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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením programového systému pro predikci 

rizika přívalových povodní pro oblast celé České Republiky. Práce vychází z již 

vypracovaných metodik pro predikci zpracovaných snímků a jejich následné práce s nimi. 

Součástí práce je i samotné programové prostředí pro automatizované předzpracování 

snímků pro následné výpočty. Hlavními body je vytvoření skriptů pro platformy QGIS a 

ArcGIS. Součástí je také následné porovnání obou systémů z několika hledisek funkčnosti. 

Hlavním cílem této práce je vytvořit uživatelsky jednoduchý skript na obou platformách pro 

vytváření predikcí přívalových srážek. 
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Annotation 

This Bachelor’s thesis deals with creation of the Software System for a Flash Flood 

Risk Prediction for the territory of Czech Republic. Thesis comes out of the already created 

methodology for prediction for processing and then evaluating them for the follow-up work. 

Part of the thesis is focused on making of automatized system for preprocessing images. 

Main part of the thesis is to create scripts for QGIS and ArcGIS platforms and their 

comparison based on a functional aspect of both systems. Main goal is to create user-friendly 

script on both platforms for creating flash flood predictions. 
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1 ÚVOD 

Přívalová srážka, jindy také přívalový déšť či také liják je velice specifický druh 

deště. Vyznačuje se obrovským množstvím srážek ve velice krátkém intervalu, nejčastěji 

v jednotkách minut. Následkem takovýchto bleskových srážek jsou poté přívalové povodně, 

někdy také nazývané bleskové povodně. Jejich největší hrozba spočívá právě v jejich 

rychlosti a nemožnosti včasně predikovat a následně varovat ohrožená území. Takovéto 

území bývají většinou naprosto zdevastovaná. 

Přestože, jak jsem již zmínil výše, nelze včasně přívalové srážky predikovat, se 

v posledních letech tento neduh nedostatečně včasné predikce daří minimalizovat pomocí 

vzniklých a stále se vylepšujících metodik pro predikci přívalových srážek. Práce se tedy 

zaměřuje na správné zachycení metodiky a její následné převedení do počítačového spektra, 

kdy bude schopno tyto srážky na základě obdržených dat zpracovávat a vyhodnocovat 

v krátkých intervalech, tak aby bylo možno vznikající srážky co možná nejdříve zachytit a 

tuto informaci poskytnout potenciálně ohroženým oblastem.  

Práce se také zabývá samotnou tvorbou programového systému, v tomto případě 

tvorbou dvou skriptů. Skripty jsou vytvořeny na dvou platformách. V prvním případě se 

jedná a systém běžící na otevřené platformě programu QGIS, v druhém jde o placenou 

platformu ArcGIS. Za rozhodnutím tvorby skriptů byl fakt, že bylo možno využít mnoha 

nabízejících se možností spuštění a tím pádem zjednodušení použití pro uživatele skriptu. 

Podrobně se také práce zabývá samotnou prací na skriptech. Jedná se zejména o 

použití programovacích jazyků, vývojářských nástrojů, popisu jednotlivých částí programu, 

kdy je popsáno, jak byla daná část metodiky přepsána do kódu programu. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je tedy pomocí těchto skriptů převést funkčnost 

metodiky a následně tuto část zautomatizovat tak, aby bylo možno na základě výstupů 

identifikovat oblasti, které mají zvýšený stupeň ohrožení a mohou být v případě potřeby 

včasněji informovány o možném nebezpečí. 
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2 TEORETICKÝ ROZBOR 

2.1 Přívalová povodeň 

Přívalová povodeň, také nazývaná blesková povodeň, je přírodním úkazem. Vzniká 

ve velice krátkém intervalu při přívalovém dešti. Tomuto úkazu se média a široká veřejnost 

začíná věnovat stále častěji. Následky takovýchto povodní bývají velice ničivé a jejich 

vyznačujícím se faktorem je nemožnost se proti tomuto jevu bránit. Světová meteorologická 

organizace (WMO) uvádí roční ztráty na lidských obětech přibližně okolo 5000 a také 

vysoké škody na majetku (Grabs, 2010). Ačkoliv je přívalová povodeň typická pro suché, 

pouštní nebo polopouštní lokality, její vznik není taktéž výjimečný pro oblasti hor, či 

popřípadě podhorských oblastí. Může se ovšem také vyskytovat v zastavěných oblastech. 

Zde jí má na svědomí zastavění půdy, kdy se setkává několik faktorů, znemožňujících nebo 

omezujících vsakování srážek do půdy, popřípadě ji může mít za následek ucpaná kanalizace 

v městské zástavbě. Organizace WMO uvádí, že 105 ze 139 členských zemí na svém území 

přívalové povodně registruje (Grabs, 2010). 

Samotnou přívalovou povodeň můžeme definovat nahodilou přírodní událost, “... 

jejíž intenzita narůstá a klesá poměrně rychle, s malým nebo žádným předchozím varováním, 

obvykle v důsledku intenzivních srážek v relativně malé oblasti.” (Grabs, 2010; NOAA, 

2010). Pomocí této upřesňující definice tedy můžeme konstatovat, že se jedná o jev rychlého 

rázu pro geograficky relativně malou lokalitu. Avšak hraniční intenzitu a trvání srážek nelze 

jednoznačně definovat a stanovit, jelikož závisí na mnoha faktorech ovlivňující tento jev. 

Může se jednat o tvar terénu, nasycenost půdy, či také nevhodné hospodaření s krajinou.  

Vznik přívalové povodně 

Nejčastější příčinou vzniku přívalové povodně jsou intenzivní přívalové srážky ve 

spojení silných bouřek, zejména v letních obdobích. Výstupem teplejšího vzduchu do 

vyšších vrstev atmosféry dochází k jeho ochlazování a tím ke kondenzaci vodní páry. 

Vznikají vodní kapky a ledové krystalky. Tento proces nazýváme konvekcí. Celý tento jev 

pozorujeme jako oblaka. Samotné přívalová srážka nevzniká v jediné bouřce ale při 

seskupení několika těchto bouřek za sebou. Takto postupující seskupení bouřek následně 

přechází opakovaně přes jedno, a to samé území. Anglicky toto seskupení bouřek nazýváme 

Train effect, 

Průběh přívalové povodně 

V případě že takto vznikající bouřky zasahují na stejném území, záleží na mnoha 

faktorech, které dále určují průběh povodně. Důležitým faktorem je charakteristika krajiny 

a reliéfu. V případě reliéfu, tedy sklonitosti terénu je důležité brát v potaz kinetickou energii, 

která v případě většího sklonu terénu rychlé stoupá a vodu stékající ze svahů rychleji 

kumuluje. V tomto případě musíme brát v potaz také retenční schopnost krajiny.  
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Retenční schopnost krajiny definujeme jako „Schopnost krajiny zadržet vodu, která 

se v daném území vyskytuje. Schopnost krajiny zadržovat vodu se snižuje napřimováním 

vodních toků, odvodňováním zemědělských půd, vysušováním mokřadů, snižováním rozlohy 

lesů a rozptýlené zeleně, plošnou výstavbou komunikací, sídlišť, komunikací apod. Naopak 

zvyšuje se budováním poldrů, péčí o lužní lesy, obnovováním malých vodních nádrží, 

zvyšováním obsahu humusu v půdě. Nízká retenční schopnost krajiny zvyšuje riziko vzniku i 

průběh povodní.“ (vitejtenazemi.cz). V kombinací s dalším faktorem, kterým je nasycení 

povodí vodou, který udává nakolik je retenční schopnost krajiny zaplněna vodou z dříve 

spadlých srážek. Můžeme tedy říct, že v oblastech, kde je již nasycení povodí vysoké, je 

zvýšena pravděpodobnost, že v případě přívalových srážek může vzniknout přívalová 

povodeň. 

Následky přívalové povodně 

 Vzhledem k charakteristice a trvání přívalové povodně se ve většině případů 

zasažená oblast jeví jako naprosto zdevastovaná. Materiálním škodám vzniklých na obydlích 

či přilehlých oblastech nejsou vzhledem k průběhu povodně schopni obyvatelé 

v dostatečném časovém předstihu zabránit. Největším rizikem přívalových povodní je 

ovšem nemožnost ve většině případů, jakkoliv včasně informovat obyvatelstvo v ohrožené 

oblasti. Z tohoto důvodu v mnoha případech tyto povodně doprovází i ztráty na lidských 

životech. National Weather Service (NWS) Spojených států doporučuje obyvatelům 

v takovéto oblasti „Otočit se, neutopit se“, čímž lidem doporučuje raději zanechat majetku a 

nesnažit se přívalové povodni odporovat.    

Historie přívalových povodní na území České Republiky 

Zaměříme-li se na historii přívalových povodní na území České Republiky, přesněji 

na novodobé přívalové povodně posledních 20 let, je třeba zmínit povodně roku 2009 a 

povodeň na Lužické Nise v roce 2010, která zasáhla zejména oblast Frýdlantska. V obou 

případech se jednalo o přívalové povodně. 

Povodeň v roce 2009 se v rámci novodobé historie České Republiky staly třetí 

nejhorší povodňovou katastrofou. Dle vyhodnocení přívalových povodní v červnu a červenci 

2009 na území České republiky vydané Českým hydrometeorologickým ústavem 

(voda.chmi.cz) bylo zjištěno, že v časovém období od 22. června až do 5. července 2009 se 

na území ČR vyskytlo několik přívalových povodní, z nichž některé lze charakterizovat jako 

skutečně mimořádné. Výjimečná podoba těchto povodní byla ta, že příčinná meteorologická 

situace (východní cyklonální situace) trvala neobvykle dlouho a bouřky s extrémními 

srážkami způsobily téměř každodenní výskyt povodňových situací v různých místech 

republiky. Nejvýznamněji bylo postiženy oblasti Novojičínska, Jesenicka (Rychlebské 

hory), jižních Čech a Děčínska. Následkem velmi rychlého nástupu povodní však byly na 
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mnoha místech stupně povodňové aktivity vyhlášeny až po vyvrcholení hlavní povodňové 

vlny, případně nebyly vyhlášeny vůbec. Povodněmi v červnu a červenci 2009 bylo v České 

republice dotčeno celkem 451 obcí. Stav nebezpečí (podle zákona o krizovém řízení) byl 

vyhlášen ve čtyřech krajích na území 290 obcí (ve 13 správních obvodech ORP). Povodně 

způsobily podle provedeného šetření škody v celkové výši téměř 8,5 mld. Kč. Při povodních 

nebo v přímé souvislosti s nimi bylo evidováno celkem 15 úmrtí.  

V případě povodní na Lužické Nise v roce 2010 se dle společné polsko-německo-

české zprávy k povodni ze 7. až 10. srpna 2010 na Lužické Nise jako součást předběžného 

zhodnocení rizika podle článku 4 Směrnice o zvládání povodňového rizika vypracovaného 

vyhodnocení (umwelt.sachsen.de), můžeme dozvědět, že právě tato povodeň byla vzhledem 

ke svému výskytu na území několika států naprosto nepředvídatelná. Dále také zpráva uvádí, 

že „Na téměř všech stanicích na horním toku Lužické Nisy i na jejích přítocích byla 

překonána dosavadní absolutní maxima. Dosažené vodní stavy v dolní části povodí Lužické 

Nisy se tímto dosud naměřeným maximům přibližovaly. Katastrofální povodňové stavy byly 

pozorovány převážně na řece Smědá/Witka na české straně, kde byl zničen vodočet 

Frýdlant, a kde bylo zaplaveno celé území podél řeky.“ 

„V obou případech přívalové srážky dopadaly do území nasyceného srážkami 

spadlými v předchozím týdnu. Nástup povodní byl tak rychlý, že evakuace obyvatel mnohdy 

probíhala až po zaplavení území.“ (Rapant et al., 2016). 

Přívalové povodně na území České Republiky významně prověřily stávající systém 

a používané prostředky předpovědní povodňové služby, který dosud pro tento typ a ráz 

povodní neexistoval. 

Historie přívalových povodní ve Světě 

V případě novodobých přívalových povodní ve světě je třeba zmínit povodně 

v Pákistánu z roku 2010.  

Povodně v Pákistánu z roku 2010 začaly v polovině července a trvaly až do poloviny 

srpna, kdy příčinou těchto přívalových povodní byly monzunové deště, popisováné jako 

nejsilnější za posledních 80 let. Dle Pákistánské meteorologické služby (Pakistan 

Meteorological Department pozn. autor) bylo zjištěno, že „na území Pákistánu za 36 hodin 

spadlo 300 mm srážek a více než 500 000 lidí muselo opustit své domovy. V některých 

místech voda stoupla na 5,5 metru a lidé byli nuceni k útěku na střechu. Záplavy zničily 

nejméně 45 mostů a zaplavily více než 15 000 domácností. Hlavní silnice, která spojuje 

Pákistán s Čínou, byla uzavřena kvůli pádu mostu.“ (cs.wikipedia.org).  

Odhadovaný počet obětí spojených s příčinou těchto povodní čítá dle odhadů 2000 

lidí. Povodněmi bylo zasaženo zhruba 20 miliónů obyvatel a bylo přímo zasaženo 20 % 
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území Pákistánu, nejvíce ovšem území provincií Chajbar Paštúnchwá, Sindh, Paňdžáb a 

Balúčistán.  

Tato katastrofa je taktéž považována v počtu obětí a škod za třetí nejhorší katastrofu 

v rámci přívalových povodní vůbec. Odhad celkových škod je vyčíslen na více než 4 mld. 

amerických dolarů.  

Ve srovnání s katastrofami na území České Republiky je tato katastrofa také 

specifická tím, že pro tento typ povodní na území Pákistánu žádný systém povodňové 

predikce do té doby neexistoval.  

2.2 Metodika predikce přívalových povodní 

Metodika v obecné rovině značí pracovní postup. Jedná se tedy o systém po sobě 

jdoucích algoritmů vedoucích k výsledku dané problematiky. 

Pokud bychom metodiku chápali z hlediska počítačové, či jinak digitální formy 

(například vývoj programů a jiných aplikací), můžeme taktéž hovořit o postupu, praktice po 

sobě vykonávaných funkcí pokrývající celý jeden životní cyklus daného programu nebo 

aplikace.  

Pro řešení jednotlivých dílčích problémů může být v rámci metodiky uplatněno 

několika specifických postupů – metod. 

V rámci mé bakalářské práce je zásadní tyto metodiky v oblasti predikce přívalových 

povodní analyzovat pro budoucí přepracování do kompletně digitální a plně 

zautomatizované podoby. 

Metodiky predikce přívalových povodní ve světě 

Přívalové povodně a jejich zkoumání probíhá ve světě již řadu let a na národní úrovni 

zemí, na jejichž území dochází právě k těmto jevům, jim meteorologické organizace věnují 

značnou pozornost. V úzké spolupráci s meteorologickými službami řady zemí byly 

vypracovány seznamy klíčových faktorů, které stojí právě za průběhem přívalových 

povodní. 

Mezi příčinné faktory se řadí (upraveno podle FF_EWS, 2010): 

• Intenzita srážek 

• Doba trvání srážek 

• Velikost, účinnost a směr odtoku 

• Odtokové charakteristiky výše ležících povodí a toků – tedy odtokové 

vztahy navazující na extrémní krátkodobý zdroj vody v povodí. 

Mezi faktory zvyšující riziko povodně patří (upraveno podle FF_EWS, 2010): 
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• Velikost daného povodí 

• Poloha bouře, její následný pohyb a vývoj ve vztahu k danému povodí 

• Typ půdy, hloubka a předchozí vlhkostní poměry 

• Množství a typ vegetace pokrývající půdu 

• Charakteristiky využití půdy, včetně urbanizace a odlesňování 

• Obecná topografie a sklon vztahů 

• Roční období 

Tyto charakteristiky jen upřesňují a doplňují efekt spojený s prostorovým, respektive 

časoprostorovým přerozdělením srážek.   

Hlavní příčinou ve většině světa v rámci přívalových povodní jsou především 

krátkodobé vydatné přívalové srážky. Za přívalové srážky jsou považovány srážkové úhrny 

za dobu 24 hodin přesahující 50leté srážky (Schumacher, Johnson, 2005). Na základně 

těchto faktorů a mimořádné úrovně rizika přívalových povodní pro lidské životy a s tím také 

spojený majetek byl v řadě zemí vybudován a do provozu uveden varovný systém. 

Flash Flood Guidance System – FFGS 

Jedním z těchto varovných systémů je Americký systém vycházející z radarových a 

družicových odhadů aplikovaných v hydrologických modelech. 

Jedná se o systém navržený a vytvořený Hydrologickým výzkumným centrem 

(anglicky Hydrologic Research Centre) v San Diegu, Kalifornii pro užití meteorologických 

a hydrologických předpovědí na celém světě. Za primární cíl si FFGS klade poskytnutí 

operativních informací pro krizové řízení v reálném čase a informačních produktů týkajících 

se malých přívalových povodní skrze specifickou oblast či celé území. FFGS poskytuje 

nezbytné nástroje k podpoře a tvorbě varování před přívalovými povodněmi za použití 

odhadů z radarových nebo satelitních snímků přívalových srážek a hydrologických modelů. 

Výstupy nabízené pomocí FFGS jsou dostupné pro zpřesnění uživatelem vytvořených 

analýz spojených s meteorologickými událostmi nad daným územím, které by mohly mít za 

příčinu vznik přívalových povodní (například vydatné deště, deště na území s vysokým 

nasycením půdy) a poté ve velice krátkém čase vyhodnocovat oblasti s potenciálním rizikem 

vzniku povodní.  

Systém jako takový je schopen vyhodnocení nebezpečí přívalových povodní až do 6 

hodinových intervalů nad spádovými oblastmi v rozmezí od 25 do 200 km2. Samotný systém 

je pak konceptuálně rozdělen do dvou částí – flash flood guidance (indikátor přívalových 

povodní) a flash flood threat (indikátor ohrožení). Obě části společně nabízí uživateli 
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systému informace potřebné k zhodnocení potenciálu vzniku přívalové povodně, včetně 

možnosti posouzení nejistoty asociované s pořízenými daty. 

Ačkoliv systém pochází ze Spojených států amerických, tak je jeho záměrem 

pracovat v globálním měřítku. Mezi regionální projekty, kde se již systém implementoval 

nebo je ve fázi implementace, nachází: 

• Černé moře a Střední východ 

• Regiony Střední Asie 

• Střední Amerika 

• Chiapas v Mexiku 

• Haiti a Dominikánská Republika 

• Povodí řeky Mekong 

• Myanmar 

• Jihozápad oblasti Jižní Ameriky 

• Regiony jižní Afriky 

• Jižní Asie 

• Jihovýchodní Asie-Oceánie 

• Jihovýchod oblastí Evropy 

• Povodí řeky Zarumilla na území Peru a Ekvádoru 

• Česká republika (http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg) 

Seznam implementovaných, popřípadě stále implementujících systémů je platný 

k roku 2017. 

European Flood Awareness System – EFAS 

Evropský systém povědomí o povodních je první operativní Evropský systém 

monitorující a předpovídající povodně napříč Evropou. Poskytuje svým partnerům 

komplementární, včasné povodňové varovné informace až 10 dní v předstihu. Mezi své 

partnery zahrnuje národní a regionální hydrologické služby a také ERCC (European 

Response and Coordination Centre). 

EFAS si za cíl klade zvýšení připravenosti v případě říčních povodní na území 

Evropy. Následkem říčních povodní řek Labe a Dunaj v roce 2002 bylo Evropskou Komisí 

nařízena tvorba systému EFAS. Projekt byl vyvíjen a financován za pomocí Evropského 
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parlamentu a také států jako jsou Německo, Česká Republika, Rakousko, Maďarsko a 

Slovenská republika. 

EFAS byl v testovacím režimu od roku 2005 do roku 2010 a teprve od roku 2012 byl 

plně nasazen do provozu. Povodně roku 2013 byly první krizí velkého měřítka, kdy EFAS 

aktivně odesílal hlášení o povodních Evropskému řídícímu a koordinačnímu centru.  

EFAS a jeho součásti jsou rozděleny do čtyř center: 

• EFAS centrum pro sběr hydrologických dat 

• EFAS centrum pro sběr meteorologických dat 

• EFAS výpočetní středisko 

• EFAS centrum šíření informací 

EFAS taktéž spolupracuje s Českou republikou. O spolupráci se stará Český 

hydrometeorologický ústav – ČHMÚ. 

Automated Local Evaluation in Real Time – ALERT 

Jedná se o další z varovných systémů provozovaných ve Spojených státech 

amerických, který byl vyvinut Národní meteorologickou službou (anglicky National 

Weather Service) již v 70.letech 20. století. ALERT je zamýšlen jako varovný systém na 

úrovni lokálních povodní pro místní složky (jako jsou města či okresy). ALERT zařízení 

jsou systémy relativně nízké cenové kategorie, jejichž hlavní činností je podávání informací 

o průtoku na vodotečích v reálném čase pro následné vyhodnocení potenciálně 

nebezpečných oblastí výskytu povodňové aktivity. Systémy ALERT jsou provozovány a 

spravovány lokálně avšak Národní meteorologická služba provádí technickou podporu. 

Každá ALERT stanice se skládá z automatizovaných událost ohlašujících 

meteorologických a hydrologických senzorů, komunikačního zařízení a počítačového 

rozhraní (software i hardware části). Jak takové zařízení vypadá, můžeme vidět na obrázku 

níže. 

 
             Obrázek 1 - Podoba ALERT zařízení (Zdroj: sutron.com) 
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               Obrázek 2 - Instalace ALERT zařízení (Zdroj: sutron.com) 

Nástupcem ALERT je ALERT2. Nový standardní protokol je navržen tak aby 

celkově nahradil systém ALERT. Mezi hlavní specifikace systému se řadí: 

• Rychlost zařízení, větší systémová kapacita 

• Korekce chyb v datech 

• Využití časového rozdělení na více přístupů 

• Neomezený obsah zpráv, bohatší informace 

• Protokol může být navíc rozšířen o upravitelné komunikační 

prostředky 

THORPEX Interactive Grand Global Ensemble – TIGGE 

Jedná se o implementaci takzvaných souborových předpovědí, kdy se jedná o metodu 

numerické předpovědi počasí. Namísto tvorby jedné předpovědi možného počasí je vytvořen 

soubor takovýchto předpovědí. Takovýto soubor poté indikuje škálu možných stavů 

atmosféry. Samotná implementace je součásti THORPEX (The Observing System Research 

and Predictability Experiment), mezinárodního programu založeného v roce 2003 Světovou 

meteorologickou organizací (anglicky World Meteorological Organization, zkráceně WMO) 

sloužící ke zlepšení a urychlení přesnosti předpovědí počasí až o dva týdny dopředu. 

Samotná implementace TIGGE je velice důležitou komponentou THORPEX a na 

území Evropy momentálně figuruje pod záštitou výstražného systému EFAS, kdy zpřesňuje 

dané předpovědi v rozmezí 1 až 14 dní. (de Roo, et al., 2003; Pappenberger, et al., 2005). 
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Ačkoliv je program THORPEX od roku 2014 ukončen, komponenta TIGGE je stále 

aktivní až do roku 2019, kdy bude o jejím budoucím fungování znovu rozhodnuto. Samotná 

data jsou volně přístupná veřejnosti. 

Consortium for Small-scale Modelling a Limited-area Ensemble 

Prediction System – COSMO-LEPS 

Tento výstražný systém vznikl za soukromé iniciativy v listopadu roku 2002 a roku 

2005 se stal aplikací, která má časový důraz a je podstatná pro členské státy European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts, zkráceně ECMWF. Mezi členské státy se řadí 

jmenovitě Řecko, Německo, Itálie, Švýcarsko. 

Samotný systém pracuje dvakrát denně, začínaje od půlnoci koordinovaného 

světového času a poté o 12 hodin později. Využívá 7 km velké mřížky a 40 vertikálních 

vrstev s rozmezím předpovědí až na 132 hodin. 

 
                  Obrázek 3 - implementace orografie jedné z domén COSMO-LEPS (Zdroj: cosmo-model.org) 

Shrnutí informací popsaných systémů a vyvození požadavků na vlastní 

řešení 

Na základě informací získaných z výše vypsaných systému jsem vyvodil tyto 

požadavky potřebné k vlastnímu řešení: 

• Poskytnutí dat regionální meteorologickou službou v maximálně 

půlhodinových časových intervalech 



Ondřej Kolodziej: Programový systém pro predikci rizika přívalových povodní 

 
11 

2018 

• Data musí být v dostatečném rozlišení pro výpočty (10x10 km 

mřížka) 

• Pro řešení musí být dostupný aktuální ukazatel nasycení  

• Není potřeba brát v potaz nejistoty v datech 

Taktéž by bylo vhodné mít součásti svého řešení možnost své výstupy právě těmto 

systémům nabízet, popřípadě implementovat výstupy na úroveň HZS ČR. Toto ovšem má 

práce v momentální fázi neřeší. 
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3 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 

V České republice momentálně podobný systém nabízí ČHMÚ je. Systém je 

k nalezení na webových stránkách ČHMÚ (hydro.chmi.cz) pod názvem Souhrnné riziko 

přívalové povodně (experimentální provoz). Stávající přístupy v oblasti dané problematiky 

jsou zaměřeny především na kvantifikaci dopadů přívalových srážek, predikci hladiny vody 

ve vodotečích, vymezení potenciálně zaplaveného území. V této oblasti je zejména aktivní 

Český hydrometeorologický ústav (Drbal, 2009, Šercl, et al., 2015).  

„V existujících predikčních systémech obecně dominují rozmanité srážko-odtokové a 

hydraulické modely (Sene, 2013; Vološ, 2007). Pomocí nich lze odhadnout, zda průtok v 

konkrétním závěrném profilu dosáhne povodňové velikosti. Datové vstupy do modelů 

obligátně reprezentují údaje z pozemních a družicových radarů, o předchozích srážkách, 

teplotní údaje pro odhad evapotranspirace (Brauer, et al., 2011), půdní vlhkosti, využití 

území, digitální model terénu (DMT); doplňkovými údaji vyžadovanými některými modely 

jsou okamžité průtoky na tocích v povodí, případně geometrické a geomorfologické 

charakteristiky povodí (Grabs, 2010; Alfieri, et al., 2011; Borga, et al., 2010). Spolehlivost, 

resp. chyba ve výši očekávaného průtoku se může pohybovat mezi 10 % až 30 %; s časovým 

odstupem tato chyba vzrůstá (Blöschl, et al., 2008).“ (Rapant et al., 2015, s 10) 

Charakteristika použité metodiky 

Metodika pro vydání výstrahy před hrozbou přívalové povodně v tranzitním povodí 

(dále jen „Metodika“) reaguje na aktuální problematiku zvýšené frekvence výskytu 

přívalových povodní na území České republiky i na jejich rostoucí dopady. (Rapant et al., 

2015, s 6-8). 

Metodika využívá aktuální data meteorologických radarů a z nich odvozuje 

kvalitativní informace pro vydání výstrahy obcím potenciálně ohroženým přívalovými 

povodněmi. Metodika nemá za cíl určení, či vymezení rozsahu potenciálně ohroženého 

území, nýbrž poskytnutí podkladů pro informování potenciálně ohrožených obcí v časovém 

předstihu, tak aby bylo obyvatelstvo obcí schopno reagovat a zabránit ztrátám zejména na 

lidských životech. Vzhledem k rychlosti, jakou se přívalová srážka stává přívalovou 

povodní, což je řádově několik desítek minut až prvních hodin, je nutno výstrahu vydat včas. 

Přívalová povodeň může nastoupit i v oblastech v nichž se v daný moment žádná dešťová 

aktivita zrovna nenachází, ale nachází se po proudu vodoteče, odvádějící vodu z oblasti 

postižené přívalovou srážkou, čímž se sama stává ohroženou oblastí. I těmito oblastmi se 

daná metodika zaobírá. (Rapant et al., 2015). 

Cíl metodiky 

Metodika definuje své cíle následovně: 
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• Poskytnout jednoduchý nástroj pro: 

o Identifikaci hrozby vzniku přívalové povodně. 

o Identifikaci potenciálně ohroženého území. 

• Poskytnout podklady pro vyrozumění starostů ohrožených obcí 

prostřednictvím HZS ČR. 

Na vytvářenou Metodiku byly proto definovány následující požadavky (Rapant, et 

al., 2015): 

• provádět pouze kvalitativní vyhodnocení, bez kvantifikace. 

• pro jednoduchost předpokládat nasycené povodí, tedy stav, kdy 

veškeré srážky vypadlé na zem stékají do vodotečí bez jakékoli 

retence v půdě. 

Obecný postup řešení 

Obecný postup byl definován takto (Rapant, et al., 2015): 

1. Identifikovat oblasti potenciálně ohrožené přívalovou srážkou na 

základě dat z meteorologických radarů 

2. Ocenit množství spadlých srážek 

3. Danou přívalovou srážku vztáhnout k danému povodí 

4. Přívalovou srážku poté převést z povodí na vodoteče 

5. Kumulovat srážky ve vodotečích 

6. Porovnat relativní intenzitu odtoku ve vodotečích s ukazatelem 

nasycení vydávaným ČHMÚ 

7. Vyhodnocení provádět s minimálním časovým krokem půl hodiny. 

Následným krokem metodiky může dále být vyrozumění HZS ČR, který je dále 

zodpovědný za informování oblastí hrozícího nebezpečí. 

Prostředí platné pro metodiku 

Metodika je výhradně platná pro letní období a výskyt přívalových srážek a povodní 

v tomto období. Metodika není použitelná pro situace vzniklé táním sněhové pokrývky, či 

jinými krizovými jevy, jako například průtrže ledových bariér na řekách při lámání ledu a 

průtrží hrází (Rapant, et al., 2015). 

Ukazatel nasycení 
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Důležitým prvkem vypracované metodiky je obsažení a implementace ukazatele 

nasycení, který slouží ke zpřesnění výsledného výstupu, indikujícího ohrožené oblasti. 

Použitý ukazatel nasycení je vyhodnocován ČHMÚ v rastru o velikosti 1 x 1 km. 

Ukazatel je vypočten bilancí srážek a odtoku a aktuální evapotranspirace prostředí. (web 

ČHMÚ - http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg).  

Ukazatel nasycení reprezentuje odhad aktuální nasycenosti území vodou k 8. hodině 

místního času. Je odvozován v denním kroku pomocí jednoduchého modelu bilance srážek, 

odtoku a evapotranspirace. Červené odstíny představují území s nedostatkem vody, zelené 

odstíny území s vláhovým přebytkem. Vysoká nasycenost představuje potenciální riziko 

zvýšeného povrchového odtoku při vypadnutí většího úhrnu srážek.  

Území je klasifikováno do šesti kategorií: 

• Velmi slabé nasycení 

• Slabé nasycení 

• Nasycení na retenční vodní kapacitu 

• Silné nasycení 

• Velmi silné nasycení 

• Extrémně silné nasycení 

ČHMÚ tento ukazatel vyhodnocuje pouze v konvektivní sezóně, tedy v období od 

dubna do října. 

Pohled na kvalitu a použitelnost dat 

Ve své bakalářské práci se nezaobírám řešením a posuzováním kvality měření, to 

znamená, že neberu v potaz, jak byla data pořizována. Jedním z případů může být například 

pořízení dat ve vysokohorských oblastech, kde byly zjištěny velké odchylky radarových 

odhadů.  

Mezi další problémy také patří vypařování srážkových částic v suchých, níže ležících 

vrstvách vzduchu, což má za následek mírné přecenění srážkových úhrnů (Juřikovská, 2009; 

Kráčmar, 2011). 
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4 POUŽITÁ DATA A JEJICH PODOBA 

4.1 Data z meteorologického radaru 

Radarová data jsou ČHMÚ za poplatek nabízena v rastrovém formátu FLT. Tento 

formát je standardem firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute). Data jsou 

v této podobě doplněna o informace o použitém souřadnicovém systému. Tato data jsem 

obdržel v této podobě a pro svou potřebu v rámci licence Creative Commons 3.0 poté 

zkonvertoval do formátu .png, jenž je pro budoucí kroky vhodnější, a dále zpracovával. 

 
Obrázek 4 - Podoba radarového snímku 

Pro takto zkonvertovaná data bylo potřeba snímku dále přidělit georeferenční soubor 

rastrových snímků s příponou PGW. Popis jednotlivých řádků vnitřní struktury souboru je 

popsán v tabulce níže: 
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1000 měřítko X, velikost pixelu v metrech 

0 afinita – měřítko Y ve směru X 

0 afinita – měřítko X ve směru Y 

-1000 měřítko Y, záporně 

3241000 X souřadnice levého horního pixelu 

5712000 Y souřadnice levého horního pixelu 

Tabulka 1 - Složení a popis souboru PGW pro rastrová data 

4.2 Ukazatel nasycení 

Ukazatel nasycení je ČHMÚ za poplatek nabízen ve formátu FLT. Tento formát je 

standardem firmy ESRI (Environmental Systems Research Institute). Data jsou v této 

podobě doplněna o informace o použitém souřadnicovém systému a také obsahují 

klasifikační tabulku. Tato data jsem obdržel v této podobě a pro svou potřebu v rámci licence 

Creative Commons poté zkonvertoval do formátu .png, jenž je pro budoucí kroky vhodnější, 

a dále zpracovával. 

 
Obrázek 5 - Pohled na ukazatel nasycení (Zdroj: hydro.chmi.cz) 

Pro takto zkonvertovaná data bylo potřeba snímku dále přidělit georeferenční soubor 

rastrových snímků s příponou PGW. Popis jednotlivých řádků vnitřní struktury souboru je 

popsán v tabulce níže níže: 
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677 měřítko X, velikost pixelu v metrech 

0 afinita – měřítko Y ve směru X 

0 afinita – měřítko X ve směru Y 

-677 měřítko Y, záporně 

3290000 X souřadnice levého horního pixelu 

5697000 Y souřadnice levého horního pixelu 

Tabulka 2 - Složení a popis souboru PGW pro ukazatel nasycení 

Samotnou klasifikaci a její popis je možno vidět v tabulce níže: 

Interval hodnot UN Popis 

<= –0.7 velmi slabé nasycení 

–0.69 až –0.3 slabé nasycení 

–0.29 až +0.3 nasycení na úrovni RVK* 

+0.31 až +0.7 nasycení 

+0.71 až +1 silné nasycení 

> +1 velmi silné nasycení 

Tabulka 3 - Slovní vyjádření stavu nasycení území dle rozpětí hodnot ukazatele UN (*retenční vodní kapacita) 
(Zdroj: hydro.chmi.cz)  

4.3 Vodní tok (hrubé úseky) a hydrologické členění – povodí IV. 

řádu 

Tato prostorová data spravuje VÚV TGM. Jsou odvozena (VÚV TGM, 2015): 

• Nad výškopisným modelem ZABAGED® a vrstvou A02 – vodní tok 

(jemné úseky) a A05 – vodní nádrže (databáze DIBAVOD VÚV 

TGM) 

• Termín poslední aktualizace: listopad 2005 

• Vrstva je zpracována s využitím podkladů hydrologického členění 1: 

50 000 (VÚV TGM) a 1: 25 000 (ČHMÚ), ale neprošla validací ze 

strany ČHMÚ 

• Rozvodnice však nezřídka polohově neodpovídají rozvodí podle 

digitálního modelu terénu; pravděpodobně dojde k jejich upřesnění 

podle DMT 4. nebo 5. generace z lidarových měření. 

Přístup datům nebo jejich ukázkám: http://www.dibavod.cz/ 

Tato geodata jsou nezbytná pro řešení predikce možného výskytu přívalové povodně. 

Umožňují vymezení území zasaženého přívalovou srážkou na toku v rámci zřetězených 
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povodí. Současně tato databáze registruje vodohospodářské objekty na toku, které mohou 

být povodní poškozeny, či mohou dopady povodně upravovat (ucpání průtočných profilů 

pod mosty zvyšuje úroveň zátopy nad překážkou; jezy zpomalují odtok a snižují destruktivní 

sílu povodně). (Rapant et al., 2015). 

Vodní tok (hrubé úseky) 

 
Obrázek 6 - Podoba vrstvy vodni_tok (Zdroj: www.dibavod.cz) 

 
Obrázek 7 - Atributová tabulka vrstvy vodni_tok 
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UTOKH_ID UTOKHN_ID TOK_ID NAZ_TOK IDVT HLGP_ID DLK_UTOKH 

Identifikátor 

počátku 

úseku toku 

Identifikátor 

následujícího 

úseku toku 

Jednoznačný 

identifikátor 

Název toku Identifikátor 

toku podle 

MZe 

Identifikátor 

povodí 4. 

Řádu 

Délka úseku 

toku 

Tabulka 4 - Popis atributů vrstvy vodni_tok 

Hydrologické členění – povodí IV. řádu 

 
Obrázek 8 - Podoba vrstvy povodi_IV (Zdroj: www.dibavod.cz) 
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Obrázek 9 - Podoba atributů vrstvy povodi_IV 

HLGP_ID UTOKH_ID PLOCHA HLGP_CHAR DLK_UTOKH 

Identifikátor 

povodí 4. 

Řádu 

Identifikátor 

vodního toku 

Výměra 

plochy (ha) 

Identifikace 

toků v zájmové 

území 

Délka úseku 

toku 

Tabulka 5 - Popis atributů vrstvy povodi_IV 

4.1 Územně správní členění – obce 

Tuto datovou sadu poskytuje ČSÚ (Český statistický úřad) a je k dispozici i v rámci 

datových sad využívaných HZS ČR.  
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Obrázek 10 - Podoba vrstvy obcí (Zdroj: czso.cz) 
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5 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ PROSTŘEDKY 

5.1 PyScripter 

PyScripter je volně dostupné vývojové prostředí (zkratka IDE, anglicky Integrated 

Development Environment) pro operační systém Windows a je vytvořen na jádře Pascalu. 

Jeho autorem je Kiriakos Vlahos a byl vytvořen za úmyslem být kompetitivní alternativou 

s komerčními vývojovými prostředími, jako jsou například PyCharm od společnosti 

JetBrains nebo Wing od společnosti Wingware. Výhodou programu je jeho nenáročnost a 

upravitelné prostředí. Ve své práci jsem vývojové prostředí PyScripter využíval zejména pro 

tvorbu elementárních kódů v rámci práce.  

V PyScripteru byl také vytvořen celý skript pro předzpracování dat. 

5.2 PyCharm 

PyCharm je profesionální vývojové prostředí speciálně upravené pro jazyk Python. 

Je vyvíjen českou společností JetBrains. PyCharm je nabízen ve dvou distribucích, placené 

a demoverze, které se liší v licenčních podmínkách užití. Demoverze nabízí v rámci 

edukační a vývoje neziskových projektů totéž, co verze placená. Mezi největší výhody oproti 

volně dostupným vývojovým prostředím patří možnost implementace všech python modulů.  

Ve své práci jsem využil PyCharm při práci na skriptech pro QGIS a ArcMap, kde 

již bylo potřeba sofistikovanějších způsobů užití 

5.3 ArcGIS 10.5 

ArcGIS je geografický informační systém od firmy Esri zahrnující celou sadu 

programů pro správu dat. Mezi nejznámější patří například ArcScene, sloužící k zobrazení 

prostorových dat, a také ArcCatalog, sloužící jako databázový správce pro prostorová data. 

Pro svou práci jsem využil nejdůležitější část ArcGIS sady, a to ArcMap ve verzi 10.5 

vydanou v červnu roku 2017. ArcMap umožňuje zobrazení ale hlavně také zpracovaní, 

editaci a analýzu dat. ArcMap lze využít pro vektorová i rastrová data. 

Ve své práci jsem pro práci na skriptu pro ArcMap využil právě nabízených funkcí a 

také funkcí z nabízených modulů rozšiřující oblasti zkoumaného problému. Pro tyto moduly 

je ovšem nutnost být připojen k licenčnímu serveru. 

5.4 QGIS 

QGIS (do verze 2.0 označovaný také jako Quantum GIS) je volně dostupný 

multiplatformní geografický informační systém. Je vyvíjen pod záštitou QGIS development 

team starající se o aktualizaci programu. Momentálně je QGIS nabízen ve verzi 3.0.1 vydané 

v březnu 2018. QGIS je napsán v jazyku C++, ovšem je možno vytvářet moduly a skripty 
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v jazyce Python, který plně podporuje. QGIS je označován jako volně dostupný konkurent 

ArcGIS. 

Ve své práci jsem QGIS používal ve verzi 2.18 (Taktéž označovanou jako Las 

Palmas) vydanou v říjnu 2016. Tuto verzi jsem použil na doporučení zejména internetovou 

komunitou, kdy byla doporučena jako nejstabilnější verzí posledních let. Vytvořené skripty 

využívají řady doplňkových modulů programu QGIS, jako například GRASS GIS a SAGA.  

5.5 Atom 

Atom je volně dostupný textový editor a editor zdrojových kódů vydaný v roce 2014. 

Jedná se o multiplatformní editor. Výhodou tohoto editor je upravitelnost prostředí a také 

jeho znalost syntaxí pro psaní zdrojových kódů jako například C++ a Python. 

Ve své práci jsem program využíval pro otevírání a editaci metadat a rychlou úpravu 

a kontrolu zdrojových kódů. 

5.6 Visual Paradigm 14.1 

Jedná se o soubor nástrojů sloužící ke kompletnímu návrhu aplikací vyjádřených 

pomocí jazyka UML (Unified Modelling Language). Visual Paradigm nabízí díky svému 

rozsáhlému nástrojovému spektru možnosti popsat kompletní životní cyklus od návrhu až 

po vývoj jakékoliv úlohy. 

Ve své práci jsem používal Visual Paradigm ve verzi 14.1 v nabízené školní licenci. 

Díky nástrojům, které program nabízí, jsem byl schopen přepsat a uchopit metodiku tak, 

abych ji mohl převést do programovacího jazyka, potažmo kódu. 
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6 POUŽITÍ UML PRO ZPRACOVÁNÍ METODIKY 

6.1 UML a typy diagramů 

Ve své práci jsem pro pochopení a ujasnění způsobu, jak bude daná metodika 

převedena do programovacího jazyka (kódu) využil souboru grafických notací, známého pod 

zkratkou UML (anglicky Unified Modeling Language pozn. autor). 

UML slouží dnes jako standard pro analýzu návrhu a slouží především k orientaci a 

usnadnění při vývoji software či jiných informačních systémů. Vznik UML se datuje do 

poloviny 90. let minulého století, kdy vznikalo mnoho specifikací, jak části aplikace 

zapisovat, zakreslovat. Právě v této době se velké společnosti rozhodly právě pro standard 

UML. Důvodem byl hlavně fakt, kdy standard usnadňuje dokumentaci projektů bez nároku 

učit se pro každý projekt nový programovací jazyk, čímž se ušetří náklady pro firmy.  

V současné době se UML skládá ze 14 diagramů: 

• Diagram tříd 

• Diagram komponent 

• Diagramy složených struktur 

• Diagram nasazení 

• Diagram balíčků 

• Diagram objektů (diagram instancí) 

• Diagram profilů 

• Diagram aktivit 

• Diagram užití 

• Stavový diagram 

• Sekvenční diagram 

• Diagram komunikace 

• Diagram interakcí 

• Diagram časování 

V případě mé práce jsem nevyužil všech diagramů, i když je to pro správnost a 

naprosté pochopení doporučeno. UML jazyka jsem využil až v případech, kdy nebyla úplně 

jasná komunikace programu s uživatelem z hlediska jeho přístupů a taktéž byl UML využit 

pro zjednodušení a zpřesnění postupu tvorby účelových derivátů. 
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6.2 Diagram užití 

V prvním kroku bylo potřeba vytvořit diagram užití (anglicky Use Case diagram), 

jenž definoval uživatelskou stranu aplikace a stranu skriptu. Diagram definuje, jak mezi 

sebou obě entity komunikují a jakých různých případů užití může pro každou entitu nastat. 

Na obrázku níže lze vidět vytvořené schéma. 

 
Obrázek 11 - UML – Případ užití (Use case) 

6.3 Třídní diagram 
 Dalším krokem bylo ujasnit si pomocí třídního diagramu (anglicky Class diagram) 

jednotlivé vztahy mezi třídami a dále pro každou třídu vygenerovat její seznam atributů a 

vlastností. Vytvořený diagram lze vidět na obrázku níže. 
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Obrázek 12 - UML – Třídní diagram (Class diagram) 

6.4 Aktivní diagram 
Posledním krokem bylo vytvoření aktivitního diagramu (anglicky Activity diagram), 

jenž simuloval chod programu při tvorbě účelových derivátů. Aktivitní diagram popisuje 

posloupnost celého prvku pomocí aktivit, tedy základních stavebních částic, kdy každá 

aktivita vyjadřuje jednu činnost v celém procesu a poté událostí, jenž můžeme vyjádřit jako 

vstupní a výstupní podmínky každé aktivity.  

Posledním užitým prvek jsou logické spojky, které spojují jednotlivé aktivity a 

události. Jsou zakresleny pomocí logických spojek AND (současně), OR (nebo) a XOR 

(vzájemně se vylučující nebo). Výsledný aktivitní diagram je vidět na obrázku níže. 

 

Obrázek 13 - Aktivitní diagram (Activity diagram) 

 Pomocí těchto UML diagramů jsem si zjednodušil užitou metodiku na jasně dané 

role, tedy jaký privilegií bude nabírat uživatel aplikace a jakých samotný skript. Díky 
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aktivitního diagramu jsem si jasně definoval průběh celým skriptem ve správné 

posloupnosti. Taktéž jsem mohl využít faktu, kdy každá aktivita v diagramu vyjadřuje jistou 

metodu, funkci, kterou dále v programovacím jazyku můžu nahradit za část skriptu. 
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7 PŘEDZPRACOVÁNÍ DAT 

Samotnou problematikou je také ten fakt, kdy obdržená data na základě požadavků 

pro další zpracování nesplňují dané požadavky. Tyto problémy byly v rámci bakalářské 

práce nutno upravit. Bylo tedy potřeba část obdržených dat upravit ale také předzpracovat a 

vytvořit pevně danou strukturu adresářů, tak aby bylo možné s daty dále pracovat pomocí 

skriptů pro výpočty.  

Samotná část předzpracování dat je taktéž napsána v programovacím jazyku a 

vytvořena jako skript tak, aby bylo možno nově přidaná data automatizovaným způsobem 

ihned předzpracovat a zabránilo se tímto potenciálním chybám vzniklým z důsledku 

nekonzistence zpracovávaných dat. 

Mezi části dat nutné k předzpracování byly na základě analýzy dat vybrány tyto části: 

• Pro radarové snímky ve formátu .png je potřeba vytvářet georefenční 

soubor .pgw. 

• Pro ukazatelé nasycení ve formátu .png v případě, že bude chybět 

georefernční soubor .pgw, taktéž soubor vytvářet. 

• Zajistit že radarové snímky s jinými časovými intervaly budou ve své 

adresářové struktuře na sebe správně navazovat a nebudou mezi sebou 

interferovat. 

• Zajistit, aby byl ukazatel nasycení uložen v adresářové struktuře do 

korespondujícího adresáře, tedy pro správný den. 

Další problematiku předzpracovaní dat a podmínek pro spuštění popisuje dále 

kapitola se samotným popisem scriptu a jeho vlastností. 
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8 POUŽITÝ PROGRAMOVACÍ JAZYK 

Pro tuto práci byl po analýze využívaných aplikací a dle náročnosti, která byl určena 

na základě UML analýzy nejvíce rizikových části skriptu, vyhodnocen jako nejvhodnější 

programovací jazyk Python. 

Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, jehož autorem je Guido 

van Rossum. Vydání první verze se datuje na 20. února 1991, kdy od té doby ovlivnil řadu 

dalších jazyků, jako například jazyky Ruby, Boo, či jazyk Groovy. Jazyk je neustále 

aktualizovaný a o jeho chod se momentálně stará vývojářská společnost Python Software 

Foundation. Poslední verze Pythonu vyšla 21. března 2017 s číselným označením 3.6.1. 

Python je vyvíjen jako volně dostupný projekt, tedy projekt, jehož cílem je zdrojový kód 

poskytnout dalším vývojářům tak, aby jej dále mohli upravovat a vylepšovat. Takto tedy 

zdarma nabízí instalační balíčky pro většinu distribucí jako jsou například Unix, MS 

Windows, macOS a Android. V distribucích na bázi GNU/Linux je Python součástí instalace 

těchto operačních systémů. 

V současné době jsou využívány dvě verze Pythonu, a to verze s označením 2.x a 

3.x, kdy x označuje všechny dostupné verze pro danou verzi Pythonu. Největší nevýhodou 

je ovšem jejich nekompatibilita. Od roku 2008, roku, kdy byl vydán Python ve verzi 3 

probíhají práce na přechod pod tuto verzi. Jedná se zejména o problematiku portace 

knihoven třetích stran a následně programů. Bohužel tento proces je natolik zdlouhavý, že 

práce probíhají dodnes. Z tohoto důvodu je Python 2.x nadále podporován a postupně 

dostává pomocí aktualizací vlastnosti Python 3.x. Ze strany vývojářů je očekávaná podpora 

Pythonu 2.x až do roku 2020. Poté je již naplánován celkový přechod na Python 3.x. 

V momentální situaci je tedy naprosto běžné, že se jak v Linuxových, ale i v distribucích na 

bázi Unix a MS Windows instalují a implementují obě verze Pythonu současně. 

Jazyk Python je také označován jako hybridní, jinak také známý jako 

vícepragmatický, jazyk. To znamená, že umožňuje používat objektově orientované 

paradigma a zároveň také procedurální a funkcionální paradigma. To značí, že je Python 

velice vhodný k jakékoliv úloze a díky jeho jednoduchosti je schopen interpretace kódu 

v menším počtu řádků a zároveň si udržet dobrou čitelnost. 

Právě tato jednoduchost je jednou z hlavních devíz Pythonu. Společně s touto 

vlastností se Python také vyznačuje produktivností z hlediska rychlosti psaní kódu. Další 

klíčovou vlastností je pak také možnost Pythonu vkládat se do aplikací (anglicky 

embedding), kde pak plní úlohu skriptovacího jazyku. Tím lze daným aplikacím 

v kompilovaných programovacích jazycích dodat chybějící pružnost. 

Na základě těchto význačných schopností byl pro tuto práci zvolen právě jazyk 

Python. Dalším důležitým faktorem byla kompatibilita jazyk s dále použitými programy. 

Zde ovšem bylo podmínkou použít z důvodu částečné nekompatibility s některými 
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přídavnými moduly ať už aplikací, nebo modulů třetích stran, Python ve verzi 2.x. V případě 

této práce se jednalo o verzi Pythonu 2.7. 
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9 SKRIPT NA PŘEDZPRACOVÁNÍ A POPIS JEHO ČINNOSTÍ 

Pro splnění podmínky bakalářské práce, tedy zautomatizování užité metodiky bylo 

potřeba tvorby skriptu, jenž se bude starat o samotné předzpracování snímků a tvorbu 

adresářové struktury tak, aby bylo následné užití skriptů pro prostředí ArcGIS a QGIS co 

nejefektivnější a zamezilo se vzniklým potenciálním chybám z důsledku nekonzistence 

zpracovávaných dat. 

Samotný skript je napsaný v programovacím jazyce Python ve verzi 2.7 a je napsán 

primárně v anglickém jazyce. Důvodem tohoto rozhodnutí je srozumitelnost kódu většímu 

spektru programátorů a také možnost poté publikovat části veřejně dostupného kódu do 

internetových repositářů pro případné opravy kódu. Dalším faktorem byl ten fakt, že značná 

část dokumentací pro programy QGIS a ArcGIS je psaná primárně v anglickém jazyce, bylo 

tudíž mnohem jednodušší implementace jednotlivých částí bez ztráty informace při překladu 

do jiného jazyka 

V samotné bakalářské práci se zaměřím na důležité faktory a části kódu a jeho 

podmínky užití, avšak celý skript bude součástí přílohy bakalářské práce v digitální podobě, 

kde bude celý podrobně zdokumentován v českém i anglickém jazyce tak, aby byl pro 

uživatele použitelný. 

9.1 Moduly 

Pro správné spuštění scriptu je potřeba těchto modulů: 

• os – modul získává informace o lokálních adresářích, souborech a 

proměnných a dovoluje s nimi manipulovat. Modul je již součástí 

Pythonu 2.7. 

• shutil – modul pracuje s vysokoúrovňovými operacemi nad soubory a 

jejich kolekcemi. Jedná se zejména o kopírování souborů. Modul je 

již součástí Pythonu 2.7. 

Pro správné spuštění modulů je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

import os 

import shutil 

from shutil import copyfile 

from distutils.dir_util import copy_tree 

9.2 Metody 

Značná část kódu je sestavena z předem definovaných metod použitých dále ve 

skriptu. Jedná se o tyto metody: 
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dirSearchFiles 

Metoda slouží k uložení názvu všech nalezených .png souborů ve struktuře a jejich 

následné uložení do kolekce. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirSearchFiles(path, destination): 

for root, dirs, files in os.walk(path, topdown=False): 

for name in files: 

if name.endswith(".png"): 

destination.append(name); 

dirSearchFile_png_pgw 

Metoda slouží k uložení názvu .png souboru, jestliže je k němu přiložen i .pgw 

soubor ve struktuře a jejich následné uložení do kolekce. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirSearchFile_png_pgw(path, destination): 

for root, dirs, files in os.walk(path, topdown=False): 

for name in files: 

if name.endswith(".png"): 

destination.append(name); 

elif name.endswith(".pgw"): 

destination.append(name); 

getPGWfile 

Metoda vrací název prvního nalezeného souboru s příponou .pgw. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def getPGWfile(path): 

for root, dirs, files in os.walk(path, topdown=False): 

for name in files: 

if name.endswith(".pgw"): 

return name 

dirSearchChild_dir 
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Metoda vrací název složek zpět do kolekce. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirSearchChild_dir(path, destination): 

for root, dirs, files in os.walk(path, topdown=False): 

for name in dirs: 

destination.append(name); 

valueInArray 

Metoda kontroluje, zda se již název řetězce nachází ve svém podřetězci. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def valueInArray(source, value): 

if(value in source): 

return True 

else: 

return False 

dirCreationHandling 

Metoda vytváří novou složku, pokud ještě dle zadaných parametrů složka neexistuje. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirCreationHandling(file_path_new_dir): 

if not os.path.exists(file_path_new_dir): 

os.makedirs(file_path_new_dir) 

substringBefore 

Pomocná metoda vracející oddělený text  (všech text před zadaným oddělovačem). 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def substringBefore(value, separator): 

pos_a = value.find(separator) 

if pos_a == -1: return "" 

return value[0:pos_a] 

Taktéž je vhodné použít metodu substringSaturation rozdělující název ukazatele 

nasycení podle dané předpony názvu. Metoda je použita takto: 
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def substringSaturation(value): 

return value[5:13] 

9.3 Adresářová struktura 

Důležitým faktorem skriptu je vytvoření adresářové struktury. Pro svou práci jsem 

se tedy rozhodl vytvořit jednoduchou strukturu tak, aby bylo jasně dáno kam nová data 

vkládat a kam poté skript data zatřídí. 

Prvním adresářem založeným v kořenovém adresáři je data_dir, jenž slouží 

k vkládání nových snímků. Dalším adresářem je default_shp, ve kterém jsou uloženy vrstvy 

dib_A03_Vodni_tok_HU a dib_A07_Povodi_IV ve formátu .shp. Třetím důležitým 

adresářem je saturation_data_dir, jenž slouží pro vkládání nových ukazatelů nasycení.  

V kódu jsou tyto adresáře definovány takto: 

data_dir_path = 'data_dir' 

processed_data_path = 'processed_data' 

saturation_data_dir_path = 'saturation_data_dir' 

Tyto adresáře je možno pojmenovávat rozdílně, avšak klíčovým faktorem je poté tyto 

názvy adresářů přepsat v kódu uvedeném výše. 

Ze strany skriptu je v kořenovém adresáři vytvořen adresář processed_data, jenž 

dále vytváří stromovou strukturu dle použitých dat. Následně tedy v adresáři vytváří adresáře 

nové, jejichž název odpovídá názvům použitých radarových snímků. Název tedy odpovídá 

jednotlivým dnům, kdy byl snímek pořízen, např. 20160101, což odpovídá 1. lednu 2016. 

Takto vytvořeným adresářům poté kopíruje z adresáře default_shp uložené vrstvy, tak aby 

s nimi bylo v dalších skriptech efektivně pracováno. Na snímku níže lze přehledně vidět, jak 

taková struktura vypadá. 
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Obrázek 14 - Schéma adresářové struktury 

 Samotná část skriptu starající se o správné zařazení a vytvoření struktury, přičemž 

využívá, již výše vypsaných metod, je tato: 

for value in exclusive_timestamps_folder: 

if(valueInArray(data_directory,value)): 

print("Notification: dir with name:"+value+" already exists!") 

print("Commencing copying of .png files.") 

for filePath in data_file: 

if value in filePath: 

src_dir='data_dir/'+filePath 

dst_dir='processed_data/'+value 

shutil.move(src_dir,dst_dir) 

previousPGW = os.path.join(data_dir_path, getPGWfile(data_dir_path)) 

new_PGW=os.path.join(data_dir_path,substringBefore(filePath,'.')+'.pgw

') 

os.rename(previousPGW, new_PGW) 

src_dir=new_PGW 

dst_dir='processed_data/'+value 
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shutil.copy2(src_dir,dst_dir) 

print("Copy operation completed successfully.") 

else: 

print("Creating new dir: "+value+", completed.") 

currPath =processed_data_path+"\\"+value 

dirCreationHandling(currPath) 

print("Commencing copying of .png files.") 

for filePath in data_file: 

if value in filePath: 

src_dir='data_dir/'+filePath 

dst_dir=currPath 

shutil.move(src_dir,dst_dir) 

previousPGW = os.path.join(data_dir_path, getPGWfile(data_dir_path)) 

new_PGW=os.path.join(data_dir_path,substringBefore(filePath,'.')+'.pgw

') 

os.rename(previousPGW, new_PGW) 

src_dir=new_PGW 

dst_dir=currPath 

shutil.copy2(src_dir,dst_dir) 

dirTree_source = 'default_shp' 

dirTree_dest = currPath 

copy_tree(dirTree_source, dirTree_dest) 

print("Copy operation completed successfully.") 

9.4 Podmínky pro spuštění 

Daný skript je v rámci bakalářské práce spustitelný, pokud jsou dodrženy tyto 

podmínky: 

• Název adresářů odpovídá výše vypsaným syntaxím 

• Adresář data_dir musí obsahovat alespoň jeden .pgw soubor. Na 

názvu souboru nezáleží 
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• Radarové snímky vkládané do adresáře data_dir musí mít jednotný 

předpis skládající se z datumu a přípony .png. Taktéž je důležité, aby 

měl název stálou délku 15 znaků, např. 20160101_0565_r.png. 

• Adresář default_shp musí obsahovat vrstvy 

dib_A03_Vodni_tok_HU a dib_A07_Povodi_IV 

• Adresář saturation_data_dir musí obsahovat jen ukazatel nasycení 

s jednotným předpisem skládající se z datum a přípony .png. Taktéž 

je důležité, aby měl název stálou délku 18 znaků, např. 

nasyc201601011547.png, kde číslo značí formát datumu 

(DDMMRRRRHHMM). Taktéž je důležité, aby každý ukazatel 

nasycení měl již přiložený .pgw soubor se stejným názvem jako .png 

soubor. 

Samotný kód je ovšem možno upravit tak, aby tyto podmínky neplatily. Je ovšem 

nutné mít alespoň minimální znalosti programovacího jazyka Python. Pro značnou část 

možných úprav je připravena dokumentace kompletního kódu v příloze bakalářské práce 

v digitální podobě. 
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10 SKRIPT PRO QGIS A POPIS JEHO ČINNOSTÍ 

Součástí bakalářské práce je vytvoření skriptů pro predikci rizika přívalových srážek 

opírající se o použitou metodiku. Jedním z nároků bylo vytvořit systém pro veřejně 

dostupnou aplikaci. Pro tuto skutečnost byl vybrán momentálně nejrozšířenější a 

nejužívanější software QGIS. Pro tvorbu skriptu jsem použil QGIS ve verzi 2.18 (Taktéž 

označovanou jako Las Palmas) vydanou v říjnu 2016. 

Samotný skript využívá jen dostupných prostředků nacházející se v plné verzi (jsou 

nainstalovány všechny přídavné balíčky poskytnuté v rámci instalace QGIS) programu 

QGIS a umožňuje v případě správně nastavených cest k modulům samostatné funkcionality 

bez nutnosti mít při běhu spuštěn program QGIS. 

Snahou při tvorbě skriptu je zachování co nejjednoduššího a nejpřehlednějšího kódu, 

jenž je možno dále upravovat. 

10.1 Moduly 

Pro správné spuštění takto napsaného kódu je zapotřebí splnění několika záležitostí: 

• Uživatel na svém PC musí mít nainstalován QGIS ve verzi 

2.18  

• Taktéž musí mít z repositáře pluginů nainstalován plugin 

Maps Printer 

• Upravit spouštěcí soubor nacházející se v datové struktuře 

instalace QGIS. Standardní cesta k souboru je /QGIS 

2.18/apps/qgis-ltr. Uvnitř tohoto souboru je zapotřebí upravit 

poslední řádek k cestě překladače Python. V mém případě se 

jednalo o cestu k vývojovému prostředí PyCharm. 

Výsledný soubor v mém případě vypadal takto: 

@echo off 

call "%~dp0\o4w_env.bat" 

@echo off 

path %OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis-ltr\bin;%PATH% 

set QGIS_PREFIX_PATH=%OSGEO4W_ROOT:\=/%/apps/qgis-ltr 

set GDAL_FILENAME_IS_UTF8=YES 

rem Set VSI cache to be used as buffer, see #6448 

set VSI_CACHE=TRUE 
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set VSI_CACHE_SIZE=1000000 

set QT_PLUGIN_PATH=%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis-

ltr\qtplugins;%OSGEO4W_ROOT%\apps\qt4\plugins 

set PYTHONPATH=%OSGEO4W_ROOT%\apps\qgis-

ltr\python;%PYTHONPATH% 

"C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 

2018.1\bin\pycharm64.exe %* 

Samotné importy uvnitř skriptu jsou následující: 

import os 

import sys 

import csv 

import ogr 

reload(sys) 

sys.setdefaultencoding('utf8') 

import shutil, io 

from shutil import copyfile 

from distutils.dir_util import copy_tree 

 

from qgis.core import * 

from PyQt4.QtGui import * 

qgis_path = "C:/Program Files (x86)/QGIS 2.18/apps/qgis-ltr" 

QgsApplication.setPrefixPath(qgis_path, True) 

qgs = QgsApplication(sys.argv, True) 

qgs.initQgis() 

 

sys.path.append('C:/Program Files (x86)/QGIS 2.18/apps/qgis-

ltr/python/plugins') 

from processing.core.Processing import Processing 

Processing.initialize() 

from processing.tools import * 
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from qgis.analysis import QgsZonalStatistics 

from qgis.utils.plugins import MapsPrinter 

10.2 Metody 

Skript je znovu složen pomocí funkcí, které jsou poté použity v průběhu skriptu. 

Jedná se o tyto moduly: 

dirSearchFiles 

Funkce, jenž kontroluje, zda se nachází nové soubory ve vybraných adresářích. 

Jestliže se zde nachází také soubor s předpisem "nasyc", je automaticky ve dvou krocích 

reklasifikován. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirSearchFiles(path, destination): 

for dirName, subdirList, fileList in os.walk(path): 

counter = 0 

for fname in fileList: 

subdir = '%s' % dirName 

if fname.endswith(".png"): 

if 'nasyc' in fname: 

reclassFile(subdir, fname[:-4], processed_data_path + "//" + "reklass1.txt"); 

reclassFileTif(subdir, fname[:-4], processed_data_path + "//" + "reklass2.txt") 

continue 

else: 

destination.append(fname) 

counter += 1 

# Důležitá část funkce. Jestliže chceme změnit počet snímků, mění jej tady. Počet 

reprezentuje časový úsek, 

# který můžeme měnit změnou hodnoty níže v counter 

if (counter == 3): 

destination.append(subdir) 

data_group.append(destination) 
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destination = [] 

counter = 0 

# Jestliže zvýšíme či snížíme hodnotu counteru, je potřeba také v řádku níže 

upravit hodnoty counteru do podmínky 

if (counter == 1 or counter == 2): 

destination = [] 

reclassFile 

Funkce reklasifikuje ukazatel nasycení do 6 tříd.  

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def reclassFile(path, name, recFile): 

rules = io.open(recFile, encoding='utf-8', mode='r').read() 

entries = [] 

# entries.append("nasyc201705311435) - Jestliže je potřeba reklasifikovat jen 

jeden snímek, můžeme funkci upravit takto. 

rasters = [] 

rasters.append(name) 

for i in range(0, len(rasters)): 

raster = path + rasters[i] + ".png" 

resp = QgsRasterLayer(raster) 

rast1 = QgsRasterCalculatorEntry() 

rast1.raster = resp 

rast1.ref = "rast" + str(i + 1) 

print(rast1.ref) 

rast1.bandNumber = 2 

entries.append(rast1) 

rast1 = None 

resp = None 

 

rules = rules.replace("nasycTemplate", name) 
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calc = QgsRasterCalculator(rules, path + name + '.tif', 'GTiff', resp.extent(), 

resp.width(), 

resp.height(), entries) 

print(calc.processCalculation()) 

Samotný výstupem této funkce je reklasifikovaný snímek, jenž lze vidět níže. 

 
Obrázek 15 - Ukazatel nasycení reklasifikovaný do 6 tříd 

reclassFileTif 

Funkce, jenž znovu reklasifikuje předchozí reklasifikaci do tří tříd – nenasyceno/ 

slabě nasyceno/ nasyceno 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def reclassFileTif(path, name, recFile): 

rules = io.open(recFile, encoding='utf-8', mode='r').read() 

entries = [] 

# entries.append("nasyc201705311435) 

rasters = [] 

rasters.append(name) 

for i in range(0, len(rasters)): 

raster = path + rasters[i] + ".tif" 

resp = QgsRasterLayer(raster) 
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rast1 = QgsRasterCalculatorEntry() 

rast1.raster = resp 

rast1.ref = "rast" + str(i + 1) 

print(rast1.ref) 

rast1.bandNumber = 2 

entries.append(rast1) 

rast1 = None 

resp = None 

 

rules = rules.replace("nasycTemplate", name) 

calc = QgsRasterCalculator(rules, path + name + '.tif', 'GTiff', resp.extent(), 

resp.width(), 

resp.height(), entries) 

print(calc.processCalculation()) 

Výstupem této funkce je znovu snímek, jenž lze vidět níže: 

 
Obrázek 16 - Ukazatel nasycení reklasifikovaný do 3 tříd 

Saga:gridssum 

Operace, jenž kalkuluje součet png na základě zadané hodnoty.  

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 
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for group in data_group: 

data_source = "" 

for item in range(len(group)): 

if (item == 2): 

data_source += group[3] + '\\' + group[item] 

elif (item == 3): 

continue 

else: 

data_source += group[3] + '\\' + group[item] + ";" 

calcResult += 1 

resultName = str(calcResult) 

data_source = data_source.replace('\\', '/') 

sourcePath = group[3] + "/rasterResult/result_" + resultName + ".png" 

sourcePath = sourcePath.replace('\\', '/') 

general.runalg("saga:gridssum", data_source, 3, sourcePath) 

print("Operation_done") 

 

for dirName, subdirList, fileList in os.walk(processed_data_path + 

'rasterResult'): 

for fname in fileList: 

subdir = '%s' % dirName; 

if fname.endswith(".png"): 

print("...") 

 Výsledným výstupem je snímek sečtených časových intervalů. V tomto případě se 

jedná o interval 30 minut. Pro lepší názornost byl snímek manuálně invertován. 
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Obrázek 17 - Suma srážek za 30 minut (obrázek barevně invertován) 

zonalStatistic 

Dalším mezikrokem je funkce generující zonální statistiky pro každou sumaci srážek. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def zonalStatistic(result_number, path_to_results, path_to_povodi): 

general.runalg("qgis:zonalstatistics", 

path_to_results + result_number, 

1, path_to_povodi + '/dib_A07_Povodi_IV/A07_Povodi_IV_zonal.shp', "_",False 

,path_to_povodi+"/dib_A07_Povodi_IV/Povodi_zonal/zonalStat_"+ result_number[:-4] 

+ "_A07_Povodi_IV_zonal.shp") 

Výsledek je znovu snímek zobrazující zonální statistiky na jednotlivých povodích. 
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Obrázek 18 - zonální statistika pro interval 30 minut 

createCSV 

Funkce vytváří .csv soubor ze zonálních statistik a zároveň provádí připojení na 

vrstvu A03_Vodni_tok_HU.shp.  

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def createCSV(path_to_zonal, save_path, result_number): 

general.runalg("qgis:joinattributestable", 

"Kolodziej_BC/default_shp/dib_A03_Vodni_tok_HU/A03_Vodni_tok_HU.shp", 

path_to_zonal, 

"UTOKH_ID", "UTOKH_ID", save_path + result_number[:-4] + ".csv") 

10.1 Finalizace 

Samotný skript dále vytváří mnoho dalších mezivýsledků, které jsou dále popsány 

v dokumentaci kódu. Vzhledem k délce kódu byly proto vybrány jen ty nejdůležitější části. 

Samotným problémem tvorby skriptu byla jeho finalizace, kdy, již bylo velice obtížné 

pracovat v prostředí QGIS jakožto se skriptem. Mnoho funkcí použitých v kódu nebylo 

možno zpracovat v cyklech, tudíž nebylo možno generovat finální výsledky automatizovaně. 

Na tento fakt byl dále brán ohled při samotném porovnání obou systémů. Ačkoliv je možné 

tyto skripty automatizovat, je potřeba velice podrobné znalosti programu QGIS. Samotná 

dokumentace použitých funkcí není pro dané prostředí tak přehledná jako u konkurenčního 

programu. Daná část kódu je ovšem ve skriptu nechána, pro budoucí testování a také pro 
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případ, kdy by bylo možné skript testovat na novějších verzích programu QGIS, v případě, 

že by se přístup k použitým funkcím značně zjednodušil. 

Samotný výstup byl tedy manuálně vytvořen a byl pro něj taktéž zpracován gif 

simulující postup srážek skrze vodní toky. Taktéž byl vygenerován seznam ohrožených obcí 

pro každý časový úsek v textovém dokumentu. 

 
Obrázek 19 - Kumulace na vodní toky v 30minutovém intervalu 
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11 SKRIPT PRO ARCGIS A POPIS JEHO ČINNOSTÍ 

Dalším skriptem, jenž bylo potřeba vytvořit byl skript pro prostředí ArcGIS. 

Samotný skript jen rozšiřuje a upravuje funkcionalitu skriptu pro prostředí QGIS s použitím 

odlišných funkcí. Důležité je zmínit, že prostředí ArcGIS není otevřenou platformou a je 

tedy nutné být při práci se skriptem připojen k licenčnímu serveru. Nutno podotknout, že 

takto uzavřený systém nabízí velice detailní dokumentaci ke svému balíku ArcPy.  

ArcPy slouží k interaktivní práci s geografickými daty. Je vázán na programovací 

prvky a umožňuje provádět analýzy, převody a správu dat pomocí programovacího jazyka 

Python. Výhodou je možnost využití všech dostupných modulů prostředí ArcGIS. Taktéž je 

pro ArcPy vytvořena dokumentace zahrnující každou funkci, modul a třídu. 

V rámci svého skriptu jsem se tedy zaměřil převážně na využití všech možností, které 

balík ArcPy nabízí. Samotnou dokumentaci lze nalézt na adrese: 

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/main/arcgis-pro-arcpy-reference.htm 

11.1 Moduly 

Pro správné spuštění takto napsaného kódu je zapotřebí být připojen k licenčním 

serveru kontrolujícímu, zda uživatel vlastní dané metody ve své zakoupené licenci. Dalším 

důležitým faktorem pro spuštění je nutnost mít nainstalovanou knihovnu ArcPy. 

Pro správné spuštění je také potřeba těchto importů: 

import os 

import shutil 

import csv 

import ogr 

import string 

import math 

 

from datetime import datetime, date, time 

 

from dbfpy import dbf 

 

import arcpy 

from arcpy import env 
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from arcpy.sa import * 

11.2 Metody 

Samotné metody jsou velice podobné skriptu pro platformu QGIS. Liší se jen užitými 

funkcemi korespondujícími s prostředím ArcGIS. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

dirSearchFiles 

Funkce, jenž kontroluje, zda se nachází nové soubory ve vybraných adresářích. 

Jestliže se zde nachází také soubor s předpisem "nasyc", je automaticky reklasifikován 

pomocí binárního textového souboru uloženého v adresáři processed_data. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

def dirSearchFiles(path, destination): 

for dirName, subdirList, fileList in os.walk(path): 

counter = 0 

for fname in fileList: 

subdir = '%s' % dirName 

if fname.endswith(".png"): 

if 'nasyc' in fname: 

arcpy.MakeRasterLayer_management(processed_data_path + dirName + "\\" + 

fname, "green", "", "", "2") 

outReclass = ReclassByASCIIFile("green", env.workspace + reklass_path) 

outReclass.save(processed_data_path + dirName + fname[5:-3] + "tif") 

continue 

else: 

destination.append(fname) 

counter += 1 

# important part of function. If we want to change number of calculated png - 

timestamps - 

# we can change the number in counter 

if (counter == 3): 

destination.append(subdir) 
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data_group.append(destination) 

destination = [] 

counter = 0 

# If we add more png the function has to be edited with adding more vaules into 

counter below 

if (counter == 1 or counter == 2): 

destination = [] 

Samotná reklasifikaci nasycení se liší od reklasifikace užité ve skriptu pro QGIS. Pro 

reklasifikaci lze užít .lyr souboru, který obsahuje symbologie potřebné pro standardizování 

výsledných snímků. Takováto reklasifikace je rozdělena do 6 tříd nasycení. Rozdíl lze vidět 

na snímku níže. Jedná se zejména o barevné podání výsledku. 

 
Obrázek 20 - Podoba reklasifikce v prostředí ArcGIS 

Sumarizace snímků 

Operace, jenž kalkuluje součet souborů .png na základě zadané hodnoty.  

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

for group in data_group: 

data_source = "" 

for item in range(len(group)): 

if (item == 2): 

data_source += group[3] + '\\' + group[item] 
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elif (item == 3): 

continue 

else: 

data_source += group[3] + '\\' + group[item] + ";" 

calcResult += 1 

resultName = str(calcResult) 

data_source = data_source.replace('\\', '/') 

sourcePath = group[3] + "/rasterResult/result_" + resultName + ".png" 

sourcePath = sourcePath.replace('\\', '/') 

final_raster = 

Raster(data_source[1])+Raster(data_source[2])+Raster(data_source[3]) 

final_raster.save(sourcePath + "/rasterResult/result_" + resultName + ".png") 

print("Operation_done") 

zonalStatistic 

Dalším mezikrokem je funkce generující zonální statistiky pro každou sumaci srážek. 

Pro správné spuštění metody je potřeba mít v kódu vloženy tyto řádky: 

for dir in resultDirs: 

if dir.endswith(".txt"): 

continue 

else: 

currentResultsDir = os.listdir(processed_data_path + dir + '/rasterResult') 

for result in currentResultsDir: 

if result.endswith(".png"): 

zonal_stats = ZonalStatisticsAsTable(processed_data_path + dir + 

"\\dib_A07_Povodi_IV\\"+ "dib_A07_Povodi_IV.shp","HLGP_CHAR", result, 

processed_data_path + dir + + "\\dib_A07_Povodi_IV\\"+ 

resultName[:len(resultName)-3] +"dbf","NODATA", "MEAN") 

print("operation zonalStat: " + result + " done.") 

11.3 Finalizace 
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Skript pro ArcGIS je ve své podobě velice podobný a liší se ve většině jen užitím 

odlišných metod. Samotnou snahou při vytváření skriptů byla jejich co nejvíce možná 

podobnost. Vzhledem k délce jsou v práci zmíněny jen nejdůležitější části skriptů, bez 

kterých by nebylo možno žádných kalkulací. Celé skripty jsou tedy součásti příloh, kde jsou 

okomentovány jak v českém, tak anglickém jazyce. Samotný výstup, tedy textový soubor 

obsahující ohrožené obce je jako v případě skriptu pro QGIS stejný a je spolu se všemi 

výstupy uložen v adresáři final_exports, taktéž dostupném v příloze. 
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12 POROVNÁNÍ ARCGIS A QGIS VÝSLEDKŮ 

Součástí práce je taktéž porovnání skriptů pro ArcGIS a QGIS. Ačkoliv bylo zájmem, 

aby byly kódy a použité funkce v obou případech stejné a zásadně se nelišily, ne vždy toto 

bylo možné z hlediska dostupných funkcí a odlišných funkcionalit programů ArcGIS a 

QGIS možné. Díky tomuto faktu vznikl v případech použití rozdíl zejména v případě 

rychlosti zpracování. 

Samotné porovnání bere v potaz také fakt, kdy nebylo možno skript v QGIS schopno 

automatizovat do samotného finálního výstupu. Je tedy pro porovnání brán jeden průchod, 

jakožto průchod do části, kdy je vygenerována vrstva se všemi potřebnými atributy 

k vytvoření mapy rizik. Můžeme říct, že se jedná o značnou část kódu, a taktéž časově 

nejnáročnější část, tedy není dopad na porovnání tak markantní. 

Samotným a velice důležitým požadavkem pro zpracovanou metodiku pomocí 

skriptů je schopnost zpracovat příchozí snímky kontinuálně, tedy zajistit že rychlost 

zpracování nepřekročí časový limit, kdy by měl na vstup přijít již nový radarový snímek. 

V závislosti na použitých datech je tento limit 10 minut. 

Bylo tedy vytvořeno několik testovacích sad dat použitých pro oba skripty. Součásti 

sad byla tato data: 

• Sada č. 1: 1 radarový snímek a 1 ukazatel nasycení 

• Sada č. 2: 1 radarový snímek 

• Sada č. 3: 12 radarových snímků a 1 ukazatel nasycení 

• Sada č. 4: 12 radarových snímků 

• Sada č. 5: 36 radarových snímků a 1 ukazatel nasycení 

• Sada č. 6: 36 radarových snímků 

Důvody pro zvolení těch to sad byly nastaveny tak, aby simulovaly všechny 

průchody skriptu. Sada č. 1 simuluje pouze zpracování snímku a reklasifikaci ukazatele 

nasycení, avšak již neprochází celým skriptem. Sada č. 2 pouze zpracovává výsledek a již 

neobsahuje ukazatel nasycení. Tato informace se může hodit zejména v případech, kdy 

ukazatel nebude pro daný soubor snímků dostupný. Sady č. 3 a 4 již prochází celým skriptem 

a simulují časový úsek, který je potřeba pro vznik výstupu. Sady č. 5 a 6 již vyhodnocují 

celý průchod skriptem. Tento časový údaj se může hodit v případě, kdy dojde k poruše či 

chybě a je potřeba zpracování většího balíku dat najednou, např. v případě zpětného 

vyhodnocování v rámci celých dnů. 

Závislost v rychlosti zpracování je taktéž ovlivněna použitým výpočetním zařízením. 

Byly tedy pro porovnání vybrány dva stolní počítače tak, aby každý z nich reprezentoval 
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určitou část výpočetního spektra, tedy jeden počítač reprezentující běžné kancelářské 

prostředí a druhý výkonnostně vyšší třídu.  

Jednotlivé specifikace použitých počítačů jsou k vidění v tabulce níže:  

 Procesor Operační 

paměť 

Grafická karta Typ užitého disku 

Počítač č. 1 

(výkonný) 

Intel Core i7-7700k 

4,2 GHz, 4 jádra 

16 Gb Nvidia GTX1080, 

8Gb 

SSD 500 GB 

Počítač č.2 

(běžný) 

Intel Celeron J3355 2 

GHz, 2 jádra 

4 Gb Intel HD Graphics 

620, 1Gb   

HDD 1 TB 

Tabulka 6 - Specifikace použitých počítačů 

 Pro všechny testy bylo použito přesného počítadla času přímo ve skriptu za použití 

následující časové metody implementované přímo do kódu: 

 import time 

start_time = time.time() 

main() 

print("%s seconds " % (time.time() - start_time)) 

Výsledný čas byl poté zaokrouhlen na dvě desetinná místa a pro přehlednost 

převedeny také na minuty. 

Pro počítač č.1 byly vyhodnoceny tyto hodnoty: 

Počítač č.1 Sada č. 1 
[s] 

Sada č. 2 
[s] 

Sada č. 3 
[min] [s] 

Sada č. 4 
[min] [s] 

Sada č. 5 
[min] [s] 

Sada č. 6 
[min] 

QGIS 0,76 s 1,76 s 3 min 26 s 3 min 33 s 7 min 12 s 7 min 18 s 

ArcGIS 0,75 s 1,75 s 2 min 3 s 2 min 9 s 6 min 10 s 6 min 16 s 
Tabulka 7 - Časové hodnoty počítače č.1 

 Z tabulky je viditelné, že pro stejné sady dat se časové výsledky značně neliší, avšak 

ve všech měřeních je ArcGIS rychlejší. Pro sady č.1 a č.2 je výsledek téměř identický. 

Příčinou je fakt, že v obou případech je použito stejného kódu. 

Pro počítač č.2 byly vyhodnoceny tyto hodnoty: 

Počítač č.2 Sada č. 1 
[s] 

Sada č. 2 
[s] 

Sada č. 3 
[min] [s] 

Sada č. 4 
[min] [s] 

Sada č. 5 
[min] [s] 

Sada č. 6 
[min] 

QGIS 3 s 3,7 s 6 min 48 s 7 min 10 s 11 min 5 s 11 min 17 s 

ArcGIS 2,9 s 3,6 s 4 min 37 s 4 min 48 s 9 min 10 s 9 min 22 s 
Tabulka 8 - Časové hodnoty počítače č.2 

 Z tabulky je opět viditelné, že skript pro ArcGIS je ve všech měřeních rychlejší. 

Taktéž zde dochází v případě skriptu pro QGIS k překročení hraniční hodnoty 10 minut, 
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avšak zde se jedná o měření větší sady dat. Toto zjištění ale může být bráno jako varovné 

z hlediska použití kombinace slabšího výpočetního výkonu a skriptu pro QGIS, kdy příčinou 

může být složitější programový kód. 

 Pro přehlednost byl pro následující porovnání odstraněny sady č. 1 a č. 2. Z pohledu 

porovnání v závislosti na použitém počítači vychází výsledky takto: 

 

Graf 1 - Porovnání rychlosti zpracování v závislosti na použitém počítači – QGIS 

 

Graf 2 - Porovnání rychlosti zpracování v závislosti na použitém počítači – ArcGIS 
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 Z daného porovnání vychází jakožto vhodnější použít pro výpočty skript pro 

prostředí ArcGIS. Taktéž je schopen zpracování větších sad dat do limitu 10 minut. Zároveň 

lze z výsledků porovnání počítačů říci, že pro rychlé zpracování je doporučeno vybavení 

splňující minimálně na úrovní specifikací počítače č. 1, nejlépe však vybavení na úrovni 

vyšší. 

 Taktéž je vhodné porovnat oba skripty z hlediska náročnosti a dostupnosti informací 

pro dané platformy. Je také nutno podotknout, že srovnání je subjektivním názorem autora. 

Samotné prostředí QGIS z hlediska dostupných informací pro programování v Pythonu 

nemá zdaleka tak pokročilou dokumentaci jako ArcGIS. Nejdůležitějším zdrojem pro 

získání informací jsou tedy internetová fóra, kde jsou postupy daleko lépe vysvětleny. Zde 

hraje výhodu také fakt, že je QGIS je veřejně dostupný, a tudíž má velice solidní základnu 

uživatelů.  

 Oproti platformě QGIS je je pro platformu ArcGIS zpracována velice detailní 

dokumentace pro knihovnu arcpy, jenž je nedílnou součástí právě pro práci s Pythonem 

v prostředí ArcGIS. Právě díky této dokumentci je práce velice přehledná a lépe 

organizovaná.  

 Z osobního hlediska byla tedy práce na skriptu pro ArcGIS mnohem příjemnější a 

také méně komplikovaná. 
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13 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření programového systému pro predikci 

rizika přívalových povodní pro programové prostředí QGIS a ArcGIS pomocí spustitelných 

skriptů. Vytvořený systém se opírá o již vytvořenou metodiku. Samotný systém byl 

zpracován pomocí tří separátních skriptů. Jedná se o skript obstarávající předzpracování 

obdržených dat, skript zpracovávající metodiku pro prostředí QGIS a také skript pro 

zpracování metodiky v prostředí ArcGIS. Skript pro předzpracování zajišťuje tvorbu 

adresářové struktury a taktéž standardizuje a upracuje vstupní data tak, aby s nimi bylo 

možné dále pracovat.  

V souvislosti s vytvořenými skripty bylo taktéž provedeno srovnání obou použitých 

prostředí. Porovnání se vzhledem k povaze skriptů zaměřuje výhradně na rychlost 

zpracovaní dat a taktéž na závislost použitého výkonu výpočetního zařízení, počítače. 

Z daného porovnání je zřejmé, že skript pro prostředí ArcGIS dosahuje lepších výsledků, co 

se rychlosti zpracování týče. Taktéž je zřejmé, že skript pracuje na výkonnějších počítačích 

rychleji pro obě prostředí. Z hlediska přehlednosti a dostupnosti informací je ovšem práce 

v prostředí ArcGIS z pohledu uživatele mnohem přívětivější. 

Z hlediska výsledných kódů je možné tuto metodiku zpracovat pomocí dostupných 

metod v obou programových prostředích. Je ovšem nutná znalost zejména prostředí QGIS, 

kde je tvorba značně komplikovaná a není tak, jako v případě práce pro prostředí ArcGIS 

tolik přehledná. Samotné kódy jsou připraveny tak, aby je bylo možné z velké části 

upravovat.  

Závěrem je důležité zmínit, že použité funkce v obou prostředích a jejich přepis do 

kódu byl určen na základě vlastních preferencí a znalostí, čerpajících zejména z oborových 

předmětů soustředících se na oblast programování pro tyto aplikace. Práce je tedy zaměřena 

na základní zpracovaní dat a funkcionalitu skriptů. Lze tedy říci, že použité skripty lze dále 

upravovat a měnit tak, aby bylo dosáhnuto mnohem lepších a flexibilních výstupů. 

Příkladem může být část skriptů, kdy je pomocí rekurze transformován kumulativní součet 

na hrubé úseky říční sítě. Tato pevná část kódu může být do budoucna řešena implementací 

neuronových sítí. 
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