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Anotácia 

 

S vývojom vedy a techniky postupne celá Zem spolu zo všetkými jej javmi sa stávajú 

objektom počítačovej digitalizácie. Tento proces už niekoľko rokov postihuje aj vodnú 

zložku, ktorá je základným predpokladom pre vývoj ľudí a ekonomík na Zemi, preto 

sledovanie jej zdrojov a pohybu po Zemskom povrchu je hlavným objektom skúmania 

viacerých výskumných inštitúcií. Posledné roky zaznamenalo výrazný vývoj hydraulické 

modelovanie, ktoré spojenie voda a počítač napĺňa. Táto dizertačná práca sa zaoberá práve 

hydraulickým modelovaním a neistotami v dátach, ktoré môžu výsledné simulované 

výsledky a následné záplavové zóny postihnúť. Práca analyzuje efekt kvalitatívne 

rozličných DMR (rozličné rozlíšenia) na vygenerovanie priečnych profilov, hydraulických 

výsledkov a následne vygenerovaných inundačných území. Boli použité DMR z troch 

rozličných zdrojov, ktoré sa najviac používajú pri hydraulickom modelovaní. DMR 

vytvorený pomocou metódy LIDAR, fotogrametria a radarová interferometria. DMR 

LIDAR boli vytvárané z mračna bodov, kedy sa postupne vytvorili rastre a im 

zodpovedajúce štruktúry TIN na úrovni rozlíšenia 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 5 m a 10 m. 

Počiatočný fotogrametrických DMR mal rozlíšenie 10 m a bol prevzorkovaný na rozlíšenie 

20 m. Interferometrický SRTM DMR bol získaný z rozlíšením 60 x 90 m. Hydraulické 

výsledky boli obstarané pomocou 1-D modelu HEC – RAS (preprocesor: HEC-GeoRAS) 

a MIKE 11 (preprocesor: MIKE 11 GIS). Ako výskumné územie bol zvolený sútok riek 

Olša a Stonávka, ktoré sa nachádza na severo - východe Českej republiky. Takto 

koncipované územie bolo zvolené hlavne z hľadiska dostupnosti všetkých potrebných dát 

pre hydraulické modelovanie.  Posúdenie kvality a rozlíšenia jednotlivo vstupujúcich DMR 

sa uskutočnilo nad priečnymi profilmi, pozdĺžnymi profilmi, hydraulickými výsledkami 

(výška hladiny, omočený obvod, šírka v hladine) a z nich vyplývajúcich inundačných 

území. 

Celú dizertačnú prácu možno rozdeliť do 4 základných častí. Prvá časť je tvorená 

teoretickými základmi hydrológie a hydraulického modelovania pretože pochopiť základnú 

terminológiu a pravidlá spojené s vodnou masou je rovnako dôležité ako samotné 

budovanie hydraulického modelu. Druhá časť je venovaná vyhodnoteniu jednotlivých 

DMR na základe ich výškovej presnosti , polohovej presnosti  a chýb, ktoré by mohli 

obsahovať. Tretia časť sa venuje samotnému budovaniu hydraulických modelov do 
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ktorých sú zahrnuté okrem základných prvkov aj technické prekážky ako mosty 

a permanentné zábrany. Posledná časť sa venuje vyhodnoteniu výsledkov pre všetky 

nadefinované DMR. 

Kľúčové slová: hydraulické modelovanie, DMR, vstupné dáta, inundačné územia, 

hydrológia      

Annotation 

 

Sustained development of science and technology accessed the whole Earth and processes 

occurring on its surface as a fair object of computer digitalization. This process affected 

water over the last years as well. Water is one of the most important elements, which is a 

fundamental prerequisite for location and evolution of humans, their settlements and 

economics. Tracing the sources, water movement or even the whole cycle has a constant 

high priority and importance, and it became the main object of many researches in 

different institutions. Hydraulic modelling is fast developing area, which connects water 

and computer. The aim of this dissertation is hydraulic modelling, more precisely the 

uncertainty in data and its impact on simulation result, especially the inundation area 

delineation.   

In the study, different digital models of terrain (DTM) were used to generate stream cross 

sections, hydraulic results and inundation areas to analyze the effect of quality of the 

inputting DTM. The DTMs used in analyses were generated using laser altimetry (LIDAR) 

data, photogrammetry and radar interferometry, which are the three most common used 

sources of DTM. LIDAR point cloud resulted in raster and its equivalent TIN with 

resolution of 0.2 meters. The same point cloud was subsequently used to create next 

models with 0.5, 1, 5 and 10 meters resolution. Original photogrammetric created DTM 

has a resolution of 10 meters and subsequently resampled to 20 m resolution. 

Interferometric SRTM DTM has a resolution of 60 x 90 meters. Hydraulic modelling 

results were obtained with 1-D model HEC-RAS (pre-processor: HEC-GeoRAS) and 

MIKE 11 (pre-processor MIKE 11 GIS) using the mentioned DTM inputs.   

Confluence of the rivers Olša and Stonávka was selected as case study area. It is situated in 

the north – east part of Czech Republic. The quality examination of input DTM was 
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performed through the use of cross sections, longitudinal sections, hydraulic modelling 

results (water surface, top width, wetted perimeter, inundation area).   

The dissertation is divided into four parts. First part reveals the theoretical background of 

hydrology and hydraulic modelling. The second part contains the evaluation of DTM 

according to error, elevation and location precision. Third part deals with construction of 

hydraulic model, what comprehends basic elements as well as technical obstructions 

(bridges, permanent barriers). Last part summarizes the results and conclusions for 

particular DTM. 

Keywords: Hydraulic modelling, DTM, input data, inundation area, hydrology 
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Motivácia 

 

Jedným z hlavných a prvých dôvodov riešenia takto koncipovanej práce bolo naviazanie na 

skúsenosti získané pri písaní diplomovej práce, ktorá sa volala Porovnání 

hydrodynamických modelů HEC–RAS a MIKE 11 v povodí Olše. V práci boli načrtnuté 

metodiky tvorby hydraulických modelov HEC – RAS a MIKE 11 a na záver boli oba 

modely porovnané. Keďže práca s hydraulickými modelmi ma bavila a videl som v nej 

využitie aj pre prax v podobe viacerých projektov (napr.: Floreon) ,tak som mal záujem 

podstatne rozšíriť si obzory týmto smerom a zamerať svoj výskum na hydraulické 

modelovanie. V jednoduchosti povedané danej téme som veril, pretože oblasť výskumu 

hydraulických modelov má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu a pomaly sa stáva 

samozrejmým objektom výskumu vo všetkých významných výskumných strediskách 

zaoberajúcich sa vodnou zložkou. Ďalším dôvodom bola výnimočnosť danej témy v rámci 

Česka a Slovenska, kde sa podobnou tematikou nezaoberá veľa ľudí.   

Ako hlavný predmet výskumu môžeme považovať hydraulické modely a ich senzitivitu na 

vstupné dáta. Hlavným cieľom celej práce je posúdiť efekt kvality a rozlíšenia jednotlivých 

vstupných DMR pre modelovanie inundačných území pomocou 1 – D hydraulických 

modelov (HEC – RAS, MIKE 11) a navrhnúť metodiku optimalizovaného prístupu k 

vstupným parametrom tak, aby výsledky boli čo najmenej zaťažené nepresnosťami 

a dávali čo možno najpresnejšie a najkvalitnejšie simulované výstupy. Čiže výskum sa 

zaoberá a smeruje nielen k hydraulickému modelovaniu ako takému, ale aj k vyhodnoteniu 

neistôt, ktoré môžu vstupné dáta do simulovaných výsledkov priniesť. Výskum týmto 

smerom dokáže získavať, tak veľmi potrebné informácie, ktoré sa dajú ďalej využiť pri 

povodňovom manažmente a pri prevenciách proti povodniam.   

Na tomto mieste by som rád poďakoval svojmu školiteľovi doc. RNDr. Janu Unuckovi, 

Ph.D. za čas a cenné pripomienky, ktoré mi slúžili ako podklady pre písanie dizertačnej 

práce. Ďalej by som sa chcel poďakovať za konzultácie týkajúce sa spracovávania dát 

v GIS Ing. Davidu Vojtekovi, Ph.D.  

Čiastočné výsledky dizertačnej práce vznikli v rámci niekoľkých projektov: 
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 Interní grant HGF 2009 podpořen VŠB-TU Ostrava „Metodika stanovení 

ohroženosti území erozně-sedimentačními procesy za extrémních hydrologických 

situací. “  

 Studentská grantová soutěž (SGS) 2010 – „Možnosti modelováni přírodních a 

environmentálních rizik spůsobených extrémními hydrometeorologickými 

situacemi.“ SP/2010192 
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Úvod 

 

Zemetrasenia, tropické búrky a povodne sú tri hlavné celosvetovo najrozšírenejšie prírodné 

katastrofy, ktoré spôsobujú veľké škody, tak na majetku ako aj ľudských životoch, a preto  

by mali byť hlavným objektom výskumu vo vedách zaoberajúcich sa katastrofami. (Guo 

2010) Výsledky podobných výskumov by mali smerovať hlavne k zmiereniu prípadných 

následkov a prevencii. Zo spomínaných troch prírodných katastrof sú práve povodne tie, 

ktoré najviac ovplyvňujú populácie v strednej Európe, a práve preto sú objektom záujmu 

viacerých tuzemských výskumných inštitúcií.  

V posledných rokoch v strednej a východnej Európe sa takmer na všetkých veľkých 

riekach vyskytli katastrofálne povodňové udalosti. Ide najmä o povodne na Rýne 1993, 

1995, Dunaj/Theiss 1999, 2002, Odra 1997, Visla 2001, Labe 2002. Pri každej z týchto 

povodňových katastrof boli zaznamenané škody vo výške niekoľko miliárd EURO. 

V niektorých prípadoch dokonca až stovky ľudí prišlo o život. (Halmo 2006) 

Povodne po celom svete majú devastačné účinky. Podľa Asian Disaster Reduction Center, 

polovica populácie po celom svete, v rokoch od 1975 do 2005, ktorá trpela prírodnou 

katastrofou bola postihnutá povodňami.  The World Disaster Report ukázala, že za 

posledných 20 rokov, úmrtia rezultujúce z povodní alebo k nim vzťahujúcim sa 

katastrofám (napr.: zosuvy pôdy, tsunami) predstavovali 83,7 %, z celkového počtu úmrtí 

spôsobených prírodnými katastrofami. Štatistiky tiež ukazujú že v rozvojových krajinách 

pocítili viac strát, keď boli postihnutý prírodnou katastrofou. (World Meteorological 

Organization and Global Water Partnership 2003, Lehner et al. 2006, Guo 2010). Záplavy 

sa neobmedzujú len na určité regióny sveta, ale dajú sa skôr označiť ako globálne 

nebezpečenstvo (Mahapatra a Singh 2003). 

Vzrastajúci počet strát spôsobených povodňami v krajinách po celom svete naznačuje, že 

celkové zmierenie katastrof nie je jednoduchá záležitosť a jedná sa skôr o komplexný 

problém, v ktorom veda a technológie môžu hrať dôležitú rolu. (Flowers 2003, Cheng 

2006, Brisco et al. 2008,  Guo 2010).  

Jedným z hlavných prúdov, ktorým sa uberá veda v oblasti povodní je modelovanie. 

Modelovanie povodní v posledných rokoch nabral na význame po celom svete, kedy sa 

vedci snažia digitalizovať časť Zeme týkajúcej sa práve povodňovej charakteristiky. 
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Modelovanie inundačných území a povodňovej hydrauliky je dôležitý enviromentálny 

problém. Modely môžu byť použité pre uľahčenie hodnotenia povodňovej hrozby 

(Penning-Rowsell a Tunstall 1996) ako aj modely môžu adekvátne zaznamenať 

hydraulické procesy v koryte a záplavové územia, ďalej môžu byť aplikované pre úlohy 

spojené s transportom sedimentov (Nicholas a Walling 1997, Asselman a Middelkoop 

1995) kvalitou vôd alebo hydrológiou podzemných vôd (Bates et al. 2000).     

Spoločnosť potrebuje získavať relevantné informácie o povodňových charakteristikách 

pretože v posledných dekádach  narástol, tak počet ako aj rozsah území čo povodne 

zasiahli. (Haile a Rientjes 2005) A práve modelovanie môže tieto informácie priniesť.  

V súčasnom svete vyspelých technológií, ktoré zapríčiňujú stále sa znižujúci výpočtový 

čas simulácií sú 1D a aj 2D hydraulické modely široko používané. (Casas et al. 2006) 

Rôzne programy ako napr.: HEC – RAS (Hydrologic Engineering Center RiverAnalysis 

System) od US Army Corps (Tate 1999, HEC 2002), US National Weather Services 

(NWS) DWOPER a FLDWAV (Fread et al. 1998), MIKE 11 vyvinutý na Danish 

Hydraulic Institute (DHI 1997, Gourbesville 1998, Snead 2000, Hammersmark 2002), 

SOBEK-1D vyvinutý na Delft Hydraulics (Werner 2001) atď. sú používané pre simuláciu 

prúdenia v koryte toku.  

Avšak aj modelovanie a modely so sebou prinášajú množstvo neistôt. Najhlavnejším 

problémom, ktorý je v súčasnosti riešený z viacerých hľadísk je spojený s optimalizáciou 

vstupných dát. Kľúčovým elementom každej simulácie je mať k dispozícii presné 

topografické dáta, ktoré čo najvernejšie kopírujú modelovanú oblasť. V reálnom svete je 

topografia  jeden z najkritickejších faktorov, ktorý ovplyvňuje šírenie povodňovej vlny 

v koryte a okolité záplavové územia. (Haile a Rientjes 2005). Podobne ako je tomu 

v reálnom svete, tak aj v hydraulickom modelovaní je topografia dôležitá  a má 

rozhodujúci vplyv na vypočítanú riečnu hydrauliku a na rozsah inundačných území. 

(Nicholas a Walling 1997, Horrit a Bates 2001). Práve vplyvmi topografických dát a ich 

rozlíšenia na výsledky hydraulického modelovania sa už zaoberalo niekoľko autorov 

(Cook a Merwade 2009, Casas et al. 2006, Horritt a Bates 2001). Zamerali sa hlavne na 

vplyvy spojené s rôznymi rozlíšeniami jednotlivých DMR.  DMR je hlavným nositeľom 

topografickej informácie, a preto je nutné, aby jeho kvalita bola čo najviac 

zoptimalizovaná.  (Casas et al. 2006). V súčasnosti je používanie DMR podmienené ich 
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použiteľnosťou alebo ekonomickými faktormi. (Cobby a Mason 1999, Gomes Pereira a 

Wicherson 1999). Je dôležité odhadnúť rozsah chýb, ktoré môžu jednotlivé typy DMR do 

výpočtov hydraulického modelovania vnášať. (Casas et al. 2006) 

A práve neistotami spojenými z rozlíšením a kvalitou vstupných DMR sa zaoberá veľká 

časť tejto dizertačnej práce, ktorá sa snaží ukázať ich vplyvy na výsledky v hydraulickom 

modelovaní a získať, tak neoceniteľné informácie o správaní sa povodňových vĺn v 1 – D 

hydraulických modeloch.   
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Ciele 

 

Hlavným cieľom práce, ktorý vyplýva zo samotného názvu je posúdiť efekt kvality a 

rozlíšenia jednotlivých vstupných DMR pre modelovanie inundačných území pomocou 1 – 

D hydraulických modelov (HEC – RAS, MIKE 11) a navrhnúť metodiku 

optimalizovaného prístupu k vstupným parametrom tak, aby výsledky boli čo najmenej 

zaťažené nepresnosťami a dávali čo možno najpresnejšie a najkvalitnejšie simulované 

výstupy. Výsledky a výstupy budú potom konfrontované s realitou pre overenie správnosti 

zvolených prístupov. Najhlavnejšie pritom bude posúdenie senzitivity modelov pri rôznych 

vstupoch DMR (rozlíšenie) pre vygenerovanie hydraulických výsledkov a následných 

inundačných území.   

Ďalším cieľom je navrhnúť metodiku pre kvalitatívne vyhodnotenie jednotlivých DMR 

z použitím dát dostupných pre študovanú oblasť. Pod pojmom kvalitatívne vyhodnotenie 

sa myslí hodnotenie DMR z hľadiska jeho výškovej presnosti, polohovej presnosti a 

výskytu všetkých druhov chýb, ktoré sa môžu nachádzať vo vstupnej topografickej sade.  

Vytvoriť čo možno najpresnejšie schematizácie a navrhnúť metodiku ich tvorby pre oba 

hydraulické modely a to nielen z  hľadiska zahrnutia základných stavebných prvkov ako sú 

brehy alebo priečne profily, ale aj všetkých technických objektov, ktoré sa na danom 

území nachádzajú (mosty, permanentné prekážky).  

Prezentovať použiteľnosť a aplikovateľnosť DMR pre hydraulické modelovanie a to 

hlavne z pohľadu odhadu rozsahu inundačných území pre rôzne prietokové situácie (N – 

ročné prietoky) a  ako nástroj pre podporu a prevenciu proti povodniam. Prezentovať rôzne 

modelové techniky, ktoré sú hlavnou časťou manažmentu povodňového nebezpečenstva 

(1D – HEC-RAS, MIKE 11).   

Môj zámer je zosumarizovať a systematizovať všetky doposiaľ získané poznatky a doplniť 

ich mojimi skúsenosťami v oblasti hydraulických modelov resp. modelovania a to na 

všetkých stupňoch metodiky tvorby hydraulických modelov.   

Jeden z cieľov je aj prezentovať teoretické pozadie, praktickú aplikovateľnosť  a  popis 

moderných metodík, ktoré kombinujú výsledky hydrologicko-hydraulického modelovania. 
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Metodiky poskytujú neoceniteľné informácie pre odhady povodňového nebezpečenstva 

a jeho dopady na životné prostredie a socio - ekonomickú situáciu. 

Súčasný stav 

 

Modelovanie a simulácie riečneho prúdenia spolu s výpočtami rozsahu inundačných území 

sa stáva jednoduchším až po vývoji rýchlejšej počítačovej techniky. Významný počet 

štúdií a analýz týkajúcich sa riečnej hydrauliky bolo vyhotovených práve v posledných 

dvoch dekádach. Základné princípy hydrauliky boli popísané na rôznych riekach sveta ako 

napríklad pre rieky Brahmani (Pramanik a Panda 2009), Kansas (Li a Wong 2009) alebo 

Rio Guacerique (Haille 2005). Zmeny toku v čase a výšky hladiny riešia St. Venantove 

rovnice. (Wang et al. 2000, Gottardi a Venutelli 2004) Rovnice sa riadia zákonom 

zachovania hmotnosti a hybnosti. Komplexné popisy a základné princípy hydrauliky spolu 

s ich úplným výpočtovým mechanizmom poskytujú monografie Computational River 

Dynamics (Wu  2008), Fluvial Hydraulics (Dingman 2009) a The Hydraulics of Open 

Channel (Chanson 2004). Všetky monografie okrem teoretického základu poskytujú aj 

náhľad na praktické využitie.  

Hydraulické modely ako HEC-RAS alebo MIKE 11 sú akýmsi prepojením medzi reálnym 

a digitálnym svetom. Pomocou nich užívateľ dokáže simulovať reálne situácie riečnych 

tokov. Výpočtami vodného prúdenia a hladiny pomocou hydraulických modelov sa 

zaoberala štúdia od autora Tate (1999), ktorá si zobrala ako základ celkové modelovanie 

v programe HEC-RAS od vstupných dát, schematizáciu, simulovanie vodnej hladiny až po 

samotné výstupy v postprocessingu. Keďže HEC-RAS je model, ktorý je voľne 

stiahnuteľný, tak štúdií týkajúcich sa práve tohto modelu je v podobe článkov dostatok 

(Rivera 2007, Alaghmand 2009, Vuyovich 2003, Hicks 2004). Opačný prípad je to pri 

modely MIKE 11, ktorý je voľne stiahnuteľný iba v podobe demo verzie. Kompletná 

verzia je komerčný produkt v cenových hladinách: MIKE 11 Real-time = 34 000 Euro, 

MIKE 11 WQ Enterprise = 18 000 Euro. Aj z tohto dôvodu štúdie nad hydraulickým 

modelom MIKE 11 vytvárajú viac-menej jednotlivé pracoviská DHI (Kučera 2006). 

Porovnanie oboch modelov je z viacerých pohľadov dosť náročné, pretože oba sú niečím 

špecifické. Základným porovnaním výpočtových mechanizmov sa pokúsila práca od autora 
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Fleenor (2003), v ktorej okrem matematického základu autor porovnáva jednotlivé modely 

aj z hľadiska simulácií ustáleného a neustáleného prúdenia.  

Najväčším problémom pri každom modelovanom probléme je jeho presnosť v porovnaní 

so skutočnosťou. Veľký vplyv na túto skutočnosť majú práve vstupné dáta, od ktorých 

presnosti závisí úspech/neúspech každej modelovanej situácie. A práve touto jednoznačne 

najdôležitejšou časťou nielen hydraulického modelovania sa zaoberajú viaceré práce 

a analýzy (Bates 2002, Cook a Merwade 2009, Casas et al. 2006, Horritt a Bates 2001). 

Citlivosťou hydraulických modelov na vstupné dáta a vyhodnocovaním chýb sa čiastočne 

zaoberá monografia kolektívu autorov Elevation Data for Floodplain Mapping (2007), kde 

sú spísané jednotlivé možnosti vstupných dát v spojení s ich problematickými spôsobmi 

spracovania. Autori v stručnosti načrtli problematické miesta pri celkovom spracovaní 

a aplikovaní dát do hydraulických modelov.  

Základným vstupom každej analýzy pri hydraulickom modelovaní sú digitálne modely 

reliéfu (DMR). Táto dátová časť je popísaná viacerými autormi pomerne podrobne. 

Väčšina prác sa však zaoberá skôr vplyvom DMR na základne hydrologické analýzy ako 

sú generovanie riečnej siete alebo povodí a subpovodí (Huaxing 2006, Li a Wong 2009, 

Crosby 2006). Špecifickejšie zameranie z pohľadu hydraulických modelov má práca od 

autorov Haile a Rientjes (2005), v ktorých sa autori zamerali na efekt lidarom vytvoreným 

digitálnym modelom reliéfu na záplavové územia. Práca si zvolila ako študované územie 

oblasť Tegucigalpi v Hondurase. Okrem samotného generovania inundačných území sa 

práca zaoberala aj vyhodnocovaním chýb spojených s prevzorkovaním DMR. Vstupný 

DMR bol postupne prevzorkovaný na rozlíšenia 4.5 m , 7.5 m a 10 m (z pôvodného 

rozlíšenia 1.5 m) . Na prevzorkovanie boli použité základné metódy najbližšieho suseda, 

bilineárnej interpolácie a kubickej konvolúcie. V konečnom dôsledku všetky 

prevzorkované rastre boli porovnané na základe vygenerovaných inundačných území 

(hlavne ich plocha, hĺbka a rýchlosť). Spojenie lidarovského DMR a modelovania povodní 

využil aj autor Mori (2008). Digitálnym modelom reliéfu vzniknutým pomocou 

interferometrie sa zaoberá štúdia autorov Bach et al. (1999), ktorá sa snažila navrhnúť 

metodiku pre predpovedný systém  povodní na území Nemecka. Tento predpovedný 

systém mal byť založený na interferometrických dátach. Vo výsledku autori porovnávali 

vygenerované hydrogrami s nameranými.  Dáta SRTM a ich použiteľnosť pre 

hydrologické výskumy sú popísané v práci autora Ling et al. (2007) a Patro et al. (2009). 
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Časť týkajúca sa digitálnych modelov reliéfu, ktorá je pomerne dosť opomenutá je ich 

hodnotenie z hľadiska výškovej, polohovej presnosti a chýb, ktoré môžu vstupné 

topografické sady obsahovať. Touto nepochybne dôležitou stránkou DMR sa zaoberajú 

práce Barringer a Lilburne 1997, Gao et al. 2006, Podobnikar 2009. Avšak ani jedna práca 

neposkytuje komplexný náhľad ako sa má pri vyhodnocovaní DMR postupovať. Každá 

z prác sa zaoberá vždy prakticky iba jednou stránkou vyhodnotenia (napr. výšková alebo 

polohová presnosť príp. vyhľadávanie hrubých chýb). Aspoň čiastočne komplexný pohľad 

na vyhodnocovanie DMR poskytujú štandardy USGS (1998) a FGDC (1998), ktoré sa 

zaoberajú nielen vyhodnotením výškovej resp. polohovej chyby, ale aj vizuálnym 

hodnotením a odstraňovaním vzniknutých chýb (systematických alebo hrubých).      

Neodmysliteľnou súčasťou každej simulácie inundačných území je potreba pochopiť 

základné charakteristiky hydrológie z pohľadu povodní čo znamená pochopiť podstaty 

základných prúdení, vývoja koryta, meandrov a celkovo základných termínov ohľadom 

povodí. Podobnými teoretickými základmi sa zaoberajú monografie od významných a 

celosvetovo uznávaných autorov v oblasti hydrológie ako sú: Davie (2008) alebo 

Maidment (1993). 
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1 Povodie Olše 

 

1.1 Vymedzenie územia 

 

Povodie Olše sa rozkladá v severo – východnej časti Českej Republiky. Jeho prevažná časť 

sa nachádza v severovýchodnej časti Moravskoslezského kraja. Zvyšok územia povodia 

pripadá Poľsku. Číselne vyjadrené, tak celkovú plochu povodia tvorí 1118 km
2
 z toho 479 

km
2
 pripadá Poľsku. Povodie Olše patrí k povodiu Odry, kde sa pod Věřnovicami na 

Bohumínsku vlieva do Odry. Severná polovica povodia patrí do okresu Karviná a južná do 

okresu Frýdek – Místek. Je to povodie, ktoré má pretiahnutý tvar. Prameň rieky Olša sa 

nachádza v Poľsku, konkrétne nad horskou dedinou Istebna v nadmorskej výške 860 

metrov nad morom. Olša tvorí vo svojej podstatnej dĺžke štátnu hranicu medzi Českom 

a Poľskom (celkovo je to 24,6 km). Celková dĺžka toku je 99 km z čoho 16 km ešte tečie 

v Poľsku. Rieka Olša je druhým najvýznamnejším prítokom Odry z beskydskej časti 

povodia. Rieka Olša si zachováva bystrinný charakter zo skalnatým balvanovitým dnom až 

k ústiu potoka Kopytná v Bystřici nad Olší. Nižšie po toku, t.j. v podhorí Beskýd 

a v rovinatom území Ostravskej panvy je riečisko tvorené štrkmi. (Brosch 2003) Medzi 

najvýznamnejší prítok patrí Stonávka.  

Stonávka ústí do Olše zľava tesne pod Karvinou. Je jej najvýznamnejším prítokom. 

Pramení pod severným chrbtom Beskýd, vo svojej hornej časti nad vodným dielom 

Těrlicko má charakter bystriny. Pod nádržou sa jej koryto vinie v plochom, nie príliš 

širokom údolí. Spodná časť toku, predovšetkým v posledných troch kilometroch, bola 

ovplyvnená intenzívnymi účinkami banskej činnosti, ktorá prirodzené podmienky odtoku 

výrazne poznamenala. (Brosch 2003)  

Spracovávané územie však nezodpovedá úplnej dĺžke oboch tokov (Olša, Stonávka). 

Celkovo je spracovaný 5.9 km dlhý úsek rieky Olša a 3.2 kilometrový úsek Stonávky. Od 

sútoku s Odrou je to úsek Olše od 16.7 kilometra až po 22.6 kilometer. Rozloha územia je 

približne 2 x 5 km.  Územie sa nachádza neďaleko mesta Karviná priamo na sútoku riek. 

Dôvod takto definovaného územia bolo hlavne kvôli dátovej dostupnosti (LIDAR 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 27 

 

meranie). Súradnicový rozsah (S-JTSK) študovaného územia: ľavý horný roh: - 

456507.389899; -1097688.1044, pravý dolný roh: - 452192.3898; -1103782.1044. 

     

1.2 Fyzicko – geografická charakteristika povodia Olša 

 

Geologicky a geomorfologicky patrí k Severným vonkajším - karpatským zníženinám 

(Ostravská panva) a Vonkajším západným Karpatom (Západobeskydské podhorie, 

Západné Beskydy). Geologicky je územie budované karpatským flyšom a v nižších 

polohách potom kvartérnymi, fluviálnymi a glacifluviálnymi sedimentmi. V strednej 

a západnej časti sú reliéf a hydrogeologické pomery povodia intenzívne premenené 

hlbinnou ťažbou uhlia a súvisiacimi povrchovými prejavmi (haldy, poklesy, lagúny). 

(Unucka et al. 2008)   

 

1.2.1 Klimatologická charakteristika (klasifikácia podľa E.Quitta) 

 

Klimatologické charakteristiky jednotlivých území vychádzajú z meraní meteorologických 

staníc. V prípade územia povodia Olše, tak na nej sa nachádza 16 meteorologických staníc. 

Najkomplexnejšími stanicami sú Lysá hora a Lučina.  Spracovaním údajov nielen z týchto 

staníc viedlo k vytvoreniu niekoľko klimatologických klasifikácií. Medzi najznámejšie 

a najpoužívanejšie patrí klasifikácia podľa E.Quitta, ktorá je uvedená v Atlase podnebia 

Česka z roku 2007. Táto klasifikácia bola aplikovaná na územie povodia Olše. Celkovo 

vyšlo, že povodie spadá do 6 rajónov podľa klasifikácie E.Quitta. Sú to rajóny CH6, CH7, 

MT2, MT7, MT9 a MT10 (CH = chladný, MT = mierne teplý ) – (Unucka et al. 2008) 

 

1.) CH6 – leto je veľmi krátke, mierne chladné, vlhké až veľmi vlhké, 

prechodné obdobie je dlhé s chladnou jarou a mierne chladnou jeseňou, 

zima je veľmi dlhá, mierne chladná, vlhká s dlhým trvaním snehovej 

pokrývky. Takto definovaný klimatologický rajón je charakterizovaný 

hlavne pre juho – západnú časť povodia Olše. Konkrétne sú to horské 
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oblasti Západných Beskýd v južnej a juhozápadnej časti povodia (okolie 

Hornej Lomnej). 

2.) CH7 – veľmi krátke až krátke leto, mierne chladné a vlhké, prechodné 

obdobie je dlhé, mierne chladná jar a mierna jeseň. Zima je dlhá, mierna, 

mierne vlhká z dlhou snehovou pokrývkou. Takto definovaný 

klimatologický rajón vystihuje juhovýchodnú oblasť hôr pri štátnej 

hranici.  

3.) MT2 – krátke leto, mierne až mierne chladné, mierne vlhké, prechodné 

obdobie krátke a miernou jarou a miernou jeseňou, zima je normálne dlhá 

s miernymi teplotami, suchá s normálne dlhou snehovou pokrývkou. 

Charakterizuje ju oblasť, ktorá prilieha k oblasti CH7 v južnej časti 

povodia.  

4.) MT7 – normálne dlhé, mierne, mierne suché leto, prechodné obdobie je 

krátke, s miernou jarou a mierne teplou jeseňou, zima je normálne dlhá, 

mierne teplá, suchá až mierne suchá s krátkym trvaním snehovej 

pokrývky. Táto oblasť charakterizuje najmä najnižšie oblasti v južnej časti 

povodia priliehajúce k rieke Olša. 

5.) MT9 – dlhé leto, teplé, suché až mierne suché, prechodné obdobie krátke 

s miernou až mierne teplou jarou a mierne teplou jeseňou, krátka zima, 

mierna, suchá, s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Celá stredná oblasť 

povodia Olše sa dá zaradiť do rajónu MT9. 

6.) MT10 – dlhé leto, teplé a mierne suché, krátke prechodné obdobie 

s mierne teplou jarou a mierne teplou jeseňou, krátka zima mierne teplá 

a veľmi suchá, s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Celá severná časť 

povodia Olša (prevažne územie okresu Karviná) patrí do rajónu MT10.         

 

Jednotlivé rajóny sú vytvárané na základe niekoľkých kritérií. Medzi kritériá patrí: počet 

letných dní, počet dní s priemernou teplotou 10
0 

a viac, počet mrazových dní, počet 

ľadových dní, priemerná teplota v januári (
0
C), priemerná teplota v júli (

0
C), priemerná 

teplota v apríli (
0
C), priemerná teplota v októbri (

0
C), priemerný počet dní zo zrážkami 1 

mm a viac, zrážkový úhrn vo vegetačnom období (mm), zrážkový úhrn v zimnom období 

(mm), počet dní zo snehovou pokrývkou, počet zamračených dní, počet jasných dní. 
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Celkovo bolo na základe vyššie spomínaných kritérií vytýčených 5 teplých rajónov (T1 – 

najchladnejší, najvlhší až T5 najteplejší, najsuchší), 11 mierne teplých (MT1 najchladnejší 

najvlhší až MT11 najteplejší najsuchší) a 7 chladných (CH1 najstudenší až CH7 

najteplejší). Z toho na území Česka sa nachádzajú 2 rajóny teplé (T2 a T4), 8 mierne 

teplých (MT2, MT3, MT4, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11) a 3 chladné (CH4, CH6, 

CH7). (Quitt 1971)      

 

1.2.2 Zrážkové charakteristiky 

 

Atmosférické zrážky sú najpremenlivejšie meteorologické prvky. Režim zrážok je 

podmienený atmosférickou cirkuláciou a s ňou súvisiacimi poveternostnými poruchami 

postupujúcimi zo strednej Európy. Zrážky okrem klimatologických staníc merajú aj 

zrážkomerné stanice. Ako bolo spomínané, tak na území povodia Olše je ich 16. 

Dlhodobý zrážkový priemer polôh 400 – 500 m n. m. je viac ako 1200 mm zrážok (stanice 

Nýdek a Tyra). V polohách 350-400 m n.m., napr. stanice Jablunkov a Třinec sú dlhodobé 

zrážkové priemery na 950 mm zrážok. Na strednom a dolnom toku sa ročné úhrny 

postupne znižujú (Český Tešín 870 mm, Karviná 755 mm a v Bohumíne a okolí, 

v nadmorských výškach okolo 200 m n. m., je dlhodobý ročný zrážkový úhrn iba 650 

mm). (Lipina a Židek 2008) 

Zrážkovo najbohatšie mesiace sú jún a júl (70 až 145 mm, podľa lokality v povodí), 

zrážkovo najslabší býva spravidla január (28 až 70 mm na Českom území, v pramennej 

oblasti až 100 mm). Historické priemery úhrnu zrážok poskytuje príloha A (Lipina a Židek 

2008) 

                                  

1.2.3 Pôdne pomery 

 

V zložení činiteľov prostredia vplývajúcich na vývoj pôd má oproti ostatným činiteľom 

prevahu geologická stavba, kým ostatné činitele tento vplyv iba modifikujú. Horniny 

pôsobia na priebeh pôdotvorných procesov chemickými vlastnosťami.  
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V skúmanom území povodia Olše sa nachádzajú najmä tieto pôdne jednotky: kambizeme, 

fluvizeme a podzolové pôdy.  

Kambizeme patria k najrozšírenejším pôdam. Nachádzajú sa v rôznych nadmorských 

výškach podľa čoho ich rozdeľujeme na kambizeme nižších polôh (300 – 600 m n.m.). 

Priemerná ročná teplota 6 – 9 
0
C, ročný úhrn zrážok 600 – 900 mm a kambizeme vyšších 

polôh nad 600 m n.m., priemerná ročná teplota 4 – 7 
0
 C, ročný úhrn zrážok 800 – 1200 

mm. V nižších polohách je v dôsledku vyššej mineralizácie nižší obsah humusu 2 – 3%, 

ale jeho kvalita je lepšia v porovnaní s vyššími polohami, kde obsah kolíše od 4 – 6 %. 

Úrodnosť kambizemí je rôzna, znižuje sa od nižších polôh do horských oblastí. Väčšina 

kambizemí sa nachádza vo svahovitých polohách, preto sú ohrozené eróziou. Spolu 

a andozemou patrí do skupiny hnedých pôd. Majú kambický B – horizont, ktorý vznikol 

v procese hnednutia. (Michal 1995)  

V rámci môjho vytýčeného územia sa kambizeme vyskytujú prevažne v južnej časti 

povodia.  

Fluvizem je pôda, ktorá je často zaplavovaná najmä v jarnom období, koncom leta alebo na 

jeseň. Ak je pôda zaplavovaná, tak sa na povrchu usadzujú sedimenty rôzneho zloženia. 

Obsah humusu je nízky ,ale aj vysoký a často závisí od množstva vodou naplnených 

humifikovaných organických látok. Na vlastnosti fluvizeme podstatne vplýva najmä ich 

zrnitosť a obsah uhličitanov. Z charakteristiky vyplýva, že tieto pôdy môžu byť buď veľmi 

úrodné alebo naopak málo úrodné. Pri zúrodňovaní fluvizeme treba v prvom rade upraviť 

nivný režim reguláciou vodných tokov a prípadne i odvodnením. Aktuálne je aj vápnenie 

a hnojenie organickými hnojivami. Fluvizeme majú ochrický nivný horizont. Spravidla sa 

prejavujú aj náznaky glejového horizontu. (Michal 1995) 

Fluvizem sa v povodí Olše vyskytuje hlavne v blízkosti vodných tokov. 

Podzoly alebo podzolové pôdy sú najkyslejšie pôdy. Vznikajú takzvanou podzolizáciou. 

V extrémnych klimatických podmienkach vo vysokých polohách sa v chladnom vlhkom 

podnebí rastlinné zvyšky ťažko rozkladajú, a tak sa hromadia na povrchu vo forme kyslého 

surového humusu. Kyseliny, ktoré sa tu tvoria, rozkladajú ílové minerály na kysličníky, 

ktoré sa hromadia v dolnej časti pôdneho horizontu. Pri výrazných podzoloch sa môžu 

hromadiť až v podobe tzv. stmelenca, ktorý je extrémne tvrdý a ktorý prekáža aj koreňom 

rastlín. Pri rozklade minerálov dochádza k hromadeniu kysličníkov železa a hliníka. 
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V povrchovej humusovej vrstve sa vytvára vybielený horizont ochudobnený o ílové 

minerály, ktoré boli rozložené a posunuté do hlbších horizontov. Podzolizáciu podporuje aj 

ihličnatý lesný porast, pretože ihličie sa ťažšie rozkladá. Podzoly sú rozšírené najmä vo 

vyšších nadmorských výškach. Na extrémne kyslých podkladoch schádzajú aj do nižších 

polôh. Je to pôda, ktorá je málo úrodná. (Michal 1995) 

Podzoly sa v povodí Olše vyskytujú vo vyšších nadmorských výškach na juhu územia, 

kam zasahujú Západné Beskydy.   

1.2.4 Biotické pomery (fauna a flóra) 

 

Z potenciálnej prirodzenej vegetácie prevládajú kvetnaté bučiny, acidofilné bučiny 

a jedliny, v nižších polohách potom dubohrabiny a lipové dúbravy a tiež lužné lesy. 

Vegetačný sprievod významnejších tokov tvoria podhorské olšiny a podmáčané dubové 

bučiny. Územie patrí do Moravskosliezkych Beskýd a do Sliezskej nížiny. (Unucka et al. 

2008) 

Faunu zastupujú bežné druhy zvierat, hlavne vtáctva, hmyzu a hlodavcov, výskyt vodných 

vtákov je viazaný k povrchovým tokom a vodným plochám, poprípade fauna poľného 

ekosystému. Na území povodia Olše sa môže vyskytovať napr. medveď hnedý, vlk 

obyčajný,  rys ostrovid, ďatlík trojprstý alebo vydra riečna.   

Zaujímavosťou je ,že v roku 1997 po dlhom čase sa na rieke Olši neďaleko Jablunkova 

a na Stonávke objavili bobry. Títo bobry sa sem dostali z Rakúska, kde boli vysadený 

v roku 1977. V roku 1996 boli bobry nasadený aj na rieku Odru vo Vojenskom 

výcvikovom priestore Libavá. 

V rieke Olša je evidovaná rada zvlášť chránených živočíchov: 

                                                                       Mihula potočná ( Lampetra planeri)        

                                                                       Vranka obyčajná (Cottus gobio)  

                                                                       Vranka pruhoplutvá (Cottus poecilopus)  

                                                                       Vydra riečna  (Lutra lutra)  

                                                                       Rak riečny (Astacus astacus)   

 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 32 

 

2 Teoretická časť  

 

Nasledujúca kapitola sa bude venovať hlavne vysvetleniu základných charakteristík 

a termínov spojených z dizertačnou prácou. Hydraulické modelovanie je nielen 

o pochopení ako model funguje, ale užívateľ by mal ovládať aj všetky pojmy týkajúcej sa 

prírodnej zložky, ktorej sa modelovací proces dotýka. Dôležité je hlavne vysvetlenie 

pojmov o DMR (Digitálny Model Reliéfu) a jeho rozdelení pretože viaceré zahraničné 

literatúry poskytujú rôzne rozdelenia, a preto bolo nutné presne ukázať z akou 

terminológiou sa v práci pracuje. Súčasťou kapitoly sú aj základné termíny spojené 

s hydrológiou, hydrologickým modelovaním a hydraulikou týkajúcich sa tejto dizertačnej 

práce. 

2.1 Digitálne modely reliéfu 

 

Digitálne modely reliéfu sú v posledných dekádach veľmi používané geoinformačné 

technológie. Tieto technológie umožňujú reprezentovať reliéf terénu v prostredí 

geoinformačných systémov, umožňujú vytvárať rôzne analýzy a takisto umožňujú 

vizualizovať reliéf terénu. Zjednodušene sa dá teda povedať, že DMR je digitálnou 

reprezentáciou reliéfu terénu v geoinformačnom systéme. DMR sú využívané v celej rade 

aplikácií z oblasti vied o Zemi, životného prostredia, inžinierstva a postupne sa rozvinuli 

ako dôležitá metóda pre modelovanie a analýzu dát o reliéfe terénu. (Rapant 2006) 

Myšlienka digitálnej reprezentácie reliéfu terénu v počítači sa objavuje na sklone 50 – tich 

rokov 20. storočia na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v Bostone. Bol tu 

vytvorený program na optimalizáciu vedenia diaľnic, a tu aj vznikla prvá definícia DMR. 

Od týchto čias sa definícia DMR vyvíjala a postupne menila. Jednou z používaných 

definícií súčasnosti  je napr.: DMR je digitálna reprezentácia reliéfu terénu, zložená z dát 

a interpolačného algoritmu, ktorá umožňuje odvodzovať nadmorské výšky v ľubovoľných 

bodoch nachádzajúcich sa vo vnútri modelovanej oblasti. (Rapant 2006) V oblasti definícií 

DMR, hoci ich je niekoľko, sú vedecké kruhy pomerne jednotné, ale čo sa týka jeho 

rozdelenia a terminológií, tak tu vznikajú isté rozdielnosti na úrovni zahraničných literatúr. 

Preto je nutné pre túto prácu definovať zdroje termínov a definícii pre jednotlivé DMR. 
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Príspevok čerpal zo zdroja od autora Rapant (2006), tak terminologické ako aj informácie 

o rozdelení DMR. Jednotlivé používané termíny s ich definíciou poskytuje tabuľka 1. 

 

Termín Definícia 

Digitálny model reliéfu (DMR) DMR je digitálna reprezentácia reliéfu 

terénu, ktorá je zložená z dát 

a interpolačného algoritmu, umožňujúceho 

odvodzovať nadmorské výšky 

v ľubovoľných bodoch nachádzajúcich sa 

vo vnútri modelovanej oblasti. DMR sa 

ďalej delí na DVM, DMP, DMT, DMK. 

 

Digitálny výškový model (DVM) Angl. DEM (Digital elevation model) Je 

postavený iba na bodoch, ktoré reprezentujú 

nadmorské výšky (nepoužíva línie ani 

polygóny). 

 

Digitálny model povrchu (DMP) Angl. DSM (Digital surface model) Pracuje 

s bodmi o známych nadmorských výškach. 

Tieto body sú rozmiestnené na povrchu 

reliéfu terénu i všetkých objektoch na nich 

sa nachádzajúcich. 

 

Digitálny model terénu (DMT) Angl. DTM (Digital terrain model) Pracuje 

so všetkými typmi geoprvkov. (body, línie, 

polygóny) Reprezentuje priebeh terénu, bez 

objektov na ňom sa nachádzajúcich. 

 

Digitálny model krajiny (DMK) Angl. DLM (Digital lanscape model)  

Vychádza z DMT alebo DVM. Do modelu 

sú doplnené. 

 

V angličtine sa pri DMR stretávame predovšetkým s pojmami Digital Elevation Model 

(DEM) a Digital Terrain Model (DTM). DEM sa niekedy používa iba pre označenie 

rastrovej formy DMR, kým DTM označoval modely, ktoré využívajú k reprezentácii 

povrchu vedľa výšok i priebeh iných topografických prvkov (McDonell a Kemp 1995, 

Worboys a Duckham 2004). DTM dokonca môže obsahovať i odvodené dáta ako hodnoty 

Tabuľka 1 Definície Digitálnych Modelov Reliéfu. podľa Rapant (2006)  
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sklonu, orientácie atď. (Naser El-Sheimy 1998). Dnes sa pojmy DEM a DTM často 

zamieňajú.  

DMR je ukladaný predovšetkým vo forme rastrového modelu alebo nepravidelnej 

trojuholníkovej siete (TIN) (Tuček 1998). 

Rastrový DMR je rovnako ako iné rastrové modely tvorený pravidelnou sieťou rovnakých 

buniek, ktoré nesú výškovú hodnotu. Z praktických dôvodov (hlavne kompatibilita) sa 

uprednostňuje štvorcový tvar buniek, i keď niektoré systémy dovoľujú vytvárať aj 

obdĺžnikové bunky. Veľkosť bunky volíme podľa rozmeru najmenšieho požadovaného 

detailu priebehu terénu, ktorý chceme zachytiť (Rapant 2005).  

Je potrebné si overiť, čo vlastne reprezentuje zapísaná výšková hodnota v bunke – 

spravidla sa jedná o priemernú výšku v sledovanom výseku terénu, niekedy to však môže 

byť skutočná výška stredu bunky alebo maximálna výška, ktorá sa v ploche nachádza. 

(Unucka 2010) 

Pretože celá bunka nosí konštantnú výšku, je nutné prijať určité pravidlá, ako 

reprezentovať spojitý povrch a počítať morfometrické charakteristiky, ktoré priebeh 

povrchu popisujú.  

Rastrový dátový model je vhodný skôr pre pozvoľne sa meniace povrchy. Voľba menšieho 

rozmeru bunky vedie k výraznému nárastu veľkosti rastrového súboru, ktorá okrem iného 

spomaľuje vlastné spracovanie. V prípade prudkých zmien výšok vďaka zvolenému 

rozmeru bunky a použitom algoritme reprezentácie povrchu dochádza k vážnym 

odchýlkam od reality. V takýchto prípadoch je výhodnejšie použitie TIN. (Unucka 2010)  

Niektorí autori popisujú taktiež DMR typu pravidelná sieť (grid), ktorý je tvorený sadou 

pravidelne rozmiestnených výškových bodov (Rapant 2005). Inde sa tento typ označuje 

ako lattice (Cressie 1993). Reliéf je reprezentovaný v danom mieste pomocou štvorice 

susedných bodov, medzi ktorými sa vedú hrany a príslušné štvoruholníkové plochy, 

reprezentujúce vlastný povrch.  

Označenie grid sa nepoužíva jednotne.  Na rozdiel od vyššie uvedeného popisu sa ním 

pomenúvajú rastrové súbory a preto môže dochádzať k zámene. Porovnanie rastra a gridu 

je uvedená ako príloha B (Unucka 2010).      
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Alternatívnou formou DMR je nepravidelná trojuholníková sieť (TIN). TIN reprezentuje 

povrch presnejšie ako rastrová forma DMR. TIN je navyše schopný reprezentovať ostré 

hrany reliéfu alebo nepravidelné hranice a lepšie tak využiť výškovo definovaných línií 

a polygónov. Lepšie teda môže integrovať širokú škálu vstupných dát na rozdiel od rastra.  

TIN sa niekedy označuje ako vektorový DMR. TIN je uložený vo forme súboru, ktorý 

obsahuje výsledok triangulácie a spoločne s ním i niektoré základné morfometrické 

parametre ako sklon, orientácia a ďalšie charakteristiky. 

Spôsob uloženia TIN je popísaný napr. v Burrough a McDonell (1998), chýba ale zatiaľ 

štandardizácia dátových štruktúr. 

2.2 Vodný tok v krajine  

 

Vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových  vôd po zemskom 

povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktorý je napájaný z vlastného 

povodia alebo z iného vodného útvaru. Povodie je základná hydrologická oblasť, na ktorej 

skúmame odtokový proces a zisťujeme vzájomný vzťah bilančných prvkov. Povodie je 

súčasť krajiny ohraničená rozvodnicou - je to uzatvorené územie, na ktorom voda zo 

zrážok odteká povrchovou aj podzemnou cestou do jediného záverečného profilu.  

Rozvodnica je myslená čiara a na mapách je väčšinou kopírovaná priebehom vrstevníc 

(napr. chrbátnice) a vrcholov. Existujú však prípady kedy sa povodie nedá jednoznačne 

vymedziť. Ovplyvňujú to hlavne procesy bifurkácie a riečneho pirátstva. Bifurkácia je 

rozdelenie riečnej siete na viacero ramien, ktoré odvádzajú vodu do iného povodia. Riečne 

pirátstvo je typ vývoja riečnej a dolinovej siete, ktorý prispieva k ich radikálnym zmenám. 

Zapríčiňujú ho rozdielne spádové pomery riek susedných povodí. Spätná erózia riek so 

strmším spádom postupuje rýchlejšie k rozvodnému chrbtu a presekáva ho. Pirátska rieka 

pritom načapuje pramenný úsek susedného toku a svoje povodie si rozšíri o jeho povodie 

ležiace nad miestom načapovania. Na miestach, kde došlo k načapovaniu tokov sa 

vyskytuje náčapný lakeť – prudký ohyb rieky a doliny. (Hrádek 2004) 

Vodný tok v krajine môže byť prirodzený (bystrina, potok, rieka) alebo umelý (kanál). 

Stálym tokom označujeme tok, ktorý spravidla nevysychá ani v obdobiach malej vodnosti 
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a je hydraulicky spojený s podzemnými vodami. Občasný tok je tok, ktorý má vo svojom 

prirodzenom režime obdobia, v ktorých korytom nepreteká voda.   

 

2.2.1 Základné charakteristiky a parametre riečneho koryta 

 

Úzke a pretiahnuté zníženiny zemského povrchu, ktorými tečie voda, sa nazývajú – bez 

ohľadu na ich pôvod – riečne údolia. V ich najhlbšej časti – na dne – možno rozlíšiť 

vhĺbenú brázdu, ktorú vytvorila a sčasti vyplnila tečúca voda, to je tzv. koryto rieky. 

Šikmé alebo zvislé boky koryta tvoria jeho brehy. Tieto zalieva za povodní do istých 

vzdialeností voda, keď rieka vystúpi zo svojho pôvodného koryta a tečie korytom 

záplavovým čiže inundačným. (Grygar a Jelínek 2008) 

Spojením najnižších miest údolia v pozdĺžnom smere dostaneme údolnicu čiže údolnú os, 

nad ktorou zväčša býva prúdnica, t.j. čiara, ktorá spája miesta najväčších rýchlostí. 

Priebeh týchto čiar sa odlišuje od strednice rieky, ktorá rozpoľuje šírku koryta. 

Sklon koryta toku (channel slope)(obr.9) - Sklon koryta toku je zvyčajne vyjadrený 

v stupňoch (je to pomer medzi rozdielom nadmorských výšok dna koryta pozdĺž 

vybraného úseku koryta a dĺžkou vybraného úseku v metroch). Pre výpočet sklonu toku 

platí vzťah:  

      

        

 
        

(1) 

 

kde H
p je nadmorská výška prameňa toku, H

u je nadmorská výška ústia toku a L je dĺžka 

toku. Týmto spôsobom je možné zistiť nielen celkový priemerný sklon toku ale aj 

priemerné sklony v jednotlivých úsekoch. (McCuen 2004) 

Dĺžka toku (obr.1) – krivočiara vzdialenosť pozdĺž stredu koryta alebo dĺžka osi koryta 

toku od jeho ústia po prameň (za prameň toku sa zvyčajne považuje hydrografický 

začiatok toku). Je to charakteristika nestála, premenná, pričom sa mení činnosťou toku 

alebo človeka. Predlžuje sa spravidla vytváraním nových zákrut, alebo sa skracuje 

vylúčením jestvujúcich zákrut a to prirodzenými alebo umelými zásahmi do trasy toku. 

Dĺžka toku sa určuje najpresnejšie priamym meraním v teréne, menej presne zameraním na 
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mape. Najčastejšie ju označujeme L (length). Udáva sa spravidla v km. (Fluvial 

Geomorphology Module 2010) 

Dĺžka doliny (obr.1) – vzdušná vzdialenosť medzi prameňom a ústím rieky prípadne iba 

medzi určitou časťou    

 

 

 

Úsek (reach) – napr.: jednotlivé časti rieky (napr. horný, stredný, spodný tok) 

Prietočnosť (bankfull discharge) – je to maximálny prietok , ktorý môže byť obsiahnutý 

v koryte predtým než sa voda začne inundovať. (Fluvial Geomorphology Module 2010) 

Plocha priečneho profilu (cross section area) – je daná šírkou koryta pre daný priečny 

profil a hĺbkou. Plocha priečneho profilu sa v závislosti na čase mení. Vplýva na to okrem 

iných aj zmena  prietokov na danej rieke. (Fluvial Geomorphology Module 2010) 

Hydraulický polomer (hydraulic radius)(obr.2,3) – Hydraulický polomer je miera 

efektívnosti toku kanála. Čím väčší je hydraulický polomer, tým väčšia je efektívnosť 

kanála a je teda menej pravdepodobné, že rieka bude spôsobovať záplavy. Najvyššie 

hodnoty nastávajú, keď kanály sú hlboké a úzke. Hydraulický polomer sa vypočítava ako 

pomer plochy priečneho profilu a omočeného obvodu pre daný priečny profil.  

 

                      
                             

                 
 

(2) 

Obrázok 1 Dĺžka toku a doliny (Fluvial Geomorphology Module 2010) 
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(3) 

 

 

 

Omočený obvod (wetted perimeter) (obr.2) – je dĺžka okraja koryta (pre daný priečny 

profil), ktorá je v bezprostrednom kontakte z prúdením vody. (Hamill 2001) 

Omočená šírka (wetted width) -  Šírka koryta omočená prúdom v čase prieskumu.  

 

         

2.3 Meandre 

 

Meandre riek sa dajú chápať ako odchýlky vodného toku od priameho smeru vo forme 

oblúka. Názov je odvodený od rieky Menderes (starý názov - Maiandros) v Turecku. 

Meandre majú vnútorný uhol viac ako 180
0
. Pokiaľ je vnútorný uhol do 180

0
 tak je to 

zákruta. Riečny meander sa skladá z dvoch oblúkov. Každý z nich má jeden vrchol a dve 

ramená, ktoré ohraničujú územie nazývané meandrová ostroha. Najviac zúžená časť 

Obrázok 3 Efekt tvaru koryta na hydraulický polomer: široké, plytké kanály sú menej efektívne ako 

hydraulicky užšie, hlbšie kanály. (Charlton 2008) 

  

Obrázok 2 Parametre hydraulického  polomeru – S =  plocha priečneho profilu (m
2
), O = omočený 

obvod (m) 
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meandrovej ostrohy sa nazýva meandrová šija. Meandre vznikajú prostredníctvom bočnej 

(laterálnej) erózie. Pri tejto erózii je zatláčaná prúdnica k niektorému brehu vodného toku 

a dochádza tak k diferenciácii brehov na nárazový a nánosový breh. Nárazový breh má 

konkávny tvar a je väčšinou strmší ako nánosový breh. Nánosový breh je časť rieky, kde sa 

usadzujú sedimenty. Má konvexný tvar a je plochý. Erózia na nárazových brehoch 

a akumulácia na nánosových brehoch spôsobujú migráciu meandrov v smere toku rieky. 

Základné rozdelenie meandrov je na voľné a zaklesnuté. (Grygar a Jelínek 2008) 

 Voľné meandre sa vytvárajú na  úzkom páse plochého dna doliny. Voľné meandre 

sa vyskytujú v prírode často, hlavne na niektorých nížinných riekach, ale aj na 

rozvinutejších horských riekach príp. potokoch a bystrinách.  

  Zaklesnuté meandre majú podobný tvar ako doliny, ktorými preteká daná rieka. 

Kopírujú ohyby doliny. V týchto úsekoch bude teda dĺžka doliny podobná ako 

dĺžka koryta toku.     

Základné parametre meandrov podľa Klimaszewského (1978) ukazuje obr. 4. Patrí sem 

dĺžka vlny meandra (L), šírka oblúka (λ), amplitúda (A), polomer zakrivenia (R), polovica 

dĺžky oblúka meandra (S/2), šírka šije meandra (h) a šírka koryta (B).    

 

 

 

 

Obrázok 4 Základné parametre meandrov 

(Klimaszewski 1978) 
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2.4 Extrémy povrchového odtoku - povodne 

 

Prírodné katastrofy sú súčasťou života, vždy existovali a budú existovať, a jednou z nich 

sú aj povodne. Povodne sú spôsobené extrémnym počasím. Dopad povodní, najmä pokiaľ 

ide o ľudské zdravie a hospodárske straty, sa stále zvyšuje. Spoločnosť sa stala voči týmto 

prirodzeným katastrofám zraniteľnejšou. Ľudská činnosť a zásahy do rovnováhy prírody 

značne zmenili situáciu v celých povodiach riek. (Maidment 1992) 

Povodňou sa v zmysle technickej názvoslovnej normy (1975) rozumie: Prechodné výrazné 

zvýšenie hladiny toku, spôsobené náhlym zvýšením prietoku alebo dočasným zmenšením 

prietočnosti koryta (napr. ľadová zápcha). Povodeň je výsledkom pôsobenia niekoľkých 

príčinných faktorov, ktoré sa dajú rozdeliť na 3 základné skupiny: (Unucka 2007)  

1.) Meteorologické (hlavne zrážky, cirkulačné pomery) 

2.) Fyzickogeografické (geomorfológia, hydrológia, hydrogeológia, pôdy 

a krajinný pokryv územia) 

3.)  Antropogénne (výskyt vodohospodárskych objektov a sústav, zmeny 

v krajinnom pokryve (land cover) a využitie plôch (land use)) 

Povodeň spravidla spôsobí na niektorých úsekoch toku hospodárske škody, ktorých 

veľkosť je spravidla ovplyvnená stupňom vybudovanej protipovodňovej ochrany.  

Povodeň ako taká patrí k dynamike povodia a hlavne v nížinných partiách tokov patrí 

k prvkom ekologickej stability krajiny alebo dokonca miestnej ekonomiky (Níl, Mekong). 

Napríklad brehy Nílu vyzerajú ako dlhá oáza, ktorá sa tiahne uprostred vyprahnutej 

krajiny, kde nič nerastie, je odrazu zelenajúce sa údolie. Egyptská civilizácia sa rozvíjala 

pozdĺž brehov Nílu. Níl poskytoval ľuďom životodarné záplavy. Práve záplavy boli pre 

Egypťanov požehnaním. Záplavy prinášali vlahu a naplaveniny, také potrebné pre 

pestovanie plodín. Keďže rieka zaplavovala len územie v blízkosti svojho toku, roľníci 

kopali zavlažovacie kanály, aby priviedli vodu na svoje polia. Aby mali dostatok vlahy aj v 

období sucha, budovali zásobárne na vodu. Zachované záznamy pozorovania kulminácií 

Nílu od roku 662 trvali 849 rokov. Ich stochastická analýza umožnila zistiť periodicitu 

kulminácií a napríklad aj to, že magické číslo striedania siedmich rokov neúrodných 

a úrodných sa nevyskytovalo v biblických textoch náhodou. (Unucka 2007) 
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Pri povodni sa vytvára výrazná prietoková vlna (obr.5), ktorá sa pohybuje riečnym 

korytom neustáleným pohybom. Prietokovou vlnou rozumieme prechodné zvýšenie 

a následný pokles prietokov a vodných stavov. Povodňová vlna je potom prietoková vlna 

s charakterom povodne. Začiatkom prietokovej vlny je okamih, kedy dosiahne prietok na 

vzostupnej vetve hodnoty priemerného dlhodobého prietoku. Vrcholom prietokovej vlny je 

najväčší prietok v určitej fáze hydrogramu prietokovej vlny. Prietoková vlna môže mať 

viacero vrcholov. Koncom prietokovej vlny je okamih, kedy prietok na zostupnej vetve 

klesne na počiatočný prietok. Pri N – ročnej povodňovej vlny je to okamih, kedy prietok  

na poklesovej vetve klesne na hodnotu priemerného dlhodobého ročného prietoku. Trvanie 

prietokovej vlny (tc) je časová vzdialenosť medzi začiatkom a koncom prietokovej vlny 

v danom profile. Udáva sa v hodinách alebo v dňoch. Objem prietokovej vlny (W) je 

množstvo vody pretečené daným profilom od začiatku do konca prietokovej vlny. Udáva 

sa v metroch kubických.  

 

 

Základné rozdelenie povodní je u rôznych autoroch rôzne. Podľa Alexandra (1993) sa 

povodne delia z globálneho hľadiska na 3 základné typy a to riečne, estuáriové a pobrežné 

pričom môžu byť rozlíšené aj ďalšie typy (ako následok pretrhnutia priehrad alebo 

pôsobenie vulkanizmu a zemetrasenia) 

Obrázok 5 Hydrogram prietokovej vlny a jej základné prvky 
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 Riečne povodne sa ďalej rozdeľujú na povodne s pomalým nástupom – vznikajú 

z regionálnych zrážok alebo z rozpúšťania snehu a ľadu a na povodne z rýchlym 

nástupom (tzv. bleskové povodne) , ktoré sú spôsobené väčšinou intenzívnymi 

prívalovými zrážkami pri búrkach. 

 Estuáriové povodne – sú výsledkom kombinácie prílivovej vlny mora, 

zapríčinenej silnými vetrami a riečnej povodne vzniknutej dažďovými prívalmi vo 

vnútrozemí. 

 Pobrežné povodne – sú spôsobené hurikánmi a inými silnými búrkami alebo tiež 

vlnami tsunami.  

Podľa autora Bolt (1975) sa povodne rozdeľujú na tieto typy 

 Riečne povodne spôsobené prívalovými dažďami 

 Pobrežné povodne 

 Povodne z roztápajúceho snehu alebo ľadu, indukované ľadovými zátarasami 

 Povodne zo štruktúrnych porúch priehrad alebo hrádzí 

 Povodne vyvolané odlomením ľadovca, zosuvmi alebo roztrhnutím vulkanického 

jazera 

Príčiny vzniku povodní v globálnom merítku sú rôzne. Povodne môžu spôsobovať napr. 

monzúnové dažde ale aj roztápanie sa snehovej pokrývky. Najčastejšie príčiny vzniku 

povodní aj z ich početnosťou pre roky 1985 – 2005 z európskeho hľadiska znázorňuje 

príloha C (zdroj: http://www.dartmouth.edu/~floods/).  

2.4.1 Príčiny a faktory ovplyvňujúce vznik povodní  

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú vznik povodní patria: (Langhammer 2007) 

 Predbežné faktory – sem patrí stav krajiny, pred vlastnou príčinnou udalosťou 

a faktory pôsobiace dni až mesiace pre vznikom povodne (nasýtenosť povodia, 

premrznutie pôdy, výška snehovej pokrývky a jej vodná hodnota) 

 Príčinné faktory – príčinné udalosti vyvolávajúce povodeň. Sú to faktory 

pôsobiace hodiny až dni pred vznikom povodne. Vlastný spúšťací mechanizmus 

povodňovej udalosti – zrážky (dlhotrvajúce, prívalové, monzúny), roztápanie 
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snehu, ľadové javy na tokoch, morské dmutie a príboj, seizmická činnosť, náhle 

roztápanie ľadovcov vulkanickou činnosťou, pretrhnutie jazier, pretrhnutie 

vodných stavieb. 

 Ovplyvňujúce faktory – Vonkajšie faktory ovplyvňujúce priebeh a následky 

povodne. Patrí sem regulácia tokov (úpravy korýt tokov, protipovodňová ochrana, 

vodné diela) a zmeny vo využívaní krajiny (zmena charakteru a štruktúry landuse 

– odlesnenie, urbanizácia, obmedzenie retenčného potenciálu pramenných oblastí)   

2.4.2 Hlavné druhy povodní vyskytujúcich sa v ČR 

Podľa príčiny vzniku (ČSN 1975, 1983) sa povodne delia na dažďové, snehové 

a zmiešané. Zvláštnym prípadom sú potom povodne vzniknuté ľadovou zápchou v určitom 

úseku vodného toku. (Unucka 2007) 

Dažďové povodne 

Sú vyvolané dažďom, t.j. zrážkami o kvapalnom skupenstve a podľa spôsobu vzniku, doby 

trvania a intenzity ich možno rozdeliť na dva subtypy:  

 Dažďové povodne z trvalých regionálnych zrážok – Tie sú spôsobené hlavne 

regionálnymi dažďami o väčšom územnom rozsahu a dobe trvania zrážok na 

úrovni desiatok hodín až niekoľko dní. Sú väčšinou viazané na tzv. zrážkotvorné 

cyklóny (tlakové níže) v blízkosti alebo priamo nad územím ČR. Tieto povodne 

sa vyskytujú väčšinou na väčších tokoch – na tokoch prvého (napr. Odra) 

a druhého rádu (prítoky napr. Opava, Olša). Príklady povodní: 2002 - Labe 

a Vltava, 1981 – Berounka. 

 Dažďové povodne z prívalových zrážok (tzv. bleskové povodne – flash flood) – 

Sú vyvolávané zrážkovou činnosťou obmedzeného územného rozsahu, krátkej 

doby trvania (spravidla rádovo v desiatkach minút až hodín), ale vysokej intenzity 

(niekedy až 100 mm.hod
-1

). Sú spravidla sprevádzané búrkami. Na rozdiel od 

predošlého subtypu sa prejavujú hlavne na menších tokoch (tretieho a nižšieho 

rádu) a spôsobujú často výrazné škody (vysoká kinetická energia vody, bahnotoky 

apod.). Príklady povodní: 2005 – Olša, 1998 – Dědina a Bělá.  
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Snehové povodne 

Tento typ vzniká predovšetkým náhlym rozpúšťaním snehovej pokrývky pri teplotách nad 

bodom mrazu v zimnom a jarnom období. Niekedy bývajú sprevádzané ľadovými javmi. 

Kulminačné prietoky však na našom území väčšinou nedosahujú tak výrazných N – 

ročností ako pri predchádzajúcom type. Príklady povodní: 2005 a 2006 horná Morava, 

1993 – horná Vltava, Otava.  

Zmiešané povodne  

Sú vlastne kombináciou predchádzajúcich typov povodní. Môžu byť rovnako sprevádzané 

ľadovými javmi. Spolupôsobenie kladných teplôt a kvapalných zrážok urýchľuje 

zhutňovanie a rozpúšťanie  snehovej pokrývky.  

Ľadové povodne  

Vznikajú i pri relatívne menších prietokoch, vyskytujú sa v úsekoch tokov náchylných na 

vznik ľadových zápch. Utvárajú sa po období dlhotrvajúceho mrazu s následným 

oteplením. Príklady povodní: 1985 – Morava, 1982 – Berounka.  

Povodne zvláštneho typu  

Zvláštnou povodňou sa rozumie prietoková vlna spôsobená umelými vplyvmi. 

Rozoznávajú sa tri základné typy podľa charakteru situácie, ktorá môže nastať pri stavbe 

alebo prevádzke VD (vodné dielo): 

 Narušenie vzdúvajúceho telesa (hrádze) vodného diela 

 Porucha hradiacej konštrukcie bezpečnostných a výstupných zariadení vodného 

diela (pri neriadenom odtoku vody z nádrže) 

 Núdzové riešenie kritických situácií z hľadiska bezpečnosti vodného diela 

(mimoriadne vypustenie vody z nádrže)  
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2.5 Režimy prúdenia toku  

 

2.5.1 Ustálené a neustálené prúdenie 

 

Pri ustálenom (stacionárnom, permanentnom) prúdení (obr. 6) sú hydraulické veličiny 

(prietok, prierezová rýchlosť, prietočná plocha) v čase nemenné a závisia iba na polohe. 

Neustálené (nestacionárne, nepermanentné) prúdenie (obr. 7) je také kedy hydraulické 

veličiny sú funkciou času a polohy.  

Ustálené a neustálené prúdenie si môžeme predstaviť na príklade výtoku kvapaliny 

z nádrže. Ak je výtok z nádrže rovnaký ako prítok do nej, nemení sa poloha hladiny 

v nádrži, na ktorej je závislé odtokové množstvo a prúdenie je ustálené. Naopak ak nie je 

prítok do nádrže rovnaký ako odtok, dochádza ku zmene polohy hladiny, čo vyvoláva 

zmenu odtokového množstva. Príkladom neustáleného prúdenia môže byť aj priechod 

povodne, kedy sa prietok v čase mení. Prúdenie ustálené môžeme pozorovať na 

upravených tokoch alebo umelých náhonoch stáleho prierezu (priečneho profilu) 

a konštantného sklonu dna koryta. Hladina je pri tomto prúdení rovnobežná z dnom. 

Nerovnomerné prúdenie je napríklad v prirodzených tokoch, kde vzniká vzdutie (napr. 

jezom) alebo zníženie – sklon dna nie je rovnobežný zo sklonom hladiny a sklony dna 

i hladiny nie sú konštantné.  (Jandora et al. 2002)  

 

 

 

 

 

Obrázok 6 Neustálené prúdenie Obrázok 7 Ustálené prúdenie 
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2.5.2 Laminárne a turbulentné prúdenie 

 

Pohyb tečúcej vody môže byť laminárny alebo turbulentný (obr.8). Prúdenie v prírodných 

riečnych korytách je len turbulentné, t.j. voda sa v ňom pohybuje heterogénne, 

rôznosmerne, vírivo a rôznou rýchlosťou.  

Pri ustálenom prúdení reálnej kvapaliny malou rýchlosťou je obraz prúdnic stály, vrstvy 

kvapaliny sa po sebe pravidelne posúvajú. Takéto prúdenie kvapaliny nazývame laminárne 

(alebo vrstevnaté, z lat. lamina = vrstva). Jednotlivé častice laminárneho prúdenia sa medzi 

sebou nemiešajú, pretože sa pohybujú v súbežných dráhach. Laminárne prúdenie sa 

v prírodných riečnych korytách nevyskytuje prakticky vôbec. Možno ho zachytiť iba 

v laboratórnych podmienkach prípadne v trubiciach. Ak by sa jednalo o priamu trubicu, tak 

prúdnice laminárneho prúdenia budú navzájom rovnobežné. Nerovnaká rýchlosť 

vzájomného posúvania vrstiev kvapaliny spôsobuje vznik vírov. Pri malých rýchlostiach sa 

však tieto víry nemôžu znateľne rozvinúť. Laminárne prúdenie sa môže udržať iba do 

určitej kritickej rýchlosti. Po jej prekročení môžeme zreteľne pozorovať jej vírenie 

a nestálosť obrazu vytvorených prúdnic. Takéto prúdenie nazývame turbulentné (alebo 

vírnaté, z lat. turbulentus = neusporiadaný). Turbulentné prúdenie majú všetky prírodné 

riečne korytá. Pri turbulentnom prúdení reálna kvapalina spotrebúva časť svojej energie na 

vytváranie vírov, čím sa celková rýchlosť prúdenia znižuje a prietok kvapaliny nie je stály. 

Tu sa na rozdiel od laminárneho prúdenia častice navzájom miešajú. V oblastiach vírov 

dochádza ku zvyšovaniu rýchlosti prúdenia kvapaliny a poklesu tlaku. Základnou 

charakteristikou turbulentného pohybu je, že vektor bodovej rýchlosti náhodne 

kmitá(pulzuje) okolo určitej hodnoty. (Jandora et al. 2002) 

Pre rozlíšenie laminárneho a turbulentného prúdenia sa používa Reynoldsovo číslo. Britský 

inžinier Osborne Reynolds ako prvý demonštroval existenciu laminárneho a turbulentného 

režimu prúdenia. Demonštroval to na pokuse, ktorý spočíval v tom, že do kvapaliny 

prúdiacej v priehľadnom potrubí bol privádzaný tenký prúd- farbivo(vlákno) a vizuálnym 

pozorovaním sa toto vlákno a jeho správanie v prúdiacej kvapaline sledovalo. Reynolds 

zistil, že pri malých rýchlostiach sa vlákno nemieša s okolitou kvapalinou. Nazval ho 

laminárne prúdenie. Pri zvyšovaní rýchlosti sa  začína vlákno kriviť, farbivo sa mieša 

s kvapalinou. Vlákno sa rozpadne do tvaru prstencových vírov, nazval ho turbulentný 
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pohyb. Súčasťou experimentu bolo tiež sledovanie strát trením na úsekoch dĺžky l.   Straty 

boli namerané ako výškový rozdiel hladín v piezometroch. (Jandora 2002)    

Reynoldsovo kritérium pre trubicu má tvar:  

     
   

 
 

(4) 

 

, kde v = rýchlosť, D = priemer trubice a υ = kinematická viskozita kvapaliny 

Pre otvorené korytá bude zaručené laminárny režim prúdenia do hodnoty Reynoldsovho 

kritéria Re: 

     
    

 
      

(5) 

 

, kde Rer = Re / 4, Re = 2320 – kritická hodnota Reynoldsovho kritéria v kruhovom potrubí 

V medziach ReR od 580 do 3450 bude prechodná oblasť a turbulentný pohyb môžeme 

uvažovať pri Rer > 3450.  

 

 

 

2.5.3 Podkritické, nadkritické a kritické režimy tokov  

 

Rôzne režimy tokov možno predpokladať na základe výpočtu pomeru medzi inerciálnymi 

(zotrvačnými) a gravitačnými silami. Zotrvačná sila je daná vzorcom, v
2
 / d, kde v je 

rýchlosť prúdenia, a d je hĺbka. Gravitačná sila je gravitačné zrýchlenie, g. Pomer týchto 

Obrázok 8 Turbulentné a 

laminárne prúdenie (Kireš a 

Labuda 2005) 
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síl je zvyčajne vyjadrený v tvare bezrozmerného Froudovho kritéria v literatúre často 

označovaným ako Froudovo číslo: (Charlton 2008) 

   
 

   
 (6) 

 

,kde Fr = Froudovo číslo, v = rýchlosť, g = gravitačná konštanta, d = hĺbka 

Ak je Froudovo číslo menšie ako 1 gravitačné sily dominujú a tok má režim označovaný 

ako podkritický. Naopak, keď dominujú zotrvačné sily  Froudovo číslo je väčšie ako 1, 

a tok má nadkritický režim. V zriedkavých prípadoch, kedy je Froudovo číslo rovné 1, je 

tok popisovaný ako kritický alebo prechodný. 

Obrázok 18 ukazuje, čo sa stane, medzi prechodmi zo podkritického na nadkritický režim. 

Hydraulický pokles nastane, keď sa podkritický tok zmení na nadkritický. V tomto 

príklade, zvýšenie sklonu koryta zvyšuje rýchlosť prúdenia, čo má za následok zníženie 

hĺbky (hydraulický pokles). To možno vidieť na obrázku 9, voda tečie plynulo a rýchlo 

dolu po strmom svahu. Na jeze  sa prietok zmení späť na podkritický, tu sa tvoria 

hydraulické skoky. Lámanie vĺn určuje, kde tento prechod nastane. Náhla zmena 

podmienok toku pri hydraulickom skoku je spôsobená poklesom vo svahu pri päte jezu. 

S týmto súvisí aj zníženie rýchlosti a zvýšenie hĺbky toku. Vysoké rýchlosti prúdenia majú 

značnú zotrvačnosť a pokračujú ďalej v koryte rieky. (Charlton 2008)  

Prechod zo podkritického (riečneho) režimu na nadkritický (bystrinný) režim býva 

plynulý. Opačný prechod zo nadkritického na podkritický režim sa deje nespojito – 

vodným skokom. Vodný skok ako som už spomínal vzniká pri prechode z režimu 

nadkritického na podkritický. Vyznačuje sa náhlym zväčšením hĺbky vody a prechodom od 

veľkej rýchlosti na malú. Vodným skokom sa kinetická energia  mení za veľkej straty 

celkovej energie v energiu potenciálnu. Vodný skok je charakterizovaný vzájomnými 

hĺbkami vodného skoku, t.j. hĺbkou h1 v priereze tesne pred vodným skokom pri prúdení 

nadkritickom a hĺbkou h2 v priereze tesne za vodným skokom pri prúdení podkritickom. 

Vzdialenosť medzi týmito dvoma prierezmi sa nazýva dĺžka vodného skoku Ls. Rozdiel 

vzájomných hĺbok h2 – h1 = hs sa nazýva výška vodného skoku. (Charlton 2008)   
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2.6 Charakteristiky odporu prúdenia 

 

K základným charakreristikám  resp. vzorcom odporu prúdenia patria Chézyho rovnica, 

Manningova rovnica a rovnica Darcy – Weisbach. Tieto rovnice zahrňujú aj drsnostný 

súčiniteľ. Vypočítať rýchlosť prúdenia v otvorenom koryte sa však dá aj rovnicami, ktorý 

súčiniteľ drsnosti neobsahujú ako napr. Brettingova a Jarretova rovnica.  

 Chézyho rovnica je pomenovaná po francúzskom inžinierovi Antoine de Chézy 

(18.storočie). Táto rovnica bola ďalej prepracovaná írskym inžinierom Robertom 

Manningom (19.storočie). Rovnica Darcy – Weisbach má za sebou dlhý vývoj a je 

pomenovaná po dvoch asi najvýznamnejších inžinieroch, ktorý sa zaoberali hydraulikou 

v 19.storočí. Najpoužívanejšou je však stále  Manningova rovnica. (Charlton 2008)    

Pomocou Chézyho rovnice sa určuje rýchlosť vody v otvorených korytách a má tvar: 

        (7) 

 

,kde c je súčiniteľ drsnosti, I [%] je okamžitý sklon koryta a R [m] je hydraulický polomer.  

Manningova rovnica je častejšie používanou variantou Chézyho rovnice. Jej tvar je:  

   
 

 
 

 
   

 
  

(8) 

 

, kde n je Manningov súčiniteľ drsnosti (je to väčšinou tabuľková hodnota) 

Obrázok 9 Hydraulický pokles / hydraulický (vodný) skok (Charlton 2008) 
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Chézyho koeficient reprezentuje gravitačné a trecie sily.  Jeho hodnota klesá s rastúcou 

drsnosťou. Manningov drsnostný koeficient (n) je obyčajne stanovovaný z tabuliek.  

Rovnica Darcy – Weisbach. Jej základný tvar:  

       
 

  
   

  

  
 

(9) 

 

, kde hL = tlaková strata trením  f =Darcyho faktor trenia (bezrozmerné číslo), L = dĺžka 

potrubia, D = priemer potrubia, v = rýchlosť kvapaliny v potrubí, g = gravitačné zrýchlenie 

2.6.1 Problémy a limity 

 

Aj keď sú tieto vzorce často a široko používané tak aj oni majú svoje limity. Jeden 

z hlavných problémov je, že drsnosť je závislá od viacerých faktorov napr.: veľkosť 

dnového materiálu, vegetácie a tiež od rôznych typov dna. Všetky tieto faktory nemôžu 

byť dostatočne pokryté jediným odvodeným koeficientom drsnosti.   

Odpor prúdenia sa mení aj s fázou na danom toku. Odpor je najvyšší počas nízkych 

prietokov a najnižší počas naplneného koryta. (Charlton 2008) 

2.7 Hydrologické modely a ich rozdelenie 

 

Hydrologický model je v najvšeobecnejšej forme zjednodušenou funkciou reprezentácie 

reálneho hydrologického systému (povodia, sústavy korýt a pod.) slúžiaci k analýze 

správania systému ako celku alebo jeho čiastočných komponent.  Matematické 

modelovanie sa pritom stáva stále významnejším a efektívnejším prostriedkom štúdia 

hydrologických procesov, pretože umožňuje aproximovať hydrologické a ostatné procesy 

v ich vzájomnej interakcii na základe dostupných dát (tzv. priame modelovanie 

definovaného problému). S rastúcim výkonom výpočtovej techniky sa tiež stále častejšie 

používa aj inverzné spresňovanie popisu hydrologického systému pomocou mechanizmov 

kalibrácie a validácie modelov na základe prijatých koncepčných predpokladov. (Unucka 

2010) 
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Model systémovo rieši vzťah známych vstupov (charakteristiky povodí  

a hydrometeorologické situácie) a neznáme hodnoty požadovanej výstupnej veličiny 

(najčastejšie teda predpoveď prietokov - Q) v čase a priestore. Modely sú teda 

zjednodušeným funkčným vyjadrením existujúceho fyzikálneho systému.  

Veľmi aktuálnou témou súčasných výskumov je tvorba komplexne pojatého 

hydrologického modelu, ktorý je schopný vhodne parametrizovať a simulovať všetky 

komponenty hydrologickej bilancie. Zvolené riešenia sa líšia v prístupe k integrácii 

simulácie čiastkových procesov. Modularita takéhoto komplexného systému má rad 

praktických výhod, spočívajúcich jednak v možnosti simulovať iba interakciu určitých 

čiastkových komponent hydrologickej bilancie (s ohľadom na dostupnosť dát a prijatý 

konceptuálny model), a jednak aj vo vyššej numerickej stabilite a časovej náročnosti 

výpočtov. (Unucka 2010) 

Všeobecne simulačné postupy môžu byť rozdelené do kategórií stochastických 

a deterministických metód. 

Deterministický model predpokladá, že systém alebo proces funguje tak, že daná séria 

udalostí vedie k jednoznačne definovanému výsledku. Riadiace rovnice presne definujú 

vzťahy príčina – dôsledok. Oproti tomu stochastický model predpokladá, že systém 

funguje tak, že faktory prispievajúce k výstupu sú neisté. Tieto modely počítajú, v rámci 

požadovanej úrovne spoľahlivosti, pravdepodobnosť výskytu danej hodnoty v určitom 

bode. (Unucka 2010) 

Dôležitým aspektom pri výbere alebo návrhu modelu je aj počet dimenzií modelovanej 

domény. Principiálne vychádzame z predpokladu, že v deterministických modeloch sú 

premenné a parametre funkciami nezávislých premenných priestoru a času. Sú označované 

x, y, z a t. V závislosti na počte dimenzií potom modely delíme na (Unucka 2010): 

 0D – modely bez priestorovej závislosti, iba časový atribút (často týmto typom 

modelom bývajú ekologické populačné modely) 

 1D – modely zahrňujú iba jeden priestorový atribút. Častým typom týchto modelov 

bývajú v hydrológii hydrodynamické modely (MIKE 11, HEC-RAS), ktoré riešia 

zmeny hladín iba v hlavnom smere pohybu vodného kontinua. Niekedy do tejto 

skupiny patria aj modely pre nenasýtenú zónu, kedy je napr. infiltrácia riešená 

vertikálnym smerom v rámci pôdneho profilu (HYDRUS 1D) 
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 2D – modely obsahujú dve priestorové premenné a bývajú niekedy rozlišované na 

vertikálne a horizontálne. V hydrológii sa môže jednať o modely riešiace svahový 

odtok (HEC – HMS, TOPMODEL) alebo 2D prúdenie v korytách (MIKE 21c, 

TUFLOW). Všeobecne týmto typom modelu bývajú aj populačné ekologické 

modely s priestorovým aspektom alebo modely riešiace šírenie znečistenia 

v atmosfére z bodových zdrojov.  

 3D – jedná sa o najkomplexnejšie modely s tromi priestorovými premennými. 

Vďaka náročnosti na parametrizáciu a výpočet sa v hydrológii viacej rozširujú iba 

v poslednej dobe. V hydrogeológii sú najznámejšími príkladmi MODFLOW 

a FEFLOW, v hydrológii potom GSSHA a MIKE SHE. V meteorológii 

a klimatológii sú to potom numerické predpovedné modely typu ALADIN, MM5 

alebo tzv. globálne cirkulačné modely (GCM) používané k simulácii zmien klímy 

a prírodného prostredia v geologickej histórii Zeme (napr.: GISS, CCCM).  

Niekedy sa môžeme v literatúre stretnúť s termínom 2.5 - D model, čo naznačuje 

najčastejšie parametrizáciu tretej dimenzie modelu. Model je teda schopný produkovať 

výsledky v troch dimenziách, ale jednu z dimenzií numericky nerieši.   

Riadiace rovnice ako deterministických, tak stochastických modelov môžu byť riešené buď 

analyticky alebo numericky.  

V závislosti na metóde riešenia sa modely delia na (Unucka 2010):  

 analytické 

 semianalitické 

 numerické 

Analytické modely dávajú exaktne uzatvorené riešenie parciálnej diferenciálnej rovnice 

spojitej v priestore a čase. Na rozdiel od toho numerické modely poskytujú približné 

riešenie rovnakých rovníc. Semianalytické modely využívajú numerické techniky pre 

aproximáciu komplexných analytických riešení, umožňujú diskrétne riešenie buď v čase 

alebo priestore.   

Hydrologický model vykonáva simuláciu chovania hydrologického systému (povodí, 

toku). Hydrologické modely možno rozdeliť na dve základné skupiny (Unucka 2010): 

 zrážkoodtokové modely 
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 hydrodynamické / hydraulické modely 

Zrážkoodtokový model vykonáva transformáciu ovzdušnej zrážky na odtok pomocou 

metód hydrologickej a hydraulickej transformácie. Hydrodynamický / hydraulický model 

počíta simuláciu transformácie vodnej masy v korytách (prírodných alebo umelých), 

inundačných území a vybraných vodohospodárskych objektov (nádrže, poldre). 
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3 Hydraulické modelovanie 

 

Hydraulické modelovanie slúži k numerickému riešeniu hydraulických procesov, hlavne 

ako je pohyb vody v umelých a prirodzených korytách a transformácia prietokov 

príp. hladín vo vodohospodárskych objektoch. 

 

U projektov, ktoré predstavujú súčasť väčšej siete sa používajú stále viac hydraulické 

výpočty, pri nich sa dajú pomocou počítačových simulácií riešiť zložité porovnávania. 

Takéto modely okrem toho prihliadajú aj k množstvu iných účinkov ako sú spätný tok 

alebo hromadenie tlaku. Do hydraulických modelov sa dajú takisto zahrnúť všetky typy 

vodných stavieb , napr. priehrady, mosty....atď a urobiť aj s ich účinkami dynamické 

výpočty. 

Stavba kompletného hydraulického modelu nie je triviálna vec a spočíva v niekoľkých 

fázach tvorby. Vo všeobecnosti ak chceme, aby výsledný model spĺňal všetky základné 

požiadavky, tak by mal prejsť 4 fázami budovania: 

 Analýza územia, základný návrh 

 Editácia a vyhodnocovanie vstupných dát 

 Samotná tvorba hydraulického modelu (napr.: HEC-RAS, MIKE 11) + podpora 

GIS 

 Kalibrácia a verifikácia vzniknutého modelu 

Hydrologické a hydraulické modely sú zjednodušené reprezentácie reálneho sveta, ktoré sa 

pokúšajú simulovať prírodné procesy, ktoré sú oblasťou momentálnej štúdie. 

Zjednodušený náčrt procesu tvorby hydraulického modelu a jeho napojenie na GIS je 

zobrazený na obrázku 10. Celý proces premeny reálneho sveta na ten modelovaný začína 

analýzou územia a vytvorením základného návrhu. Do tejto fázy môžeme zahrnúť 

percepčným model čo je akýsi vnem užívateľa na reálny svet čiže sa jedná o 

jeho interpretáciu. Proces pokračuje koncepčným modelom, (zahrňuje aj metódy, vzorce) 

v ktorom sa na základe charakterizovania zdroja, identifikácie potenciálnych rizík a 

nebezpečenstiev,  sa určia možné transportné cesty vedúce k environmentálnym rizikám 

pre životné prostredie.  Koncepčný model  je špecifický pre danú lokalitu. Pred samotným 

výpočtom rizika  je vhodné posúdiť nakoľko je riziko aktuálne pomocou logických 
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rozhodnutí a tým sa tak zabráni  zbytočne rozsiahlym prácam. V tomto kroku by sa veľká 

pozornosť mala sústrediť na informácie ohľadom dostupnosti všetkých potrebných dát 

nutných pre výstavbu hydraulického modelu. Pokiaľ sú dáta dostupné, tak by sa pozornosť 

mala ďalej upriamiť na problémové miesta ako sú technické prekážky príp. meandre, ku 

ktorým treba pristupovať s vyššou prioritou. V prípade modelovaného územia boli 

najzložitejšími miestami sútok Olše a Stonávky, meandrujúca časť rieky Stonávka 

a mostné konštrukcie, ktoré sa nachádzajú na oboch tokoch.     

Druhou časťou tvorby hydraulického modelu je editácia a vyhodnocovanie vstupných dát. 

Touto časťou sa však bude podrobne zaoberať kapitola 5, a preto sa jej už na tomto mieste 

venovať nebudem.  

Ďalšou časťou procesu tvorby je už modelovanie reálneho sveta za pomoci nástrojov GIS 

a hydraulických modelov. Modely nám dávajú pre konkrétny prípad simulované výsledky, 

ktoré môžu byť využité pre „opravu“ reálneho sveta , kedy môžu ako je to v mojom 

prípade pre povodne navrhnúť napr. spevnenie riečneho koryta.  

 
 

 

Najdôležitejšou časťou z pohľadu mojej dizertačnej práce je práve časť schémy s názvom 

modelovanie reálneho sveta a preto sa jej v nasledujúcej časti budem venovať 

podrobnejšie. Metodika tvorby hydraulického modelu už v tej počítačovej forme spočíva 

v troch hlavných krokoch a to je preprocessing (predpríprava dát), spracovanie dát 

v konkrétnom programe pre tvorbu hydraulických modelov a nakoniec je to postprocessing 

(spracovanie výstupov) . Každý hydraulický model má pre- a post-processing odlišný. V 

programe HEC-RAS sa preprocesing alebo tiež tvorba schematizácie tvorí do verzie 3.x 

Obrázok 10 Schéma tvorby hydrodynamického modelu 
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v ArcView a od vierzie 4.x je preprocesor v podobe HEC-GeoRAS už prístupný aj pre 

ArcGIS 9.x. Spracované dáta preprocesorom sa potom už dajú simulovať v programe 

HEC-RAS. Výsledky do podoby napr. inundačných území sa spracúvajú v postprocesore 

(HEC-GeoRAS buď pre ArcView alebo ArcGIS). Novinkou v novej verzii HEC-RAS 4.1 

je, že celý postprocesing je už vsadený priamo do programu pomocou modulu 

RASMapper. V prípade MIKE 11 je preprocesing vsadený do programu MIKE 11 GIS, 

ktorý je do verzie 2005 určený ako extenzia pre ArcView 3.2 a od verzie 2007 je určený 

pre ArcGIS 9.x.  

Poslednou fázou, nemenej dôležitou, ktorá však nie je zahrnutá v schéme (obr. 10) je 

proces kalibrácie a verifikácie.  

Ak modelujeme územie, ktoré už bolo postihnuté povodňou a výška povodňovej hladiny 

bola zameraná, je potrebné model na základe týchto dát nakalibrovať. Ak v predmetnej 

oblasti bolo zaznamenaných viacero povodní, je možné model po kalibrácii aj 

zverifikovať. 

Proces kalibrácie predstavuje nastavenie odporových súčiniteľov modelu tak, aby pri 

podobných hydrologických podmienkach ako sa reálne vyskytli, model počítal hladiny 

blízke hladinám reálne zameraným. Proces verifikácie predstavuje posúdenie presnosti 

modelu pri iných hydrologických podmienkach ako pri kalibrácii, bez zmeny nastavenia 

odporových súčiniteľov. Nakalibrovaný model je silným nástrojom na použitie aj v ďalších 

úlohách, napr. na hydraulické posúdenie a optimalizáciu v budúcnosti navrhovaných 

protipovodňových opatrení. (Kučera a Mišík 2006) 

Ak pracujeme v oblasti, ktorá nebola postihnutá povodňou, alebo údaje o zameranom 

priebehu hladiny neexistujú, je vhodné model podrobiť citlivostnej analýze. V rámci 

takejto analýzy zistíme ako model reaguje na zmeny odporových súčiniteľov a na základe 

toho stanovíme možnú chybu výpočtu spôsobenú absenciou kalibrácie a verifikácie. 

(Kučera a Mišík 2006) 

V prípade študovanej oblasti sútoku Olše a Stonávky je relatívny dostatok dát pre proces 

kalibrácie a verifikácie. Zamerané výšky hladín počas konkrétnych prietokov boli získané 

z povodia Odry a rozsahy inundačných území pre 5, 20 a 100 – ročnú vodu z databázy 

DIBAVOD.     
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3.1 Výpočtové mechanizmy hydraulických modelov MIKE 11 a HEC-RAS    

 

Hydraulické modelovanie je náročné na správne zvolenú metodiku na každom stupni 

riešenia. Nesprávne zvolený prístup má za následok často nereálne prípadne nadhodnotené 

výsledky. Zvoliť správnu metódu riešenia je závislé od konkrétnej analýzy, ktorú užívateľ 

chce alebo bude vykonávať a od prírodných podmienok študovaného územia (povodie). 

Poznať celkovú a podrobnú fyzicko-geografickú charakteristiku vybraného územia má za 

následok často správne vybratie vhodnej metódy pre daný, konkrétny problém. 

 

3.2 1D, 2D hydraulické modely 

 

Rozhodovanie medzi 1D alebo 2D prístupom je plne v réžii užívateľa a od jeho 

požiadaviek na daný hydraulický model. V mojom prípade je vhodné použiť metodiku 1D 

modelovania, keďže územie nemá výrazné prekážky v smere „medzi prúdnic“. 2D prístup 

by sa volil ak do študovaného územia zasahuje zastavaná oblasť, v ktorej by prípadné 

vyliatie rieky z koryta malo za následok zmeny smerov prúdenia.  

1D modely simulujú prúdenie vody a pohyb splavenín v jednom smere, a to v smere 

prúdnice. Sú často používané resp. aplikované v dlhodobých sedimentačných problémoch 

v riekach alebo nádržiach. (Wu 2008) 1D modely tiež umožňujú priamu schematizáciu 

technických objektov (mosty, jezy), čo u väčšiny 2D modelov (MIKE 21c) je nahradené 

zmenou drsnosti koryta a inundácie. 

Modely simulujúce rozsah inundačných území sú založené hlavne na výpočtovom 

mechanizme aproximácií St. Venantových rovníc. Mechanizmus je využívaný hlavne pri 

schémach 1D a 2D numerických modeloch. V 1D modeloch nezohráva dôležitú úlohu 

rozloženie hydraulických parametrov ako je napríklad rýchlosť alebo smer prúdenia. Tieto 

modely sú vhodné pre hydrometrické pozorovania. V 1D modeloch sú priečne profily 

základným stavebným prvkom a sú uvádzané ako konkrétne miesta pozdĺž prúdnice. 

Priečne profily môžu mať rôznu geometriu v závislosti od lokálnych prírodných 

podmienok študovaného územia. Hydraulické sily a tlak sú v týchto modeloch uvádzané 

ako konštanta. 2D modely simulujú prúd vody aj po „medzi prúdniciach“ čiže už nie iba po 
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prúdnici. Tento prístup je výhodný pri heterogénnych oblastiach (inundačné oblasti 

s nerovnomerným povrchom), kde je smer toku postihovaný niekoľkými faktormi (napr.: 

zastavaná oblasť). Tieto modely sa však ťažko kalibrujú a pre detailnú vizualizáciu 

potrebujú veľmi jemný grid (bunku gridu). S jemnejším podkladom však prudko narastá aj 

simulačný čas. Najzákladnejším rozdielom je však to, že pri použití 1D modelu užívateľ 

sám definuje predpokladané smery prúdenia vody, zatiaľ čo pri použití 2D modelu, 

užívateľ definuje priestor v ktorom sa na základe riešenia sústavy fyzikálnych rovníc smer 

prúdenia vody počíta. (Kay 2008, Novak 2010, Szymkiewicz 2010, Wu 2008) 

Pre práce zaoberajúce sa rozsahom inundačných území je teda vhodné na základe vyššie 

napísaného využiť skôr 1D prístup. 1D prístup poskytujú modely HEC-RAS a MIKE 11, 

ktoré budú ďalej použité ako nástroje pre vytváranie hydraulických modelov. 

3.3 1D hydrodynamické rovnice (formulácie pre čistú vodu bez 

sedimentov) 

 

Tri hlavné modely sú používané pre modelovanie otvoreného koryta toku. Sú to Saint 

Venantove rovnice, difúzna vlnová aproximácia (model) a kinematická vlnová 

aproximácia (model). Jednotlivé riešenia preukazujú rozdielnosť v správaní. (obr.11) 

(Novak 2010)  

 

St. Venantove rovnice počítajú s kontinuitou (spojitosťou), inerciálnymi (zotrvačnými) 

efektmi, trením, vplyvom dna a sklonom. Riešenie týchto rovníc  je založené na dvoch 

vlnách, ktoré sa šíria rozdielnymi rýchlosťami V+c a V-c. Pretože rýchlosti šírenia sú 

funkciou lokálnych podmienok toku, tvar vlny je často počas šírenia menený. (obr.11a) 

(Novak 2010) 

  

Difúzna vlnová aproximácia sú zjednodušené St.Venantove rovnice. Je založená na tom, 

že inerciálne (zotrvačné) efekty môžu byť zanedbané. Je teda použiteľná pre modelovanie 

tokov s pomalým prechodom a s malou rýchlosťou prúdenia.  Nie je teda vhodná pre 

rýchle toky, kde sa režim prúdenia môže rýchlo zmeniť na nadkritický. Difúzne šírenie 

pôsobí v kladnom aj zápornom smere. (obr.11b) (Novak 2010) 
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Kinematická vlna je produktom ďalšieho zjednodušenia difúznej vlnovej aproximácie. Je 

vhodná pre simuláciu plytkých tokov tečúcich cez strmé svahy. Opäť sa zanedbávajú 

inerciálne (zotrvačné) efekty. Riešenie kinematickej vlnovej rovnice je založený na jedinej 

vlne, ktorá sa pohybuje po prúde. (obr.11c) (Novak 2010)    

 

 

 

Výber vhodnej metódy výpočtu je závislý od charakteristík prúdenia daného toku. 

Zadávanie konkrétneho modelového výpočtu je pre každý model iný. HEC – RAS má 

základný výpočtový mechanizmus, ktorý vychádza z Bernoulliho rovnice a Manningovho 

vzťahu.  MIKE 11 poskytuje všetky tri najpoužívanejšie výpočtové metódy (dynamický, 

difúzny, kinematický vlnový model).  

3.3.1 Základné metódy pre MIKE 11 

 

Dynamická vlnová aproximácia používa úplnú hybnostnú rovnicu a je vhodná pre 

riešenia neustáleného prúdenia (vrátane síl zrýchlenia). Všeobecne je určená pre extrémne 

odtokové situácie zo strmými nábehovými vetvami hydrogramu.  

Rovnice dynamickej vlnovej aproximácie majú tvar: (Maidment 1993) 

  
  

  
    

  

  
   

  

  
    

(10) 

 

Obrázok 11 Šírenie vĺn a) St.Venantove rovnice b) Difúzna vlnová aproximácia c) 

Kinematická vlnová aproximácia podľa Novak (2010) 
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(11) 

 

, kde x je vzdialenosť v koryte v metroch, g gravitačné zrýchlenie [m.s
-1

] , y hĺbka vody, 

U je rýchlosť [m.s
-1

], S0 sklon koryta a Sf  drsnostný sklon. 

Drsnostný sklon je tu stanovený z Manningovho vzťahu pre ustálené prúdenie:  

      
       

         
   

    

  
  

(12) 

 

, kde C je koeficient pre dĺžkové jednotky (1,468 pre U.S. sústavu a 1,0 pre SI sústavu), Kc 

je koeficient prietočnosti koryta [m
3
.s

-1
], n Manningov koeficient drsnosti, A je prietočná 

plocha [m
2
], R je hydraulický polomer [m] 

Rovnice sa dajú vyjadriť i tvarom, kedy sú nezávislé premenné y a U nahradené výškou 

hladiny h a Q.  

Difúzna vlnová aproximácia uvažuje v hybnostnej rovnici iba faktor drsnosti koryta, 

gravitácie a hydraulického sklonu (gradientu). 

Difúzny vlnový model je stabilnejší ako dynamický vlnový model. Presnejší je však 

dynamický  a môže byť aplikovaný v širokom rozpätí riečnych podmienok. Autori Wu and 

Vieira (2002) skúmali chyby difúznej vlny za predpokladu rôznych prípadov. Prvý prípad 

bolo simulovanie ustáleného prúdenia počas kontrakcie koryta (obr.12). Difúzny vlnový 

model pri tejto simulácii vykazoval chyby vo vypočítanej vodnej hladine v jej prechodnej 

časti, blízko kontrakcie. Oba modely však dávali rovnaké výsledky pre časti z uniformným 

typom prúdenia. (Wu 2008) 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 61 

 

 

 

Kinematická vlnová aproximácia uvažuje iba gravitáciu a drsnosť koryta pomocou 

Manningovho vzťahu. 

Metódy Muskingum a Muskingum-Cunge sa svojou podstatou blížia kinematickej 

vlnovej aproximácii. 

3.3.2 Metóda pre HEC-RAS 

 

Základná rovnica sa dá vyjadriť nasledovne: (Unucka 2010) 

         
    

  

  
             

    
 

  
      

(13) 

, kde  

        - hĺbka vody v uvažovaných priečnych prierezoch 1, 2 [m] 

  ,     - stredná výška dna v uvažovaných priečnych prierezoch [m] 

  ,     - stredné profilové rýchlosti [m.s
-1

] 

       - váhové koeficienty rýchlosti [-] 

  - gravitačné zrýchlenie [m.s
-2

] 

Obrázok 12 Porovnanie dynamického a difúzneho vlnového modelu počas 

korytovej kontrakcie (Wu 2008) 
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   -  strátová výška [m] 

 

Stratu energie je potom možno riešiť pomocou makrodrsnosti koryta a koeficientov 

expanzie a kontrakcie.   

 

g

v

g

v
CSLh Fe

22

2

11

2

22 
  

(14) 

, kde 

  - vážená prietočná dĺžka úseku [-] 

   - reprezentatívna hodnota sklonu a drsnosti na uvažovanom úseku [-] 

  - koeficient kontrakcie / expanzie [-] 

 

 

3.4 Úloha okrajových a počiatočných podmienok simulácie 

 

Úloha okrajových podmienok pri hydraulickom modelovaní je veľmi významná a 

je čiastočne spätá s výberom typu vlnovej aproximácie. Existuje niekoľko typov 

okrajových podmienok, ktoré sú vo všeobecnosti používané vo všetkých hydraulických 

modeloch. K najzákladnejším metódam okrajových podmienok patrí : kritická hĺbka, 

normálna hĺbka, známe výšky hladín a konzumčná krivka. (Brunner 2008) Ich zadávanie 

bude závisieť od typu prúdenia (ustálené/neustálené) ale aj od dostupných vstupných dát.  

Okrajové podmienky sú vyžadované pre všetky hranice oblasti výpočtu a majú za cieľ 

konkrétne charakterizovať záujmové prúdenie. Je potrebné zdôrazniť, že stanovené 

okrajové podmienky musia odrážať skutočnú situáciu na toku rieky, ktorá je modelovaná, 

aj keď to nie je vždy ľahká úloha. Akákoľvek odchýlka od všeobecných zásad 

stanovovania okrajových podmienok má za účinok zníženie presnosti riešenia. Okrajové 

podmienky sa dajú zadávať aj po prúde aj proti prúdu. (Dingman 2009, Wu 2008) 
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Ak je v rámci numerického riešenia nutné riešiť výšku hladiny (zadáva sa ako podmienka 

po prúde), tak treba brať na zreteľ správne zadanie okrajovej podmienky, pretože to bude 

mať výrazný vplyv na hladiny v celej oblasti výpočtu.  

Dynamická vlnová rovnica predstavuje hyperbolický systém, ktorý má dve 

charakteristiky: (Wu 2008) 

  

  
             

(15) 

 

  

  
           

(16) 

 

 

, kde U a h sú rýchlosti prúdenia a hĺbka.  

Pre podkritické prúdenie (            ), sú platné charakteristiky C
+  

> 0 a C
-
 < 0. 

Ako ukazuje obrázok 13, C
+
 charakteristická krivka vstupuje z vonku do oblasti riešenia 

prostredníctvom prívodu (vstupu, vpuste), a C
-
 charakteristická krivka vstupuje 

prostredníctvom výpuste, informácia z každej charakteristickej krivky vstupujúcej z vonku 

musí byť poskytovaná okrajovými podmienkami. 
 
Okrajové podmienky by mali byť teda 

špecifikované pre každý z dvoch okrajov. Obyčajne, časový rad pre prietok je 

špecifikovaný na vpusti  a časový rad pre výšku hladiny vody alebo výška hladiny - 

prietok, konzumčná krivka je špecifikovaná na výpusti. (Wu 2008) 

Pre nadkritické prúdenie (Fr > 1), dve charakteristiky sú pozitívne: C
+
 > 0 a C

-
 > 0. Ako 

ukazuje obrázok (obr.13, 14), obe charakteristické krivky vstupujú z vonku 

prostredníctvom vpuste, a žiadna charakteristická krivka nevstupuje cez výpusť. Teda dve 

okrajové podmienky sú zadávané pre vpusť a žiadna pre výpusť.  
   

 
Obrázok 13 Charakteristické krivky pre dynamický vlnový model na vpusti a výpusti. podľa (Wu 

2008)  
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Podobne to môžeme odvodiť aj pre difúzny vlnový model , ktorý požaduje dve okrajové 

podmienky, ktoré sú špecifikované na vpusti a výpusti. Kinematický vlnový model 

požaduje iba jednu okrajovú podmienku, ktorá je často špecifikovaná na vpusti. 

Počiatočný vodný stav a prietok by sa mal do výpočtovej oblasti zadávať pre neustálené 

simulácie prúdenia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 a) podkritické prúdenie b) kritické prúdenie c) nadkritické prúdenie podľa 

(Novak 2010) 
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4 Vstupné dáta 

 

Všetky informácie o území a predmetoch na ňom sú pre riešenie úloh týkajúcich sa vodnej 

zložky veľmi dôležité. Práce podobného typu akými sú vyhodnocovanie neistôt vstupných 

dát a posudzovanie ich následného efektu pre hydraulické modelovanie sú z hľadiska dát 

veľmi náročné. Celková kvantita a kvalita dát je odvodená od celkového počtu a náročnosti 

vykonaných analýz. To znamená, že so zvyšujúcou sa náročnosťou danej analýzy (napr.: 

zaradenie technických prekážok do hydraulického modelu) sa zvyšujú aj celkové 

požiadavky na kvalitu a kvantitu dát (presný DMR, údaje týkajúce sa rozmerov 

konštrukcie daného mosta).    

Pre účely tejto dizertačnej práce bolo v závislosti od náročnosti tvorby hydraulických 

modelov a ich kalibrácie a verifikácie použité pomerne veľké množstvo údajov z rôznych 

zdrojov (V.Ú.V DIBAVOD (pozn.: vysvetlenie viď nižšie) - Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka, ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav, ZÚ – 

Zeměměřický ústav, Povodie Odry. Celkový súpis použitých vstupných údajov a ich 

zdrojov ukazuje tabuľka 2.  

Digitálna báza vodohospodárskych dát (DIBAVOD) je pracovné označenie návrhu 

katalógu typov objektov ako tematickej vodohospodárskej nadstavby ZABAGED 

(Základná báza geografických dát). Je to referenčná geografická databáza vytvorená 

primárne z odpovedajúcich vrstiev ZABAGED a cieľovo určená pre tvorbu tématických 

kartografických výstupov s vodohospodárskou tématikou a tématikou ochrany vôd nad 

Základnou mapou ČR 1:10 000, resp. 1:50 000, vrátane Mapy záplavových území ČR 1:10 

000, a ďalej pre priestorové analýzy v prostredí geografických informačných systémov. 

Katalóg objektov DIBAVOD obsahuje 75 objektov v 10 účelovo členených skupinách. 

(DIBAVOD 2011) 

Všeobecne môžeme vstupné dáta nielen pre hydraulické modely, ale pre všetky 

hydrologické (vrátane Z-O – zrážko - odtokových modelov ) rozdeliť do dvoch skupín. 

Prvú skupinu tvoria statické údaje (relatívny pojem vztiahnutý k úrovni časového 

rozmedzia výstavby modelu) a druhú dynamické (predstavujú predovšetkým rady 

hydrometeorologických prvkov). Obe skupiny údajov sú efektívne analyzovateľné 

a spracovateľné v prostredí GIS do formy, ktorú vyžadujú konkrétne modelovacie 
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programy. Tejto činnosti sa súhrnne hovorí preprocessing (predspracovanie) údajov. 

(Unucka 2008) 

Vstupné dáta použité v tejto práci sa však dajú rozdeliť do konkrétnejších skupín, ktoré 

viac vystihujú celkový charakter práce. Jedným z rozdelení môže byť selekcia údajov na 

tie, ktoré sú používané pre tvorbu modelu HEC-RAS alebo pre MIKE 11. Oba modely 

totiž nepoužívajú rovnaké vstupné dáta pre tvorbu výsledného hydraulického modelu. 

Hlavné rozdiely sa dajú nájsť už na úrovni topografických dát.  

 

Typ dát Popis Použitie 

Body LIDAR Mračno bodov z laserového 

skenovania (7 bodov / m
2
) 

Tvorba DMR  (rastrová a TIN 

podoba)  – s rozlíšeniami 0.2 m, 

0.5 m, 1 m, 5 m, 10 m 

 

LIDAR DMR Raster, TIN  - rozlíšenia 0.2 m, 

0.5 m, 1 m, 5 m, 10 m 

Posúdenie efektu kvality a 

rozlíšenia na výsledky 

hydraulického modelovania 

 

Fotogrametrický DMR Raster, TIN – rozlíšenie 10 m, 20 

m 

Posúdenie efektu kvality a 

rozlíšenia na výsledky 

hydraulického modelovania 

 

Radarová Interferometria DMR Raster - rozlíšenie 60 x 90 m, 

SRTM, zdroj: NASA 

Posúdenie efektu kvality a 

rozlíšenia na výsledky 

hydraulického modelovania 

 

Brehové línie Formát – (.shp) líniová vrstva, 

zdroj: DIBAVOD 

Základná vrstva schematizácie pre 

HEC-RAS a MIKE 11 

 

Centrálna línia riek Formát – (.shp) líniová vrstva, 

zdroj: DIBAVOD 

Základná vrstva schematizácie pre 

HEC-RAS a MIKE 11 

 

Záplavové územia 5, 20 a 100 

ročnej vody 

Formát – (.shp) polygónová 

vrstva, zdroj: DIBAVOD 

Kalibrácia a verifikácia  

vzniknutých modelov 

 

Vodomerné stanice Formát – (.shp) bodová vrstva, 

Zdroj:DIBAVOD 

 

 

Bodové pole nivelačných bodov Papierová, digitálna forma (roky 

zamerania: 1960, 2006), zdroj: 

Zeměmeřický úřad 

Hodnotenie vertikálnej presnosti / 

horizontálnej presnosti, vstupných 

DMR 

Tabuľka 2 Zoznam použitých vstupných dát 
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Geodeticky zamerané priečne 

profily 

Papierová forma / (.DWG), zdroj: 

Povodie Odry 

Spresnenie výsledných 

hydraulických modelov, 

hodnotenie presnosti 

 

   

Zamerané výšky hladín 

v priečnych profiloch pre 

konkrétny prietok 

 

Papierová forma / (.DWG), zdroj: 

Povodie Odry 

Kalibrácia a verifikácia 

vzniknutých modelov 

Prietoky pre N-ročné vody (1, 5, 

10, 50, 100) 

zdroj: ČHMÚ Zadanie ustáleného prúdenia do 

modelov HEC – RAS, MIKE 11 

 

Hodnoty Mannigovho koeficietu 

(n) 

Tabuľkové hodnoty Drsnosti koryta pre jednotlivé 

priečne profily 

 

Rozmery technických prekážok 

(mostné konštrukcie) 

 

Papierová forma / (.DWG), zdroj: 

Povodie Odry 

Súčasť schematizácie 

Bodové pole výškových bodov Zdroj: vlastný terénny  výskum Overenie presnosti nivelačných 

bodov 

 

Najvýstižnejšie rozdelenie vstupných dát, ktoré pokrýva väčšinu dát použitých v tejto práci 

a zároveň štruktúrne najlepšie vystihuje typ práce je rozdelenie, ktoré vo svojej práci 

použili autori Cook a Merwade (2009). Vstupné dáta rozdelili do 3 skupín:  

 Topografické dáta 

 Geometrické dáta a dáta N-ročných prietokov pre všetky študované rieky. (Olša, 

Stonávka) 

 Dáta geometrického popisu 

4.1 Topografické dáta     

 

Topografická zložka, ktorá ovplyvňuje presnosť hydraulických simulácií je veľmi 

dôležitým vstupom. Často používaná metóda pre reprezentáciu topografie je pomocou 

metódy  LIDAR (Light Detection and Ranging) (Casas et al. 2006), ale vo viacerých 

krajinách je LIDAR nedostupný (napr.: politická situácia v krajine), a tak sa používa ako 
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zdroj dát SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). (Rabus et al. 2003; United States 

Geological Survey (USGS) 2006, Patro 2009) 

V tejto práci bolo použitých 8 topografických dátových sád získaných troma metódami 

(laserové skenovanie, fotogrametria, radarová interferometria): (1) rozlíšenie rastra: 0.2 m, 

metóda: LIDAR (2) rozlíšenie rastra: 0.5 m, metóda: LIDAR (3) rozlíšenie rastra: 1 m, 

metóda: LIDAR (4) rozlíšenie rastra: 5 m, metóda: LIDAR (5) rozlíšenie rastra: 10 m, 

metóda: LIDAR (6) rozlíšenie rastra: 10 m,  metóda: Fotogrametria (7) rozlíšenie rastra: 20 

m, metóda: Fotogrametria (8) rozlíšenie rastra: 60 x 90 m, metóda: Radarová 

Interferometria (SRTM).   

Vyššie spomínané topografické dátové sady sú v rámci hydraulického modelovania 

využívané na začiatku a na konci procesu tvorby hydraulického modelu. Pri počiatočnej 

fáze tvorby modelu sa vstupné DMR využívajú ako podkladová vrstva, ktorá slúži pre 

načítanie výškových charakteristík daného územia do schematizácie. Na konci procesu 

tvorby hydraulického modelu sa zase DMR využíva pri generovaní hydraulických 

výsledkov.        

 

4.1.1 DMR získaný metódou LIDAR. 

 

Najčastejšie používaná metóda pre tvorbu DMR je pomocou metódy LIDAR (Light 

Detection and Ranging). DMR vytvorené práve pomocou tejto metódy sú široko používané 

aj v hydraulickom modelovaní. Viacero prác sa už zaoberalo práve modelovaním 

inundačných území nad DMR typu LIDAR (Bates et al. 2003, Haile a Rientjes 2005, Cook 

a Merwade 2009).   

Základným dátovým produktom laserového skenovania je tzv. mračno bodov (cloud 

points) pomocou, ktorého sa následne vytvára príslušný DMR. Je to množina vrcholov 

v trojrozmernom súradnicovom systéme. Tieto vrcholy sú zvyčajne definované 

súradnicami x,y,z. Na základe mračien bodov sa potom vytvárajú príslušné modely terénu. 

(obr.15, 16)    
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Primárne dáta z laserového skenovania sú veľmi neprehľadné a je nutné urobiť ich 

spracovanie. Metódy spracovania sa rozdeľujú na filtráciu, kedy sú vyhľadávané iba body 

ležiace na jednom určitom druhu povrchu (napr. terén), a na klasifikáciu, kedy sú všetky 

body postupne rozdelené do preddefinovaných tried. (Dolanský 2004) 

Bodové pole (mračno bodov) použité pre tvorbu DMR v tejto práci bolo taktiež získané 

pomocou metódy LIDAR. Nálet nad študované územie vykonala 2.februára 2007 švédska 

spoločnosť TopEyeAB, pracujúca s laserovým systémom MK-II vlastnej konštrukcie. 

Systém tvoril laserový skener s frekvenciou 50 kHz, INS systém a GPS. Optická časť 

skenera vychyľovala laserový lúč do kruhových stôp. Systém bol doplnený digitálnou 

leteckou kamerou Rollei s rozlíšením 16 MPx (4080 x 4076 pix). (Tejkal 2007) 

Skenovanie prebehlo pomocou helikopréry D-Hahn, ktorá niesla systém MKII – S/N 804. 

Výška letu bola 300 m. Laserové skenovanie je letecká metóda mapovania povrchu, ktorá 

je hlavne používaná pre generovanie DMR. (Ackermann 1999)  Princíp lidaru môžeme 

považovať za veľmi jednoduchý. Celý prístroj obsahuje zdroj laserového žiarenia, optickú 

sústavu, mechanický prvok, detektor elektromagnetického žiarenia a presné hodiny. Ako 

zdroj laserového žiarenia sa pri výkonných lidaroch používajú pevnolátkové lasery 

rubínové. Pri systémoch, ktoré nepotrebujú vysoký výkon sa používajú lasery diodové.  

(Dolanský 2004) Optická sústava koncentruje žiarenie do veľmi úzkeho zväzku. Zrkadlo 

alebo hranol je umiestnený na mechanickom prvku, ktorý zaisťuje smerovanie lúča vždy 

pod iným uhlom. Tým je zaistené snímanie určitej roviny alebo priestoru, a nemusí sa 

otáčať celým zariadením. Poslednou časťou lidaru sú hodiny. Tieto hodiny majú za úlohu 

merať čas od vyslania zväzku lúčov po ich detekciu na detektore. Zo znalosti rýchlosti 

šírenia svetla sa dá určiť vzdialenosť lidaru od objektu a teda zo znalosti smeru vyslaného 

Obrázok 15 Mračno bodov 

(LIDAR) 

Obrázok 16 Príslušný DMR 
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zväzku lúčov a odvodenej vzdialenosti určiť polohu každého meraného bodu. (Baltsavias 

1999) Zväzok lúčov je vysielaný vo veľmi krátkych impulzoch s vysokou frekvenciou 

opakovania. Tento zväzok lúčov je pomocou opticko-mechanickej časti prístroja vysielaný 

v určitom kroku cez celý profil. Vzniká tak mračno bodov s konštantným alebo 

premenným uhlovým rozostupom. (Heritage a Large 2009) 

Výsledkom spracovania mračna bodov boli DMR (rastrová a TIN forma) o rozlíšení 0.2 m, 

0.5 m, 1 m, 5 m a 10 m. Vyšší počet definovaných rozlíšení bol zvolený z dôvodu lepšieho 

posúdenia ich efektu na výsledné vygenerované inundačné územia. Výsledné DMR neboli 

nijakým spôsobom upravované čo sa týka topografie dna  riek.  

 

4.1.2 Fotogrametrický DMR 

 

Fotogrametrické DMR patria do trojice najpoužívanejších, ktoré sa využívajú pre 

modelovanie inundačných území.(FEMA 2006)  

Fotogrametrická metóda je založená na bezkontaktnom meraní územia. Mapovanie sa 

vykonáva stereoskopickým meraním na modeloch vytvorených z leteckých meračských 

snímok. Mapovanie územia zabezpečujú skúsení operátori na fotogrametrických 

pracovných staniciach. Fotogrametrické SW pre zber dát sú schopné sa automaticky 

nastavovať v požadovanej hustote bodov (gridu siete) a tiež je možné podľa náročnosti 

a zložitosti terénu jeho individuálne zhusťovanie. (Šrámková a Šrámek 2006)   

Výsledkom spracovania fotogrametrickej metódy bol DMR typu raster o rozlíšení 10 m. 

DMR bol ďalej prevzorkovaný do podoby rozlíšenia 20 m (viď kapitolu Spracovanie 

a vyhodnocovanie dát). Dôvod zvolenia hrubšieho rozlíšenia bolo vyhodnotenie efektu 

hrubších rastrov na výsledky hydraulických simulácií.  

 

4.1.3 DMR vzniknutý radarovou interferometriou 

 

Interferometria svetelná i interferometria ostatných elektromagnetických žiarení je 

založená na princípe postupnej vlny.    
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Radarové aparatúry na rozdiel od optických skenerov, produkujú dáta obsahujúce okrem 

intenzitnej zložky (popisuje najmä odrazivé vlastnosti povrchu) tiež zložku fázovú, ktorá 

predstavuje informáciu o okamžitej vzdialenosti radaru a každého ožiareného bodu na 

zemskom povrchu. Fázový rozdiel zistený z dvoch radarových snímok rovnakého územia 

umožňuje určiť incidenčný uhol, pod ktorým dopadá žiarenie na zemský povrch. Údaje 

o vzdialenosti, incidenčnom uhle a polohe radara pre oba prelety nad záujmovým územím 

potom umožňujú počítať trojrozmerný model zemského povrchu.(Knechtlová 2008) 

Typickým príkladom nasadenia interferometrického spracovania je vytvorenie 

celosvetového digitálneho modelu terénu SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) predstavuje produkt z oblasti digitálnych 

modelov terénu, ktorý bol vytvorený v rámci amerického projektu vedeného organizáciami 

NASA a NGA s prispením nemeckej a talianskej kozmickej agentúry. Vo februáry 2000 sa 

uskutočnila špeciálna misia raketoplánu Endeavour, na ktorom bola umiestnená špeciálna 

radarová snímacia aparatúra a s jej pomocou boli behom 11 dní získané interferometrické 

radarové dáta prakticky z území celého sveta. Toto bolo možné iba vďaka tomu, že 

zobrazujúce radary pracujú na frekvenciách umožňujúcich získavanie dát bez ohľadu na 

dennú dobu a meteorologické podmienky (viac ako 90 % bolo nasnímané dvakrát a takmer 

50 % územia trikrát). Následným spracovaním vznikol  celosvetový digitálny model terénu 

s vysokým priestorovým rozlíšením a výškovou presnosťou. (Gisat 2010) 

SRTM DMR je dostupný v dvoch verziách. Verzia 1.0 predstavuje výškové dáta, ktoré sú 

priamym výsledkom interferometrického spracovania. Verzia 2.0 už zahrňuje rad 

následných spracovateľských operácií zameraných na editáciu a opravu problematických 

oblastí (vodné plochy, pobrežné oblasti ...atď) 

Pre potreby tejto práce bol použitý raster SRTM (ver. 2.0) o rozlíšení 60 x 90 m (3”) , 

ktorý mal vertikálnu presnosť 16 m. Poskytovateľom je NASA a pre bežného užívateľa je 

dostupný zadarmo.  

DMR vzniknutý misiou SRTM má veľmi hrubé rozlíšenie, a preto sa dá očakávať, že práve 

pri tomto type vstupných dát budú výsledky zaťažené najväčšou chybou.   
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4.2 Geometrické dáta a dáta N-ročných prietokov pre všetky študované 

rieky. (Olša, Stonávka) 

 

Základné geometrické údaje pre obe študované rieky (Olša, Stonávka) sú uvedené v 

Tabuľke 3. Tieto údaje nie sú pre hydraulické modelovanie nutnosťou jedná sa skôr iba 

o akési podporné  kontrolné dáta, ktoré sú použiteľné pre priebežnú kontrolu výsledkov. 

(napr.: priemerná hĺbka). 

Údaje o N – ročných vodách pre jednotlivé rieky uvádza Tabuľka 4. Tieto dáta sa do 

modelu zadávajú až po jeho vytvorení. Zadávanie N – ročných vôd indikuje, že sa bude 

simulovať ustálené prúdenie.   

 

 

 

Študované 

územie 

Vlastnosti Hodnota 

Olša  Dĺžka 5.9 

  Šírka 35.5 

  Hĺbka  4.1 

  Priečne profily 25 / 59 

  Mosty 1 

Stonávka Dĺžka 3.2 

  Šírka 13.3 

  Hĺbka  3.1 

  Priečne profily 16 / 31 

  Mosty 1 

 

 

Stanica Rieka Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Český Těšín Olša 110 249 323 525 626 

Těrlicko Stonávka 27.8 61.2 78.8 127 150 

 

Tabuľka 3  Geometrické dáta pre študované 

územie:  dĺžka = dĺžka v kilometroch, šírka = 

šírka v metroch, hĺbka = priemerná hĺbka v 

metroch, Priečne profily = počet priečnych 

profilov HEC – RAS / MIKE 11 Mosty = počet 

mostov.  

Tabuľka 4 N-ročné vody [m
3
s

-1
] 
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4.3 Dáta geometrického popisu 

 

Medzi dáta geometrického popisu zahrňujeme počet priečnych profilov, ich umiestnenie a 

detail technických štruktúr (napr.: mostné konštrukcie) (Cook 2009).     

V prípade modelu HEC - RAS bolo vygenerovaných 25 profilov pre rieku Olšu a 16 pre 

rieku Stonávku (obr.17). Tri profily z nich majú staničenie totožné z miestami, ktoré boli 

geodeticky zamerané. Cieľom je porovnať výsledky z priečnych profilov vygenerovaných 

jednotlivými DMR a z profilov, ktoré boli geodeticky zamerané.  Kompletný prehľad 

profilov použitých pre modelovanie v modely HEC-RAS je zobrazený v tabuľke 5.   

Pri modelovaní v MIKE 11 je rozloženie profilov zmenené (obr.17). Dôvodom je odlišné 

definovanie polohy priečnych profilov pre oba modely. Kým v HEC-RAS sa priečne 

profily zadávajú manuálne (každý priečny profil osobitne), tak pri MIKE 11 sa zadávajú 

automaticky navolením jednotnej vzdialeností medzi profilmi. Konštantná vzdialenosť 

bola zvolená 100 m.(Casas 2006) Prehľad priečnych profilov využitých pre modelovanie 

v MIKE 11 ukazuje tabuľka 6.   

Vyššie spomínané rozloženia však nebudú jediné, ktoré budú v práci použité. Pre 

posúdenie efektu rozloženia priečnych profilov na výsledky hydraulického modelovania 

budú počty znížené na polovicu a zdvojnásobené.     
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Rieka ID Priečneho profilu Staničenie (m) ID Priečneho 

profilu 

Staničenie (m) 

Olša 1 5620.787 14 3357.134 

 2 5449.881 15 3187.917 

 3 5257.461 16 2957.132 

 4 5081.663 17 2710.872 

 5 4896.005 18 2484.903 

 6 4709.863 19 2204.745 

 7 4501.461 20 1901.936 

 8 4357.509 21 1646.466 

 9 4243.672 22 1265.604 

 10 4125.424 23 831.9767 

 11 3957.538 24 508.8242 

 12 3801.85 25 166.5789 

 13 3618.912   

Stonávka 26 2989.427 34 1140.499 

 27 2877.14 35 988.7935 

 28 2760.459 36 859.0289 

 29 2627.381 37 664.8328 

 30 2370.275 38 509.8147 

 31 2138.498 39 381.3291 

 32 1640.46 40 286.5521 

 33 1256.637 41 132.6455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 5 Rozloženie priečnych profilov pre schematizáciu v HEC – RAS (hrubo vyznačené majú totožné 

staničenie z geodeticky zameranými profilmi ) 
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Rieka ID 

Priečneho 

profilu 

Staničenie 

(m) 

ID 

Priečneho 

profilu 

Staničenie 

(m) 

ID 

Priečneho 

profilu 

Staničenie 

(m) 

Olša 1 100 21 2100 41 4100 

 2 200 22 2200 42 4200 

 3 300 23 2300 43 4300 

 4 400 24 2400 44 4400 

 5 500 25 2500 45 4500 

 6 600 26 2600 46 4600 

 7 700 27 2700 47 4700 

 8 800 28 2800 48 4800 

 9 900 29 2900 49 4900 

 10 1000 30 3000 50 5000 

 11 1100 31 3100 51 5100 

 12 1200 32 3200 52 5200 

 13 1300 33 3300 53 5300 

 14 1400 34 3400 54 5400 

 15 1500 35 3500 55 5500 

 16 1600 36 3600 56 5600 

 17 1700 37 3700 57 5700 

 18 1800 38 3800 58 5800 

 19 1900 39 3900 59 5900 

 20 2000 40 4000   

Stonávka 60 100 71 1200 82 2300 

 61 200 72 1300 83 2400 

 62 300 73 1400 84 2500 

 63 400 74 1500 85 2600 

 64 500 75 1600 86 2700 

 65 600 76 1700 87 2800 

 66 700 77 1800 88 2900 

 67 800 78 1900 89 3000 

 68 900 79 2000 90 3100 

 69 1000 80 2100   

 70 1100 81 2200   

 

Tabuľka 6 Rozloženie priečnych profilov pre schematizáciu v MIKE 11(hrubo 

vyznačené boli porovnané z geodeticky zameranými profilmi ) 
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Obrázok 17 Grafické znázornenie rozloženia priečnych profilov pre schematizácie HEC – RAS (v ľavo) a 

MIKE 11 (v pravo) 
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5 Spracovanie a vyhodnocovanie dát 

 

Spracovanie a vyhodnocovanie dát je veľmi dôležitou súčasťou procesu tvorby 

hydraulických modelov. Pod pojmom spracovanie dát sa v tomto prípade myslí úprava dát 

do takej podoby, ktorú vyžaduje daná analýza alebo do podoby nevyhnutnej pre korektné 

načítanie konkrétneho hydraulického modelu. Každý model má iné nároky na stupeň 

spracovania  vstupných dát. Napríklad model HEC – RAS ako vstupnú vrstvu pre 

generovanie priečnych profilov vyžaduje DMR v podobe TIN (Triangular Irregular 

Network) , kým MIKE 11 (hlavne staršie verzie) vyžaduje pre to isté DMR v podobe 

rastra. V takomto prípade musí spracovateľ použiť rozličné postupy pre vytvorenie 

potrebných vstupných vrstiev.  

Vyhodnocovaním dát pri hydraulickom modelovaní sa snažíme dosiahnuť informáciu, 

ktorá nám povie s akými dátami pracujeme a aký stupeň kvality tieto dáta dosahujú. 

V tomto kroku sa najčastejšie vyhodnocujú výškové presnosti jednotlivých vstupných 

topografických dátových sád. Dostatočne vyhodnotiť výškovú chybu je dôležité hlavne 

z hľadiska toho, aby užívateľ vedel rádovo s akou chybou môžu byť zaťažené výsledky 

príp. zistí výskyt hrubých chýb, ktoré musia byť z ďalšieho výpočtu odstránené. Niekedy 

sa môže vyskytnúť prípad, kedy užívateľ zistí, že podľa dostupných štandardov výšková 

chyba prekročila maximálne možnú, a preto sa vstupný súbor musí opraviť alebo úplne 

vymeniť za presnejší súbor. 

Počas tvorby modelov v programoch HEC-RAS a MIKE 11 sa muselo uskutočniť 

niekoľko krokov úpravy dát:   

 Tvorba DMR do podoby TIN štruktúry a rastra   

 Potrebné ďalšie úpravy (prevzorkovanie, konverzia raster na TIN)  

 

5.1 Tvorba DMR študovaného územia typu TIN a raster  

 

Najdôležitejším vstupom pri modelovaní v hydraulických modeloch sú DMR, a preto pri 

ich úpravách treba byť veľmi opatrný. Jedná sa hlavne o konverzie medzi rastrovými DMR 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 78 

 

a DMR typu TIN. Práve TIN je oproti rastrom častejšie používanou reprezentáciou terénu, 

ktorá sa používa pre hydraulické modelovanie povodní. Je to z dôvodu, že TIN dokáže 

lepšie vystihnúť geometriu riečneho koryta. (Bates et al. 1996)  Za pomoci TINu sa 

vytvárajú najpresnejšie povodňové územia, a preto by mal byť použitý kedykoľvek je to 

možné. (National Research Council 2007) Ďalší dôvod prečo je nutné použiť reprezentáciu 

terénu v podobe TIN je to, že HEC-GeoRAS (extenzia ArcView3.2) pre extrahovanie 

výškovej informácie (dôležité pre extrahovanie priečnych profilov) používa práve terén 

v podobe TIN. (HEC – GeoRAS Users manual 2002) Nie vždy je však možné použiť 

reprezentáciu terénu v podobe TIN a to z jednoduchého dôvodu nepodporovania TIN 

štruktúry daným hydraulickým modelom (napr. staršie verzie MIKE 11).  

 Pri modelovaní v programoch HEC – RAS a MIKE 11 však potrebujeme obe spomínané 

štruktúry a preto si ich v procese spracovania dát musíme vytvoriť. Pokiaľ máme 

k dispozícii zdrojové bodové dáta (mračno bodov) z laserového skenovania tak proces 

tvorby rastra alebo TIN je veľmi jednoduchý v prakticky všetkých programoch GIS. Pre 

účely tejto práce sa DMR vytváralo v programovom prostredí ArcGIS 9.3. Pomocou 

spomínaného bodového súboru, ktorý bol vytvorený metódou LIDAR o hustote bodov 7 na 

m
2
 sa vytvorili rastre s rozlíšením 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 5 m a 10 m a k nim prislúchajúce 

DMR v podobe TIN. Pri takomto vytváraní DMR dosiahneme hlavne to, že nestrácame 

informácie, ktoré boli namerané.    

Vyššie spomínaný postup je však platný pre metódu LIDAR, kde boli vrstvy so 

zaznamenanými vstupnými bodmi k dispozícii. Často krát sa však stáva, že pri modelovaní 

jednoducho bodové dáta nie sú k dispozícii a na vstupe máme iba konečný raster o určitom 

rozlíšení (v prípade tejto práce sa jedná o fotogrametrický DMR s rozlíšením 10 m). 

V tomto prípade ak by sme mali raster o rozlíšení 0.2 m, tak by sme si ho museli 

prevzorkovať na ostatné rozlíšenia a každý z nich by musel prejsť konverziou rastra na 

TIN (ArcGIS 9.x). A tu vzniká dosť veľký problém práve čo sa týka strát a nepresnosti 

získaných informácií. Podľa (National Research Council 2007) dáva konverzia rastra na 

TIN nespoľahlivé výsledky, a preto sa jej ak sa to dá treba vyhnúť. Aj prevzorkovanie je 

určitým spôsobom interpolácia, a preto je lepšie keď ju užívateľ  nepoužije.   

Dôkaz o stratách na výškovej presnosti nám ukazujú tabuľky 7,8, kde boli porovnané 

pomocou RMS chyby rastre vzniknuté priamo z bodových dát a rastre vzniknuté 
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prevzorkovaním z počiatočného rozlíšenia 0.2 m. Z výsledkov je zrejmé, že pri všetkých 

rozlíšeniach došlo k zhoršeniu výškovej presnosti. Tabuľka porovnáva iba DMR 

vygenerované z LIDARových bodov pretože u fotogrametrického DMR a SRTM boli na 

vstupe priamo rastrové súbory.   

 

 

Typ spracovania 
LIDAR 

0.2 m 

LIDAR 

0.5 m 

LIDAR 

1 m 

LIDAR 

5 m 

LIDAR 

10 m 

Bodové dáta 0.28 0.28 0.28 0.29 0.35 

Prevzorkovanie 0.28 0.31 0.31 0.35 0.45 

   

Rovnaké tvrdenie platí aj pre TIN štruktúry, kedy pri porovnaní tých, ktoré boli vytvorené 

priamo zo zdrojových bodov a tých, ktoré prešli konverziou rastra na TIN dochádza k 

zhoršeniu výškovej presnosti.  

 

Typ spracovania 
LIDAR 

0.2 m 

LIDAR 

0.5 m 

LIDAR 

1 m 

LIDAR 

5 m 

LIDAR 

10 m 

Bodové dáta 0.28 0.28 0.29 0.30 0.37 

Konverzia 0.35 0.35 0.36 0.40 0.45 

 

Pri konverzii rastra na TIN stojí užívateľ pred úlohou ako preklopiť vstupný raster na TIN, 

tak aby výsledný TIN bol ekvivalentný vstupnému rastru. Táto úloha je pre viacero typov 

rastrov v programe ArcGIS 9.x prakticky nemožná. Dané tvrdenie sa dá vysvetliť  na 

príklade. Potrebujeme prekonvertovať raster z rozlíšením 0.2 m (LIDAR) na štruktúru 

TIN. Použijeme nástroj Raster To TIN (ArcGIS 9.x). Musíme si uvedomiť, že pokiaľ 

chceme ekvivalentný TIN k nášmu rastru (0.2 m), tak musíme preniesť všetky informácie 

z každej bunky rastra. Celkový počet buniek spomínaného rastra je 657 320 412 (21 572 

stĺpcov, 30 471 riadkov) a tento obrovský počet buniek algoritmus jednoducho nedokáže 

zaradiť do výpočtu TIN (1 bunka = 1 uzol) (max. počet pre výpočet je 19 mil. (ArcGIS 

online manual 2009)). V takomto prípade, keď jednoducho algoritmus nedokáže 

uskutočniť výpočet musí užívateľ pristúpiť k úprave vstupných parametrov konverzie 

Tabuľka 7 Porovnanie výškových RMS chýb v metroch pre rastre vzniknuté 

priamo z bodového poľa a pre rastre vzniknuté prevzorkovaním z počiatočného 

s rozlíšením 0.2 m. 

Tabuľka 8 Porovnanie výškových RMS chýb v metroch pre TIN vzniknutých 

priamo z bodového poľa a pre TIN vzniknuté konverziou  z rastra. 
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raster to TIN. Pri úprave však musí dbať na to, aby stratil čo najmenší objem informácie 

z pôvodného rastra. Často krát, preto dochádza k úprave výškovej tolerancie (viď nižšie).       

Raster to TIN, požaduje zadať niekoľko parametrov pre korektné výstupy.  (ESRI ArcGIS 

9.3 online manual  2009) 

 Z – tolerance - maximálne prípustný rozdiel (z jednotiek) medzi výškou 

vstupných rastrových a výškou výstupného TIN (obr.18). 

 Maximum Number of Points  – maximálny počet bodov vsadených do 

výpočtu TIN 

 Z Factor – používa sa napr. pri premene stôp na metre (0.3048) 

 

 

Základnými vstupnými parametrami, ktoré sú požadované pri konverzii rastra na TIN a 

zároveň najviac ovplyvňujú kvalitu výsledného TIN je počet bodov, ktoré budú zaradené 

do výpočtu a výšková tolerancia (princíp vysvetlený vyššie).  V práci sa potvrdilo, že 

výšková tolerancia má významný vplyv na celkovú kvalitu výsledného TIN. Výšková 

tolerancia je maximálny prípustný rozdiel medzi výškou vstupného rastra a výstupného 

TIN, a preto pri tolerancii s hodnotou 6 m dochádza k značnej degradácii výsledného 

povrchu. (Obr.19)  

Obrázok 18  Z – tolerance in ArcGIS 9.3 (zdroj: ArcGIS 9.3 online manual  2009) 
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Závislosť na maximálnom počte bodov vsadených do výpočtu (Maximum Number of 

Points) sa v tomto prípade pre hodnoty 1.5 mil. a 19 mil. nepotvrdila (dôvod vybratia 

hodnôt: hodnota 1.5 mil. bola prednastavená a hodnota 19 mil. je maximálne možná) . 

Výsledné TIN pre obe nastavenia boli úplne rovnaké. Hlavným dôvodom bola topografia 

terénu (jej zložitosť), do ktorej pri transformácii na TIN algoritmus pri splnení výškovej 

tolerancie nebol schopný umiestniť tak veľký počet bodov. Jednotlivé maximá, ktoré po 

dosiahnutí už algoritmus pri výpočte neprekročí je uvedený v tabuľke 9. To znamená, že aj 

hodnota 1.5 mil. bodov vysoko prekračuje maximálny počet bodov, ktoré je schopný 

algoritmus do výpočtu zaradiť. Existuje teda závislosť medzi výškovou toleranciou 

a maximálnym počtom bodov vsadených do výpočtu, kedy platí, že so znižovaním hodnoty 

výškovej tolerancie nám narastá počet uzlov a trojuholníkov vo výslednom TIN. Napríklad 

pre DMR 5x5 stačilo zadať ako maximálny počet bodov 539 479. Akákoľvek hodnota 

vyššia než 539 479 by vo výslednom TIN neurobila žiadne zmeny v celkovej topografii. 

Možnosť ako zvýšiť celkový počet bodov pre tvorbu TIN súvisí so znižovaním hodnoty 

výškovej tolerancie.  (Podhoranyi et al. 2011)  

 

DMR  Uzly Trojuholníky 

1 x 1 1 410 526 3 004 811 

5 x 5 539 479 1 074 166 

10 x 10 134 878 267 386 

 

Ak sa už teda rozhodneme použiť konverziu raster na TIN, tak treba mať výrazný zreteľ na 

informácie spomenuté vyššie. V prípade tejto dizertačnej práce došlo k prevzorkovaniu 

Obrázok 19 Na ľavo koverzia raster to TIN s výškovou toleranciou 6 m, na pravo koverzia raster 

to TIN s výškovou toleranciou 1 m (počet vstupných bodov je rovnaký) 

Tabuľka 9 Príklady maximálneho počtu vložených uzlov 

TIN pre vybrané rozlíšenia 
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rastra a jeho následného konvertovania na TIN iba v prípade fotogrametrického DMR. 

Tento DMR bol z 10 m rozlíšenia prevzorkovaný na rozlíšenie 20 m (opačným smerom to 

nemá význam pretože tým nezískame žiadnu novú informáciu). Nastavenie výškovej 

tolerancie na nulu pri konverzii na TIN nebol problém, pretože sa jednalo o pomerne hrubé 

rastre a tým pádom všetky body boli zaradené do výpočtu. Celkový počet buniek pre 

rozlíšenie 10 m bolo 263 520 (432 stĺpcov a 610 riadkov) pre rozlíšenie 20 m 65 880 

buniek (216 stĺpcov a 305 riadkov), tým pádom sa neprekročil maximálny počet bodov 

resp. buniek, ktoré môžu byť zaradené do výpočtu.  Obdobne sa postupovalo aj pri DMR 

SRTM (ten však už nebol ďalej prevzorkovaný).  

5.2 Prevzorkovanie 

 

Prevzorkovanie (resampling) je bežná rastrová operácia, ktorá mení rastrové rozmery 

(počet riadkov a stĺpcov). Je to proces, pri ktorom sa každej rastrovej bunke priradí nová 

hodnota, ktorá je vypočítaná z rastra pôvodného. Raster môže byť prevzorkovaný 

niekoľkými základnými algoritmami, ktorých princípy sú popísané nižšie. 

Najjednoduchším spôsobom prevzorkovania je metóda najbližšieho suseda (nearest 

neighbour), pri ktorom je do novej pozície jednoducho posunutá hodnota najbližšej bunky 

z pôvodného rastra. Táto metóda je geometricky najmenej presná, zachováva však 

pôvodné hodnoty rastra. Výsledný raster však môže obsahovať nespojitosti, pretože 

susedné bunky objektov môžu byť vo výslednom rastre posunuté až o polovicu šírky 

bunky. (Dobrovolný 1998) 

Z hľadiska geometrickej presnosti je presnejšia technika algoritmu bilineárnej interpolácie 

(bilinear interpolation). V tomto prípade je hodnota bunky v novom rastre vypočítaná ako 

vážený priemer štyroch najbližších buniek z pôvodného rastra. Výsledný raster neobsahuje 

nespojitosti v polohe objektov ako je tomu v predchádzajúcom prípade. Táto metóda 

funguje ako nízkofrekvenčný filter – teda do určitej miery zhladzuje výsledný raster. 

Najhlavnejšie je však to, že metóda mení pôvodné hodnoty rastrových buniek, čo môže 

ovplyvňovať výsledky ďalších analýz. (Dobrovolný 1998)      

Tretím bežne používaným algoritmom používaným k prevzorkovaniu rastra je metóda 

označovaná ako kubická konvolúcia (cubic convolution). V tomto prípade je nová hodnota 
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bunky vypočítaná ako vážený priemer zo 16 najbližších buniek pôvodného rastra. 

Z hľadiska geometrickej presnosti dáva táto metóda lepšie výsledky než metódy 

predchádzajúce, avšak opäť dochádza k zmenám hodnôt pôvodných buniek. (Dobrovolný  

1998)    

    

Metóda Rozlíšenie (m) RMSE 

(m) 

Smer. 

od. (m) 

Priem.chyba 

(m) 

Min. 

chyba (m) 

Max. 

chyba (m) 

Najbližší sused 20 1.09 1.55 0.81 0.07 1.55 

Bilineárna interpolácia 20 1.11 1.57 0.84 0.11 1.57 

Kubická konvolúcia 20 1.10 1.56 0.83 0.11 1.56 

 

V tejto práci bol prevzorkovaný fotogrametrický DMR s veľkosťou bunky 10 m na hrubšie 

rozlíšenie 20 m. To znamená, že sme získali priblíženie pôvodného povrchu, ale vyjadrený 

s podstatne nižším počtom buniek. Opačný postup prevzorkovania v smere zjemňovania 

rozlíšenia DMR je nevhodný z dôvodu nezískania novej informácie. Celkovo sme 

prevzorkovaním získali jeden nový DMR, tvorený menším počtom buniek, ktorých nové 

hodnoty záviseli od použitej prevzorkovacej metódy. Aplikované prevzorkovacie metódy 

boli – najbližší sused, bilineárna interpolácia a kubická konvolúcia.  Každá zo 

spomínaných prevzorkovacích metód rozdielnym spôsobom zasahuje do pôvodného DMR, 

a preto aj tu si treba dávať pozor aká metóda na prevzorkovanie bude použitá. V prípade 

prevzorkovania fotogrametrického DMR z 10 m na 20 m boli použité všetky 

prevzorkovacie metódy, ktoré boli následné štatisticky vyhodnotené. V ďalšom spracovaní 

bol použitý DMR, ktorého prevzorkovacia metóda vykázala najmenšiu chybu. (najbližší 

sused) 

Výsledky prevzorkovania uvádza tabuľka 10., ktorá zároveň poukazuje na výškovú kvalitu 

spracovávaného DMR. Použitý prevzorkovaný DMR (20 m) a aj pôvodný DMR (10 m) 

boli ďalej použité ako podklady pre ďalšiu prácu v tejto práci. 

 

 

 

 

Tabuľka 10  Výsledky prevzorkovania DMR 10 m na hrubšie rozlíšenie 20 m. (Pôvodný DMR – RMSE = 

0.83 m) 
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6 Hodnotenie kvality vstupných DMR 

 

Nasledujúca kapitola sa bude venovať vstupnými DMR a ich hodnotením z hľadiska 

vhodnosti ich zaradenia do procesu hydraulického modelovania. Jednou zo základných 

úloh bude popis postupu hodnotenia kvality DMR, popis základných chýb, ktoré sa môžu 

v DMR vyskytnúť a princíp ich odstraňovania. V neposlednom rade sa kapitola bude 

zaoberať aj rôznymi celosvetovými štandardmi, ktoré slúžia pre hodnotenie kvality DMR, 

a v ktorých sú základné pravidlá čo by mal kvalitný DMR spĺňať. Všetky získané poznatky 

z štandardov o kvalite DMR budú konfrontované zo vstupnými DMR použitých v tejto 

dizertačnej práci a budú následne vyhodnotené na základe čoho sa určí či sú vhodné pre 

použitie v ďalších krokoch hydraulického modelovania.    

 

6.1 Postup hodnotenia kvality DMR 

 

Rozhodnutie o vhodnosti dostupného DMR pre ďalšie analýzy (v tomto prípade sa jedná 

o hydraulické modelovanie) sa vo všeobecnosti uskutočňuje v troch krokoch. Celý tento 

postup hodnotenia sa dá zhrnúť do schémy navrhnutej na obr.20.  

Prvým krokom je vizuálne hodnotenie. Týmto postupom sa dajú identifikovať hrubé 

chyby, ktoré musia byť pred každou analýzou odstránené. Výhodou postupu vizuálneho 

hodnotenia je v tom, že užívateľ nepotrebuje žiadne podporné dáta pre jeho vykonanie. 

Tento prístup sa dá povedať, že je rutinný a používa sa prakticky pred každou analýzou.  

Druhý krok odhaľuje či DMR spĺňa požiadavky na kvalitu presnosti, ktorá bola ustanovená 

pred analýzou. Do tohto kroku sa zaraďujú napríklad výpočty vertikálnej a horizontálnej 

presnosti DMR. Najčastejšia metóda pre posúdenie týchto presností je pomocou RMS 

chyby, (Root Mean Square) čo je stredná kvadratická odchýlka. Znázorňuje odmocninu z 

priemerného štvorca odchýlky nameraných hodnôt od namodelovaných. Tento krok si však 

vyžaduje vstupné dáta pomocou, ktorých bude presnosť vyhodnotená. Vhodnými údajmi 

pre vyhodnotenie môžu byť napríklad geodeticky zamerané body, ktoré obsahujú údaje 

o horizontálnej a vertikálnej polohe. (Oksanen 2006)    
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Tretí a posledný krok analýzy vhodnosti môže 

odhaliť, že neistota v podobe zavedených 

chýb DMR, ktorá bola odhalená v kroku dva 

je príliš vysoká pre danú špecifickú úlohu 

alebo analýzu. Tento krok sa teda zaoberá 

vzniknutými chybami a ich mierou možného 

dopadu na výsledky. (Oksanen 2006) 

Jednoducho povedané v tomto kroku sa 

rozhoduje o tom či je vstupná topografická 

dátová sada vhodná pre ďalšie spracovanie 

alebo sa musí vymeniť za inú presnejšiu 

a kvalitnejšiu. O vhodnosti rozhoduje 

samotný užívateľ resp. spracovávateľ  DMR. 

Avšak, nie každá analýza, nad ktorou bude 

použitý DMR vyžaduje rovnaké nároky na 

kvalitu vstupov, a preto aj menej kvalitné 

topografické sady môžu vyhovovať danej 

úlohe. V tejto dizertačnej práci sa DMR 

využijú pre hydraulické modelovanie, ktoré 

vyžaduje určitý stupeň kvality, a preto 

jednotlivé vhodnosti budú konfrontované 

z dostupnými štandardmi kvality DMR.    

 

6.2 Chyby v DMR 

 

Chyby DMR vznikajú v každej fáze tvorby od samotného zberu dát až po jeho aplikáciu 

v praxi (obr.21). Preto pochopenie spôsobovania chýb je veľmi dôležité. 

Každá fáza budovania DMR vytvára chyby, ktoré sú potom vnášané do výsledného 

produktu (rozsah inundačných území, tvar priečnych profilov, simulovaná výška hladiny 

atď.). Prvá fáza budovania pokrýva náhodné chyby a chyby spôsobené priamo človekom. 

Obrázok 20 Schéma hodnotenia kvality 

DMR podľa Oksanen (2006) 
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Sú to chyby, ktoré sú vytvárané hlavne pri meracích zariadeniach (GPS, stereoploter alebo 

LIDAR). Môžu byť však spôsobované aj oblačnosťou, výškou a   hustotou vegetácie, 

zakrivením Zeme, atmosférickou refrakciou, geometrickými transformáciami, 

kartografickou generalizáciou a pod. Chyby sú ďalej vytvárané aj v ďalšej fáze, ktorá sa 

skladá z vybranej metódy reprezentácie terénu a stupňa detailu DMR (napr.: veľkosť 

bunky, hustota TIN bodov). Fáza tri pozostáva  z neistôt spôsobených hlavne z vybraných 

analýz alebo na základe zvolenej vizualizácie. Neistoty v poslednej fáze vnáša hlavne 

interakcia medzi človekom a počítačom, ktorá môže rezultovať do zlej interpretácie 

dosiahnutých výsledkov. Prvú fázu tvorenia chýb pokiaľ máme pred sebou už hotové dáta, 

tak len ťažko z pohľadu užívateľa môžeme ovplyvniť. Pri fáze dva a tri sa dajú jednotlivé 

chyby buď zminimalizovať alebo úplne odstrániť. (Oksanen 2006)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMR dáta obsahujú chyby troch typov: hrubé, ktoré musia byť pred ďalším spracovaním 

odstránené ; systematické chyby, ktoré majú v sebe určitý vzor pre opakovanie a náhodné 

Obrázok 21 Fázy budovania DMR postihované 

chybami; upravené podľa podľa Oksanen (2006) 
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chyby, ktoré sú čisto náhodného charakteru a sú úplne nepredvídateľné. Hoci rozsah 

všetkých troch typov chýb môže byť vo výslednom DMR znížený, nemôžu byť úplne 

odstránené. 

Hrubé chyby sú chyby, ktoré vykazujú veľké rozdiely medzi očakávanou a nameranou 

hodnotou. Pre dáta DMR, hrubá chyba môže byť vertikálna chyba, ktorá má veľké 

proporcie a často prekračuje maximálnu povolenú chybu. (USGS 1998) Okrem toho, hrubá 

chyba, je známkou toho, že proces zhromažďovania dát sa zhoršil nad úroveň 

jednoduchých systematických alebo náhodných chýb. Hrubé chyby sú ľahko 

identifikovateľné už pri vizuálnom hodnotení (obr.22, 23) a všetky  musia byť z  DMR 

odstránené. Chyby tohto typu sa často odstraňujú napríklad pomocou nízkofrekvenčných 

filtrov, ktoré prepúšťajú iba nízkofrekvenčnú informáciu (hrubé chyby sú 

vysokofrekvenčné informácie). Hrubé chyby vznikajú často pri mapovaní, kedy je hlavný 

faktor ľudská nepozornosť. Ďalšie dôvody vzniku chýb môže byť chybne zvolená 

interpolácia (napr. môžu vzniknúť fantómové vrstevnice) alebo pri výbere nesprávnej 

hustoty bodov pri triangulácii.  

  

 

 

 

Náhodné chyby sú tie, ktoré zostali po odstránení hrubých a systematických chýb.  

Vyplývajú z náhodnej a neznámej kombinácie príčin mimo kontroly pozorovateľa. 

Náhodná chyba je teda chyba, ktorá je jednoducho nepredvídateľná. Často krát sa nedá 

zistiť, čo spôsobilo zdroj chyby. Aj tieto chyby môžu však spôsobiť, že výsledky sú 

nepresné. Sú  teda spôsobované neznámymi a nepredvídateľnými zmenami, ktoré môžu 

nastať pri meracích prístrojoch alebo v podmienkach prostredia. (USGS 1998)  

Obrázok 22 Príklad vizuálneho detekovania 

hrubých chýb pomocou zobrazenia DMR 

v podobe tieňovaného reliéfu (hrubé chyby sú 

v bielom krúžku) (Oksanen 2003) 

Obrázok 23  Príklad hrubej chyby vzniknutej pri 

triangulácii (detekované hrubé chyby sú v bielom 

krúžku) (Oksanen 2003) 
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Systematické chyby sú tie chyby, ktoré dodržiavajú nejaký pevne stanovený vzor alebo 

pravidlo a sú všeobecne konštantnej veľkosti.  Sú zvyčajne predvídateľné a odstraňujú sa 

korekciami. Typickým príkladom systematickej chyby pri DMR je vertikálny posun. 

(USGS 1998) Systematické chyby môžu byť odstránené alebo podstatne znížené, keď je 

príčina známa.  Často sa vyskytujú pri automatizovanom prístupe zberu dát pretože každé 

zariadenie má svoje obmedzenia a prvok systematickej chyby. Príkladom z praxe môže 

slúžiť systematická chyba, ktorá bola vytvorená na DMR USGS (obr. 24). Jednalo sa 

o problém páskovania (sú to vlastne chrbty idúce po sebe, v smere väčšinou východ – 

západ), ktorý bol spôsobený zlou kalibráciou detektorov. Pre odstránenie páskovania bola 

použitá diskrétna Fourierova transformácia, ktorou možno dekomponovať vstupný signál 

na frekvenčné zložky. Tieto sú vyjadrené komplexnými číslami, ktoré zachytávajú nielen 

amplitúdu (veľkosť prvku), ale aj fázu vlnenia danej frekvencie (vyjadrenej ako arkus 

tangens podielu reálnej a imaginárnej zložky prvku). (Russell et al. 1995)  

 

 

   

 

6.2.1 Hlavné štandardy pre hodnotenie kvality DMR 

 

Väčšina štandardov pre hodnotenie DMR zahŕňa niekoľko kvalitatívnych požiadaviek. 

Vizuálne hodnotenie DMR je prakticky vo všetkých štandardoch opomenuté, a len zriedka 

sa objavuje jeho popis.  Určitá úroveň štandardizácie je poskytovaná USGS (The United 

States Geological Survey) a National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), ktorá 

vyvinula Digital Terrain Elevation Data (DTED) ako štandardy pre DMR.  

Všetky DMR, ktoré má pod správou USGS boli testované RMS chybou. Na základe tejto 

chyby boli DMR rozdelené do troch kategórií (USGS 1998): 

Obrázok 24 Problém páskovania – systematická chyba, DMR – USGS (USGS 1998) 
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 Kategória úrovne 1: V tejto kategórii je štandardne povolená chyba RMS 7 m a 

menej. Maximálna, ktorá je ešte prípustná je 15 m.  

 Kategória úrovne 2: Do tejto kategórie spadajú hlavne DMR vzniknuté z vrstevníc. 

Tu je maximálne povolená RMS 1/2 intervalu vrstevníc. 

 Kategória úrovne 3: Do tejto kategórie spadajú hlavne DMR vzniknuté z vrstevníc. 

Tu je maximálne povolená RMS 1/3 intervalu vrstevníc. 

Štandard USGS ponúka viacero pravidiel pre DMR, avšak tie sú ťažko aplikovateľné pre 

naše podmienky z dôvodov iných súradnicových systémov, formátov a pod. DMR USGS 

sú výsostne zamerané na územie U.S.A. Preto sa v práci zameriam hlavne na vyhodnotenie 

pomocou RMS chyby a ďalších podporných charakteristík (smerodajná odchýlka, 

priemerná chyba, minimum, maximum).      

EuroGeographics10 v súčasnosti pripravuje európsku sieť tzv. EuroDEM11. Vzhľadom k 

tomu, že DMR sú vyrobené z rôznych národných DMR, dôležitá časť tohto projektu 

spočíva v normalizačných a harmonizačných technikách, ktoré musia počítať z rôznymi 

súradnicovými systémami, rozlíšeniami a presnosťami. 

6.3 Prístupy hodnotenia presnosti DMR 

 

Povrch DMR je 3-D resp. 2,5-D zobrazenie terénu pričom v každom z týchto rozmerov sú 

obsiahnuté chyby (X,Y,Z súradnice). Dve súradnice z nich (X a Y) vo svojej kombinácii 

udávajú polohopisnú chybu a súradnica Z udáva výškovú chybu. Významnosť všetkých 

týchto chýb je nutné hodnotiť z dôvodu ich neskoršieho výrazného vplyvu na výsledky. 

Hodnotenie presnosti DMR je možné vykonávať v dvoch rôznych režimoch: (Li et al. 

2005)     

 Polohopisná a výšková presnosť môže byť posudzovaná samostatne  

 Polohopisná a výšková presnosť môžu byť hodnotené súčasne 

Všeobecne je zaužívaných niekoľko prístupov k posudzovaniu presnosti DMR: (Li et al. 

2005) 
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 Predikcia vychádzajúca z použitých metód a postupov merania a tvorby DMR: 

hodnotia sa chyby vnášané jednotlivými fázami tvorby DMR (od vstupných dát cez 

prevzorkovanie .... atď); výsledná chyba je daná kumuláciou jednotlivých chýb. 

 Ohodnotenie kartometrickým testovaním: potrebujeme sadu kontrolných bodov; 

ich skutočné výšky porovnávame s hodnotami z modelu. 

 Ohodnotenie pomocou diagnostických bodov: zo zdrojových materiálov sú získané 

sady diagnostických bodov, ktoré neboli použité pre generovanie DMR; iba pre 

testovanie. 

Na základe dostupných dát a celkovom rozsahu testovania kvality DMR sa pre túto prácu 

použila metóda kartometrickým testovaním.  

Celková chyba, ktorá sa hodnotí však nevzniká iba vplyvom jedného faktoru, ale je 

ovplyvnená množstvom faktorov, ktoré vstupujú do tvorby DMR a je iba na užívateľovi, 

aby šíreniu resp. zhoršovaniu chýb zabraňoval čo možno v najväčšej miere. Presnosť DMR 

môžeme charakterizovať ako funkciu počtu premenných ako je drsnosť povrchu, 

interpolačné funkcie, interpolačné metódy a tri atribúty (presnosť, hustota, distribúcia) 

zdrojových dát . Všetky tieto faktory majú vplyv na celkovú presnosť výsledného DMR. 

Matematicky môžeme dané faktory vyjadriť nasledovne (Li et al. 2005):  

 

                               é    á     á      á       

 

(17) 

 

, kde      je celková presnosť DMR;      charakterizuje povrchy obsiahnuté v DMR;  

             je metóda, ktorá bola použitá pre modelovanie DMR;     é  je drsnosť 

terénu v rámci analyzovaného DMR;   á     á      á   reprezentujú tri atribúty 

(presnosť, distribúcia a hustota) zdrojových dát pre tvorbu DMR;   reprezentuje ďalšie 

faktory, ktoré môžu ovplyvniť výslednú presnosť.  

Drsnosť (    é ) terénu určuje zložitosť reprezentácie DMR. Keď je terén jednoduchý, tak 

stačí zozbierať iba pár bodov, aby sme ho zrekonštruovali. Napríklad ak je terén plochý, 

tak potrebujem iba tri body na vymodelovanie tejto časti. Ak je terén však zložitejší, tak 

potrebujeme pochopiteľne viac bodov. (Li et al. 2005) 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 91 

 

 

Tri atribúty ako presnosť, distribúcia a hustota (  á     á      á  ) majú tiež veľký 

vplyv na finálny DMR pretože ak je veľa bodov v hladkých územiach a pár bodov 

v zložitom teréne, tak potom výsledky nie sú uspokojivé a dochádza k výrazným nárastom 

chýb, tak v polohovej ako aj výškovej presnosti.  

 

6.4 Test výškovej a polohovej presnosti DMR 

 

V prvej fáze bolo pre test výškovej a polohovej presnosti získaných 22 nezávislých bodov 

(obr. 26). Tieto body boli vyselektované z bodového nivelačného poľa Zememeračského 

úradu ČR (Triangulačný List 3601). Bodové pole je voľne dostupné v podobe záznamov, 

ktoré zobrazuje príslušné informácie o zameranom bode (súradnice JTSK, nadmorská 

výška, popis umiestnenia). Na selekciu jednotlivých bodov nemala vplyv nadmorská výška 

ani rozloženie reliéfu. Do výpočtu boli zaradené všetky body, ktoré spadali do skúmaného 

územia (obr. 26).  Rozloženie bodov pre testy podobného typu nebola veľmi vhodná, 

pretože drvivá väčšina bodov sa nachádza v strede, a len málo na okraji študovaného 

územia, a preto bolo nutné získať body aj z okraja študovanej oblasti. Aj počet bodov 

nebol na tak veľké územie uspokojivý, a preto muselo dôjsť aj k zahusteniu celej siete 

ďalšími kontrolnými bodmi. 

Zahustenie celej siete sa uskutočnilo terénnym meraním na území študovanej oblasti 

v septembri 2010. Použitou metódou pre meranie v teréne bola metóda RTK. Real – Time 

Kinematic (RTK) je metóda spresňovania polohy relatívnych fázových meraní v reálnom 

čase lokálneho dosahu. Korekcie sú, najčastejšie predávané prostredníctvom protokolu 

RTCM SC – 104 (Radio Technical Commission for Maritime services) v kombinácií 

s transportným protokolom NTRIP (Networked Transport of RTCM Internet Protocol). 

Metóda vyžaduje meranie dvoch GPS aparatúr. Statická aparatúra na bode o známych 

súradniciach je označovaná ako Base alebo referenčná stanica. Druhá aparatúra, 

pohybujúca sa v teréne, ktorej poloha je opravovaná pomocou referenčných meraní, je 

označovaná ako Rover. Medzi Base a Rover musí byť zaistený komunikačný kanál 

(rádiomodem alebo dátová služba mobilných operátorov). Pretože je meranie robené na 

základe fázových meraní, tak dosahuje vysoké presnosti (centimetrové presnosti).  
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Pre meranie v teréne bol ako Rover použitý prístroj HiPer GD + záznamník FC-100 

s aplikáciou TopSURV 7.1. Ďalej bol použitý mobilný telefón z GMS kartou s dátovou 

službou GPRS a bol zavedený prístup k dátam referenčnej stanice VSB0. (Vojtek 2010) 

Pomocou tejto metódy bolo celkovo zameraných 27 (z toho 8 na okraji oblasti) nových 

bodov pričom sa overovala aj presnosť 22 bodov získaných z nivelačného bodového poľa  

Zememeračského úradu ČR (obr.25). Pri overovaní bodov z nivelačného poľa a tých čo 

boli namerané v teréne s RTK metódou došlo k výrazným rozdielom v nadmorskej výške 

často krát presahujúci 1 m. Dôvodom bolo, že body z už spomínaného poľa pre rozsah 

študovaného územia boli zameriavané v dvoch etapách. Jedna etapa sa uskutočnila v roku 

1960 a tá druhá v roku 2006. A práve takmer všetky body namerané v roku 1960 

vykazovali vysoký rozdiel oproti meraniu s RTK metódou (tab.25). Dôvodom môže byť 

to, že územie sútoku Olše a Stonávky je silne poddolované banskou činnosťou, a preto 

mohlo dôjsť za posledných 50 rokov k výrazným poklesom územia. Všetky body 

namerané v roku 1960 boli ešte konfrontované z DMR (LIDAR) o rozlíšení 0.2 m a tu sa 

definitívne potvrdili výrazné výškové nepresnosti týchto bodov. (tab .11, 12)      

 

 

 

 

 

Obrázok 25 Výškové bodové pole použité 

pre hodnotenie výškovej presnosti rozdelené 

podľa rokov namerania (ZÚ = Zememeračský 

úrad), podklad: DMR (LIDAR) 1 m 

Obrázok 26 Výškové body získané 

z bodových polí Zememeračského úradu, 

podklad: DMR (LIDAR) 1 m 
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Nivelačný bod 

(m.n.m.) 

Rok 

zamerania 

Metóda RTK 

(m.n.m.) 

Rozdiel 

(m) 

LIDAR 0.2 m 

(m.n.m.) 

Rozdiel 

(m) 

228.509 1960 226.105 2.404 226.206 2.303 

228.531 1960 227.967 0.564 228.026 0.505 

226.667 1960 224.457 2.21 224.596 2.071 

229.602 1960 227.354 2.248 227.582 2.02 

229.404 1960 225.45 3.954 225.506 3.898 

 

 

Nivelačný bod 

(m.n.m.) 

Rok 

zamerania 

Metóda RTK 

(m.n.m.) 

Rozdiel 

(m) 

LIDAR 0.2 m 

(m.n.m.) 

Rozdiel 

(m) 

222.967 2006 222.94 0.027 222.923 0.044 

218.219 2006 218.235 -0.016 218.275 -0.056 

222.486 2006 222.501 -0.015 222.582 -0.096 

221.737 2006 221.74 -0.003 221.749 -0.012 

222.216 2006 222.19 0.026 222.184 0.032 

 

6.5 Test výškovej presnosti 

 

Pre testy výškovej presnosti sa najčastejšie používajú RMS chyby, (Root Mean Square) čo 

je stredná kvadratická odchýlka.(Casas et al. 2006, Haile a Rientjes 2005) Znázorňuje 

odmocninu z priemerného štvorca odchýlky nameraných hodnôt od namodelovaných. Do 

vzorca RMS sa ako modelová situácia zadáva hodnota výšky pre danú bunku, pre 

jednotlivé rastre a ako skutočná hodnota sa zadáva výška geodeticky zameraných bodov 

(nivelačné body). (Barringer a Lilburne 1997) 

          
               

   

 
 

 

, kde 

 

(18) 

Tabuľka 11 Porovnanie vybraných nadmořských výšok  bodov z nivelačního poľa (zamerané v roku 1960) 

s bodmi získaných metódou RTK a bodmi z DMR (LIDAR) s rozlíšením 0.2 m. 

Tabuľka 12 Porovnanie vybraných nadmořských výšok  bodov z nivelačního poľa (zamerané v roku 2006) 

s bodmi získaných metódou RTK a bodmi z DMR (LIDAR) s rozlíšením 0.2 m. 
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    - označuje skutočnú výšku (geodeticky zameranú) 

      -  označuje výšku na DMR 

  - celkový počet použitých bodov 

 

Podľa autora Li (1988) je určitou alternatívou štandardná chyba S a priemerná chyba    . 

    
         

  
   

 
 

 

, kde 

 

(19) 

      
   

 
   

 
  

                            

 

Okrem vyššie spomínaných štatistík sa používajú pre dotvorenie prehľadu o 

vertikálnej presnosti výsledného DMR aj nasledujúce charakteristiky: (Li et al. 2005) 

 

 Extrémne hodnoty               

 Modus (najpravdepodobnejšia hodnota) 

 Medián (centrum najväčšej frekvencie) 

 Vážený priemer (matematická pravdepodobnosť) 

 Meranie rozptylu (charakteristiky ako rozsah, smerodajná odchýlka .... atď) 

        

Rozsah:  

              (20) 

 

Používanie rozsahu je však veľmi problematické pretože dáva veľmi skresľujúce výsledky 

a to hlavne z dvoch dôvodov. Prvým je závislosť iba na dvoch hodnotách, pričom ostatné 
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sú ignorované a druhým je, že pravdepodobnosť hodnôt e(x,y) je tiež zanedbaná. (Li et al. 

2005)     

 

6.6 Test polohovej presnosti 

 

Podobne ako je tomu pri vertikálnej chybe, tak i polohová presnosť sa vyjadruje pomocou 

RMS chyby. Avšak  zložitosť tohto výpočtu je podstatne vyššia ako je to u vertikálnej 

presnosti, a preto je ťažké uviesť tieto prístupy do praxe. To je možno dôvod, prečo je 

otázka presnosti polohopisu zriedka riešená. Ani štandard USGS nerieši polohovú 

presnosť. DMR od USGS sú podľa štandardu umiestnené na presne matematicky 

definovanej pozícii v UTM metroch alebo arc sekundách. Mriežky sú fixované v polohe a 

môžu byť považované za konštanty pre účel určenia presnosti. (USGS 1998)  

Polohovou presnosťou sa zaoberá dokument vydaný FGDC (Federal Geographic Data 

Committee). Tento štandard vychádza ako už bolo vyššie spomínané z RMS chyby: 

                 á             
 
      (21) 

                 á             
 
      (22) 

, kde  

  á       á     - súradnice i - teho bodu z testovacích dát  

             – súradnice i – teho bodu z nezávislého zdroja dát z vysokou 

presnosťou 

 

  - je počet testovacích bodov  

 

Horizontálna chyba na i – tom bode je potom definovaná ako:  

         á            
 
 

     á            
 
  

(23) 
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Horizontálna RMS chyba je:  

                 á            
 
      á            

 
  

            
         

   

(24) 

 

6.7 Vyhodnotenie DMR 

 

Hodnotenie kvality vstupných DMR sa uskutočnilo pomocou vyššie spomínaných 

metodík. DMR prešli vizuálnou kontrolou, počas ktorej sa snažilo odhaliť prípadné hrubé 

chyby. (obr. 27) Pri hľadaní hrubých chýb pomocou vizuálnej kontroly sa ako vhodný 

zobrazovací prostriedok použil vstupný DMR v podobe tieňovaného reliéfu. Počas tejto 

procedúry sa nepodarilo nájsť hrubé chyby,  a preto sa pristúpilo k ďalším zobrazovacím 

prostriedkom vstupného DMR, a to v podobe nepravidelnej siete trojuholníkov príp. 

menením zobrazovacej palety.  Ani pri týchto zobrazeniach sa nedospelo k záveru, že by 

vstupné DMR (LIDAR, Fotogrametria) mali obsahovať hrubé chyby. Výnimku tvorí DMR 

SRTM, kde pri rozlíšení 60 x 90 m a pri metóde akým bol DMR získaný (radarová 

interferometria) v porovnaní s ostatnými DMR sa dá očakávať, že bude obsahovať hrubé 

chyby v podobe tak polohovej ako aj výškovej presnosti. Na úrovni vizuálnej kontroly sa 

teda nepotvrdil výskyt hrubých chýb čo však neznamená, že hrubé chyby sa v DMR 

nenachádzajú. Systematické a náhodné chyby sa touto metódou len ťažko dajú odhaliť.  

Ďalší krok, ktorý je nutný v prípade dokreslenia prehľadu o kvalite vstupných DMR je ich 

vyhodnotenie čo sa týka horizontálnej a vertikálnej presnosti. Tieto presnosti boli 

vyhodnocované pomocou RMS chyby a ďalších podporných štatistík, ktoré dokresľujú 

prehľad o celkovej presnosti DMR. Pre vyhodnotenie bolo použitých 49 kontrolných 

bodov. Kontrolné body boli získané terénnym meraním pomocou metódy RTK 

a z bodového výškového poľa ZÚ (iba body namerané v roku 2006, body z roku 1960 boli 

nahradené bodmi získaných metódou RTK). Prípadný výskyt hrubých alebo 

systematických chýb sa posudzoval aj porovnávaním skutočnej výšky s výškou získanou 
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pre konkrétny DMR. Ani pri tomto porovnaní sa nevyskytla žiadna anomália, ktorá by 

naznačovala výskyt chýb. Jedinou výnimkou bol DMR SRTM, ktorý vykazoval rozdiely 

oproti realite skoro pri všetkých porovnávaných bodov až 16 m  a viac.  Ak by sme 

postupovali teda pomocou štandardu USGS pre kvalitu DMR, tak podľa nej je max. 

prípustná chyba 15 m (RMS chyba), a pri DMR SRTM je RMS chyba už 16.8 m, tým 

pádom tento DMR nie je vhodný pre ďalšie spracovanie. (ďalej sa s ním nebude pracovať)   

 

 

 

Jednotlivé štatistické ukazovatele pre vyhodnotenie horizontálnej a vertikálnej polohy 

ukazujú tab. 13 a 14.    

Z výsledkov vyplýva, že pre vertikálnu presnosť ak použijeme kritérium čisto iba RMS 

chyby, tak vyhoveli (podľa štandardu USGS) všetky DMR okrem topografickej dátovej 

sady SRTM. Najnižšiu RMS chybu vykazovali DMR na úrovni rozlíšenia 0.2 m, 0.5 m a 1 

m. Najvyššia bola zaznamenaná pri DMR SRTM a to 16.8 m. Výskyt hrubých chýb 

nenaznačujú ani maximálne chyby (okrem SRTM), kedy najvyššia bola zaznamenaná pri 

fotogrametrickom DMR (rozlíšenie 10 m) a to 1.56 m.  

Obrázok 27 Vizuálne hodnotenie kvality DMR pomocou zobrazenia v tieňovanom reliéfe 
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Celkovo sa dá povedať, že čo sa týka výškovej presnosti, tak určený stupeň kvality spĺňajú 

všetky DMR okrem topografickej dátovej sady SRTM.   

Čo sa týka horizontálnej polohy, tak tam je situácia podobná, kedy presnosti sa pohybujú 

rádovo v okolí 0.5 m až na DMR SRTM (RMS chyba = 25.9 m). Výsledky kvality 

horizontálnej polohy zobrazuje tab. 14.  

Súhrnne to znamená, že čo sa týka chýb (hrubé, systematické, náhodné), a vyhodnotenia 

horizontálnej a vertikálnej kvality, tak do ďalšieho spracovania môžu byť zaradené DMR 

vzniknuté metódami LIDAR a fotogrametria. Spomínané DMR pravdepodobne 

neobsahujú chyby a ich horizontálne a vertikálne presnosti sú na kvalitnej úrovni.  

 

DMR 
Počet 

bodov 

RMS chyba 

(m) 

Priem. 

chyba (m) 

Min. chyba 

(m) 

Max. chyba 

(m) 

Smer. 

Odchýlka 

(m) 

LIDAR 0.2 m 49 0.28 0.17 

 

0.01 

 

0.64 

 

0.33 

 

LIDAR 0.5 m 49 0.28 0.16 

 

0.01 

 

0.63 

 

0.32 

 

LIDAR 1 m 49 0.28 0.16 

 

0.01 

 

0.61 

 

0.31 

 

LIDAR 5 m 49 0.29 0.16 

 

0.13 

 

0.74 

 

0.34 

 

LIDAR 10 m 49 0.35 0.2 

 

0.01 

 

0.76 

 

0.39 

 

Fotogrametria 

10 m 

49 0.83 

 

0.67 

 

0.01 

 

1.56 

 

0.94 

 

Fotogrametria 

20 m 

49 0.87 

 

0.74 

 

0.07 

 

1.55 

 

0.98 

 

SRTM 60 x 90 

m 

49 16.8 

 

18.71 

 

15.8 

 

20.1 

 

18.78 

 

 

Posúdenie použiteľnosti konkrétneho DMR pre vybranú analýzu na základe vyššie 

spomínaných metód hodnotenia sa dá len čiastočne pretože každá metóda zohľadňuje len 

určitú časť chýb, ktoré sa môžu na DMR vyskytnúť. Prijateľný prístup je kombinovať čo 

Tabuľka 13 Vyhodnotenie vertikálnej presnosti pre vstupné DMR 
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najviac metód, aby sa prípadné chyby mohli buď zminimalizovať, prípadne úplne 

odstrániť.  

 

DMR 
Počet 

bodov 

RMS chyba 

(m) 

Priem. 

chyba (m) 

Min. chyba 

(m) 

Max. chyba 

(m) 

Smer. 

Odchýlka 

(m) 

LIDAR 0.2 m 49 0.35 0.24 

 

0.02 

 

0.97 

 

0.4 

LIDAR 0.5 m 49 0.36 0.25 

 

0.02 

 

0.98 

 

0.4 

LIDAR 1 m 49 0.40 0.27 

 

0.02 

 

0.97 

 

0.44 

LIDAR 5 m 49 0.5 0.38 

 

0.09 

 

0.99 

 

0.56 

LIDAR 10 m 49 0.61 0.5 

 

0.11 

 

1.09 

 

0.68 

Fotogrametria 10 m 49 0.97 

 

0.78 

 

0.12 

 

1.77 

 

1.08 

Fotogrametria 20 m 49 1.07 

 

0.89 

 

0.12 

 

1.81 

 

1.19 

SRTM 60 x 90 m 49 25.9 

 

24.01 

 

15.0 

 

45 

 

27 

 

Keby sme sa napríklad chceli riadiť iba podľa základnej štatistiky (tab. 3), tak RMS chyba, 

ktorá je často uvádzaná viacerými výrobcami a spracovateľmi ako relevantný údaj pre 

posúdenie kvality, tak s hodnotou 0.28 m by sme mali predstavu, že náš DMR je 

v porovnaní s ostatnými používanými DMR rôznych mapovacích agentúr (tab. 15) veľmi 

presný, a tým pádom je použiteľný pre všetky analýzy.  Nie je tomu úplne tak, pretože 

RMS chyba zohľadňuje hlavne výškovú chybu a aj to iba v rámci bunky rastra, v ktorej sa 

nachádza. Tým pádom aj rozlíšenie má výrazný vplyv. Kvalitatívne hodnotenie každého 

DMR by malo teda obsahovať testy pre výškovú a polohovú presnosť a metódy pre 

detekciu všetkých druhov chýb. Zahrnúť všetky testy je hlavne pre väčšie územia veľmi 

časovo náročné, a preto v niektorých prípadoch neostáva nič iné iba sa obmedziť na určitú 

oblasť testovania.  

 

Tabuľka 14 Vyhodnotenie horizontálnej presnosti pre vstupné DMR 
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Mapovacia agentúra Presnosti DMR 

National Land Survey of Finland (Fínsko) Priemerná presnosť pre celú krajinu je 1.76 m, 

smerodajná odchýlka je 1.39 m. 

National Land Survey of Sweden (Švédsko) Štandardná chyba vo výškach je 2.5 m. 

Ordnance Survey (Veľká Británia)  Výšková presnosť každého bodu DMR je rovnaká 

alebo lepšia ako polovica intervalu vrstevníc, 

z ktorých bol robený (+ / - 2.5 m chyba pre interval 5 

m vrstevníc).  

Swisstopo – Federal Office of Topography 

(Švajčiarsko) 

Priemerná presnosť – 1.5 m (Swiss Plateau), 2 m 

(Ticino), 3 m (Alpy)  

Tabuľka 15 Presnosti DMR vybraných zahraničných mapovacích agentúr 
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7 HEC – RAS 

 

Nasledujúca kapitola sa bude venovať tvorbe hydraulického modelu v HEC – RAS za 

pomocou, ktorého sa budú simulovať navrhované prietoky nad definovanými DMR.  

Software HEC –RAS je vyvinutý americkou armádou a slúži k hydraulickým výpočtom 

ustáleného a neustáleného prúdenia v prírodných i technicky upravených otvorených 

korytách. Program do výpočtu zaraďuje aj akumuláciu a transport sedimentov. (Unucka  

2008) Dokáže simulovať transport vody vektorom iba v jednom smere (po prúdnici), 

a preto ho zaraďujeme medzi jednodimenzionálne (1-D). Veľkou prednosťou je tzv. 

parametrizovanie riečneho koryta, kedy si užívateľ môže sám navoliť tvar koryta alebo 

jeho drsnosť. 

Model HEC – RAS je schopný simulovať či predikovať synkritické i nadkritické prúdenie 

v prírodných i umelých korytách jednoduchého alebo zloženého profilu. Základný 

výpočetný mechanizmus vychádza z Bernoulliho rovnice a Manningovho vzťahu. Výpočet 

inundačných území je taktiež podporovaný. Pre prúdenie neustálené a prúdenie 

o podkritickej rýchlosti (Froudovo číslo Fr < 1) je potom vyvinutý modul UNET, ktorý 

rieši prietok zloženým profilom (kyneta a berma), vrátane inundácií. (Unucka 2008) 

7.1 Tvorba schematizácie v hydraulickom modely HEC – RAS 

 

Proces tvorby schematizácie študovaného územia prebiehal v programovom prostredí 

ArcGIS 9.3 s pomocou preprocesora HEC-GeoRAS 4.2. Celá tvorba schematizácie 

v spomínanom preprocesore spočíva vo vektorizovaní základných vrstiev potrebných pre 

tvorbu hydraulického modelu. Na základe podmienok na toku bolo potrebné okrem 

štandardných vrstiev strednice (stream centerline), brehových línií (banks), flowpath a 

priečnych profilov (XS cut lines) pridať aj vrstvu technických prekážok (bridges) 

a permanentných zábran (blocked obstruction).  

Všetky vrstvy dostupné pre tvorbu schematizácie sú zobraziteľné pomocou položky RAS 

Geometry (obr.28). V nej sú vrstvy zoradené v takom poradí v akom sú odporúčané, aby 

boli vytvárané. Je to však iba odporúčanie a nie je to nutnosť.  
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Prvou povinnou vrstvou v zozname je vytvorenie riečnej siete, ktorá je reprezentovaná 

pomocou strednice (stream centerline). (obr.30) Strednica sa vektorizuje podobne ako 

ostatné vrstvy v module Editor. Základný smer, ktorý musí byť dodržaný pri vektorizovaní 

je po prúde rieky. To znamená v smere od prameňa alebo začiatku rieky príp. úseku toku 

až po ústie príp. koniec úseku toku. V atribútovej tabuľke teda musí byť zapísaný začiatok 

ako the FromNode a koniec the ToNode. (tab. 16) Dôvod je hlavne kvôli tomu pretože pri 

načítaní schematizácie do programu HEC-RAS by sa v prípade opačnej vektorizácie smer 

toku zobrazil opačne. Pri schematizovaní riek a riečnych úsekov musí mať každý úsek 

zadefinovaný do akej rieky patrí a z akej jej časti pochádza (napr.: horný tok, spodný tok). 

V prípade nezadania spomínaných údajov program vyzve užívateľa k doplneniu 

chýbajúcich údajov.  

 

 

 

 

 

Obrázok 28 Kompletné menu RAS 

Geometry 

Pravidlá pri vektorizovaní strednice (stream centerline) 

 Vektorizuje sa v smere po prúde 

 Každý riečny úsek musí mať svoj jednoznačný názov a popis 

 Celá riečna sieť je pospájaná sútokmi (junctions) 

 Centrálna línia rieky sa nesmie pretínať zo žiadnou inou 
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Všetky vytvorené časti riek pokiaľ je to možné musia byť pripojené na sútok – ak sa sútok 

nachádza v modelovanej oblasti  (junction). V prípade preprocesoru HEC – GeoRAS sa 

sútok vytvára pomocou „snapovania“ (obr.29). To znamená, že koncový bod jedného 

úseku rieky musí byť „snapnutý“ na počiatočný bod úseku rieky, s ktorým vytvára sútok. 

HEC – RAS detekuje sútok v tom prípade ak nájde takto spojené tri a viac úsekov riek. 

Celá vytváraná riečna sieť musí byť tvorené bodmi junction (sútok). Pokiaľ by sa tieto 

body ignorovali, tak by program HEC – RAS robil hydraulické výpočty nad každým 

úsekom separátne, čiže by nebral celú riečnu sieť ako celok. Veľmi dôležitou podmienkou 

pri vytváraní riečnej siete pomocou strednice (stream centerline) je, že sa dve a viac 

úsekov riek nesmie pretínať. (pokiaľ sa nejedná o sútok)   V modelovanom území sú 

naschematizované celkovo 3 riečne úseky (Olša – Horný a Dolný tok, Stonávka) a jeden 

sútok. 

 

Položka Popis 

HydroID identifikátor 

River názov rieky špecifikovaný užívateľom 

Reach názov úseku toku špecifikovaný užívateľom 

FromNode identifikuje štartový bod/uzol úseku toku   

ToNode identifikuje konečný bod/uzol úseku toku 

ArcLength dĺžka úseku toku 

FromSta dĺžka na ToNode (obvykle 0)  

ToSta dĺžka po FromNode 

 

 

 

Ďalšou dôležitou, nie však povinnou vrstvou je vrstva brehov (bank lines) (obr.31). Táto 

vrstva dopomáha k spresneniu výsledného modelu a v HEC – RAS sa táto vrstva zobrazí 

pomocou červených bodiek označujúcich breh rieky. Pri vektorizovaní brehových línii je 

Tabuľka 16 Prehľad atribútov vrstvy centrálnej línie 

Obrázok 29 Vytváranie sútoku (Junction) pomocou snappingu 
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to čo sa týka smeru vektorizovania odlišné než tomu bolo pri vrstve strednice pretože pri 

brehových líniách nie je orientácia dôležitá. Brehové línie nemusia byť  spojité to 

znamená, že sa pri tejto vrstve vypúšťa „snapovanie“. Poslednou a možno najdôležitejšou 

podmienkou  je, že pokiaľ bude vytvorená vrstva s priečnymi profilmi, tak brehová línia 

pretína každý vytvorený priečny profil presne jeden krát.   

 

 

 

 

 

Treťou v poradí pre tvorbu základnej schematizácie je vrstva, ktorá obsahuje línie flowpath 

(obr.32). Sú to línie pomocou, ktorých sa vypočítavajú vzdialenosti na toku (napr.: medzi 

priečnymi profilmi). Opäť podobne ako tomu bolo pri strednici, aj tu je orientácia 

vektorizovania v smere prúdenia nutná. Celkovo každý riečny úsek by mal mať tri línie 

flowpath, a to ľavú líniu, centrálnu líniu a pravú líniu. Označenie na ľavý, pravý 

a centrálny flowpath program vyžaduje. Flowpaths musia byť ďalej spojité a nesmú sa 

pretínať. Pri pretínaní sa s priečnymi profilmi je to podobne ako u brehových línií, kedy 

každý flowpath sa s priečnym profilom pretína presne raz.  

 

 

 

Pravidlá pri vektorizovaní brehových línií (bank lines) 

 Brehové línie môžu byť nespojité 

 Orientácia brehových línii nie je dôležitá  

 Brehová línia pretína každý priečny profil presne raz 

 Tvorba tejto vrstvy nie je povinná 

 

Pravidlá pri vektorizovaní flowpath  

 Flowpath musia byť spojité 

 Orientácia je dôležitá, vektorizuje sa v smere po prúde  

 Flowpath línia pretína každý priečny profil presne raz 

 Každý flowpath má užívateľom definovanú ľavú, strednú a pravú 

stranu  

 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 105 

 

Možno najdôležitejšou vytváranou vrstvou, pri ktorej zlej vektorizácii môže dochádzať 

k chybám vo výsledkoch je vrstva s definovanými profilmi (obr.33). Pri ich manuálnej 

definícii si užívateľ musí dávať pozor na celkový rozsah priečnych a profilov a ich 

rozmiestnenie. Rozsah priečnych profilov je dôležitý z hľadiska simulovaných 

inundačných území, kedy nedostatočný rozsah má za efekt podhodnotenie výsledných 

inundácií.  

Priečne profily sa spravidla vektorizujú v smere od ľavého k pravému brehu a mali by byť 

približne kolmé k centrálnej línii (strednici).  Priečne profily sa za žiadnu cenu nemôžu 

pretínať a nemôžu presahovať študovanú oblasť. Priečne profily použité v tejto práci sú 

zobrazené na obr.33. Ich celkový počet je 16 pre rieku Stonávku a 25 pre Olšu.  Rozsah 

priečnych profilov bol volený na základe toho, aby zachytili všetky vygenerované 

inundačné územia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Popis 

HydroID identifikátor 

River umiestnenie profilu na rieke 

Reach umiestnenie profilu na úseku toku 

Station staničenie prevzané od vrstvy Stream Centerline 

LLenght vzdialenosť k najbližšiemu profilu po prúde, vypočítaná na základe ľavého flowpath 

ChLenght vzdialenosť k najbližšiemu profilu po prúde, vypočítaná na základe stredného 

flowpath 

RLenght vzdialenosť k najbližšiemu profilu po prúde, vypočítaná na základe pravého flowpath 

NodeName popis špecifikovaný užívateľom 

Pravidlá pri vektorizovaní priečnych profilov  

 Orientácia je dôležitá, vektorizuje sa v smere od ľavého brehu k 

pravému 

 Priečne profily sa nesmú pretínať a nesmú presahovať 

študovanú oblasť 

 Každý priečny profil je umiestňovaný približne kolmo na tok rieky  

  

 
Tabuľka 17 Prehľad atribútov vrstvy priečnych profilov 
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Doteraz vytvorené 4 vrstvy môžeme považovať za akúsi kostru celej schematizácie. 

Ostatné vrstvy ponúkané postprocesorom HEC – Geo RAS sú akousi nadstavbou. Záleží 

na užívateľovi a na celkovej zložitosti spracovávaného územia, že ktorú vrstvu má ešte 

význam ďalej do schematizácie zaradiť. V prípade modelovaného územia sútoku Olše 

Obrázok 30 Vrstva 

strednice (Stream 

Centerline) 

Obrázok 31 Vrstva 

brehových línií (Bank 

Lines) 

Obrázok 32 Vrstva 

Flowpath 

Obrázok 33 Vrstva priečnych 

profilov (XS Cut Lines) 
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a Stonávky boli do schematizácie zaradené aj vrstvy mostných konštrukcií 

a permanentných prekážok.    

Mosty sa na konkrétne miesto vektorizujú v podobe línie, kým permanentné prekážky sa 

zadávajú v podobe polygónov. Jedinými podmienkami v prípade mostov sú, aby sa línie 

ťahali v smere od ľavého brehu k pravému a nepresahovali študované územie. Polygóny 

permanentných prekážok sa zase zadávajú v rámci rozsahu priečnych profilov. Vrstva 

zobrazená s mostmi (jeden na Olši a jeden na Stonávke) spolu s umiestnením permanentnej 

prekážky ukazuje obr. 34 a 35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vytvorení všetkých vrstiev sa pristupuje ku tzv. kompletácii. V prvej fáze kompletácie 

sa určí podkladový DMR, ktorý bude použitý pre vyextrahovanie výšok. Najčastejšie sa 

používa DMR typu TIN. Ďalší krok je výber vstupných vrstiev, ktoré budú použité pre 

modelovanie koryta. Vstupné vrstvy podobne ako DMR sa v preprocesore vyberajú 

v položke Layer Setup. Po zadaní všetkých vrstiev sa prechádza k samotnej kompletácii. 

Kompletáciu možno chápať ako vyextrahovanie výškovej a polohovej informácie zo 

vstupného DMR do vzniknutých vrstiev. Kompletujú sa atribúty zo stredovej línie (Stream 

Centerline) a z priečnych profilov (XS Cut Line). Prepočty atribútov sa konajú 

Obrázok 34 Umiestnenie 

mostov v študovanom území 

Obrázok 35 Umiestnenie 

permanentnej překážky 

v študovanom území 
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v nasledujúcom poradí, ktoré je odporúčané dodržiavať: (a) Topology – do územia 

umiestni všetky body/uzly (FromNode, ToNode) (b) Lengths / Stations – vypočíta 

vzdialenosti každého definovaného úseku rieky (FromSta, ToSta) (c) Elevations – 

Priradenie výšok centrálnej línii na základe vstupného DMR (d) River / Reach Names – 

priradenie názvov úsekom tokov na základe centrálnej línie (Stream Centerline) (e) 

Stationing – výpočet staničenia pre každý priečny profil na základe pretnutia priečneho 

profilu s centrálnou líniou (f) Bank Stations – vypočet umiestnenia ľavého a pravého brehu 

(g) Downstream Reach Lengths – výpočet vzdialeností medzi priečnymi profilmi na 

základe vrstvy flowpath (pravý, ľavý, stredný) (h) Elevations - priradenie výšok priečnym 

profilom na základe vstupného DMR.  

Pokiaľ prešla kompletácia bez problémov, tak sa môže prejsť k poslednému kroku a to je 

vyexportovanie celej schematizácie do podoby načítateľnej v programe HEC-RAS.  Pre 

vygenerovanie súboru RAS GIS Import File, ktorý sa následne naimportuje do HEC-RAS 

sa používa položka RAS Geometry / Export RAS Data. Vzniknutý súbor je vo formáte 

ASCII a má koncovku *.sdf. Súbor sa uloží na určené miesto a má pokiaľ ho užívateľ 

nezmení predvolený názov RASExport.sdf.                  

 

7.2 Modelovanie v HEC - RAS 

 

Modelovanie v HEC – RAS sa začína naimportovaním vytvorených geometrických dát 

pomocou funkcie Import geometry data (položka GIS format).  Počas importu si užívateľ 

kontroluje správne nastavenie jednotiek, počet profilov, ktoré bude výsledný model 

obsahovať, názvy tykajúce sa danej rieky a pod. Po korektnom naimportovaní sa nám v 

manažéri geometrických dát zobrazí kompletná riečna sieť aj s naimportovanými 

profilmi.(obr.36)  
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Na to, aby sme dokázali simulovať vodnú masu za určitého prietoku tak musíme v HEC – 

RAS vytvoriť dva nové súbory, z ktorých jeden bude obsahovať údaje o geometrii celej 

rieky a druhý bude zahŕňať prietoky a okrajové podmienky.  

Prvým krokom je teda úprava a doplnenie súboru s geometrickými dátami. Ako prvé by sa 

mali kontrolovať priečne profily, ktoré tvoria základnú stavebnú jednotku každej 

simulácie. Priečne profily by sa mali kontrolovať, tak z hľadiska tvaru ako aj počtu 

vygenerovaných bodov, ktoré ho tvoria. Často krát sa totiž stáva, že priečne profily tvarovo 

nezodpovedajú ani približne realite a preto musia byť buď editované alebo nahradené 

geodeticky zameranými. Pokiaľ by ostali v pôvodnom stave, tak výsledky simulácií by boli 

značne ovplyvnené, a tým pádom nepresné. Na obr.37 je zobrazený zle vygenerovaný 

priečny profil. Na vine však nebýva program ako taký, ale vstupný DMR, z ktorého sa 

nevygeneroval dostatočný počet výšok pre tvorbu priečneho profilu. Tu sa opäť dostávame 

k záveru, že kvalitné vstupné dáta sú základom každej simulácie.      

Obrázok 36 Importovaná schematizácia zobrazená v okne geometrických 

dát. 
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Pri kontrole priečnych profilov vytvorených nad DMR – LIDAR s rozlíšením 0.2 m, 0.5 m, 

1 m, 5 m a 10 m a fotogrametria 10 m a 20 m sa prišlo k záveru ako ukazuje obr.38, že zo 

zhrubnutím rozlíšenia vstupného DMR sa tvar priečneho profilu značne deformuje. 

Podobne je tomu aj pri počte lomových bodov, ktoré tvoria priečny profil, kedy sa ich 

celkový počet so zhrubnutím rozlíšenia DMR zmenšuje.    

 

 

Priečny profil je v manažéri geometrických dát zobrazovaný v okne s názvom Cross 

Section Data. Okno okrem už spomínaného zobrazenia priečneho profilu za pomoci dvoch 

súradníc X a Y, kde X je šírka koryta v metroch a Y je nadmorská výška v metroch ponúka 

aj ďalšie charakteristiky ako vzdialenosť k najbližšiemu profilu, hodnoty koeficientov 

kontrakcie a expanzie, umiestnenie ľavého a pravého brehu alebo hodnoty manningovho 

drsnostného koeficientu (obr. 39).   

Obrázok 37 Nesprávne vygenerovaný priečny 

profil. 

Obrázok 38 Vplyv rozlíšenia DMR na vygenerovanie priečnych profilov – (A) LIDAR 10 m (B) LIDAR 

5 m (C) LIDAR 1 m 
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Pokiaľ sa tabuľka drsnostných koeficientov podľa Manninga nevytvárala behom 

preprocessingu v HEC – GeoRAS, je požadované doplnenie ich hodnôt pre jednotlivé 

priečne profily s tým, že pre jeden priečny profil je možno zadať viac hodnôt (brehy ,dno). 

Do profilov boli zadávané priamo pre koryto hodnoty 0.04. Tento koeficient platí pre 

kanály vo výnimočne zlom stave (výmole i nánosy, koryto zarastené koreňmi, zanesené 

hrubými kameňmi). Rieky s horšími podmienkami prietoku; v koryte je väčšie množstvo 

kameňov a rastlín alebo meandruje a má malý počet plytčín a výmoľov. (Unucka 2008) 

Koeficienty kontrakcie a expanzie si HEC – RAS vypočíta automaticky z priebehu 

brehových línií a línií tokov. Oba spomínané koeficienty uvádzajú vlastne  mieru 

rozširovania resp. zužovania brehových línii rieky. Koeficient kontrakcie teda uvádza 

mieru zužovania a koeficient expanzie mieru rozširovania brehových línií (celkovo 

nazývané aj ako makrodrsnosť).   

Ďalšími prvkami schematizácie, pri ktorých je nutná kontrola správnosti importu je sútok, 

ktorý sa zobrazuje pomocou červeného bodu, permanentná prekážka, ktorej rozsah sa 

znázorňuje priamo na profiloch a technické prekážky v našom prípade mosty. Správnosť 

importu sútoku (junction) nám potvrdí v okne geometrických dát položka junction, po 

ktorej otvorení sa nám zobrazia všetky body (junction), ktoré boli vytvorené 

v preprocesore HEC – GeoRAS. Permanentná prekážka sa zobrazí, tak priamo v okne 

geometrických dát ako aj priamo pri prezeraní a editovaní priečnych profilov. Možno 

trochu odlišné je spracovanie mostných konštrukcií, kedy v preprocesore sme zadávali iba 

jeho polohu a nie konkrétny tvar a rozmery. Rozmery sa zadávajú priamo až v HEC – RAS 

Obrázok 39 Zobrazenie priečneho profilu v programe HEC - RAS 
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a ich zadávanie vyžaduje zvláštnu pozornosť užívateľa, a preto sa modelovaniu mostov 

budem venovať zvlášť v ďalšej podkapitole.  

7.3 Modelovanie mostných konštrukcií v HEC - RAS  

 

HEC – RAS počíta aj straty energie spôsobované technickými  štruktúrami ako sú mosty. 

Výpočet strát energie možno rozdeliť do troch častí: (1) straty energie spôsobené 

kontrakciou (2) straty spôsobené priamo na štruktúre samotnej (3) straty energie spôsobené 

expanziou.  

Pri modelovaní mostov musíme dbať na tri základné kroky, ktoré je nutné dodržať:   

1.) Správne umiestnenie priečnych profilov 

2.) Definovanie oblastí viazanej vody   

3.) Vyhodnotenie strát spôsobenej kontrakciou a expanziou okolo 

mostu 

Správne umiestnenie priečnych profilov pri modelovaní mostov je dôležité hlavne 

z hľadiska výpočtu strát energie. Pri modelovaní mostu potrebujeme 4 priečne profily 

pomocou ktorých prebieha výpočet strát. Dva z týchto profilov (pred a za mostom) 

umiestňuje užívateľ a dva sú automaticky vygenerované programom vo vnútri mostnej 

štruktúry. Rozloženie profilov zobrazuje obr. 40.  
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profil č.1 (obr.40, zadáva užívateľ) – je umiestnený na mieste ,kde tok už nie je 

postihovaný samotnou štruktúrou. Vzdialenosť sa obyčajne určuje podľa priestoru, ktorý 

vznikne počas vysokých vodných stavov. Vzdialenosť expanzie sa mení v závislosti od 

stupňa zúženia mostnej konštrukcie, objemu pretekajúcej vody a rýchlosti vodného toku.    

 

Profil č.2 (obr.40, zadáva program automaticky) - je umiestnený blízko pilierov samotného 

mostu. Dotýka sa okraja mostu, ktorý je často reprezentovaný cestou. (šírka mostu na ceste 

nie je vždy rovnaká ako šírka pilieru) 

 

Profil č.3 (obr.40, zadáva program automaticky) – podobné ako pri profile č.2  

 

Profil č.4 (obr.40, zadáva užívateľ) - vzdialenosť sa určuje na základe spriemerovania 

hodnôt medzi sekciami A,B a C,D (obr.40). Vzdialenosť kontrakcie sa mení v závislosti na 

Obrázok 40 Rozloženie priečnych profilov pri modelovaní mostných konštrukcií (Lc dĺžka úseku 

kontrakcie, L e dĺžka úseku expanzie) 
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stupni zúženia mostnej konštrukcie, tvare zúženia, objemu pretekajúcej vody a rýchlosti 

toku. 

 

Hlavnou úlohou pri modelovaní mostov je teda zistenie vzdialeností profilov č. 1 a č. 4 na 

základe úsekov postihnutých kontrakciou a expanziou. Vzdialenosť profilu č.4, ktorý 

označuje územie keď už je rieka expandovaná sa vypočíta podľa vzťahu:  

 

        
                   

 
  

(26) 

,kde  

   = dĺžka úseku expanzie  

   = koeficient expanzie  

     = vzdialenosť uzatvorených častí mostu  

        = vzdialenosť uzatvorených častí mostu  

  = počet uzatvorených častí mostu  

 

Vyššie definovaný vzťah však platí v prípade ak už máme určený koeficient expanzie. 

Koeficienty expanzie a kontrakcie majú pre program HEC – RAS tabuľkové hodnoty 

(tab.18). Tieto hodnoty je doporučené používať. V prípade nutnosti sa však spomínané 

koeficienty dajú aj manuálne dopočítať. Tento výpočet je však značne zložitý, a preto sa na 

základe doposiaľ dosiahnutých výskumov používajú tabuľkové hodnoty.  

 

 

 Koeficient kontrakcie Koeficient expanzie 

žiadne straty 0 0 

postupná zmena strát 0.1 0.3 

typické mostné konštrukcie 0.3 0.5 

náhle zmeny v stratách 0.6 0.8 

  

Maximálna hodnota pre koeficienty kontrakcie a expanzie je 1. Straty spôsobené 

expanziou sú obyčajne väčšie ako je to pri úsekoch kontrakcie.  

Tabuľka 18 Tabuľkové hodnoty kontrakcie a expanzie v HEC - RAS 
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V prípade tejto práce sa modelovali dve mostné konštrukcie. Jeden most bol umiestnený na 

rieke Olša a druhý na Stonávke. V oboch prípadoch sa jednalo o mosty, kedy mostovka 

bola podopieraná piliermi. Jedná sa teda o typickú mostnú konštrukciu, pri ktorej boli 

využité koeficienty kontrakcie a expanzie s hodnotami 0.3 resp. 0.5. Na základe týchto 

koeficientov a informácii o šírke pilierov sa dali dopočítať vzdialenosti profilov 

ohraničujúcich úseky kontrakcie a expanzie. Pre most na rieke Olša vyšla vzdialenosť pre 

profil ohraničujúci expanziu 1.365 m a pre profil ohraničujúci kontrakciu 0.819 m. Pre 

most na Stonávky boli hodnoty obdobné (vzdialenosť pre expanziu 1.257 m, pre 

kontrakciu 0.767).  Z údajov je jasné, že straty spôsobené mostnou konštrukciou budú 

minimálne.  

Po rozložení priečnych profilov pred a za mostnú konštrukciu sa mohlo priamo v HEC – 

RAS pristúpiť k modelovaniu tejto konštrukcie. Zadávanie parametrov sa uskutočňuje 

v manažéri geometrických dát v položke Brdg/Culv. Program vyžaduje zadanie rieky, na 

ktorej sa daný most nachádza a jeho umiestnenie v rámci staničenia. Po zadaní úvodných 

informácií o polohe mostu program vykreslí dva najbližšie priečne profily pred a za 

mostnou konštrukciou (obr.19). Pri zadávaní konkrétnych dát o moste sa používajú ikony 

na ľavej strane. Pri ich vyplňovaní sa odporúča postupovať v smere od hora dole. Ako prvé 

sa zadávajú údaje o mostovke. Užívateľ musí mať presné údaje o jej hrúbke a dĺžke v 

priečnom smere. Zadávanie týchto údajov je v podobe koordinátov podobným tým, ktoré 

tvorili aj zobrazenia priečnych profilov.  Druhým krokom je vyplnenie údajov o tvarovej 

charakteristike pilierov. Nutné sú dáta o ich šírke, výške a samozrejme o celkovom počte. 

Piliere sa zadávajú po jednom opäť v podobe koordinátov spomínaných 

v predchádzajúcom kroku (obr.43). Ďalším a posledným krokom v našom prípade je 

vyplnenie údajov o vystuženom brehu (sloping abutment), keďže oba mosty mali spevnené 

brehy. Vypĺňanie bolo podobné ako v predchádzajúcich prípadoch (obr.42).  
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Výsledný namodelovaný most na rieke Olša ukazuje obr.43 (podobný postup bol použitý 

aj pre most na Stonávke).     

Namodelovaním mostných konštrukcií sa skončila práca v okne geometrických dát. Po 

uložení nám vznikol súbor geometrických dát (ASCII formát, *.g01), ktorý budeme 

potrebovať ďalej v procese simulácie. 

 

 

 

Obrázok 41 Modelovanie mostnej konštrukcie – 

zadávanie mostovky 

Obrázok 42 Modelovanie mostnej konštrukcie – 

zadávanie vystuženého brehu 
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7.4 Tvorba súboru pre simuláciu ustáleného prúdenia 

 

Okrem súboru geometrických dát potrebuje program HEC – RAS pre korektnú simuláciu 

aj súbor s nadefinovaným typom prúdenia, ktoré budeme modelovať a s okrajovými 

podmienkami. V HEC – RAS sa podobné dáta zadávajú do okna s ustáleným/neustáleným 

prúdením (Steady / Unsteady Flow Data).  

Program HEC – RAS poskytuje tri typy prúdenia: 

 ustálené 

 neustálené 

 kvázi neustálené (používa sa pri transporte sedimentov) 

Pre potreby práce a z hľadiska dostupných dát sa simulovalo ustálené prúdenie. Ustálené 

prúdenie vyžaduje zadanie iba hodnoty kulminačného prietoku  - v tomto prípade je to 

zadanie N–ročných vôd. Celkovo sa do modelu zadávali informácie o 1-ročnej, 5-ročnej , 

10-ročnej, 50-ročnej a 100-ročnej vode. Konkrétne prietoky pre každú definovanú N – 

ročnú vodu zobrazuje obr. 44.  

Obrázok 43 Modelovanie mostnej konštrukcie – 

zadávanie pilierov 
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Dôležitou súčasťou súboru ustáleného prúdenia je zadávanie okrajových podmienok. 

Okrajovou podmienkou môže byť konštantný prietok alebo hladina pri ustálenom prúdení 

alebo hydrogram, charakterizujúci vývoj prietoku alebo hladiny v čase pri neustálenom 

prúdení. V riečnom modeli spravidla horná okrajová podmienka definuje čo do modelu 

priteká, typická dolná okrajová podmienka definuje výšku hladiny na dolnom okraji, 

okrajovými podmienkami bývajú popísané aj prítoky.  

Program HEC – RAS poskytuje 4 druhy okrajových podmienok pri ktorých zadávaní musí 

mať užívateľ zreteľ na to či modeluje nadkritické prúdenie (F > 1), podkritické (F < 1) 

alebo kritické (F = 1). Pri modelovaní nadkritického prúdenia (bystrinné prúdenie) je 

nutné, aby okrajovaná podmienka bola zadaná v smere proti prúdu (upstream). Pokiaľ však 

modelujeme podkritické prúdenie (riečne prúdenie) tak je potrebné, aby okrajová 

podmienka bola zadaná v smere po prúde toku (downstream). Výnimkou je kritické 

prúdenie, kedy musia byť okrajové podmienky zadané pre oba smery (upstream, 

downstream).  

Pri definovaní sútoku pomocou bodu junction sa tieto body automaticky berú ako okrajové 

podmienky pre jednotlivé časti riečnej siete. Pre každý definovaný riečny úsek sa dajú 

navoliť okrajové podmienky v oboch smeroch.  

HEC – RAS teda poskytuje 4 druhy okrajových podmienok: 

 Known W.S. (Known Water Surface Elevations, známe výšky vodných hladín) – 

Pre túto okrajovú podmienku musí užívateľ poznať výšky vodných hladín pre 

každú nadefinovanú v tomto prípade N – ročnú vodu (pre každý riečny úsek sa 

zadáva zvlášť). 

Obrázok 44 Prietoky definované pre zadávané N – ročné vody 
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 Critical Depth (kritická hĺbka) – okrajová podmienka kritickej hĺbky je výhodná 

z hľadiska nepotrebnosti zadávania ďalších dát. Program si automaticky dokáže 

dopočítať kritickú hĺbku pre každý z nadefinovaných prietokov.   

 Normal Depth (normálna hĺbka) – vypočíta normálnu hĺbku na základe užívateľom 

definovaného sklonu.  

 Rating Curve (konzumčná krivka) – keď je zvolená okrajová podmienka 

konzumčnej krivky, tak je užívateľ vyzvaný na zadanie vzťahu medzi výškou 

vodnej hladiny a prietokom.  

Pre študované územie sútoku Olše a Stonávky sa zadávala, keďže sa jedná o podkritické 

prúdenie okrajová podmienka iba v smere po prúde (downstream). Na základe zváženia 

dostupnosti dát sa pre úsek rieky Olša (SútokD), zadávala okrajová podmienka kritická 

hĺbka. Pre ostatné dve definované úseky tokov (Olša – SútokH, Stonávka - Sútok) bola 

okrajová podmienka automaticky doplnená programom z dôvodu detekovaného sútoku, 

ktorý bol vytvorený pomocou bodu junction.     

Po zadaní typu prúdenia a okrajových podmienok sa nám súbor pre simuláciu ustáleného 

prúdenia uloží vo formáte ASCII a s koncovkou *.f01. Po vytvorení tohto súboru 

a s kombináciou súboru geometrických dát už nič nechýba k tomu, aby pomocou modulu 

Steady Flow Analysis prebehla korektná simulácia. Výpočtový čas každej simulácie závisí 

hlavne od stupňa podrobnosti topografických vstupných dát (hlavne na rozlíšení DMR), 

počtu zadefinovaných simulácii a v neposlednom rade sem môžeme zaradiť aj technické 

parametre osobného počítača, na ktorom simulácia prebehla.   

7.5 Možnosti zobrazenia výsledkov simulácii v HEC - RAS   

 

Po bezproblémovom prebehnutí simulácie dokáže program HEC – RAS poskytnúť 

výsledky, tak v podobe grafickej ako aj numerickej. Všetky možnosti zobrazenia 

výsledkov sú priamo spustiteľné z hlavného ovládacieho panelu. HEC – RAS dokáže 

modelované prietoky zobraziť do priečnych profilov, pozdĺžneho profilu alebo do 3 – D 

zobrazenia koryta rieky. Všetky spomínané grafické zobrazenia sú premietnuté aj do 

podoby numerickej v podobe tabuliek, kde sa okrem výšky hladiny nachádzajú aj štatistiky 
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ako: rýchlosť prúdenia (m/s), zaplavená plocha (m
2
), omočený obvod (m), šírka v hladine 

(m).....atď.      

Prezeranie výsledkov v priečnych profiloch sa zobrazuje z hlavného panelu pomocou 

ikony View cross sections. Program do priečneho profilu zakreslí výšky hladín pre 

nadefinované N- ročné prietoky (obr.45). Podobné zobrazenie funguje aj pri pozdĺžnom 

profile (obr.46) a 3 – D zobrazení, kde sa tiež objavuje informácia o výške hladiny. Pri 

všetkých troch zobrazeniach sa dá ako doplnok vygenerovať sekvencia prietokov, pri 

ktorých má užívateľ  väčší prehľad o vývoji hladiny.  

 

 

 

Obrázok 45  Zobrazenie výsledkov v HEC – RAS: v priečnom 

profile 

Obrázok 46 Zobrazenie výsledkov v HEC – RAS: v pozdĺžnom profile 
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Model HEC – RAS ponúka dostatok zobrazení, ktoré umožňujú nielen pozorovať, ale aj 

hodnotiť dosiahnuté výsledky a potom spätne vstupovať do procesu modelovania 

a odstraňovať tak údaje, ktoré spôsobujú anomálie.   

Záverečným a možno najdôležitejším  výstupom každého hydraulického modelu je 

grafické zobrazenie inundačných území pre konkrétny prietok. Zobrazenie inundačného 

územia vzniká premietnutím vypočítanej hladiny do terénu. Jedná sa o model, ktorý 

priamo generuje rozsah záplavy. Výsledky 1 – D modelovania umožňujú exaktné 

definovanie aktívnej zóny inundačného územia, ako aj zistenie a znázornenie rizikových 

zón na základe kombinácie hĺbky vody a rýchlosti prúdenia.  

HEC – RAS pre tvorbu modelu rozsahu inundačných území ponúka dve rôzne spôsoby 

tvorby:  

 Pomocou modulu priamo vsadeného do HEC – RAS a to RAS Mapper 

 Pomocou postprocesoru HEC – GeoRAS 

Modul RAS Mapper je rozhranie, ktoré je prístupné priamo z programu HEC-RAS. Je 

určené pre vizualizáciu výsledkov simulácií pre všetky nadefinované typy prúdenia.  

Základné okno modulu sa skladá z troch častí: časť pre vizualizáciu výsledkov, správca 

vstupujúcich vrstiev a časť poskytujúca informácie o aktuálnych stavoch jednotlivých 

procesov, ktoré v module prebehli. 

Zobrazenie nasimulovaných N - ročných vôd  a ich inundačných území sa uskutočňuje 

pomocou funkcie floodplain mapping. Po zadaní súboru, ktorý obsahuje výsledky 

simulácie a podkladovej vrstvy v podobe DMR nám program vygeneruje príslušné 

inundačné územie pre zadaný prietok. Problematickým krokom v module RAS Mapper 

najčastejšie býva vloženie podkladovej vrstvy (DMR), ktorá sa korektne načíta iba vo 

formáte *.FLT (Binary Raster Floating Point) . Pokiaľ vrstva nemá podobný formát, tak 

modul vypíše chybu. Konvertovanie rastra na *.FLT raster poskytuje viacero nástrojov 

GIS ako napr.: ArcGIS 9.x (funkcia: raster to float). 

Modul RAS Mapper však okrem samotných inundačných území dokáže ihneď 

vygenerovať aj rastre hĺbky vody, tangenciálneho napätia, rýchlosti a sily prúdenia. 

(obr.47) 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 122 

 

Druhou možnosťou ako vygenerovať  rozsah inundačných území je pomocou 

postprocesora HEC – GeoRAS 4.2 (extenzia pre ArcGIS 9.3).  

 

 

 

 

Postup je približne rovnaký ako pri module Ras Mapper, kedy musíme na vstupe zadať náš 

súbor s výsledkami (*. sdf) a podkladový DMR. Jediným problémom je, že náš vstupný 

súbor je vo formáte .sdf a posprocesor podporuje pre generáciu inundačných území iba 

súbory .XML. Konvertor je však priamo súčasťou HEC – GeoRAS, a preto tento krok 

nemožno považovať za zložitý.  

Po zadaní všetkých potrebných dát bolo treba pomocou položky Water Surface 

vygenerovať výšky vodných hladín pre každý definovaný N – ročný prietok, a potom 

Obrázok 47 A- raster inundačných území B – raster hĺbok C- raster tangencionálneho napätia D – 

raster rýchlosti E –     raster sily prúdenia (LIDAR 1 x 1 m, 5 – ročný prietok) 
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následne sa vygenerovali vrstvy inundačných území (inundation mapping). Výsledné 

inundačné územia pre vybrané N – ročné prietoky zobrazuje obr.48, 49.       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 48 Vygenerované inundačné 

územia z podkladového DMR LIDAR 

1x1 m (10 – ročná voda ) 

Obrázok 49 Vygenerované inundačné 

územia z podkladového DMR LIDAR 1x1 

m (50 – ročná voda ) 
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8 MIKE 11 

 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade (HEC - RAS) sa jedná o hydraulický model. 

MIKE 11 je súčasťou platformy MIKE Zero, takže komunikácia z ostatnými modelmi 

(napr. MIKE 21) je zaistená. Model MIKE 11 podporuje rozhranie OpenMI. Program je 

licencovaný ako komerčný. K dispozícii je na stránkach DHI (Danish Hydraulic Institute). 

Pokiaľ je program stiahnutý zo stránok ako demo, sú obmedzené iba možnosti tvorby 

schematizácie (do 10 priečnych profilov) a ukladanie niektorých typov súborov (napr. 

*.dfs2), možnosti simulácie sú v podstate neobmedzené. (Unucka 2010) 

Model disponuje i doplnkom MIKE 11 GIS, ktorý rovnako ako HEC-GeoRAS slúži ako 

pre- a postprocessor modelu MIKE 11. MIKE 11 GIS je extenzia pre program ArcMap 

(ver. 9.3). MIKE 11 GIS poskytuje celý rad funkcií pomocou, ktorých sa vykonávajú 

základné nastavenia riečnej siete a priečnych profilov. Extenzia navyše poskytuje nástroje 

pre analýzu výsledkov a ďalšie možnosti vizualizácie výsledkov  v podobe 2-D máp. Do 

verzie 2005 je k dispozícii pre ArcView GIS 3.2 s extenziami Spatial a 3D Analyst, od 

verzie 2007 pracuje ako extenzia pre ArcMap. Program ako preprocesor pripraví 

schematizáciu riečnych úsekov pre model MIKE 11, na úrovni postprocesingu generuje 

nad DMR výšky hladín a prípadné záplavové zóny. K jednoduchému prehľadávaniu 

výsledkov slúži freeware MIKE View, ktorý je schopný pracovať s binárnymi súbormi 

výsledkov simulácií formátu .res11. 

Program slúži k simuláciám ustáleného a neustáleného prúdenia v prírodných a umelých 

korytách vrátane technických a vodohospodárskych objektov ako mosty alebo malé vodné 

nádrže. Program problematiku rieši pomocou schémy metódy konečných rozdielov. 

Podobne ako HEC – RAS je model schopný simulovať podkritické a nadkritické prúdenie 

v korytách. V inundáciách je model schopný simulovať kvázi 2-D prúdenie. Pre drsnosti 

koryta model používa Chézyho a Manningov vzťah. Pre simuláciu prúdenia a hladín 

v úsekoch s mostnými konštrukciami používa MIKE 11 algoritmus WSPRO, ktorý 

vychádza z rovníc straty energie a Bernoulliho rovnice rovnako ako model HEC-RAS. 

Rovnakým systémom rovníc model rieši ustálené prúdenie. Pomocou okrajových 

podmienok je možno riešiť komunikáciu s nasýtenou zónou (straty v koryte a dotácie 
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koryta toku podzemnou vodou). Model rovnako disponuje možnosťami riešenia 

pretrhnutia hrádzí. (Unucka 2010) 

 

8.1 Tvorba schematizácie v MIKE 11   

 

V tejto časti sa budem venovať tvorbe schematizácie v MIKE 11. Avšak už sa nebudú 

spomínať vlastnosti schematizácie, ktoré sú totožné s predchádzajúcou schematizáciou 

HEC-RAS ako napr.: umiestnenie mostných konštrukcií a pod.   

Pre tvorbu základnej schematizácie používa MIKE 11 podobne ako HEC – RAS niekoľko 

základných typov súborov: 

 .sim11 – súbor simulácie, resp. projektu vo formáte ASCII (ekvivalentné súboru 

.prj HEC-RAS) 

 .nwk11 – súbor schematizácie riečnych úsekov a pozdĺžnych profilov (ASCII) 

 .xns11 – súbor priečnych profilov korýt (binárny) 

 .bnd11 – súbor okrajových podmienok (ASCII) 

 .hd11 – súbor hydrodynamických parametrov a metód modelu MIKE 11 (ASCII) 

Súbory formátu .nwk11 a .xns11 sú ekvivalentmi súboru geometrie .g01 v HEC – RAS. 

Priečne profily zo súboru .nwk11 sa dajú exportovať do „hrubého“ ASCII formátu (raw 

data).   

Proces tvorby schematizácie v MIKE 11 sa začína vytvorením alebo načítaním (pokiaľ už 

existuje) vrstvy s riečnou sieťou (.nwk11). V prípade tejto práce bola použitá vrstva zo 

schematizácie HEC – RAS vo formáte .shp (shapefile), ktorá je načítateľná aj do programu 

MIKE11. Vytvorenie súboru riečnej siete (.nwk11) požaduje počiatočné definovanie 

pracovných súradníc (súradnice rozsahu študovaného územia) a definovanie súradnicového 

systému, v ktorom má byť vytvorená. Po základnom nastavení sa do vzniknutého okna 

načíta vyššie spomínaný shapefile riečnej siete (použitý v HEC - RAS). Priamo v okne sa 

potom dá riečna sieť editovať pomocou položky Graphical Editing Toolbar. Panel 

s editačnými nástrojmi ponúka základné funkcie pre úpravu naimportovanej riečnej siete 

ako jej rozdelenie, definovanie názvu, spojenie do jedného celku .....atď.  
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Dôležitým krokom pri tvorbe riečnej siete v MIKE 11 je automatické vygenerovanie 

uzlových bodov pozdĺž riečnej siete a riečnych ramien (generate network from shapefiles). 

Uzlové body sú potrebné z hľadiska výpočtového mechanizmu MIKE 11, kedy sú tieto 

body používané ako kontrolné body pre výpočet St. Venantových rovníc (obr.50). 

V každom jednom bode dochádza k prepočtu hydraulických parametrov (rovnice hybnosti 

a spojitosti). Automatické generovanie riečnych ramien je dôležité hlavne z hľadiska 

rozdelenia celej riečnej siete na jednotlivé úseky a definovania ich názvov. Všetky 

potrebné informácie pre automatickú generáciu  si program MIKE 11 prevezme 

z atribútovej tabuľky vstupnej vrstvy (.shp).  Týmto spôsobom si program vrstvu pripravil, 

tak aby bola kompletná a funkčná pre ďalšie použitie.      

 

 

Po vygenerovaní riečnej siete môže užívateľ prejsť k extrahovaniu priečnych profilov zo 

vstupného DMR. Priečne profily sa však extrahujú už v preprocesore MIKE 11 GIS. 

Rozdiel medzi tvorbou priečnych profilov v MIKE 11 a HEC – RAS je pomerne značný. 

Kým v programe HEC – RAS sa priečne profily zadávajú manuálne, tak MIKE 11 GIS má 

proces zadávania priečnych profilov v rámci riečnej siete automatizovaný. Na to, aby sa 

mohla využiť automatická generácia priečnych profilov, tak sa po založení projektu 

v MIKE 11 GIS, načítaní vytvorenej vrstvy .nwk11 musí zadať vstupný DMR, z ktorého 

Obrázok 50 na ľavo definovaná riečna sieť v MIKE 11 a na pravo priblíženie na Q / h body 

prostredníctvom, ktorých sa zabezpečujú výpočty modely. 
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majú byť priečne profily vygenerované (Digital Elevation Model  / Add/Select DEM). Pre 

automatickú extrakciu profilov sa používa z hlavného menu položka Auto – Generate 

Cross Sections. Generovanie priečnych profilov sa pre každé nadefinované rameno 

uskutočňuje zvlášť. Užívateľ musí zadať interval v akom chce, aby sa profily vytvárali 

a ich celkovú šírku. Pri intervale a šírke sa musí brať ohľad na to, aby sa profily pri ich 

malom intervale a veľkej šírke nepretínali, pretože to je pre proces auto - generácie 

neprípustné. Pre potreby schematizácie v dizertačnej práci boli tieto parametre nastavené 

na interval 100 m a šírku 100 m. Šírka bola volená na základe šírky modelovaného koryta, 

tak aby zasahovala do oboch brehov.  V prípade MIKE 11 GIS sa dá okrem šírky 

a intervalu zadať aj max. počet bodov z koľkých má byť daný priečny profil vytvorený 

a ich rozostúpenie.  Rozostúpenie medzi bodmi sa volí buď rovnaké alebo menšie než ako 

je rozlíšenie vstupného DMR. Maximálny počet bodov, ktorý je odporúčaný je 100 a ich 

rozostúpenia závisia od vstupného DMR. Po vygenerovaní priečnych profilov (obr.51) 

často dochádza k určitým chybám, kedy sú profily buď príliš krátke alebo príliš dlhé príp. 

sa pretínajú, v takomto prípade poskytuje MIKE 11 GIS celý rad editačných nástrojov 

pomocou, ktorých sa tieto chyby dajú odstrániť.   

 

 

 

Doporučeným postupom je okrem generovania priečnych profilov vytvorenie línií tzv. 

alignment lines, ktoré budú kopírovať ľavý a pravý breh danej časti rieky. Línie slúžia 

Obrázok 51 Vygenerované priečne 

profily na podklade DMR LIDAR 1 

x 1 m 
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hlavne k identifikácii brehov a tým pádom uľahčujú a spresňujú tvorbu schematizácie. 

Každá z vytvorených línii sa označí príslušným číslom, ktoré sa neskôr bude zobrazovať  

buď ako ľavý alebo pravý breh prípadne dno. MIKE 11 GIS používa číslo jedna ako 

označenie pre ľavý breh, číslo dva pre dno a nakoniec číslo tri pre pravý breh. Dno je 

označované automaticky a to princípom najnižšie položeného bodu. 

Po kompletácii všetkých procesov sa nám vrstva s priečnymi profilmi uloží ako .xns11 

(obr.52).  

Ďalší postup tvorby schematizácie pokračuje v MIKE 11. Priamo v MIKE 11 sa založí 

súbor .sim11, ktorý sa zobrazuje ako okno simulácie, a ktoré slúži ako správca všetkých 

vrstiev, ktoré vstupujú do schematizácie. Doposiaľ boli vytvorené a načítané do okna 

simulácie dve vrstvy a to súbor s riečnou sieťou a priečnymi profilmi. Chýbajú nám teda 

súbory hydrodynamických parametrov a okrajových podmienok.  

 

 

Súbor okrajových podmienok (.bnd11) je ekvivalentom súboru .f01, ktorý bol vytváraný 

v HEC – RAS. Do tohto súboru sa okrem samotných okrajových podmienok zadávajú aj 

prietoky jednotlivých N-ročných prietokov. Nevýhodou je, že sa prietoky nedajú zadávať 

hromadne ale iba po jednom. To znamená, že v jednej simulácii dokážeme namodelovať 

iba jeden N – ročný prietok (v HEC –RAS sa N-ročné vody simulovali hromadne). 

Obrázok 52 Ukážka priečneho profilu vo vrstve .xns11 
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Program MIKE 11 ponúka niekoľko typov okrajových podmienok, ktoré sa zadávajú pre 

začiatočný a konečný bod každého definovaného ramena rieky. Pokiaľ máme voľné konce 

v smere po prúde aj proti prúdu, tak ako je to v prípade študovaného územia sútoku Olše 

a Stonávky, tak sa používajú okrajové podmienky typu „open“. Medzi tieto okrajové 

podmienky zaraďujeme: 

 Inflow (prítok) – je požadovaná, keď na vstupe je hydrogam (konštantný prietok 

alebo v čase sa meniaci)  

 Water Level (vodný stav) -  je požadovaná, keď na vstupe je vodný stav 

(konštantný  alebo v čase sa meniaci) 

 Q – h (prietok / vodný stav) – špecifikuje sa vtedy, keď je známy vzťah medzi 

prietokom a vodným stavom 

 Bottom Level (úroveň dna) – používa sa pri modeloch pohybu splavenín  

 Sediment Transport (pohyb splavenín) – používa sa pri modeloch pohybu splavenín 

 Sediment Supply (dotácia splavenín) - používa sa pri modeloch pohybu splavenín 

Okrem okrajových podmienok sa v súbore .bnd11 zadávajú aj modelované prietoky (N – 

ročné prietoky). V tomto prípade sú súčasťou každej okrajovej podmienky zadanej ako 

Inflow s konštantným prietokom.  

Okrajové podmienky pre schematizáciu v MIKE 11 v tejto práci boli zvolené ako Inflow 

pre hornú okrajovú podmienku, do ktorej sa zadával konkrétny prietok N – ročnej vody 

a ako spodná okrajová podmienka bola zvolená Q/h, ktorá sa určuje automaticky pri  

definovaní posledného priečneho profilu v rámci daného ramena.   

Posledným súborom nutným pre vytvorenie a spustenie simulácie je súbor 

hydrodynamických parametrov (hydrodynamický editor). Hydrodynamický editor (súbor 

.hd11) je používaný pre nastavenie doplnkových parametrov používaných v simuláciách. 

Veľa z týchto parametrov má nastavenú predvolenú hodnotu a vo veľa prípadoch sú tieto 

hodnoty vhodné pre získavanie uspokojivých simulačných výsledkov. Hydrodynamický 

editor ponúka veľký počet nastavení, ktorých stručný popis je uvedený nižšie (DHI 1997):  

 Quasi Steady (kvázi ustálené) – parametre potrebné pre kvázi ustálené simulácie 

sú nastaviteľné z tohto okna. K nim patria parametre ako napr.: kontrakcia 

a expanzia. 
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 Add. Output – tu sa v hlavnom okne zaškrtávajú parametre, ktoré budú 

vygenerované do súboru výsledkov (.RES11). Napr.: prietok, šírka v hladine, 

prietočná plocha, rýchlosť prúdenia ...... atď 

 Flood plain Resistance (odpor inudačného územia) – pokiaľ je odpor inundačného 

územia nastavený na – 99, tak to znamená, že odpor bude prepočítavaný zo 

základných dát v súbore .xns11.     

 Initial (počiatočné podmienky) – počiatočné podmienky sa pre hydraulický model 

MIKE 11 nastavujú buď v podobe prietoku alebo vodného stavu. Dajú sa nastaviť 

globálne pre celú riečnu sieť alebo lokálne pre každé riečne rameno zvlášť.  

 Wind (vietor) – zahrnutie faktoru vetra do výpočtu. Zadáva sa opäť buď lokálne 

alebo globálne.  

 Bed resistance (odpor dna) – dva prístupy môžu byť zvolené pri odpore dna a to 

buď jednotný alebo prístup troch zón. Pri jednotnom sa môže pri globálnom 

prístupe zvoliť jedna hodnota pre celú sieť. Pri lokálnom prístupe sa dá sieť 

rozdeliť na menšie úseky a tým sa navolí konkrétny parameter odporu. Existujú tri 

možnosti zadávania nastavení odporu: (1) Manningovo M (jednotka: m
1/3

/s, 

rozpätie: 10-100) (2) Manningovo n (ekvivalent (1), rozpätie: 0.01 – 0.1) (3) 

Chézyho číslo. Pri prístupe troch zón sa každý priečny profil rozdelí do troch častí 

pričom každá môže mať iný parameter odporu (obr.XX).  

 Wave Approx (vlnová aproximácia) – volí sa výpočtová vlnová aproximácia. 

MIKE 11 ponúka 4 možnosti: dve v podobe dynamickej vlnovej aproximácie 

a potom v podobe difúznej a kinematickej vlnovej aproximácie.      

 Default values (predvolené hodnoty) – v tejto časti sú parametre, ktoré sa 

neodporúčajú meniť. Pokiaľ je to však nutné ich editácia je možná.  

 User Def. Marks – definujú sa nové body pre ohraničenie ľavého a pravého brehu 

(zobrazuje sa v priečnych profiloch). Ďalšou možnosťou je definovanie hraníc 

odporu pre trojzónový prístup (viď Bed resistance (odpor dna)).  

 Maps – v položke mapy sa definuje tvorba 2-D máp z jednorozmerných simulácií. 

Počas mapovania užívateľ zadáva oblasť, ktorá sa bude modelovať, typ mapy 

a požadované položky, ktoré by mala mapa obsahovať. Do podoby mapy sa môže 

vyhotoviť vodný stav prípadne rýchlosť prúdenia.  

 Sand Bars -  nastavenie vplyvu piesočných prekážok na výšku vodnej hladiny.      
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 Ďalšími voliteľnými položkami sú: tepelná rovnováha, miešané koeficienty, 

vplyvy prekážok a nastavenie výsledného súboru RES.11.  

 

V prípade schematizácie tvorenej v tejto dizertačnej práci sa používala dynamická vlnová 

aproximácia, ako odpor dna bol zvolený Manningov drsnostný koeficient (n) s hodnotou 

0.04, odpor inundačného územia bol nastavený na  - 99, tým sa odpor prepočítaval zo 

základných dát priečnych profilov. Ostatné parametre boli nechané ako predvolené.  

 

Schematizácia však okrem základných prvkov obsahuje aj mostné konštrukcie 

a permanentnú prekážku. Všetky podobné  prvky sa v MIKE 11 zadávajú vo vrstve .nwk11 

(Obr.53). Koordináty mostov sa definujú obdobne ako tomu bolo v HEC – RAS.  

 

 

 

V prípade vytvorenia všetkých 4 základných súborov (.nwk11, .xns11, .bnd11, .hd11) 

môže užívateľ prejsť k spusteniu simulácie z okna .sim11. V tomto okne sa nastavuje 

fyzické umiestnenie súboru s výsledkami .res11, časový krok simulácie spolu s dátumom 

štartu, prípadne sa môže overiť korektnosť vstupných vrstiev. Z okna simulácie sa taktiež 

dajú editovať všetky vrstvy použité pre simuláciu.  

 

8.2 Zobrazenie výsledkov simulácie v MIKE View 

 

Po korektnom zadaní všetkých vstupných údajov, súborov a spustení celej simulácie  si 

užívateľ môže zobraziť výsledky. Výsledky modelu sa dajú zobraziť pomocou programu 

Obrázok 53 Definovanie mostnej konštrukcie 
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MIKE View, ktorý je súčasťou MIKE 11. Stačí si ho dať zobraziť cez menu View 

a položky Toolbars (zaškrtnutie položky MIKE View). Program MIKE View dokáže 

zobrazovať riečnu sieť v podobe priečnych profilov, pozdĺžnych profilov, Q-H kriviek, 

časových radov, farebných plánov a tiež v podobe jednoduchej animácie. Nevýhodou je, že 

v prípade zobrazenia N – ročných prietokov sa nám dokáže zobraziť iba jeden v rámci 

každého súboru res.11.  

 

Všetky zobrazenia sa vytvárajú za pomoci horizontálneho plánu riečnej siete (obr.55). 

Priečne profily sa zobrazujú pomocou ikony Cross section animation a ťuknutí na 

konkrétny profil v horizontálnom pláne. Aj program MIKE 11 podobne ako HEC–RAS 

zobrazuje priečne profily v podobe grafu ,kde x - ová os je šírka profilu v metroch a y – 

ová os je výška profilu takisto v metroch. (obr.54) Menšou nevýhodou oproti HEC–RAS 

je, že medzi profilmi sa nedá prepínať v rámci jedného okna.   

 

 

 

 

Pozdĺžne profily sa zobrazujú pomocou ikony Select profile a ťuknutí na konkrétny úsek 

v horizontálnom pláne. Pozdĺžny profil pre hociktorý úsek je opäť zobrazený v podobe 

grafu, kde x-ová os je celková dĺžka daného úseku v metroch a y-ová nadmorská výška tiež 

v metroch. Okrem štandardných zobrazení poskytuje program MIKE View aj tzv. farebné 

Obrázok 54 Zobrazenie výšky vodnej hladiny v MIKE 

View 
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plány riečnej siete. Takýto plán sa dá zobraziť ako Depth (hĺbka) alebo Flood (záplava). 

Tieto plány sa robia z podkladu horizontálneho plánu. (Obr.55) 

MIKE View však dokáže zobraziť výsledky simulácie iba v grafickej podobe v rámci 

zobrazení, ktoré ponúka (priečne profily, pozdĺžne profily atď.). Numerické výsledky sa 

generujú prostredníctvom aplikácie Res11read, ktorá sa inštaluje priamo z hlavným 

programom MIKE 11.   

 

 

 

 

 

8.3 Tvorba rastrov inundačných území v MIKE 11 

 

Vytvoriť rastre inundačných území pre jednotlivé prietoky sa v MIKE 11 dá niekoľkými 

spôsobmi: 

 v postprocesore MIKE 11 GIS pre ArcView 3.2 

 pomocou súboru (.rev) – result viewer, ktorý je prístupný v základnom okne MIKE 

Zero 

 pomocou programu MIKE Flood (potreba separátnej licencie) 

Obrázok 55 Riečna sieť v MIKE View 
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Rastre inundačných území sa v prípade tejto dizertačnej práce vytvárali pomocou 

postprocesoru MIKE 11 GIS (pre ArcView 3.2).    

Pri hydraulických modeloch je postprocessing rovnako dôležitý ako samotná simulácia. 

Vyplýva to hlavne z účelu využitia hydraulických modelov. U hydraulických modeloch sa 

očakáva ako výstup vizualizácia priebehu hladín alebo v prípade extrémnych odtokových 

situácií vizualizácia rozlivov (inundačných území).  

Pre vytvorenie inundačných území v postprocesore MIKE 11 GIS potrebujeme hlavne 

vstupný DMR, vrstvu z výsledkami .res11 a vrstvy riečnej siete spolu priečnymi profilmi, 

z ktorých sa generujú tzv. Q/H body na základe, ktorých sa generujú rastre rozlivov.  

Bezprostredne po voľbe vrstiev dochádza k samotnému výpočtu, ktorého doba je závislá 

od veľkosti spracovávaného územia a počte zvolených krokov. 

Tlačítkom „Display floodmap results“ je možno zobraziť jednotlivé rastre inundačných 

území.  Postupne sa zadávali hodnoty N–ročných vôd od 1- ročnej až po 100 ročnú 

(celkovo 5 vĺn). (obr.56).  

 

 

 
Obrázok 56 Vygenerované rastre inundačních území v MIKE 11, priblíženie na územie 

Olše, v ľavo 50 – ročná voda, v pravo 5 – ročná voda 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 135 

 

9 Kalibrácia a verifikácia vytvorených modelov v HEC – RAS a 

MIKE 11  

 

V hydraulickom modelovaní je kalibrácia proces, kedy sa menením vstupných hodnôt 

(koeficientov) snažíme získať optimálny stupeň prispôsobenia modelovanej predikcie a 

reálneho pozorovania. Viacero príspevkov sa už venovalo kalibrácii hydraulických 

modelov (Aronica et al. 1998, Horritt a Bates 2001, 2002, Werner 2004a,b, Hall et al. 

2005, Werner et al. 2005a,b). Dáta obyčajne vhodné pre kalibráciu hydraulických modelov 

sú zamerané výšky vodných hladín pre určitý prietok.  

Kalibrácia sa vykonáva pre určitú udalosť, ktorá sa už uskutočnila (najlepšie pre takú pre, 

ktorú je dostatok dát ohľadom prietokov a výšok vodných hladín). Manningov drstnostný 

koeficient je používaný ako kalibračný koeficient. Počas procesu kalibrácie je daný 

koeficient upravovaný tak, aby bola čo najlepšia zhoda medzi simulovanými a nameranými 

prietokmi príp. vodnými hladinami.  

Modely vytvorené v tejto dizertačnej práce boli kalibrované na základe zameranej výšky 

vodnej hladiny pre 5 priečnych profilov (20 – ročný prietok). Upravoval sa Manningov 

drstnostný koeficient a koeficienty makrodrsnosti.    

Verifikácia už nakalibrovaných modelov sa uskutočnila pre 50 – ročný a 100 – ročný 

prietok (opäť 5 priečnych profilov ako tomu bolo pri kalibrácii).  

Model HEC – RAS bol kalibrovaný pomocou nastavovania odporových súčiniteľov 

modelu a koeficientov makrodrsnosti. Hodnoty Manningovho drsnostného koeficientu sa 

pohybovali v rozmedzí od 0.04 po 0.25 a koeficienty makrodrsnosti v rozmedzí od 0.1 do 

0.9 (platí pre kontrakciu aj expanziu). Model sa kalibroval na základe zameranej hladiny 

pre 20 – ročnú vodu. Celkovo bolo použitých 5 profilov za účelom kalibrácie a následnej 

verifikácie. (tab. 19)   

Proces verifikácie sa uskutočnil pomocou schematizácie, ktorá obsahovala parametre 

získané z kalibrácie. Verifikácia prebehla pomocou zameranej hladiny  50 - ročného a 100 

– ročného prietoku (tab.57 A). Výsledok simulácie pre verifikáciu v príkladovom priečnom 

profile je zobrazený na obr.57 B.         
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Model MIKE 11 bol kalibrovaný pomocou nastavovania odporových súčiniteľov modelu 

a koeficientov makrodrsnosti. Hodnoty Manningovho drsnostného koeficientu sa 

pohybovali v rozmedzí od 0.04 po 0.25 a koeficienty makrodrsnosti v rozmedzí od 0.1 do 

0.9 (platí pre kontrakciu aj expanziu). Model sa kalibroval na základe zameranej hladiny 

pre 20 – ročnú vodu. Celkovo bolo použitých 5 profilov za účelom kalibrácie a následnej 

verifikácie. Proces verifikácie sa uskutočnil pomocou schematizácie, ktorá obsahovala 

parametre získané z kalibrácie. Verifikácia prebehla pomocou zameranej hladiny  50 - 

ročného a 100 – ročného prietoku (tab.20). 

 

Obrázok 57 (A) zamerané výšky hladín (modré čiary) pomocou, ktorých prebehla kalibrácia a 

verifikácia (B) výsledok verifikácie pre príkladový profil : 100 ročný prietok - výška hladiny = 9.12 m  

(skutočnosť: 7.5 m ), 50 ročný prietok – výška hladiny = 8.56 m (skutočnosť: 7.29 m) 
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DMR priem. chyba hladiny 50 – 

ročného prietoku (m) 

Priem. chyba hladiny 100 – 

ročného prietoku (m) 

LIDAR 0.2 m 1 1.2 

LIDAR 0.5 m 0.9 1 

LIDAR 1 m 1.19 1.5  

LIDAR 5 m 0.6 0.8 

LIDAR 10 m 0.76 1 

Fotogrametria 10 m 1 1.1 

Fotogrametria 20 m 1.2 1.4 

 

 

DMR priem. chyba hladiny 50 – 

ročného prietoku (m) 

Priem. chyba hladiny 100 – 

ročného prietoku (m) 

LIDAR 0.2 m 1.1 1.4 

LIDAR 0.5 m 1.2 1.5 

LIDAR 1 m 1 1.4  

LIDAR 5 m 1 1.2 

LIDAR 10 m 0.9 1.1 

Fotogrametria 10 m 0.8 1 

Fotogrametria 20 m 1 1.4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 19 Priemerná chyba pri verifikácii oproti reálnej hladine v metroch pre hladinu 50 a 100 - ročného 

prietoku (model HEC - RAS) 

Tabuľka 20 Priemerná chyba pri verifikácii oproti reálnej hladine v metroch pre hladinu 50 a 100 - ročného 

prietoku (model MIKE 11) 

 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 138 

 

10 Výsledky 

 

10.1 Efekt rozlíšenia DMR na generovanie priečnych profilov v HEC – RAS 

 

V skutočnom svete je topografia terénu jednou z najdôležitejších faktorov, ktorá výrazne 

ovplyvňuje šírenie povodňovej vlny. Podobne je tomu aj v digitálnom svete, kedy presné 

zobrazenie topografie terénu v podobe DMR je významné, tak z hľadiska vygenerovania 

záplavových zón ako aj priečnych profilov. V hydraulickom modelovaní je jedným 

z hlavných záujmov spoznať správanie sa povodňovej vlny a generovanie priečnych 

profilov, ktoré sú základným stavebným prvkom každého hydraulického modelovania pri 

rôznych kvalitách a rozlíšeniach vstupných DMR. V tejto práci boli použité DMR LIDAR 

(s rozlíšeniami 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 5 m, 10 m) a fotogrametria (s rozlíšeniami 10 m, 20 m).  

Priečne profily hrajú pri hydraulickom modelovaní významnú úlohu a sú dôležitým 

faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledné simulačné výsledky, a preto je im vo vedeckých 

kruhoch pripisovaná veľká dôležitosť.   

Profily sa generujú v prostredí HEC - GeoRAS odkiaľ sú po importe do HEC – RAS 

zobrazované v súbore geometrie. Tvar priečnych profilov je v HEC-RAS vizualizovaný 

pomocou súradníc, ktoré sú v podobe bodov rozmiestnené po celom ich priebehu. Čím 

viac je týchto bodov zachytených do profilu, tým viac je priebeh reálnejší (súvis 

s presnosťou vstupného DMR). Súradnice priečnych profilov sú tvorené dvojicou station 

(zodpovedá šírke profilu) a  elevation (zodpovedá výške profilu). Keďže HEC - GeoRAS, 

pre vygenerovanie priečnych profilov používa reprezentáciu povrchu v podobe TIN, tak 

bolo nutné vygenerovať zo vstupných výškových LIDAR bodov DMR typu TIN. 

V prípade fotogrametrických DMR, ktoré mali rastrovú podobu bolo nutné ich 

prekonvertovať na TIN. Princíp zachytávania bodov priečnych profilov z TIN je zobrazený 

na obr.58. 

Pri generovaní priečnych profilov je dôležitý celkový počet vygenerovaných bodov a ich 

rozmiestnenie, pretože tieto dva základné parametre majú výrazný vplyv na celkovú 

geometriu výsledného priečneho profilu.  
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Nutný počet bodov pre presné namodelovanie priečnych profilov sa nedá exaktne určiť, 

pretože každý profil má inú šírku a iný tvar a tým pádom je potrebný odlišný počet bodov. 

Celkovo sa dá ale tvrdiť, že čím viac je bodov zo vstupného TIN vyextrahovaných tým 

reálnejší je priebeh priečneho profilu (za predpokladu presného DMR). Na počet 

vygenerovaných bodov priečneho profilu má jednoznačný vplyv rozlíšenie vstupného 

DMR. Toto tvrdenie jednoznačne dokazuje tab.21 a obr. 59, 60, z ktorých vidno nárasty 

generovaných bodov pri zlepšovaní rozlíšenia pre každý študovaný vstupný DMR. Najviac 

bodov pre 41 skúmaných priečnych profilov dosiahol LIDAR 0.2 m a to 5462, kým na 

opačnej strane sa nachádza DMR fotogrametria 20 m, z ktorej sa vytvorilo iba 1803 bodov. 

Čiže sa jedná o trojnásobný pokles. Podobné pomery sa však nedokázali iba v prípade 

celkového súčtu, ale aj v prípade jednotlivo nadefinovaných riečnych úsekov. Pri 

podobnom úbytku bodov je jednoznačné, že priečny profil stráca svoj tvar a tým pádom sa 

stáva menej vhodným pre ďalšie spracovanie. Grafické znázornenia úbytku bodov 

priečnych profilov na konkrétnych profiloch je zobrazený na obr. 59 a 60. Ako príkladové 

profily boli zvolené z rieky Stonávka, profil zo staničením 2989.427 m a z rieky Olša so 

staničením 4896.005 m. Pri jednom aj druhom profile je vidno, že tvarovanie priečneho 

profilu skutočne závisí na rozlíšení. Čím máme presnejší topografický vstup, tým 

Obrázok 58 Princíp zachytávania bodov (koordinátov) priečnych profilov z TIN 

(zdroj: HEC-RAS manual) 
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presnejšie budú priečne profily. Z obrázkov je ďalej vidno, že priečne profily sa 

podstatnejšie zaobľujú, čiže strácajú ostré hrany pri prechode z rozlíšenia 1 m na 0.5 m.   

Na rozmiestnenie bodov vplýva štruktúra vstupujúceho TIN, čiže závisí od presnosti 

a hustoty bodov z akých bol vytvorený. Je veľmi ťažké určiť aký podiel bodov musí myť 

zahrnutý v koryte v pomere s okolím koryta. Ovplyvňuje to hlavne celkový tvar priečneho 

profilu. Pre profily v tejto štúdii vyšlo, že zo všetkých vygenerovaných bodov bolo 

približne 15 % - 35 %  zaradených priamo do koryta. Percento sa pohybovalo v závislosti 

od šírky priečneho profilu a rozlíšenia vstupného DMR. 

 

DMR 
názov úseku 

(HEC-RAS) 

rieka 

 

počet 

priečnych 

profilov 

počet 

vygenerovaných 

bodov 

priemer 

 

LIDAR 0.2 x 0.2 m SútokH Olša 20 1557 77.85 

 SútokD Olša 15 2060 137.33 

 Sútok Stonávka 16 1845 115.31 

LIDAR 0.5 x 0.5 m SútokH Olša 20 1476 73.80 

 SútokD Olša 15 1875 125.00 

 Sútok Stonávka 16 1690 105.63 

LIDAR 1 x 1 m SútokH Olša 20 1280 64.00 

 SútokD Olša 15 1603 106.87 

 Sútok Stonávka 16 1532 95.75 

LIDAR 5 x 5 m SútokH Olša 20 1058 52.90 

 SútokD Olša 15 1263 84.20 

 Sútok Stonávka 16 1276 79.75 

LIDAR 10 x 10 m SútokH Olša 20 778 38.90 

 SútokD Olša 15 1010 67.33 

 Sútok Stonávka 16 930 58.13 

Fotogrametria 10 x 10 

m 
SútokH Olša 20 750 37.50 

 SútokD Olša 15 949 63.27 

 Sútok Stonávka 16 869 54.31 

Fotogrametria 20 x 20 

m 
SútokH Olša 20 519 25.95 

 SútokD Olša 15 679 45.27 

 Sútok Stonávka 16 605 37.81 

 

Tabuľka 21 Efekt rozlíšenia vstupných DMR na vygenerovanie bodov tvoriacich priečny profil 
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Kvôli čomu však potrebujeme presne vygenerovaný priečny profil? Je to hlavne kvôli 

tomu, aby bola čo najpresnejšie zachovaná prietočná plocha daného profilu. Prietočná 

plocha je dôležitá z hľadiska výsledkov na hydraulické modelovanie akým je rozsah 

inundačných území.  Plocha prietočnej plochy ako ukazuje tab.22 sa menila v závislosti na 

rozlíšení. Prietočná plocha pre všetky nadefinované priečne profily sa zo zjemňovaním 

rozlíšenia zvyšovala. Týmto pádom možno očakávať, že čím budeme mať hrubšie 

rozlíšenie, tým väčší bude rozsah inundačných území. Pravidlo zvyšovania prietočnej 

plochy zo zjemňovaním rozlíšenia sa potvrdil u všetkých študovaných profiloch.                

 

 

DMR 

priečny 

profil (m) 

staničenie  

rieka 

 

prietočná 

plocha (m
2
)  

šírka 

priečneho 

profilu (m) 

LIDAR 0.2 x 0.2 m 5620.787 Olša 149.74 510.15 

 3187.917 Olša 345.96 695.27 

 2989.427 Stonávka 40.17 73.56 

LIDAR 0.5 x 0.5 m 5620.787 Olša 145.07 510.15 

 3187.917 Olša 312.75 695.27 

 2989.427 Stonávka 39.05 73.56 

LIDAR 1 x 1 m 5620.787 Olša 138.6 510.15 

 3187.917 Olša 300.26 695.27 

 2989.427 Stonávka 36.76 73.56 

LIDAR 5 x 5 m 5620.787 Olša 137.91 510.15 

 3187.917 Olša 177.92 695.27 

 2989.427 Stonávka 35.2 73.56 

LIDAR 10 x 10 m 5620.787 Olša 136.45 510.15 

 3187.917 Olša 165.77 695.27 

 2989.427 Stonávka 34.56 73.56 

Fotogrametria 10 x 10 m 5620.787 Olša 127.95 510.15 

 3187.917 Olša 165.5 695.27 

 2989.427 Stonávka 33.97 73.56 

Fotogrametria 20 x 20 m 5620.787 Olša 112.49 510.15 

 3187.917 Olša 141.05 695.27 

 2989.427 Stonávka 31.94 73.56 

 

Tabuľka 22 Efekt rozlíšenia vstupných DMR na vygenerovanie prietočnej plochy, na 

príklade troch vybraných priečnych profilov 
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Najideálnejším prípadom je však pokiaľ sú pre študované územie dostupné geodeticky 

zamerané priečne profily. V tomto prípade sa potom vyhneme nepresnostiam, ktoré môžu 

byť spôsobené zle vygenerovanými profilmi z DMR. Geodeticky zamerané profily môžu 

slúžiť aj ako pomôcka pre overenie presnosti vygenerovaných priečnych profilov. Pre 

účely tejto práce boli získané celkovo 3 geodetické priečne profily, ktoré boli použité pre 

porovnanie s už vygenerovanými. Výsledky tohto porovnania poskytuje tab. 23. Tieto tri 

geodeticky zamerané profily boli v schematizácii zasadené na presne definované miesta 

totožné z manuálne zadanými.  

Z tabuľky 23 uvedenej nižšie vyplýva, že najviac sa realite približujú priečne profily 

vygenerované nad DMR LIDAR 0.2 m. Najhoršie opäť dopadol fotogrametrický DMR 

s rozlíšením 20 m. Prakticky vo všetkých hodnotených kritériách (hĺbka, najnižší bod, 

prietočná plocha) sa k ideálu približoval práve spomínaný DMR LIDAR 0.2 m. Avšak aj tu 

vznikali určité nepresnosti oproti realite. Výsledné odchýlky mohli byť spôsobené 

niekoľkými faktormi: (1) výšková nepresnosť DMR (RMS chyba pre LIDAR 0.2 m = 0.28 

m) (2) posunutie brehových bodov, z ktorých sa počíta hĺbka (3) LIDAR (laserový lúč) 

nedokáže preniknúť pod vodnú hladinu, a tým pádom sa časť pod vodnou hladinou stráca. 

Z tabuľky ďalej vyplýva, že zo zlepšovaním rozlíšenia nám narastá hĺbka priečneho 

profilu. To znamená opäť ako pri prietočnej ploche, ktorá podobne ako v predchádzajúcom 

prípade tab. 23. narastá v smere zjemňovania rozlíšenia, že sa bude očakávať úbytok 

rozsahu inundačných území pri najjemnejších rozlíšeniach (0.2 m, 0.5 m) oproti hrubším 

(10 m, 20 m).      

Súhrnne sa dá však jednoznačne tvrdiť, že zo zlepšovaním rozlíšenia sa jednotlivé 

vygenerované profily čoraz viac približujú reálne zameraným profilom.  
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DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 509.814 Stonávka 2.37 221.44 42.87 

LIDAR 0.5 m 509.814 Stonávka 2.30 221.40 40.07 

LIDAR 1 m 509.814 Stonávka 2.35 221.29 38.74 

LIDAR 5 m 509.814 Stonávka 2.3 221.06 34.80 

LIDAR 10 m 509.814 Stonávka 1.90 221.42 25.01 

Fotog. 10 m 509.814 Stonávka 1.90 221.05 25 

Fotog. 20 m 509.814 Stonávka 1.89 221.15 24.7 

skutočný 509.814 Stonávka 2.47 221.69 49 

DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 4709.863 Olša 1.42 220.70 91.15 

LIDAR 0.5 m 4709.863 Olša 1.37 220.67 90.07 

LIDAR 1 m 4709.863 Olša 1.33 220.68 87.45 

LIDAR 5 m 4709.863 Olša 1.29 220.71 79.25 

LIDAR 10 m 4709.863 Olša 1.14 220.65 77.72 

Fotog. 10 m 4709.863 Olša 1.15 220.60 77 

Fotog. 20 m 4709.863 Olša 1.09 220.59 76.59 

skutočný 4709.863 Olša 2.07 221.55 98 

DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 3357.137 Olša 1.50 219.56 91.2 

LIDAR 0.5 m 3357.137 Olša 1.45 219.77 90 

LIDAR 1 m 3357.137 Olša 1.33 219.10 84.04 

LIDAR 5 m 3357.137 Olša 1.29 219.13 66.67 

LIDAR 10 m 3357.137 Olša 1.14 219.13 53.3 

Fotog. 10 m 3357.137 Olša 1.14 219.20 50.7 

Fotog. 20 m 3357.137 Olša 1.10 219.05 45 

skutočný 3357.137 Olša 1.79 219.79 94 

      

      

      

      

      

 

Tabuľka 23 Porovnanie vygenerovaných profilov s profilmy geodeticky zameranými (príklad 

troch profilov) 
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Obrázok 59 Grafické znázornenie efektu ubúdania vygenerovaných bodov pri zmene rozlíšenia, pre 

profil Stonávka (2989.427 m). (ubúdanie v smere od A po G) 
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Obrázok 60 Grafické znázornenie efektu ubúdania vygenerovaných bodov pri zmene rozlíšenia, pre 

profil Olša (4896.005 m). (ubúdanie v smere od A po G) 
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10.2 Efekt rozlíšenia DMR na generovanie priečnych profilov v MIKE 11 

 

Podobne ako je tomu v programe HEC – RAS, tak aj v MIKE 11 sú priečne profily 

dôležité z hľadiska hydraulických výpočtov. Možno o nich hovoriť ako o najdôležitejšej 

časti celého hydraulického modelu. Preto pochopiť správanie generovania profilov pri 

rôznych rozlíšeniach vstupných DMR je kľúčovou časťou každého hydraulického 

simulovania.   

V MIKE 11 sa prostredníctvom jeho preprocesoru MIKE 11 GIS generujú priečne profily 

automaticky, čo je hneď prvý rozdiel oproti HEC-RAS, kde ich užívateľ definuje 

manuálne. Druhým a dosť zásadným  rozdielom je, že MIKE 11 ako podkladovú vrstvu 

pre generovanie profilov používa DMR v podobe rastra (HEC – RAS používa TIN).  

Výhodou automatického generovania profilov je, že užívateľ si môže navoliť ich základné 

parametre ako: (1) maximálny počet bodov, ktoré ich budú tvoriť (2) rozostúpenie bodov 

v rámci každého profilu (3) konštantná vzdialenosť medzi jednotlivými profilmi (4) šírka 

profilov. Nevýhodou parametrov (1), (2) a (3) je, že sa nastavujú globálne pre celú 

výpočtovú oblasť a tým pádom sa nedajú nastaviť  pre každý profil jednotlivo. V prípade 

automatického generovania sa nedá skúmať počet vygenerovaných bodov priečnych 

profilov, a ich rozloženie pretože pre všetky profily sú rovnaké. Napríklad, ak máme profil 

široký 100 m a máme nastavený maximálny počet bodov na 100 a rozostup je určený na 1 

m, tak sa nám v profile zobrazí presne 100 bodov, a tie budú mať rozostupy po 1 m 

(obr.61).  A toto nastavenie bude platiť pre všetky profily bez výnimky.  

 

 
Obrázok 61 Vygenerovaný priečny 

profil v MIKE 11 (počet bodov: 100, 

rozostupy: 1 m) 
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Problematické v spojení s rozlíšením DMR býva nastavenie maximálneho počtu bodov 

a ich rozostupov v priečnom profile. Tu sa musí pristupovať ku každému rozlíšeniu DMR 

zvlášť, pretože si treba uvedomiť, že na vstupe už nie je TIN ale raster (princíp 

zachytávania bodov do priečnych profilov je odlišný, 1 bunka rastra = 1 bod priečneho 

profilu). Ako vidno z obrázka 62, kde pre všetky rozlíšenia boli nastavené rovnaké 

parametre (max. počet bodov – 100, rozostup – 1 m, šírka profilov – 100 m), tak od 

rozlíšenia 5 x 5 m nám začínajú profily nadobúdať čoraz väčšie „ryhy“. Tieto „ryhy“ sú 

spôsobované nadmerným množstvom použitých bodov. Pri  rozlíšení 1 x 1 m sa tieto javy 

ešte nevyskytli, pretože pri rozlíšení 1 m nám bodov pri šírke 100 m vyjde presne 100. 

Avšak už pri rozlíšení 5 x 5 m ak máme šírku profilu 100 m, by sme mali použiť iba 20 

bodov (100/5) a nie 100 (pri šírke 100 m a rozlíšení 5 m máme iba 20 buniek, ktoré 

obsahujú výškovú informáciu). Z profilu sa tým pádom stratia „ryhy“ a jeho priebeh je 

značne upravený (obr.63). Pri jemnejších rozlíšeniach 0.2 m a 0.5 m sa môže použiť aj viac 

ako 100 bodov, ale pri šírke 100 m by sa tvar profilu výrazne nezmenil.   Z vyššie 

uvedeného je jednoznačné, že rozlíšenie vplýva na celkové nastavenie parametrov 

priečnych profilov v MIKE 11 (tab. 24).    

 

 

DMR Maximálny počet bodov Vzdialenosť medzi bodmi (m) 

LIDAR 0.2 x 0.2 m 100 a viac 1  a menej 

LIDAR 0.5 x 0.5 m 100 a viac 1  a menej 

LIDAR 1 x 1 m 100 1  

LIDAR 5 x 5 m 20 5 

LIDAR 10 x 10 m 10 10 

Fotogrametria 10 x 10 m 10 10 

Fotogrametria 20 x 20 m 5 20 

 

 

 

 

Tabuľka 24 Optimálne nastavenie parametrov automatického extrahovania priečnych profilov v MIKE 11  pre  

jednotlivé študované rozlíšenia DMR. 
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DMR 

priečny 

profil (m) 

staničenie  

rieka 

 

 plocha 

priečneho 

profilu (m
2
)  

hydraulický 

polomer (m) 

LIDAR 0.2 x 0.2 m 100 Olša 314.717 385.011 

 5700 Olša 255.124 314.863 

 2900 Stonávka 148.770 181.824 

LIDAR 0.5 x 0.5 m 100 Olša 314.717 385.011 

 5700 Olša 255.124 314.863 

 2900 Stonávka 148.862 181.824 

LIDAR 1 x 1 m 100 Olša 314.717 385.011 

 5700 Olša 255.124 314.863 

 2900 Stonávka 144.842 181.824 

LIDAR 5 x 5 m 100 Olša 304.912 354.945 

 5700 Olša 237.085 275.118 

 2900 Stonávka 109.870 126.524 

LIDAR 10 x 10 m 100 Olša 299.392 342.829 

 5700 Olša 209.856 241.327 

 2900 Stonávka 69.385 80.959 

Fotogrametria 10 x 10 m 100 Olša 323.422 369.297 

 5700 Olša 245.642 277.800 

 2900 Stonávka 63.468 81.418 

Fotogrametria 20 x 20 m 100 Olša 329.010 382.497 

 5700 Olša 205.227 240.715 

 2900 Stonávka 60.662 84.473 

 

Potvrdenie, že pri nastavení parametrov (viď vyššie) sa už celkový tvar nemení od 

rozlíšenia 1 x 1 m v smere zjemňovania ukazujú hodnoty plochy priečneho profilu 

a hydraulického polomeru (tab.25). Podobne ako tomu bolo v prípade HEC – RAS, tak aj 

tu sa plocha priečneho profilu v smere zlepšovania rozlíšenia zväčšovala (výnimku 

v dôsledku nadmerného znehodnotenia profilu tvoria DMR Fotogrametrie 10 m a 20 

m).V prípade generovania priečnych profilov možno tvrdiť, že ako najlepší podklad pri 

súčasnom nastavení parametrov možno použiť už DMR LIDAR 1 x 1 m. Použitím DMR 

LIDAR 0.2 m a 0.5 m nezískame žiadnu novú informáciu a tvar profilu ostáva prakticky 

Tabuľka 25 Vplyv rozlíšenia na plochu priečneho profilu a hydraulického polomeru 
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rovnaký. Pri použití DMR LIDAR 1 m sa nám navyše zrýchli výpočtový čas simulácie 

oproti DMR LIDAR 0.2 m a 0.5 m.       

Vygenerované priečne profily boli podobne ako pri HEC – RAS konfrontované s tromi 

geodeticky zameranými priečnymi profilmi. Výsledky zobrazuje tab. 26. Podobnosť 

z realitou je opäť ovplyvnená už predtým spomínanými faktormi (viď HEC - RAS), tu sa 

však ešte pridal faktor staničenia, kedy porovnávané profily kvôli automatickému 

umiestneniu profilov úplne nezodpovedali staničeniu geodeticky zameraných. Aj v prípade 

MIKE 11 podobne ako je tomu v HEC – RAS sa dá tvrdiť, že zo zlepšovaním rozlíšenia sa 

nám profily čoraz viac blížia realite.   
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DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 500 Stonávka 2.29 221.45 44.55 

LIDAR 0.5 m 500 Stonávka 2.29 221.45 44.55 

LIDAR 1 m 500 Stonávka 2.29 221.45 44.55 

LIDAR 5 m 500 Stonávka 2.3 221 33.44 

LIDAR 10 m 500 Stonávka 1.88 221.02 25.88 

Fotog. 10 m 500 Stonávka 1.90 221.09 24 

Fotog. 20 m 500 Stonávka 1.89 221.04 22.6 

skutočný 509.814 Stonávka 2.47 221.69 49 

DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 4700 Olša 1.6 220.65 92.00 

LIDAR 0.5 m 4700 Olša 1.6 220.65 92.00 

LIDAR 1 m 4700 Olša 1.6 220.65 92.00 

LIDAR 5 m 4700 Olša 1.55 220.60 78.77 

LIDAR 10 m 4700 Olša 1.37 220.65 74.01 

Fotog. 10 m 4700 Olša 1.25 220.60 73.39 

Fotog. 20 m 4700 Olša 1.06 220.60 73.30 

skutočný 4709.863 Olša 2.07 221.55 98 

DMR  Profil 

(staničenie) 

Rieka Hĺbka priečneho 

profilu (m) 

Najnižší bod 

profilu (m.n.m.) 

Prietočná 

plocha (m2) 

LIDAR 0.2 m 3400 Olša 1.59 219.76 91.9 

LIDAR 0.5 m 3400 Olša 1.59 219.76 91.9 

LIDAR 1 m 3400 Olša 1.59 219.76 91.9 

LIDAR 5 m 3400 Olša 1.38 219.70 61.29 

LIDAR 10 m 3400 Olša 1.17 219.69 50.5 

Fotog. 10 m 3400 Olša 1.16 219.69 41.14 

Fotog. 20 m 3400 Olša 1.15 219.70 40 

skutočný 3357.137 Olša 1.79 219.79 94 

      

      

      

      

      

 

 

Tabuľka 26 Porovnanie vygenerovaných profilov s profilmy geodeticky zameranými (príklad troch 

profilov) 
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Obrázok 62 Zobrazenie priečnych profilov pre rôzne rozlíšenia v MIKE 11 pri 

rovnakom nastavení parametrov automatického extrahovania priečnych profilov (šírka: 

100 m, počet bodov: 100, rozostúpenie: 1 m) 
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10.3 Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v HEC – RAS 

 

Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v HEC – RAS sa skúmal nad základnou 

schematizáciou, ktorá bola tvorená zo 41 profilov. Základnými parametrami, ktoré boli 

podriadené skúmaniu bola vygenerovaná výška hladiny pre každý zadaný N – ročný 

prietok, omočený obvod, šírka v hladine a hĺbka. Dôvod vybratia predchádzajúcich 

parametrov bol jednoduchý, pretože práve tieto ponúka vo svojich výsledkoch o.i. program 

HEC – RAS. Profil zo staničením 4501.461 m (Olša) bol zvolený ako ukážkový profil pre 

zobrazenie výsledkov (príloha D).  

Pri generovaní výšky vodnej hladiny sa potvrdil logický predpoklad, že zo zvyšujúcim sa 

prietokom (N – ročný prietok) sa zvyšuje vodná hladina.  Tento predpoklad bol potvrdený 

vo všetkých profiloch bez výnimky. V HEC – RAS sa vygenerovanie výšky vodnej 

hladiny pre jednotlivé N – ročné prietoky môže overiť vizuálne z jednotlivých profilov 

(obr.45) alebo numericky z tabuliek.  

Ak dáme do súvisu generovanie vodnej hladiny a rozlíšenia, tak si môžeme všimnúť, že 

v smere zhrubnutia rozlíšenia nám vodná hladina vo väčšine prípadov mierne narastá. 

Hlavná príčina chýb vo výpočte výšky vodnej hladiny môžeme dať do súvisu s presnosťou 

Obrázok 63 Efekt nastavenia parametrov automatického extrahovania priečnych profilov v MIKE 11 

pre rozlíšenie DMR LIDAR 5 x 5 m (profil: Olša – 100 m, šírka: 100 m). V ľavo nastavenie maximálny 

počet bodov: 100 a vzdialenosť medzi bodmi: 1 m, v pravo nastavenie maximálny počet bodov: 20 a 

vzdialenosť medzi bodmi: 5 m. 
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priečnych profilov (ich geometriou). Napríklad ak si zoberieme údaje pre už spomínaný 

ukážkový profil, tak v ňom nám pre LIDAR 0.2 m narástla hladina vody pri 1 ročnom 

prietoku o 0.19 m oproti LIDARU 10 m.    

Pri omočenom obvode je situácia opačná, kedy zo zjemňovaním rozlíšenia nám dĺžka 

omočeného obvodu narastá. Vo všetkých skúmaných profiloch bol nárast omočeného 

obvodu pri zjemňovaní rozlíšenia potvrdený. Ako príklad nám môže slúžiť LIDAR 0.2 m, 

kde omočený obvod narástol z 1-ročného prietoku na 100 – ročný prietok o 20.47 m (z 

67.49 m na 87.96 m). Pri rozlíšení to bol nárast z LIDARU 10 x 10 m na LIDAR 0.2 m x 

0.2 m  o 24.89 m (z 42.6 m na  67.49 m).  

Šírka v hladine sa dá dať do súvisu s rozlíšením iba prostredníctvom vygenerovaných 

profilov. Aký bude mať tvar priečny profil, takú šírku v hladine budeme  mať. Je rozdiel 

mať hlboký, úzky profil a plytký, široký. Pri rovnakej výške vodnej hladiny pri oboch 

môže byť šírka v hladine u oboch iná. Dokazuje to obr.64, 65 kde sú dve rovnaké výšky 

hladiny (1.77 m), ale napriek tomu šírka v hladine je iná (15.9 m a 53.47 m).            

Hĺbka sa podobne ako vygenerovaná výška vodnej hladiny mení v závislosti na rozlíšení. 

V smere zjemňovania rozlíšenia sa znižuje. 
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hladiny je 15.9 m a výška je 1.77 m 
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10.4 Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v MIKE 11 

 

Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v MIKE 11 sú rovnaké pre všetky skúmané 

parametre ako tomu bolo v programe HEC – RAS (viď podkapitolu Vplyv rozlíšenia na 

výsledky simulácií v HEC - RAS).  Ukážkový profil (5200 m, Olša), pre ktorý sú 

parametre zobrazené ukazuje príloha E.       

10.5 Vplyv rozlíšenia vstupných DMR na rozsahy inundačných území  

 

Pre posúdenie vplyvu rozlíšenia DMR na rozsahy inundačných území je nutné si najprv 

presne definovať oblasť, v ktorej sa budú záplavové územia vytvárať. Pri programe MIKE 

11 je to jednoduché, pretože MIKE 11 ako výpočtovú oblasť berie kompletný vstupný 

DMR bez toho, aby užívateľ musel definovať oblasť záujmu.  

Pri HEC – RAS je to zložitejšie, pretože tu si výpočtovú oblasť inundačných území 

definuje užívateľ sám. Definuje si ju prostredníctvom priečnych profilov. V jednoduchosti 

povedané aký rozsah budú mať priečne profily, taký maximálny rozsah budú mať 

inundačné územia.  Preto je nutné zvoliť taký rozsah priečnych profilov, ktorý bude 

zahrňovať všetky záplavové zóny daného prietoku. Odhadnúť rozsah priečnych profilov 
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Obrázok 65 Ukážka šírky hladiny pre Q1 (modrá čiara) – šírka 

hladiny je 53.47 m a výška je 1.77 m 
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nie je jednoduché a deje sa buď na základe skúseností užívateľa z daným územím alebo na 

základe cvičných simulácií.  

V tejto práci sa rozsah definoval prostredníctvom sady cvičných schematizácii pomocou, 

ktorých sa určil maximálny dosah inundačných území pre storočný prietok. 

Z tab. 27 pre HEC – RAS a z tab. 28 pre MIKE 11 je zrejmé, že zo zjemňovaním rozlíšenia 

vstupného DMR nám ubúda plocha inundačných území. Hlavný dôvod sa skrýva vo 

vygenerovaní prietočnej plochy jednotlivých priečnych profilov. Prietočná plocha bola 

skúmaná v predchádzajúcej kapitole. Pokiaľ si zoberieme za príklad 5 – ročný prietok, tak 

tu došlo k nárastu o 0.11 km
2
 medzi rozlíšeniami LIDAR 0.2 m a LIDAR 10 m v HEC – 

RAS a o 0.25 km
2
 pri MIKE 11.            

 

HEC - RAS      

DMR Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Lidar 10 x 10 1.52 2.30 2.54 2.97 3.13 

Lidar 5 x 5  1.44 2.29 2.52 2.96 3.13 

Lidar 1 x 1 1.31 2.23 2.48 2.93 3.09 

Lidar 0.5 x 0.5 1.29 2.20 2.45 2.90 3.05 

Lidar 0.2 x 0.2 1.25 2.19 2.42 2.85 3.00 

Fotogrametria 10 x 10 1.55 2.29 2.55 2.98 3.16 

Fotogrametria 20 x 20 1.74 2.40 2.75 3.15 3.36 

 

 

  

MIKE 11      

DMR Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Lidar 10 x 10 1.40 2.25 2.49 2.88 2.95 

Lidar 5 x 5  1.40 2.21 2.45 2.67 2.87 

Lidar 1 x 1 1.27 2.15 2.41 2.56 2.84 

Lidar 0.5 x 0.5 1.17 2.09 2.39 2.45 2.81 

Lidar 0.2 x 0.2 1.05 2.00 2.37 2.42 2.76 

Fotogrametria 10 x 10 1.47 2.27 2.50 2.88 2.98 

Fotogrametria 20 x 20 1.70 2.49 2.74 3.09 3.25 

 

Tabuľka 27 Rozsahy vygenerovaných inundačných území pre 

všetky nadefinované N – ročné prietoky (HEC - RAS) (km
2
) 

 

Tabuľka 28 Rozsahy vygenerovaných inundačných území pre 

všetky nadefinované N – ročné prietoky (MIKE 11) (km
2
) 
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10.6 Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území 

 

Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území sa skúmal 

prostredníctvom troch schematizácií v HEC-RAS a MIKE 11. V HEC – RAS sa 

vychádzalo zo základnej schematizácie, ktorá obsahovala 41 priečnych profilov. Tieto 

profily sa najprv zdvojnásobili a neskôr sa ich počet dvojnásobne znížil, čiže obsahovali 82 

a 21 profilov (obr. 66). V prípade MIKE 11 základná schematizácia obsahovala 90 

profilov. Profily sa najprv opäť ako v prípade HEC – RAS najprv zdvojnásobili, a potom 

dvojnásobne znížili. Celkový počet priečnych profilov po zdvojnásobení bol 180 a po 

znížení 45 (obr.67).  Výsledky vplyvu hustoty priečnych profilov na generovanie 

inundačných území pre HEC - RAS zobrazuje obr. 68 a pre MIKE 11 obr. 69 . Z nich je 

jasné, že s rastúcou hustotou priečnych profilov nám pre prípady oboch skúmaných 

programov stúpajú plochy inundačných území.  

Na obrázkoch 68, 69 sú zobrazené prípady inundačných území zodpovedajúcich 1-ročnej 

vode. Ostatné N – ročné vody (5, 10, 50, 100 - ročná) dosahovali podobných výsledkov, 

čiže v každom z nich sa zo vzrastajúcou hustotou profilov zvyšoval rozsah inundačných 

území. 
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Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území pre 1 
- ročnú vodu v HEC - RAS 

21 profilov 

41 profilov 

82 profilov 

Obrázok 66 Hustoty priečnych profilov v schematizáciách pre posúdenie ich vplyvu v programe HEC – 

RAS (v ľavo – 82 profilov, v strede  –  41 profilov, v pravo – 21 profilov) 

Obrázok 68 Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území pre 1 - ročnú vodu v 

HEC - RAS 

 



Michal Podhorányi: Efekt kvality a rozlíšenia DMR na výsledky simulácií 

v hydrodynamických modeloch 

2011 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.00 

1.20 

1.40 

1.60 

1.80 

2.00 

p
lo

ch
a 

v 
km

2
 

Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území pre 1 
- ročnú vodu v MIKE 11 

45 profilov 

90 profilov 

180 profilov 

Obrázok 67 Hustoty priečnych profilov v schematizáciách pre posúdenie ich vplyvu v programe MIKE 

11 (v ľavo – 180 profilov, v strede  –  90 profilov, v pravo – 45 profilov) 

Obrázok 69 Vplyv hustoty priečnych profilov na generovanie inundačných území pre 1 - ročnú vodu 

v MIKE 11 
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10.7 Efekt rozlíšenia na generovanie pozdĺžneho profilu v HEC – RAS 

a MIKE 11 

 

V najvšeobecnejšom slova zmysle pozdĺžny profil rieky predstavuje graf, sekvenciu bodov 

zobrazujúcich vzťah nadmorskej výšky bodu dna doliny, brehu alebo dna a jeho 

vzdialenosti od prameňa vodného toku, resp. záveru doliny. Vo väčšine prípadoch má 

pozdĺžny profil zvlnený alebo parabolický tvar. (Novotný a Lehotský 2005) 

Programy HEC-RAS a MIKE 11 zobrazujú pozdĺžne profily podobne ako je tomu 

u priečnych profilov. Pozdĺžny profil je tiež zobrazený v podobe grafu , kedy jednotlivé 

stupne profilu tvoria body. Počet bodov závisí od počtu priečnych profilov na danej rieke. 

Bod je do grafu vsadený na základe kilometráže a nadmorskej výšky daného priečneho 

profilu. (obr.70) 

V oboch prípadoch sa pozdĺžne profily generovali nad základnými schematizáciami, ktoré 

obsahovali pre HEC – RAS - 41 profilov a pre MIKE 11 - 90 profilov.  

V prípade skúmaných DMR sa tvar pozdĺžneho profilu pri rozlíšeniach 0.2 m, 0.5 m a 1 m 

v oboch prípadoch prakticky vôbec nemení. K určitým deformáciám dochádza až od 

rozlíšenia 5 m. V smere zhrubnutia rozlíšenia sa pozdĺžny profil deformuje čoraz viac (obr. 

72 pre HEC – RAS a obr. 71 pre MIKE 11). Deformácie sú spôsobované zlým vystihnutím 

výšky dna profilu, z ktorého je generovaný bod pre pozdĺžny profil.  
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Obrázok 70 Pozdĺžny profil vygenerovaný v HEC - RAS 
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Obrázok 71 Pozdĺžny profil vygenerovaný v MIKE 11 – porovnávaný z LIDAR 1 x 1 m (A – LIDAR 5 

x 5 m, B -LIDAR 10 x 10 m, C – Fotogrametria 10 x 10 m, D – Fotogrametria 20 x 20 m). 

Obrázok 72 Pozdĺžny profil vygenerovaný v HEC - RAS – porovnávaný z LIDAR 1 x 1 m (E – LIDAR 

5 x 5 m, F -LIDAR 10 x 10 m, G – Fotogrametria 10 x 10 m, H – Fotogrametria 20 x 20 m). 
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Záver 

 

Modelovanie inundačných území a získavanie informácii o nich je dôležitou súčasťou 

povodňového manažmentu. Táto dizertačná práca sa zamerala na pochopenie vzťahu 

medzi vstupnými dátami reprezentovanými hlavne topografickými vstupmi 

a vygenerovanými priečnymi profilmi, ktoré majú  ďalší vplyv na simulačné výsledky a 

celkový rozsah záplavových zón. Bolo použitých niekoľko rozlíšení vstupných DMR pre 

posúdenie vplyvu na generovanie priečnych profilov, hydraulických výsledkov a následne 

záplavových území. Využilo sa 9 topografických sád, ktoré boli vytvorené metódou 

LIDAR (rozlíšenia 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 5 m, 10 m), fotogrametria (rozlíšenia 10 m a 20 m) 

a interferometria SRTM (60 x 90 m). Posledný menovaný bol však pre posúdenie jeho 

vplyvu na výsledky vylúčený pretože nespĺňal  výškové a polohové presnosti stanovené 

štandardmi DMR. Ostatné vstupné DMR prešli testovaním na výškovú a polohovú 

presnosť bez výnimky.   

Kompletné hydraulické modelovanie prebehlo v programovom prostredí HEC – RAS 

(extenzia HEC – GeoRAS) a v MIKE 11 (MIKE 11 GIS). Schematizácie boli vytvárané zo 

41 profilov pre HEC – RAS a z 90 profilov pre MIKE 11. Obe výsledné schematizácie boli 

kalibrované a verifikované, aby dosahovali čo najpresnejších výsledkov. Kalibrácia 

a verifikácia prebehla pomocou zameraných hladín vodného toku pri určitom prietoku 

a pomocou zaznamenaných rozlivov pre 5, 20 a 100 ročnú vodu. V oboch modeloch sa 

postupne simulovalo 5 n-ročných prietokov (1, 5, 10, 50 a 100 ročný prietok).   

Vstupným dátam a ich spracovaniu sa tiež venovala osobitná pozornosť, pretože pri ich 

neobratnom spracovaní dochádza k stratám, tak veľmi potrebnej polohovej a výškovej 

informácie.    

Dizertačná práca dospela na všetkých úrovniach jej tvorby k niekoľkým hlavným záverom:  

Časť hydraulické modelovanie: 

(1)  Generovanie priečnych profilov v HEC-RAS (HEC - GeoRAS) jednoznačne 

závisí od rozlíšenia vstupného DMR (reprezentácia TIN). Závisí, tak z pohľadu 

vygenerovania bodov tvoriacich daný profil ako aj priblíženia sa k realite 

(geodeticky zamerané priečne profily).  Napríklad pre rozlíšenie 10 m (LIDAR) 
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pre rieku Stonávku bolo vygenerovaných 930 bodov, kým pri rozlíšení 0.2 m to už 

bolo 1845 bodov priečnych profilov. To znamená, že so zlepšovaním 

priestorového rozlíšenia nám narastá počet bodov vo vygenerovaných priečnych 

profiloch, a tým pádom profily nadobúdali reálnejšie kontúry. Tri vygenerované 

profily boli konfrontované s geodeticky zameranými a pri nich sa potvrdilo, že zo 

zlepšujúcim sa priestorovým rozlíšením sa nám zlepšuje aj celková geometria 

priečneho profilu (približuje sa realite).     

(2) Generovanie priečnych profilov v MIKE 11 (MIKE 11 GIS) závisí od rozlíšenia 

vstupného DMR (reprezentácia raster). Oproti HEC – RAS (HEC - GeoRAS) sa 

v MIKE 11 (MIKE 11 GIS) generujú priečne profily automaticky čiže parametre 

ako šírka profilu, počet bodov v priečnom profile a ich rozloženie sa zadávajú 

globálne pre celú oblasť výpočtu. Pri zadávaní parametrov sa však s vysokou 

prioritou musí dbať na priestorové rozlíšenie vstupného DMR. Pokiaľ máme 

nastavenie šírky profilu na 100 m, počet bodov v profile bude 100 a ich rozostup 1 

m, tak toto nastavenie by sme mali používať len pre priestorové rozlíšenie 1 m 

a lepšie. Ak by sme to isté nastavenie použili pre rozlíšenie 5 m, tak nám 

v profiloch vznikajú „ryhy“. Je to z dôvodu nedostatku informácie obsiahnutej vo 

vstupnom DMR. Maximálny počet bodov pre toto rozlíšenie by mal byť 20, (šírka 

profilu / rozlíšenie,  100 / 5 ) potom sa profil vygeneruje bez nežiadúcich „rýh“. 

Pri rozlíšení 10 m by sme zase mohli použiť max. 10 bodov (100 / 10). Aj priečne 

profily v MIKE 11 sa konfrontovali s geodeticky zameranými, a pri nich vyšiel 

obdobný výsledok ako pri HEC – RAS, že zo zlepšujúcim sa rozlíšením sa nám 

priečne profily čoraz viac približujú realite. 

(3) Prietočná plocha priečnych profilov v oboch programoch (HEC – RAS, MIKE 11) 

sa zo zlepšovaním rozlíšenia zväčšuje. Napríklad pre priečny profil Olša (5620.787 

m, HEC - RAS)  sa prietočná plocha zvýšila z hodnoty 136.45 m
2
 (LIDAR 10 m) 

na 149.74 m
2
 (LIDAR 0.2 m)

 
. 

(4) Hydraulické výsledky v HEC – RAS: Ak dáme do súvisu generovanie vodnej 

hladiny a rozlíšenia, tak si môžeme všimnúť, že v smere zhrubnutia rozlíšenia nám 

vodná hladina vo väčšine prípadov mierne narastá. Hlavná príčina chýb vo výpočte 

výšky vodnej hladiny môžeme dať do súvisu s presnosťou priečnych profilov. 

Napríklad ak si zoberieme údaje pre profil 4501.461 m (Olša), tak v ňom nám pre 
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LIDAR 0.2 m klesla hladina vody pre 1 ročný prietok o 0.18 m oproti rozlíšeniu 

10 x 10 m (LIDAR). Pri omočenom obvode je situácia opačná, kedy 

zo zjemňovaním rozlíšenia nám dĺžka omočeného obvodu narastá. Vo všetkých 

skúmaných profiloch bol nárast omočeného obvodu pri zjemňovaní rozlíšenia 

potvrdený. Ako príklad nám môže slúžiť LIDAR 0.5 m, kde omočený obvod 

narástol z 1-ročného prietoku na 100 – ročný prietok o 24.5 m (z 62 m na 86.5 m). 

Pri rozlíšení to bol nárast pri 1 – ročnom prietoku z LIDARU 10 x 10 m na LIDAR 

0.5 m x 0.5 m o 19.4 m (z 42.6 m na  62 m). Šírka v hladine sa dá dať do súvisu 

s rozlíšením iba prostredníctvom vygenerovaných profilov. Aký bude mať tvar 

priečny profil, takú šírku v hladine budeme  mať. Je rozdiel mať hlboký, úzky 

profil a plytký, široký. Pri rovnakej výške vodnej hladiny pri oboch môže byť šírka 

v hladine u oboch iná.    

(5) Hydraulické výsledky v MIKE 11: Pri všetkých študovaných parametroch 

spomínaných vyššie (3) sa potvrdili tie isté závislosti s rozlíšením vstupných 

DMR. Rozdielom boli iba nemeniace sa parametre priečnych profilov pre 

rozlíšenia 0.2 m, 0.5 m a 1 m z dôvodu automatického extrahovania profilov 

v MIKE 11 GIS.     

(6) Výsledný rozsah inundačných území získaný hydraulickým modelovaním v HEC 

– RAS a MIKE 11 klesal so zlepšovaním rozlíšenia vstupného DMR. V prípade 

HEC – RAS to bol nárast z rozlíšenia LIDAR 0.2 m na LIDAR 10 m o 0.27 km
2 

(z 

1.25 km
2
 na 1.52 km

2
 ).  V prípade MIKE 11 to bol nárast z rozlíšenia LIDAR 0.2 

m na LIDAR 10 m o 0.35 km
2 

(z 1.05 km
2
 na 1.40 km

2
 ).  

(7) Bol potvrdený vplyv hustoty rozloženia priečnych profilov na výsledky rozsahu 

inundačných území pri rôznych rozlíšeniach vstupných DMR pre oba použité 

programy. Rozsah inundačných území sa zvyšoval zo zahustením výpočtovej 

oblasti priečnymi profilmi pre všetky študované rozlíšenia.      

(8) Tvar pozdĺžneho profilu sa v HEC - RAS výraznejšie deformoval pri rozlíšení 

DMR 5 m. Pri rozlíšeniach 1 m a lepšie  mal  pomerne stabilný tvar (HEC - RAS). 

Keďže pri MIKE 11 sú pri rozlíšeniach 1 m, 0.5 m , a 0.2 m profily rovnaké, tak aj 

pozdĺžne profily sú totožné a deformujú sa až od rozlíšenia 5 m a horšie. 

Výsledkom je, že generovanie pozdĺžneho profilu závisí od priestorového 

rozlíšenia vstupného DMR.     
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Časť spracovanie dát:  

 

                                                                           

(9) Konverzia rastra na TIN je nežiadúca, a treba sa jej vyhnúť pokiaľ je to možné. 

Konverzia spôsobuje zvýšenie výškovej nepresnosti oproti TIN získaného priamo 

z bodov. Napríklad pri LIDAR DMR 10 m sa RMS chyba zvýšila o 0.08 m (body 

oproti konverzii).  

(10) Pokiaľ je z dôvodu nedostatku dát nutné konvertovať raster na TIN, tak užívateľ si 

musí dať pozor na vzťah medzi výškovou toleranciou a maximálnym počtom 

bodov pre generovanie výsledného TIN. Výšková tolerancia výrazne ovplyvní 

celkový konečný počet bodov, ktorý algoritmus pre vygenerovanie TIN nakoniec 

použije. Napríklad pre vygenerovanie TIN z DMR 5x5 pre hodnotu  výškovej 

tolerancie 1 m bolo celkovo použitých 539 479 bodov, kým pre nastavenie 

výškovej tolerancie na 2 m to bolo iba 230 345 bodov. 

(11) Najnižšia RMS chyba pri prevzorkovaní fotogrametrických DMR z 10 m na 20 m 

bola zaznamenaná pri metóde najbližšieho suseda (1.09 m). 

(12) Prevzorkovanie podobne ako je tomu pri konverzii rastra na TIN je nežiadúce 

a malo by sa používať iba v prípade nutnosti. Opäť dochádza k zhoršeniu RMS 

chyby oproti DMR vzniknutého z bodových dát. Keď porovnáme DMR 10 m 

(LIDAR) vzniknutý z bodov a pomocou prevzorkovania (zdrojový DMR: 5 x 5 

m), tak rozdiel v RMS chybe je 0.1 m. 

(13) Z hľadiska objemu dát sú pre spracovanie výhodnejšie rastrové štruktúry oproti 

TIN. Vytvorený kvalitatívne ekvivalentný TIN k rastru je vždy z hľadiska objemu 

dát vyšší. Napríklad raster s rozlíšením 0.2 m vykazoval hodnotu fyzického 

objemu dát na disku 2.72 GB, kým jemu ekvivalentný TIN bol skoro až 

trojnásobne väčší. Pri ostatných DMR bola situácia podobná ako ukazuje tabuľka 

29. Z objemom dát nám narastá aj vlastný výpočtový čas, a preto je nutné aby si 

užívateľ zvážil akú štruktúru DMR zvolí, či to bude raster alebo TIN (pokiaľ to 

hydraulický model dovoľuje).   
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DMR 
raster 

(MB) 

TIN 

(MB) 

Fotogrametria 20 x 20 m 0.26 2.19 

Fotogrametria 10 x 10 m 1.01 8.78 

LIDAR 10 x 10 m 1.12 8.78 

LIDAR 5 x 5 m 15.4 35.1 

LIDAR 1 x 1 m 359 980 

LIDAR 0.5 x 0.5 m 447 1400 

LIDAR 0.2 x 0.2 m 2720 6550 

 

Časť získavanie dát: 

(14) Body získané z nivelačného bodového poľa ZÚ z roku 1960 nie sú vhodné pre 

vyhodnotenie výškovej presnosti študovaného územia. Sútok Olše a Stonávky je 

značne poddolovaný banskou činnosťou, a preto tu dochádzalo k poklesom 

územia. Body namerané v roku 1960 vykazovali chybu oproti vlastnému meraniu 

v rozmedzí 1 m až 4 m, a preto boli z výpočtu odstránené. 

(15) DMR SRTM nevyhovuje z hľadiska polohovej ani výškovej presnosti 

stanoveným štandardom, a preto nie je vhodný pre tvorbu hydraulického modelu 

pre zvolené študované územie.  

Dizertačná práca posúdila senzitivitu vstupných DMR na výsledky hydraulického 

modelovania a navrhla optimalizovanú prístup k vstupným parametrom tak, aby výsledky 

boli čo najmenej zaťažené nepresnosťami a tým pádom splnila hlavný cieľ. Práca ďalej navrhla 

metodiku pre kvalitatívne vyhodnotenie vstupných DMR a metodiku pre tvorbu hydraulických 

modelov v HEC – RAS a MIKE 11. V práci bola tiež preukázaná použiteľnosť a 

aplikovateľnosť DMR pre hydraulické modelovanie. Dizertačná práca obsahuje veľa 

poznatkov z oblasti hydraulického modelovania, a jeho teoretického pozadia, a preto môže 

slúžiť ako podklad pre ďalšie výskumy týkajúce sa tejto problematiky.    

Podľa vyššie spomínaných záverov možno tvrdiť, že boli splnené všetky ciele, ktoré si dala 

dizertačná práca za úlohu vyriešiť.                  

 

Tabuľka 29 Porovnanie objemov dát rastrov a 

k nim ekvivalentným TIN 
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Príloha C Početnosti povodní v Európe pre obdobie rokov 

1985 – 2005 (príčiny vzniku)  

Príloha A Mesačný úhrn zrážok (mm) v povodí Olše za obdobie 1961 – 1990 

Príloha B Reprezentácia DMR vo forme gridu (vľavo) a rastra (vpravo) 
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DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 0.2 x 0.2 m 4501.461 Olša       

N-ročná voda  nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 221.13 223.14 2.02 52.75 67.49 

Q5 221.13 223.98 2.85 63.67 82.76 

Q10 221.13 224 2.87 67.89 83.88 

Q50 221.13 224.71 3.58 74.52 85.98 

Q100 221.13 224.95 3.82 77.1 87.96 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 0.5 x 0.5 m 4501.461 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 221.13 223.14 2.01 52.79 62 

Q5 221.13 223.93 2.8 63.45 81.5 

Q10 221.13 224.2 3.07 67.13 82.75 

Q50 221.13 224.76 3.63 74.62 84.98 

Q100 221.13 224.97 3.84 77.37 86.5 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 1 x 1 m 4501.461 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 221.09 223.22 2.13 47.4 48.01 

Q5 221.09 224.1 3.01 79.65 80.38 

Q10 221.09 224.35 3.26 81 81.86 

Q50 221.09 224.87 3.78 83.73 84.79 

Q100 221.09 225.07 3.98 84.82 85.94 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 5 x 5 m 4501.461 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 221.09 223.28 2.19 50.67 47.14 

Príloha D Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v HEC – RAS pre profil zo staničením 4501.461 m 
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Q5 221.09 224.13 3.04 79.52 80.14 

Q10 221.09 224.39 3.3 81.43 81.12 

Q50 221.09 224.92 3.83 84.98 84.7 

Q100 221.09 225.12 4.03 101.43 85.33 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 10 x 10 m 4501.461 Olša 

 

      

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 221.17 223.33 2.16 62.34 42.6 

Q5 221.17 224.19 2.92 73.75 74.12 

Q10 221.17 224.46 3.19 76.52 76.95 

Q50 221.17 224.97 3.7 81.8 82.34 

Q100 221.17 225.17 4 83.85 84.43 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

Fotogrametria 10 x 

10 m 

4501.461 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 220.99 223.72 1.73 43.49 42.08 

Q5 220.99 224.45 2.71 49.19 70.11 

Q10 220.99 224.56 3.17 69.23 72.85 

Q50 220.99 224.97 3.71 76.12 81.74 

Q100 220.99 225.89 3.9 78.69 80.89 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

Fotogrametria 20 x 

20 m 

4501.461 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška dna 

(m.n.m.) 

výška vodnej hladiny 

(m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 220.79 224.62 3.83 45.38 35.35 

Q5 220.79 224.7 3.91 59.28 57.97 

Q10 220.79 225.1 4.31 78.74 62.87 

Q50 220.79 225.78 4.99 86.19 65.94 

Q100 220.79 226.97 6.18 88.92 70.09 
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DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 0.2 x 0.2 m 5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.474 214.786 2.312 40.05 47.88 

Q5 212.474 214.798 2.324 40.89 48.5 

Q10 212.474 214.978 2.504 41.5 48.79 

Q50 212.474 216.236 3.762 45.76 56.95 

Q100 212.474 216.675 4.201 45.97 57.14 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 0.5 x 0.5 m 5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.474 214.786 2.312 40.05 47.88 

Q5 212.474 214.798 2.324 40.89 48.5 

Q10 212.474 214.978 2.504 41.5 48.79 

Q50 212.474 216.236 3.762 45.76 56.95 

Q100 212.474 216.675 4.201 45.97 57.14 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 1 x 1 m 5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.474 214.786 2.312 40.05 47.88 

Q5 212.474 214.798 2.324 40.89 48.5 

Q10 212.474 214.978 2.504 41.5 48.79 

Q50 212.474 216.236 3.762 45.76 56.95 

Q100 212.474 216.675 4.201 45.97 57.14 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 5 x 5 m 5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.504 214.976 2.472 40.1 47.95 

Príloha E Vplyv rozlíšenia na výsledky simulácií v MIKE 11 pre profil zo staničením 5200 m 
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Q5 212.504 214.987 2.483 40.99 48.11 

Q10 212.504 215.1 2.596 41.9 48.88 

Q50 212.504 216.785 4.281 46.95 57.44 

Q100 212.504 217.915 5.411 47.12 57.55 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

LIDAR 10 x 10 m 5200 Olša       

 N-ročná voda  nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.405 215 2.595 40.7 48.65 

Q5 212.405 215.222 2.817 41.19 49.9 

Q10 212.405 215.789 3.384 41.76 50.68 

Q50 212.405 216.987 4.582 50.435 60.77 

Q100 212.405 217.975 5.47 51.511 60.42 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

Fotogrametria 10 x 10 

m 

5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.409 215.008 2.599 40.9 48.67 

Q5 212.409 215.24 2.791 41.18 49.8 

Q10 212.409 215.84 3.431 41.86 50.88 

Q50 212.409 216.99 4.356 50.43 60.778 

Q100 212.409 217.988 5.579 51.622 60.52 

            

DMR Profil - 

staničenie (m) 

rieka       

Fotogrametria 20 x 20 

m 

5200 Olša       

N-ročná voda   nadm. výška 

dna (m.n.m.) 

výška vodnej 

hladiny (m.n.m.) 

rozdiel 

(m) 

šírka v 

hladine (m) 

omočený 

obvod (m) 

Q1 212.211 215.455 3.244 41.44 49.98 

Q5 212.211 215.786 3.575 42.72 51.28 

Q10 212.211 216.654 4.443 51.79 59.93 

Q50 212.211 217.99 4.765 52.32 62.235 

Q100 212.211 218.976 6.765 55.81 64.159 
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