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Abstract  
Thesis is considered with the creation of application that would enable to estimate 

the hitting selected objects contamination in groundwater. After familiarization with the 
hydrogeological modeling was elected a suitable program for modeling itself - ModPath. 
The substantial part deals with the setting of input parameters and files,  testing in pilot 
areas and then comparing with a desktop program. In conclusion, it was necessary to create 
their own interface to control and implement in an appropriate environment, which has 
been chosen Google Maps API. 
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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace, která by umožnila odhadnout 

zasažení vybraných objektů kontaminací v podzemní vodě. Po seznámení s principy 
hydrogeologického modelování byl zvolen vhodný program pro samotné modelování – 
ModPath. Podstatná část práce se zabývá možnostmi nastavení vstupních parametrů a 
souborů, dále testováním v pilotním území a poté porovnáním s výsledky v desktop 
programu. V závěru bylo vytvořeno rozhraní pro ovládání programu a implementace ve 
vhodném prostředí, kterým bylo zvoleno Google Maps API. 

 
Klíčová slova: ModPath, hydrogeologie, kontaminace, Google mapy 
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1 Úvod  
 

V posledním desetiletí jsme svědky rozšiřování počítačových technologií do téměř 

všech oblastí lidských činností. Ruku v ruce s touto skutečností také vzrůstají nároky 

uživatelů na kvalitu programového vybavení, lepší uživatelskou přívětivost a dostupnost 

aplikací pro různé oblasti využití. Výsledkem je možnost provádět i relativně odborné 

zpracování uživatelem se znalostmi, které by byly bez použití moderních programů 

nedostatečné. 

Jednou z oblastí, kde je o moderní programové vybavení zájem, je hydrogeologické 

modelování. Jedná se o specifickou vědeckou oblast, kde i při řešení standardních úloh 

jsou nezbytné odborné znalosti. Význam této činnosti je nepopiratelný, jelikož zásoby 

pitné vody se na mnohých místech naší planety ztenčují, přitom podpovrchová voda tvoří 

přibližně 25% zásob pitné vody a nezahrnujeme-li ledovce, jedná se o téměř 97% zásob 

[19]. 

Bohužel v dnešní společnosti často dochází k ekologickým haváriím, které mají za 

následek znečištění této vzácné suroviny a poškození či trvalé zničení kolektorů, které 

tvoří prostředí, kde se tato surovina shromažďuje. Při znalosti základních principů a 

parametrů šíření tohoto znečištění, je potřebné rychle identifikovat zdroje pitné vody, které 

by mohly být zasaženy, a přijmout co nejdříve odpovídající opatření. V takových 

případech je obtížné zajistit operativní služby hydrogeologa. Za předpokladu, že příslušný 

hydrogeologický model v dané oblasti je vytvořen, je však možné zajistit operativní přístup 

k výsledkům modelování a tak uživatelům poskytnout nástroje pro rychlé ocenění situace a 

stanovení dopadů. 

Je tedy vhodné vytvořit dostupnou aplikaci s jednoduchým uživatelským 

rozhraním, která by byla schopna tyto simulace vytvořit. Cílovou skupinou, pro kterou by 

byla aplikace určena, by byl především Hasičský záchranný sbor zasahující u těchto 

havárií, případně specializované firmy zaměřené na ekologické likvidace havárií. 
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2 Cíl práce 
 

Cílem práce je připravit aplikaci ve vhodném prostředí, která by dovolila posoudit 

možnost zasažení vybraných objektů kontaminací v pozemní vodě. Konkrétní požadavky 

kladené na aplikaci jsou: znázornění trajektorie proudění podzemní vody s kontaminací 

v nasyceném prostředí, možnost určení objektů (hlavně zdrojů pitné vody apod.), které 

mohou být zasaženy a to buď grafickým znázorněním, nebo výčtem zasažených 

zájmových objektů, a možností zjistit čas zasažení těchto objektů od doby havárie. 

Modelování proudění kontaminace bude provedeno ve vhodném nástroji vybraném 

podle požadovaných parametrů, kterým je především schopnost SW vypočítat a 

poskytnout trajektorii šíření polutantu nebo disponovat funkcemi, které mohou úlohu 

alespoň přibližně řešit. Dále musí být SW volně šiřitelný nebo open source, především 

kvůli neomezení obchodní a licenční politiky a možnosti širšího okruhu uživatelů díky 

nižší předpokládané ceně.  

Předpokládá se realizace aplikace napsané ve vhodném programovacím jazyce a 

využívající síťové architektury klient-server.  

Pro praktickou realizaci je nutné mít k dispozici model proudění podzemní vody, 

vytvořený např. v prostředí ModFlow (resp. v aplikaci typu GMS). Ten představuje 

základní vstup pro práci. 
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3 Postup řešení 
 
V první řadě je potřeba zdůraznit, že zaměření práce se v průběhu vypracovávání 

muselo pozměnit. Původním záměrem bylo vytvořit aplikaci, která by rozšiřovala 

funkcionalitu vyvíjeného systému Tandem DSS o možnost modelování šíření kontaminace 

v podzemní vodě. Na počátku řešení bylo předpokládáno, že zásadní bude dobře připravit 

modelovací nástroj a samotná integrace do systému by neměla představovat problém. 

Bohužel po komplikované a dlouhotrvající přípravě modelovacího nástroje, když se začala 

řešit samotná integrace, doba značně pokročila a situace se změnila. Systém byl již pouze 

udržován v provozuschopném stavu, leč bez možnosti jej dále rozvíjet, respektive za cenu 

neúměrného úsilí. Aplikace proto musela být vytvořena v jiném prostředí, které usnadňuje 

přístup uživatelů a umožňuje další rozvoj. 

   

Na začátku práce bylo potřeba se seznámit s hydrogeologickými procesy, které 

mohou souviset s prouděním podzemní vody a převážně s šířením polutantu v tomto 

nasyceném prostředí. Tato odborná oblast pro mě byla doposud neznámá a pro další práci 

bylo nezbytné se seznámit alespoň se základními principy. 

Při zadávání práce byly mým vedoucím práce navrženy dva postupy jak samotné 

modelování řešit, jejichž možnosti by bylo potřeba prozkoumat, nebo vyhledat, případně 

vymyslet řešení jiné. Jedním navrhovaným řešením bylo využití standardního SW pro GIS, 

nabízel se např. SW GRASS, druhým využití speciálního nástroje vyvinutého pro tento typ 

modelování, doporučen byl modul ModPath. 

Po výběru vhodného nástroje bylo potřeba připravit a spustit simulaci šíření 

v pilotním území. Jednalo se o stěžejní část celé práce, která byla velmi problematická, než 

se podařilo dosáhnout akceptovatelných výsledků. Ty bylo potřeba následně porovnat 

s výsledky z komerčního desktopového produktu, který má v sobě stejný nástroj pro 

modelování včetně uživatelského rozhraní integrován. 

Jelikož integrace do systému Tandem DSS již nebyla reálná, bylo potřeba zvolit 

jiné prostředí vyhovující cílům práce s ohledem na realizovatelnost projektu, případně na 

vyhlídky do budoucna s možností dalšího rozvoje aplikace.  
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Na závěr bylo potřeba zhodnotit aspekty celé práce, možné další využití, ale i 

nedostatky, které by bylo v případě reálného nasazení řešit. 
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4 Hydrogeologické modelování 

4.1 Hydrogeologie 
Hydrogeologie je vědní obor zabývající se podzemními vodami, jejích původem, 

podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a 

interakcí s okolním prostředím (tj. s povrchovými vodami, horninami i atmosférou). Jedná 

se o aplikovanou vědu na pomezí geologie, chemie, hydrauliky a hydrologie, stejně jako 

některých technických disciplín (vodárenství, technologie úprav vody) [6].  

Původním úkolem hydrogeologů bylo sice vyhledávání zdrojů podzemních vod s 

důrazem na kvantitu a vydatnost zdrojů, ale kromě toho řeší hydrogeologie i záležitosti 

znečištění a ochrany podzemních vod - bere se tedy také ohled na kvalitu. Hydrogeologii 

lze rozdělit do různých odvětví podle specializace jako je například všeobecná 

hydrogeologie, kontaminační hydrogeologie, ložisková hydrogeologie, hydrogeologie 

minerálních vod, inženýrská hydrogeologie, regionální hydrogeologie atd.  

 

4.2 Modelování 
Modelování je proces abstrakce, při kterém jsou podstatné elementy reálného světa 

zdůrazněny a nepodstatné eliminovány – avšak s ohledem na cíl, který má toto modelování 

splnit [7].    

Podle charakteru modelového systému se prostorové modely rozdělují na abstraktní 
a fyzické: 
 

Fyzický model – je tvořen přirozeným nebo umělým hmotným systémem (např. 

globus je fyzikálním modelem planety Země) 

Abstraktní model – je tvořen nehmotným systémem (představován znakovým nebo 

grafickým vyjádřením) popisujícím zkoumanou část reálného světa. Mezi tyto modely 

patří matematické a dále modely vyjádřené například grafickým schématem, vývojovým 

diagramem podobně. 

V našem případě se jedná o modelování abstraktní – matematické. 
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4.3 Proudění podzemní vody v nasyceném prostředí 
K tomu, aby došlo k proudění podzemní vody horninami, je nutné splnit dvě 

základní podmínky [1]:  

1) existence otevřené efektivní pórovitosti horniny (v nadkapilární velikosti pórů), 

2) existence tak velkého hydraulického spádu, který překoná odporové síly filtrace. 

Teoretický základ proudění (filtrace) podzemních vod v horninovém prostředí je 

dán tzv. Darcyho zákonem. 

 

 

 

 

 

Obr.1 Znázornění proudění podzemní vody [1] 

 

Q = F . vf = F . K . I         [v.1] 

   vf = K . I = -K ds
dh

        [v.2] 

kde Q... průtočné množství (m3. s-1) (vydatnost), F ... průtočná plocha (m2), I .... 

hydraulický spád (sklon)(%, ‰), vf ... fiktivní rychlost proudění (m.s-1) , s ... dráha pohybu 

vody (m), h ... piezometrický tlak (m) [1]. 

 

Hydraulický spád I je dán poměrem rozdílu výšek vtokové-H1 (m) a výtokové-H2 

(m) oblasti ke vzdálenosti těchto oblastí L(m) [1]. 

I = (H1 - H2) / L  

       [v.3]  

4.4 Modelování šíření kontaminace 
Modelování šíření polutantu v nasyceném prostředí představuje velmi složitou 

problematiku, neboť se v tomto procesu uplatňuje řada transportních mechanizmů. 

F. 
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Neexistuje obecně aplikovatelné řešení, neboť mechanismy transportu jsou závislé jednak 

na typu polutantu, a jednak na prostředí, ve kterém transport probíhá. Fyzikálně-

matematická a chemická podstata těchto procesů je již dostatečně popsána, ale do 

praktické aplikace vstupuje celá řada koeficientů, které jsou obtížně stanovitelné. 

Matematické modelování transportu kontaminace vyžaduje dobrou znalost 

hydrodynamického pole. Transport je tedy vhodné modelovat pouze na odladěném a 

verifikovaném modelu proudění podzemních vod, neboť advekce je rozhodujícím 

transportním mechanismem [6]. 

Transportní mechanizmy ovlivňující šíření kontaminace: 

Advekce je základním transportním mechanismem v případě proudící podzemní 

vody. Advekce znamená unášení polutantu střední rychlostí proudění. 

Hydrodynamická disperze ve zvodni vzniká v důsledku obtékání zrn kolektoru (v 

mikroskopickém měřítku). Rozlišujeme dva typy disperze odlišné geneze. Podélná 

(mechanická) disperze je výsledkem rozdílu v čase příchodu (travel time) podél proudnic, 

dělících se na překážkách (zrna). Příčná disperze vzniká jako důsledek přestupu látek do 

sousedních proudnic difúzí. 

Jestliže je pórovité prostředí nasyceno vodou obsahující rozpuštěné složky (např. 

určité polutanty), často se stává, že rozpuštěné látky jsou v různém stupni vyloučeny 

z roztoku a imobilizovány v nebo na pevné matrici pórovitého prostředí elektrostatickými 

nebo chemickými silami. Tento proces se obecně nazývá sorpce a zahrnuje jak adsorpci 

(na povrchu částic - zrn), tak absorpci (uvnitř částic) [6]. 

Toto jsou pravděpodobně tři nejdůležitější mechanizmy pro modelování šíření 

kontaminace, dále do výpočtu vstupují možné chemické reakce a jiné faktory. 
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5 Výběr vhodného programového vybavení 
 
Stěžejním úkolem bylo vybrat vhodný SW, kterým bude potřebná hydrogeologická 

funkce realizována. Před bližším zkoumání dvou navržených možných řešení (GRASS, 

ModPath), jsem zkoušel vyhledat (především v prostředí internetu) jiné řešení, s ohledem 

na definované požadavky. V prostředí SW pro GIS nemá ve své kategorii GRASS 

prakticky konkurenci, proto nenalezení lepší alternativy nebylo překvapením. V oblasti 

specializovaného SW jsem narazil na několik modulů podobných ModPath, ale žádný z 

nich nevyhovoval potřebám. Např. modul MT3D, ten je ale zaměřen na simulaci disperze a 

chemických reakcí než samotný pohyb částic. V další práci jsem se tedy začal zabývat 

pouze možnostmi SW GRASS a modulu ModPath. 

 

5.1 Aplikace pro standardní GIS software 
 

Nejprve jsem chtěl prozkoumat nabídku dostupných funkcí, implementovaných ve 

standardním programu pro tvorbu GIS. Z hlediska dostupnosti a licenční politiky byl tedy 

vybrán SW pro GIS GRASS [12], který vyniká širokým množstvím funkcí využitelných 

v řadě různých aplikačních oblastí. Také se jedná o svobodný SW šířený pod licencí GNU 

GPL. Bohužel jsem zjistil, že GRASS žádné specializované funkce pro mé účely 

neobsahuje, bude pouze možné je nahradit funkcemi podobnými, ale výsledek 

pravděpodobně nebude uspokojivý. Bylo by také asi možné vytvořit nějaký vlastní postup, 

ovšem výsledek by byl nejistý.   

 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je SW umožňující práci 

s rastrovými i vektorovými geografickými daty na mnoha platformách (GNU/Linux, MS 

Windows, Mac OS X aj.), a to jak pomocí příkazové řádky, tak grafického uživatelského 

rozhraní (GUI). Byl vyvíjen od roku 1982 U.S. Army Corps of Engineer/CERL 

(Construction Engineering Research Lab) pro vojenské účely s nákladem několika miliónů 

US dolarů. Koncem 80-tých let dal CERL celý softwarový balík se zdrojovými kódy k 

dispozici veřejnosti. Velké rozšíření internetu na počátku 90-tých let přispělo k tomu, že se 
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GRASS mohl v krátké době celosvětově prosadit. V roce 1995 ustoupil CERL z projektu. 

V roce 1997 tak převzali další vývoj „GRASS Development Team“ na Baylor University, 

Texas, U.S.A. a Universität Hannover, Německo a také další odborníci z celého světa. 

V současné době (duben 2010) je k dispozici stabilní verze 6.2.3, release candidate 6.4.x a 

pracuje se na několika dalších vývojových větvích, mimo jiné i verzi 7.x, která by tento 

program mohla opět kvalitativně značně posunout. 

 

5.2 Řešení speciální modelovacím nástrojem 
 

Pro toto řešení byl vybrán modul ModPath (nadstavba produktu ModFlow). 

ModFlow je modulární 3D model pro simulace proudění vody v nasyceném prostředí. [5]  

ModPath představuje post-procesingový nástroj, který ze simulace proudění vody 

dokáže vypočítat a vykreslit (pomocí modulu ModPath-Plot) trojrozměrnou dráhu toku 

částic a doby dotoku na základě vypočítaných rychlostí. Hlavní výhodou tohoto řešení by 

měly být teoreticky přesné výsledky. Ty závisí především na kvalitě použitého 

hydrogeologického modelu. Nevýhodou řešení je složitost ovládání a práce se 

samostatným modulem. 

ModPath využívá semi-analytický výpočet (kombinuje analytické a numerické 

výpočty), kde numerické jsou využívány pro výpočty rychlostí a analytické pro výpočet 

polohy čístic a linií jejich trajektorií pro každou konečnou diferenci buňky modelu. 

Trajektorie částic jsou vypočteny sledováním postupu částice mezi jednotlivými buňkami, 

dokud nedosáhne hranice, vnitřního propadu/zdroje nebo splňuje určitou podmínku pro její 

ukončení. 

Vstup dat do ModPath i ModPath-plot je kombinací souborů a interaktivního 

vstupu z klávesnice. Od verze 3.2 je možno použít i tzv. Response file (textový soubor 

s předvyplněným nastavením), redukující nutnost vstupu z klávesnice na minimum. Od 

stejné verze je také možno nastavit různé časy vypouštění jednotlivých částic. Více o 

jednotlivých verzích, které jsem používal a jejich rozdílech v kapitole 8.3.2. 

ModPath byl vytvořen v roce 1989 pro spolupráci s hydrogeologickými modely 

proudění podzemní vody společnosti USGS. Je napsán v programovacím jazyce Fortran 
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(jedná se o imperativní programovací jazyk vyvinutý firmou IBM v 50. letech 20. století 

pro vědecké výpočty a numerické aplikace.) 

 Dnes je ModPath implementován v řadě komerčních produktech (Argus ONE, 

Groundwater Vistas, Visual MODFLOW Pro…), samostatný modul je volně šiřitelný. 

Nezahrnuje ale vhodné uživatelské prostředí.  

 

5.2.1 Program pro vizualizaci simulace šíření v ModPath 
 

Pro vizualizaci výpočtů v ModPath (i ModFlow) je určen software ModPath-plot, 

který je součástí instalace ModPath. Poskytuje nepříliš široké možnosti nastavení 

vizualizace a exportu, přesto jsem se jeho možnostmi zabýval. 

Postupy a vstupní soubory jsou podobné jako u ModPath, ale zadávají se především 

hodnoty nastavení týkající se vizualizace, například barevné schéma, orientace výstupu a 

možnost vykreslení hranic, stínování a izolinií. 

 

5.2.2 Program umožňující transformaci dat z formátu ModPath 
 

ModTools je nástroj pro konverzi souborů z ModFlow a ModPath do formátů 

použitelných v SW pro GIS. Práce s tímto nástrojem je podobná jako např. s ModPath, 

pouze je potřeba některé soubory a nastavení upravit. 
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Obr. 2 Schéma možné kooperace ModFlow-ModPath-ModTools[4] 

5.3 Prostředí pro implementaci rozhraní 
Jak již bylo zmíněno dříve, původní záměr implementovat ModPath do systému   

T-DSS se stal nerealizovatelným, proto bylo potřeba vymyslet alternativní řešení. Nejprve 

bylo navrženo vytvoření modulu pro ArcMap. Toto řešení by bylo pravděpodobně 

proveditelné, ale poněkud těžkopádné (nutnost vázání se na komerční, desktopový 

program). Při následné konzultaci s Ing. Stromským mi bylo navrženo využití některého 

dobře zdokumentovaného mapového API na webu, například Google Maps API nebo 

Open Layers API.  

Po prozkoumání možností jsem zvolil mapové API společnosti Google. Hlavním 

důvodem bylo množství a kvalita dokumentace v podání jak samotného Googlu, tak i 

neoficiálních zdrojů. Výhodou je také snadnost a rychlost tvorby mapových aplikací. 

Pokud jde o OpenLayers, má na své straně také řadu výhod, především širší možnosti 

využití a otevřenost zdrojového kódu. Nevýhodou je časově náročnější tvorba aplikací. 

 

5.3.1 Google Maps API 
 

Toto rozhraní dovoluje prakticky každému zakomponovat na svých webových 

stránkách interaktivní (i statické) mapy od společnosti Google. Rozhraní umožňuje použití 

jak základních map tak tvorbu složitých mapových aplikací pro nejrůznější účely. Existuje 
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hned několik variant API. Klasické využívající javascriptu, alternativní a novější varianta 

při použití technologie Adobe Flash nebo použití API pro statické mapy. Jinou možností je 

také použití tzv. mapplets. Jedná se o již vytvořené aplikace, které můžete snadno vložit do 

svých map. Tyto aplikace nabízejí například rychlé vyhledávání bodů zájmu v daném okolí 

podle parametrů, výpočet trasy cesty a spousty dalších využití.    

 

Obr.3 Příklad využití Google maps API 
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6 Způsob tvorby aplikace 

 
Cílem projektu bylo nejprve vytvoření aplikace postavené na technologiích 

webových služeb, využívajících síťové infrastruktury tak, aby aplikaci bylo možno jako 

modul připojit k systému Tandem DSS.  

Poté, co bylo jako nové rozhraní zvoleno Google Maps API, technologie vytvoření 

aplikace již nebyla takto omezena, pouze by měla fungovat na principu síťové architektury 

klient-server. Pro zajištění komunikace klienta se serverem na nabízely dvě řešení, CGI 

rozhraní  nebo API serveru (např. Apache), kde obě řešení mají své výhody i nevýhody. 

Pro CGI je volnost volby programovacího jazyka, jednoduchost tvorby a jedná se o 

otevřený standard, oproti tomu se vyznačuje horším výkonem a omezenou funkčností. 

Druhé řešení je modernější a výkonnější, ale tvorba je složitější a je omezené 

programovacím jazykem a platformou. Jelikož se nepředpokládála náročnost na výpočetní 

výkon serveru, rozhodl jsem se použít CGI rozhraní, se kterým jsem měl již určité 

zkušenosti.  

 

6.1 Webové služby 

 
Webová služba je souhrnné označení pro řadu technologií, které umožňují 

komunikaci mezi aplikacemi. Samotná webová služba je pak zpravidla jednoduchá 

komponenta nabízející určitou službu, např. zpracování objednávky, převod měn a spousty 

dalších.  

Webové služby poskytují standardizovaný přístup ke spolupráci mezi různorodými 

programovými produkty fungujícími na nejrůznějších platformách. Přínos webových 

služeb spočívá zejména ve významné podpoře interoperability a možnosti strojově 

zpracovávat dokumenty popisující jednotlivé služby. Každá služba je takto popsána 

pomocí jazyka Web Services Description Language (WSDL). Jedná se o formát založený 

na značkovacím jazyce XML. 
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6.2 CGI rozhraní  
CGI představuje rozhraní mezi WWW serverem a spouštěným programem. 

Popisuje, jakým způsobem server předá programu informace o dotazu, který jej vyvolal, a 

jak převezme odpověď k odeslání klientovi.  

Rozhraní Common Gateway Interface bylo v prostředí internetu přítomno již od 

počátku 90. let a ve své době představovalo jediný způsob dynamického zpracování 

obsahu. Poté ale zaznamenaly bouřlivý vývoj skriptovací jazyky, především PHP, které je 

pro řadu použití vhodnější než CGI. 

Základní pravidla CGI jsou dosti jednoduchá. Celá transakce začíná příchodem 

dotazu, požadujícího spuštění programu. Jak jej server odliší od dotazů "obyčejných" 

závisí na jeho konfiguraci. Zpravidla lze nařídit, že soubory z jistého adresáře (nejčastěji 

/cgi-bin) nebo s jistou příponou (.cgi) mají být chápány jako CGI programy a podle toho je 

s nimi zacházeno.  

Než server odstartuje program, připraví pro něj informace o dotazu, který jej 

vyvolal. Uloží je do sady proměnných prostředí, jejichž jména jsou předepsána ve 

specifikaci CGI. Poté spustí vlastní program. Ten zpracuje poskytnuté informace a na 

jejich základě vyrobí jakýsi výstup. Nejčastěji HTTP dokument, ale může se jednat o 

obrázek či jakýkoli jiný druh informací, přepravitelných prostřednictvím WWW. Ke 

svému výsledku přibalí hlavičky protokolu HTTP a vše odešle do svého standardního 

výstupu. Tam na ně čeká WWW server, který je odešle jako odpověď na klientův dotaz.  

Pro spouštěný program je toto schéma velmi přátelské, protože zcela obchází 

komunikační záležitosti. On jednoduše přijme v proměnných prostředí a případně ve 

standardním vstupu jakési údaje a do standardního výstupu zapíše svůj výsledek. Nemusí 

jej trápit komunikace s klientem, překonávání výpadků sítě, autorizace či šifrování 

přenášených dat. To vše za něj obstará WWW server. 

Předávání parametrů přes rozhraní CGI je jednoduché, existují dvě metody – GET a 

POST. Způsob může být určen například v HTML formuláři <form ... method="post"> 

nebo <form ... method="get">. Standardní je metoda GET, ta před odesláním prohlížeč 

všechna data z formuláře zakóduje do jednoho dlouhého řetězce např. 

název1=hodnota1&název1=hodnota2&...kde hodnoty polí jsou upraveny tak, aby je šlo 

zapsat jako součást URL (mezera → +). S peciální znaky, znaky s diakritikou apod. jsou 
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převedeny do tohoto formátu: %xx, kde xx je kód znaku v šestnáctkové soustavě. Při 

metodě GET jsou zakódovaná data přidána za URL požadavku (za znak ?). Rozhraní CGI 

předá skriptu data v proměnné prostředí QUERY_STRING. Při metodě POST jsou data 

předávána v těle HTTP požadavku a CGI skript je dostane na svůj standardní vstup. 

Nevýhodou použití CGI rozhraní je velká náročnost na výkon WWW serveru, 

pokud by bylo zasíláno příliš velké množství požadavků. Toto riziko pro účely práce není 

nijak zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Princip fungování CGI [15] 

 

6.3 Volba programovacího jazyka 
 

K naprogramování jak webové služby tak CGI skriptů je možno využít téměř 

libovolného z dnes nejčastěji používaných jazyků jako C++, Java, PHP, Python, Perl a 

jiné. Po konzultacích s Ing. Antonínem Orlíkem mi byl doporučen jazyk Perl [3],[11], 

který je pro aplikace tohoto typu často volen. Mezi hlavní výhody patří jeho jednoduchost 

a rychlost tvorby aplikací oproti jazykům typu C++, hlavní nevýhodou by mohla být velká 

volnost při psaní kódu, která může vést ke špatné čitelnosti resp. nesrozumitelnosti kódu. 

Proto bude potřeba dodržovat zásady tvorby a popisu programového kódu. Tyto zásady se 

týkají především pojmenováváním proměnných a podprogramů, které by měly být 

pojmenovány jedinečným jménem, které co nejpřesněji a zároveň co nejstručněji vystihuje 

jejich činnost. Obecným doporučením je využívání anglických slov, nejčastější chybou je 

kombinování českých i anglických pojmenování. Dále podprogramy i všechny proměnné 
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by měly být popsány stručným a výstižným komentářem a to nejlépe v místě jejich prvního 

užití. 

 

6.4 Návrh činnosti aplikace 

 
Představa vzhledu a fungování aplikace byla taková, že uživateli se zobrazí mapa s 

vyznačeným územím, na kterém je vytvořený hydrogeologický model. Dále mohou být v 

mapě znázorněny objekty, např. zdroje pitné vody, které by byly v případě zasažení 

kontaminací zvýrazněny. Uživatel by po zadání místa kontaminace spustil simulaci 

(výběrem místa z mapy, v budoucnu například přímým vstupem souřadnic z GPS). 

Následně by se mu zobrazil opět mapový výstup s linií průběhu šíření kontaminace a v 

případě zasažení některého objektu, také tyto objekty (barevně zvýrazněné). Po označení 

zasaženého objektu se vypíše doba, za jakou přepokládanou dobu od začátku kontaminace 

bude objekt pravděpodobně zasažen.  

 

Postup činnosti aplikace (obr. 5): 

1. uživatel označí místo v mapě nebo zadá souřadnice místa havárie 

(kontaminace), 

2. klient tyto parametry zašle na server, kde spustí připravený skript, který tyto 

parametry bude dále zpracovávat, 

3. skript provede transformaci souřadnic do kartézského souřadného systému a 

uloží je do souboru, 

4. po transformaci je spuštěn ModPath, který načte souřadnice z vytvořeného 

souboru, 

5. ModPath zpracuje úlohu, jejímž výstupem bude linie kontaminace, 

6. výstupní linie v interním formátu musí být transformována do 

akceptovatelného formátu, v našem případě KML, 

7. následně proběhne překryvná operace s připravenými objekty (studny 

apod.), jejímž výsledkem bude nová vrstva potenciálně zasažených objektů 
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8. KML soubory s linií i zasaženými objekty jsou uloženy na serveru 

9. uživateli se zobrazí nová mapa, znázorňující linii kontaminace i zasažené 

objekty 

 
 

 
Obr.5 UML diagram aktivit aplikace 
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7 Zdroje dat 
V rámci projektu Tandem byly jako pilotní oblasti pro testování vybrány povodí 

řek Olše a Bělé. Ve vybrané části v těchto oblastech byl také připraven model proudění 

podzemní vody s využitím modelovacího programu ModFLOW.  

7.1 Data pro zpracování v GRASS 
• cvičná data k programu GRASS – Spearfish – vrstva elevation.dem 

o volně dostupná na adrese: http://grass.itc.it/download/data6.php 

o USGS 7.5´ DEM 

o velikost buňky 30x30 

o WGS 84 UTM 13N 

• hladina podzemních vod, povodí řeky Bělé (dolní část povodí u Mikulovic) 

o ESRI GRID 

o velikost buňky 25x25 

o WGS 84 UTM 33N 

o Rozsah souřadnice X: <659923,897567; 667473,897567> 

o Rozsah souřadnice Y: < 5577832,3541; 5570807,3541> 

• hladina podzemních vod, část povodí řeky Olše (u obce Doubrava) 

o ESRI Shapefile  

o bodová vrstva 

o místní souřadnicový systém 

7.2 Data pro zpracování v ModPath 
Výsledek simulace z ModFLOW (vytvořeno v programu GMS) ve formě 

výstupních souborů určených pro zpracování v modulu ModPATH. Primárními soubory 

pro vstup byly tyto : *.bc6, *. ccf, *.dis, *.hed, *. hff. 

Detailnější informace jsou uvedeny v kapitole 8.2.3 . 
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8 Postup zpracování 
 

8.1 Analýzy v programu GRASS 
 
I přesto, že GRASS je univerzální SW pro GIS a není speciálně vytvořen pro 

hydrogeologické modelování, obsahuje některé funkce, které do jisté míry mohou tyto 

speciální funkce nahradit. Obecný postup zpracování úlohy může vypadat takto: 

 
a) Do prostředí GRASS je načten digitální výškový model hladiny podzemní 

vody. 

b) Kontrola DEM hladiny podzemní vody, zda neobsahuje lokální deprese. Pro 

tyto účely je možno využít funkce  r.fill.dir. Pokud jsou lokální deprese 

nalezeny, funkce se ji pokusí odstranit a uloží upravený DEM do nového 

souboru.   

c) Šíření kontaminace je zde možno simulovat pomocí funkce r.drain. Ta je 

primárně určena pro modelování stékání vody po terénu z jednoho daného 

bodu. 

d) Funkce r.drain vytvoří rastrovou linii, pokud je potřeba transformace do 

vektorového formátu, využijeme funkce r.to.vect (umožňuje transformovat 

rastr jako vektorovou linii nebo polygon).  

e) Možnost využití funkce v.buffer, která kolem linie v případě potřeby 

vytvoří obalové zóny zastupující disperzi kontaminace v horninovém 

prostředí. 

f) Spuštění funkce v.select, která zjistí, zda vytvořená linie (resp. buffer) 

neprotíná vrstvu námi sledovaných objektů. Pokud ano, jsou tyto objekty 

zvýrazněny (dle nastavení, například červenou barvou). 

g) Výstupem je zobrazený DEM s požadovanou linií kontaminace a 

případnými zasaženými objekty. 
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Při řešení konkrétního případu jsem postupoval obdobně: 

Do prostředí GRASS jsem načetl digitální výškový model hladiny podzemní vody 

z oblasti Bělá-Mikulovice ve formátu ESRI Shapefile. DEM hladiny podzemních vod jsem 

zkontroloval, zda neobsahuje lokální deprese. Využil jsem funkce r.fill.dir                       

(bez nastavování dalších parametrů). Předpokládám, že případné lokální deprese byly 

nalezeny a opraveny. Upravený DEM jsem uložil do nového souboru.  

Funkcí r.drain, do které jsem načetl upravený DEM a souřadnicemi zvolil místo 

kontaminace, jsem provedl simulaci šíření kontaminace. Byla vytvořena rastrová linie 

znázorňující šíření kontaminace jako dráhu kapaliny stékající po povrchu z daného místa. 

K vektorizaci výsledné linie jsem využil funkce r.to.vect. Já jsem vzniklý rastr 

transformoval na linii (pro vizualizaci) a polygon (pro využití při překryvné operace). 

Pomocí funkce v.buffer jsem kolem linie vytvořil obalové zóny teoreticky reprezentující 

disperzi kontaminace v půdě.  

Pro zjištění zasažených objektů jsem použil funkci v.select, která zjistí, zda 

vytvořená linie neprotíná vrstvu námi sledovaných objektů (v mém případě vrstva 

mnohoúhelníkových polygonových objektů, které jsem vytvořil pouze pro testovací účely). 

Pokud ano, jsou tyto objekty zvýrazněny. Výsledek překryvné operace pomocí funkce 

v.select byl úspěšný pouze při průniku dvou polygonových objektů (resp. dvou objektů 

stejného typu). 

Výstupem je znázorněný DEM s linií kontaminace (resp. i s obalovou zónou) a se 

zvýrazněnými zasaženými objekty. 
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Obr.6 Výběr testovacích objektů zasažených linií kontaminace v prostředí GRASS  

 

Testování funkce v.buffer v kombinaci s funkcí v.select. Šířka obalové zóny je 
nastavena na konstantní hodnotu 100 metrů (hodnota zvolena pouze pro vyzkoušení 
funkčnosti, konkrétní šířka zóny disperzí může být nastavována v aplikaci). 
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Obr.7 Výběr testovacích objektů zasažených obalovou zónou kontaminace v prostředí GRASS 
 

 

 

 
Znázornit odpovídající disperzi šíření polutantu v nasyceném prostředí je bez 

specializovaného nástroje prakticky nemožné. Přibližné řešení (neověřeno) by bylo možné 

simulovat pomocí obalové zóny se zvětšující se šířkou úměrně ke vzdálenosti od počátku 

kontaminace.  

Žádnou takovou funkci GRASS nemá, proto jsem se pokusil úkol realizovat 

pomocí nově vytvořeného skriptu. Při konzultaci s doc. Rapantovou jsem se snažil zjistit, 

jestli by se tento nárůst nedal nějakým způsobem konkretizovat, tak aby alespoň přibližně 

odpovídal skutečnosti. Bylo mi sděleno, že tato hodnota se nedá určit ani přibližně, je 

ovlivněna příliš mnoha faktory. Tímto způsobem tedy nelze dosáhnout exaktního výsledku. 

Pro otestování možnosti činnosti takové aplikace jsem vytvořil skript s postupně narůstající 
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obalovou zónou, kde byla zvolena hodnota nárůstu na 1m o 1 pixel (jednotky je možno ve 

funkci r.buffer nastavit) [Příloha 1]: 

Popis skriptu: 

a) nejprve jsou nastaveny proměnné i=1(velikost bufferu) a n=0 (hodnota 

pixelu linie) 

b) vše probíhá ve dvou cyklech, kdy se v jednom cyklu přičítá hodnota pixelu 

na linii o jednu a druhý cyklus zvyšuje šířku bufferu vždy o 1 metr 

c) je načtena linie šíření kontaminace 

d) je vytvořen 1. buffer kolem linie (buffer$i) 

e) buffer je uložen do souboru, do kterého se budou jednotlivé zvětšující se 

buffery přičítat (v prvním kroku uložen buffer kolem prvního bodu linie, v 

druhém kroku je přičten zvětšený buffer kolem druhého bodu linie a tímto 

způsobem až do posledního bodu nebo nastaveného počtu bodů) 

f) po proběhnutí cyklů je vytvořen monitor x0 pro zobrazení  a kontrolu 

výsledků. Zde je načten DEM a linie kontaminace, do druhého okna 

(monitor x1) je zobrazen DEM tentokrát s výsledným bufferem 

 
Script jsem spustil nad testovacími daty Spearfish dodaných u programu GRASS.  
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Obr.8 Vizualizace simulované disperze kolem linie kontaminace vygenerovaná skriptem, data Spearfish 
 

 

8.2 Diskuse k výsledkům analýz v programu GRASS 
Pro ověření vhodnosti funkce r.drain pro šíření kontaminace bylo potřeba porovnat 

výsledky ze simulace ve specializovaném programu, v tomto případě GMS 6.0 (obr.10). 

Simulace byla provedena nad hydrogeologickým modelem území Bělá-Mikulovice, v 

GRASS byla použita vrstva hladiny podzemní vody pro stejné území. Souřadnice 4 

vstupních bodů kontaminace musely být převzaty z grafického výstupu. 

I když nebyly vstupní body zadány exaktně, průběh linií vytvořených v programu 

GRASS je diametrálně odlišný od výsledku z GMS a proto neposkytuje uspokojivé řešení 

a mohlo by být prakticky stěží aplikováno nepřijatelný pro další postup. Tento fakt by 
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nezlepšilo ani použití narůstající obalové zóny díky značným rozdílům v některých 

situacích. 

 

 
 

Obr.9 Výstup funkce r.drain v prostředí GRASS 
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 Obr.10 Výstup simulace z GMS 6.0 

 

 

 

8.3 Postup zpracování dat v ModPath 
 

8.3.1 ModPath 
ModPath představuje post-procesingový nástroj, který ze simulace proudění vody a 

umístění a druhu částice (kontaminace) dokáže vypočítat a vykreslit pomocí ModPath-Plot 

trojrozměrnou dráhu toku částic a doby dotoku na základě vypočítaných rychlostí. Jedná se 

o nadstavbu modulu ModFLOW, což je modulární 3D model pro simulace proudění vody 

v nasyceném prostředí.[5] Poslední verze volně dostupná ke stažení na adrese 

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modpath5/modpath5.html 
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8.3.2 Přehled verzí programu ModPath 
 

Tabulka 1 Verze ModPath 
Číslo 
verze Datum vydání Popis 

1 1989 bližší informace nenalezeny 
2 1994 bližší informace nenalezeny 

3.2 14.6.1996 
opravna řada problémů, především s pamětí a 
rekompilací kódu; přidán vizualizační nástroj 
ModPath-Plot 

4.1 6.7.2000 
upraven pro použití s ModFlow-2000 a s tím 
související změny uložení výstupních informací 
např. do jiného formátu nebo souboru 

4.2. 18.4.2001 podpora nezformátovaných vstupních souborů 
4.3 3.7.2003 především opraveny různé chyby 

5.0 5.11.2008 podpora souborů o velikosti až 2GB, automatická 
detekce přesnosti vstupních souborů a jiné 

 
 

8.3.3 Popis vstupních a výstupních souborů 
 
Pro práci s modulem je potřeba mít k dispozici výstupní soubory z ModFLOW, 

obsahující informace o proudění podzemní vody, bez kterých by další práce nebyla možná. 

Dále je potřeba vytvořit nebo upravit vstupní soubory do ModPATH, které přesným 

způsobem popisují veškerá nastavení, názvy vstupních a výstupních souborů. 
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Systém souborů v ModPath: 
 

Tabulka 2 Systém souborů ModPath 
Určení 

souboru 
Název Typ 

souboru 
Informace 

H
la

vn
í 

vs
tu

pn
í 

so
ub

or
 

MODPATH 
Name file 

ASCII Obsahuje seznam všech načítaných 
souborů v přesně definovaném formátu. 

So
ub

or
y 

de
fin

uj
íc

í p
ro

ud
ěn

í, 
vý

st
up

ní
 so

ub
or

y 
z 

M
od

Fl
ow

 
 

MODFLOW 
Stress 
package 

binární Obsahuje informace o buňkách modelu, 
kde se  jednotlivé části toku stanou 
interním zdrojem proudění nebo propadu 
proudění, zahrnuje zdroje čerpání 
(studny), toky a jiné proudění. 
 

Cell-by-cell 
budget file 

binární Zahrnuje informace o proudění v 
jednotlivých buňkách. 
 

Head data binární Zahrnuje informace o jednotlivých 
vrstvách, tyto informace jsou nutné pro 
výpočet tloušťky nasycené vrstvy a 
vertikálních souřadnic. 
 

Composite 
budget file 

binární Tato simulace se využívá, počítáme-li 
s nějakým vnitřním zdrojem proudění 
nebo propadem ovlivňující prodění. 
 

So
ub

or
 d

ef
in

uj
íc

í p
ro

ud
ěn

í, 
nu

tn
o 

vy
tv

oř
it 

 
 

MODPATH 
main data file 

ASCII Jedná se o jediný soubor definující 
informace o modelu proudění podzemní 
vody, který není vstupem nebo 
výstupem MODFLOW. Před spuštěním 
simulace je nutno jej vytvořit a přesně 
definovat podle daných pravidel. 
Obsahuje nastavení a informace o 
velikosti sítě, geometrii, pórovitosti,  
nastavení pro přechodné (transient) 
simulace a informace o jednotlivých 
buňkách modelu. Detailní popis je 
uveden v kapitole 9.2.5. 
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Určení 
souboru 

Název Typ 
souboru 

Informace 

So
ub

or
 s 

ul
ož

en
ým

i 
př

ed
vo

lb
am

i –
 n

ep
ov

in
ný

 Response file ASCII Interaktivní zadávání vstupních 
nastavení v ModPath lze nahradit 
takzvaným response file, ve kterém 
mohou být přednastaveny parametry 
dané simulace a uživatel již nemusí 
(krom názvu tohoto souboru) nic jiného 
nastavovat. Tento soubor je také 
automaticky vygenerován po každé 
uskutečněné simulaci. 
 

So
ub

or
  s

 
de

fin
ov

an
ou

  
po

lo
ho

u 
čá

st
ic

e 
na

 
vs

tu
pu

 
 

Start location ASCII Pokud je zadávání polohy částice 
interaktivně v ModPath nežádoucí, je 
potřeba předem připravit tento soubor, 
ve kterém bude poloha částic(e) 
definována. Tento souboru poté může 
být nastaven v interaktivním zadávání 
nebo v response file. 

V
ýs

tu
pn

í s
ou

bo
ry

 
 

Koncové 
body 

ASCII Do souboru jsou uloženy informace o 
počátečních a koncových bodech 
jednotlivých částic. Tento soubor je 
vytvořen při každém běhu programu 
ModPath, i když je spuštěn jiný mód, 
například při vytváření linie. 
 

Linie ASCII Do souboru jsou uloženy informace o 
poloze částic v jednotlivých krocích 
(pokaždé, když částice vstoupí do nové 
buňky nebo vrstvy), které tvoří celou 
trajektorii částice od vypuštění po 
konečný stav. Je možno nastavit, aby se 
ukládaly pouze polohy částic v určitých 
časových okamžicích a to buď 
v konstantních časových intervalech, 
nebo různých intervalech, které je 
možno načíst z externího souboru. 
 

Časové řady ASCII Jsou vypočteny a uloženy informace o 
poloze částic v konkrétních časových 
okamžicích, jejichž množství a rozložení 
může uživatel zvolit dle potřeb.  
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V
ýs

tu
pn

í s
ou

bo
ry

 
 

Výstupní 
souhrnný 
soubor 

ASCII Po každé simulaci je možno nechat 
vytvořit soubor s názvem summary.pth 
[obr.11], který podává souhrnné 
informace o dané simulaci, nejdůležitější 
funkcí je výpis chyb v případě 
neúspěšné simulace v důsledku špatného 
nastavení. 
 

 
 
 
 
 

•  
•  
•  

Obr.11 Ukázka posledních řádků souboru summary.pth, příklad úspěšně dokončené simulace 

 
 

 
 
 

8.3.4 Obecný postup při práci s ModPath (MS Windows XP, verze 5.0  
 

Postup při práci s ModPath v dané aplikaci spočívá v následujících bodech. Popis 

nastavení odpovídá MS Windows XP a ModPath verzi 5.0. Instalace spočívá pouze 

v extrahování zkompilované verze v EXE souboru do libovolného adresáře (přednastaveno 

C:\WRDAPP). V adresářové struktuře [Obr.12] jsou spustitelné soubory umístěny ve 

složce SETUP, vstupní soubory, které budou ModPath načteny je potřeba umístit do stejné 

složky. 
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Obr.12 Adresářová struktura pro ModPath 5 [5] 
 
 

Spuštěním Mpathr5_0.exe dojde ke startu programu a uživatel má 3 možnosti jak 

pokračovat. Pro spuštění nápovědy je potřeba zadat „?“, pro načtení předem připraveného 

Response file se všemi nastaveními je potřeba napsat přesný název souboru (s koncovkou 

.rsp) a potvrdit (ModPath není „CASE sensitive“, nezáleží tedy na velikosti písmen) a pro 

postupné zadávání nastavení interaktivně (klávesnicí) pouze stisknout ENTER (při tomto 

postupu je potřeba nejprve zadat název „Name file“ souboru a poté se postupně vyplňuje 

řada voleb nastavení, které se značně liší podle dané úlohy a jednotlivých předcházejících 

voleb). Pokud úloha proběhne v pořádku, v daném adresáři jsou vytvořeny výstupní 

soubory. V závislosti na úloze a nastavení je přítomen např. soubor pathline.pth 

s vytvořenou linií a summary.pth, ve kterém je zobrazen postup zpracování úlohy, kde je 

možno odhalit případné chyby v nastavení nebo postupu. 
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8.3.5 Nastavení vstupních souborů pro simulaci v ModPath na testovacím 
modelu území Bělá-Mikulovice 

Parametry hydrogeologického modelu: 
• počet vrstev: 1 
• počet řádků: 200 
• počet sloupců: 200 
• WGS 84 UTM 33N, rozsah souřadnic: 

o X: <659923,897567; 667473,897567> 
o Y: < 5577832,3541; 5570807,3541> 

• výšková charakteristika hladiny podzemní vody (HPV): 
o minimální výška HPV 297,6 m n.m. 
o maximální výška HPV 429,2 m n.m. 
o průměrná výška HPV 359,9 m n.m. 

1) Vytvoření MAIN file: 

Nejdůležitějším souborem je tzv. MAIN file, jehož přesné nastavení je velmi 

důležité pro další práci. Bohužel se jeho tvar zápisu v průběhu několika verzí 

značně změnil a nedostatečná dokumentace nových verzí zásadně 

zkomplikovala postup mé práce. Nebudu se zabývat starými verzemi, pouze 

popíši zápis pro verzi 5.0. 

Obr.13 Náhled na obsah MAIN file 



Petr Kupka: Modelování kontaminace podzemní vody 
 

2010  33 

První tři řádky by se daly nazvat hlavičkou souboru, kde jsou definovány 

parametry, závislé podle použitého modelu, nebo nastavení výstupních souborů. Na 4. 

řádku se definují hranice aktivních a neaktivních buněk modelu a to buď načtením 

externího souboru, nebo přímo vypsáním všech hodnot do MAIN file. 

Tabulka 3 Nastavení MAIN file 
Řádek Název 

parametru 

Popis a hodnoty parametrů 

1. 

MAXSIZ lze zvětšit max. velikost (v bytech) souboru Composite budget 
fil“ při proměnné (transient) simulacipro tento model 
ponecháme počáteční hodnotu 0 

HNOFLOW číslo reprezentující neaktivní buňky, většinou 999.99, mělo by 
být stejné jako v ModFlow souborech 

HDRY opět číslo z ModFlow simulace reprezentující buňky bez 
proudění (dry cells), pro tento model 1.0E+30 

NPART maximální počet částic v simulaci, při nastavení 0 je počet 
omezen samotným programem 

IRCHTP má vliv pouze pokud je v modelu použit Recharge package, pro 
tento model nastavíme 0 

IEVTTP má vliv pouze pokud je v modelu použita evapotranspirace, pro 
tento model nastavíme 0 
 

2. OPTION 

XSECTION při použití příčného řezu modelem 

COMPACT generuje výstupní soubory úspornějším 
módu, kdy pro označení buněk je použito 
globálního čísla, ne kombinace řádek-
sloupec-vrstva jako u starších verzí. Toto 
nastavení bylo také zvoleno, kvůli 
nejpřehlednějšímu formátu výstupních 
souborů, vhodného pro další zpracování 

BINARY výstupní soubory jsou zapsány v binárním 
kódu 

METERS pro nastavení metrů jako délkové jednotky, 
výchozí nastavení je ve stopách. V případě 
danéo modelu toto nebylo nutno nastavovat, 
jednotky byly převzaty 

WT (OFF) vykreslování hladiny podzemní vody je 
vypnuto 

WT (DOTTED) hladiny podzemní vody budou vykresleny 
tečkovanou čarou 
 

WT (DASHED) hladiny podzemní vody budou vykresleny 
přerušovanou čarou 
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3. 

LAYCON (NLAY) v daném modelu, kdy je definována pouze 1 vrstva, 
nastavíme hodnotu 0, což značí omezenou vrstvu, 
hodnoty větší než 0 se nastavují pro proměnlivé vrstvy 
 
 

4. 

IBOUND 

(NCOL,NROW) 

nastavení definující hranice aktivních a neaktivních 
buněk modelu, kde IBOUND < 0 odpovídá head cell, 
IBOUND = 0 pro neaktivní buňky a  
IBOUND > 0 : aktivní buňky 
 

poslední 

řádek 

POR 

(NCOL,NROW) 

zde se zadává hodnota pórovitosti pro každou vrstvu, 
v nadém modelu to je CONSTANT   3.000E-01, 
zjištěno z ModFlow výstupního souboru 

 

Definování hranic na 4. řádku je možné čtyřmi způsoby. CONSTANT x – zvolí se 

jedna hodnota „x“, tuto hodnotu potom budou mít všechny buňky, INTERNAL – veškeré 

hodnoty pro každý řádek v každém sloupci se zapíší přímo do MAIN file, dále 

EXTERNAL – stejný zápis jako v předchozím případě, pouze jsou všechny hodnoty 

načteny z externího souboru (nutno definovat v NAME file) a poslední OPEN/CLOSE – 

načtení konkrétního souboru, např. bound.dat, nemusí být tedy definován v Name file.  

V mém vzorovém případě jsem hodnoty zapsal přímo do souboru funkcí 

INTERNAL, protože u jiných nastavení jsem se setkával s nefunkčností, kdy simulace 

skončila chybou a nebyly vůbec vytvořeny výstupní soubory. Hodnoty ohraničení jsem 

získal z výstupního souboru ModFlow s názvem bela_def1.ba6, což je označení pro 

„BASIC flow file“. Hodnoty buněk modelu lze dobře zkontrolovat přímo v textovém 

editoru [obr. 14]. 
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Obr.14 MAIN file, velikost písma 3, hodnoty 1 a 0, lze dobře rozlišit, kde je model vytvořen 

 

 

2) Vytvoření NAME file 

Opět bylo z důvodů změn v nastavení nové verze složité zjistit, které vstupní 

soubory ModPath potřebuje a které ne. Všechny tzv. budget files byly nyní integrovány do 

jediného souboru, konkrétně Cell-by-cell budget file (bela_def1.ccf) a proto byl finální 

NAME file značně zjednodušen [obr. 15]. 
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Obr.15 NAME file, konečné nastavení 

Tento soubor je načítán v simulaci ModPath a pouze odkazuje na ostatní potřebné 

soubory při simulaci. 

V levém sloupci je typ vstupního/výstupního souboru, poté následuje číslo jednotky 

(unit), které musí být od 1 do 79 a za číslem jednotky je konkrétní název souboru. Jedná se 

o identifikátory, se kterými poté pracuje kód Fortranu.  

Pro typ MAIN je potřeba načíst vytvořený MAIN file. Typy souborů HEAD, 

BUDGET a DIS jsou výstupní soubory z ModFlow, poté jsou pouze zvoleny názvy 

výstupních souborů z ModPath. 

3) Úprava výstupního ModFlow souboru - Discretization file (bela_def1.dis) 

Z neznámého důvodu ModPath nebyl schopen přečíst nastavení toho souboru a 

výsledky simulací končily chybou. Způsobeno to bylo funkcí načítající hodnoty 

(INTERNAL 1.0 (free) -1), kde muselo být nastavení změněno na INTERNAL 1.0 (free) 

0. Internal je způsob načítání hodnot popsaný výše, „(free)“ je formát pro čtení hodnot 

v poli označovaný jako FMTIN. Jinou možností je načtení dat v binárním kódu, v tom 

případě je v této položce hodnota „(BINARY)“. Poslední hodnotou je tzv. IPRN číslo, 

které indikuje, které hodnoty z pole budou vytištěny do výstupního souboru. Pokud je 

hodnota menší než 0, hodnoty vytištěny nebudou. Při nastavení hodnoty na 0 budou 

vytištěny všechny hodnoty.  
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4) Vytvoření souboru s definovaným umístěním vstupních částic 

Soubor jsem vytvořil upravením z jiných zkušebních simulací, kde jsem pro 

názornost zvolil rozmístění částic v jedné linii, přesně řečeno ve 100. sloupci a 34. až 67. 

řádku, přičemž částice byla vložena do dané buňky pouze jedna a to do jejího středu 

(obr.16). Čas vypuštění byl shodný s časem spuštění simulace. Jednotlivé hodnoty mají 

význam uvedený v tabulce. 

 

Tabulka 4 Atributy v souboru definujícím polohu vstupních částic 
Sloupec Název hodnoty 

1. číslo sloupce buňky s částicí 

2. číslo řádku buňky s částicí 

3. číslo vrstvy 

4. lokální souřadnice X (v buňce) v cíli 

5. lokální souřadnice Y (v buňce) v cíli 

6. lokální souřadnice Z (v buňce) v cíli 

7. identifikace typu souřadnice X(„0“-lokální, „1“-globální) 

8. identifikace typu souřadnice Y („0“-lokální, „1“-globální) 

9. identifikace typu souřadnice Z („0“-lokální, „1“-globální) 

10. čas vypuštění částice 
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Obr.16 Ukázka Location file, testovací hodnoty 

 

Druhou variantou jak definovat polohu je vygenerováním v interantivním zadávání 

v ModPath, přičemž existují dvě základní varianty. Uvnitř buňky (definováním umístění 

pomocí NX NY NZ). Na obrázku č.17 jsem se pokusil naznačit, jakým způsob lze 

definovat více částic a jejich poloha v buňce. Obrázek naznačuje polohu částic při 

nastavení: NX=2, NY=3, NZ=1, kde NX je počet částic se směru X, NY ve směru Y a NZ 

ve směru Z. Číslice v každém směru definuje, na kolik částí se buňka v daném směru 

rozdělí. V našem případě je buňka rozdělena na celkem 6 částí a vždy doprostřed každé 

z nich se umístí jedna částice. 

Obr.17 Příklady nastavení umístění částice uvnitř buňky při nastavení NX=2 NY=3 NZ=1 

 
Druhou možností je umístění částic na jedné nebo více (za šesti) stěn buňky 

(definováním umístění pomocí NX NZ pro každou stěnu buňky) [obr. 18]. Definuje se, 

pokud chceme částici (částice) umístit ne uvnitř buňky, ale na stěnu buňky. Stěna je 
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podobně jako v předchozím případě rozdělena na počet částí v daném směru, které určí, 

kolik částic bude umístěno a jakým způsobem.  

Potřeba umisťování částice na stěnu buňky je nezbytné například při definování 

částice přímo na hranici podzemní vody a proto jsem v další práci využíval umisťování 

uvnitř buňky. 

 

Obr.18 Příklady nastavení umístění částic pro stěnu buňky [5] 

 

5) Vytvoření Response file při spuštění ModPath 

Pokud nechceme při každém spuštění zadávat ručně veškeré hodnoty, je dobré si 

při spuštění správně nastavit tzv. Response file, ve kterém jsou tyto hodnoty uloženy. 

Tento soubor se vytvoří při každém spuštění ModPath, proto je dobré si jej 

přejmenovat/uložit pro další použití, když budeme zpracovávat stejnou úlohu. Po spuštění 

první nabídku přeskočíme (pokud response file dosud není vytvořen). Celý postup (pro 

danou simulaci) je znázorněn v následující tabulce. 
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Tabulka 5 Vytvoření Response file 

Nabídka Popis a volba 

Do you want to stop computing paths after a 
specified length of time? 

v našem případě není potřeba omezovat 
postup částice z časového hlediska, volím 
tedy n 
 

Select  the output mode: 1 - endpoint, 2 - 
pathline, 3 - time series 

pro vytvoření linie, volím 2 
 

Do you want to compute locations at specific 
points in time? 

tuto volbu nevyužiji, volím n 
 

How are starting locations to be entered? 1 = 
from an existing data file, 2 = arrays of 
particles will be generated internally 

soubor s umístěním částic mám již 
vytvořen, volím 1 
 

Enter name of data file containing starting 
locations: 

v mém případě vyplním start.loc (název 
již vytvořeného vstupního souboru) 
 

In witch direction should bparticles be 
tracked? 1 = forward in the direction of flow, 
2 = backwards toward recharge locations 

provádíme simulaci vpřed, ve směru 
proudění, tedy volba 1 
 

How should particles be treated when they 
enter cells with internal sinks? 1 = pass, 2 = 
stop, 3 = stop at weak sink cells that exceed 
a specified strength 

nechceme, aby se částice zastavila na 
místech s vnitřními propady, volím 1 (není 
potřeba, pokud je model HPV o tyto 
propady opraven) 
 

Do you want to stop particles whenever they 
enter one specific zone? 

žádnou takovou zónu nemáme 
specifikovánu, volím n 
 

Do you want to compute volumetric budgets 
for all cells? 

volba vhodná pro zjištění chyb v budget 
package (výstup z ModFlow) a jejich 
zapsání do výstupního souboru 
summary.pth, volím y 
 

Specify an error tolerance <in percent>: 

je potřeba zadat procentuální hodnotu 
„error tolerance“ – maximální možnou 
odchylku, volím 0.01 (doporučená 
hodnota) 
 

Do you want to check dala cell by cell? 

volba vhodná pro zjištění stavu proudění, 
souřadnic apod. ve zvolených buňkách, 
pro samotnou simulaci není nutná, volím 
n 

Summarize final status of particles in 
summary.pth file? 

doporučuji zvolit y pro vygenerování 
souhrnného souboru 
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8.3.6 Vytvořené výstupní soubory 
Po proběhlé simulaci jsou dle zvoleného nastavení vytvořeny tyto ASCII soubory, 

uložené do kořenové složky programu ModPath. 

1) Pathline (defaultní název souboru Pathline.pth)  
První řádek je rezervován pro hlavičku, další řádky reprezentují body 

všech linií představující trajektorii částic. Jednotlivé hodnoty ve sloupci mají 

tento význam: 

Tabulka 6 Atributy v souboru Pathline 
Sloupec Název hodnoty 

1. ID částice 

2. globální souřadnice X 

3. globální souřadnice Y 

4. lokální souřadnice Z (v buňce) 

5. globální souřadnice Z 

6. kumulativní čas pohybu částice 

7. globální ID buňky, ve které se částice nachází 

8. časový krok 
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Obr.19 Ukázka souboru s výstupními body reprezentující trajektorie částic 

 

   

2) Endpoint (defaultní název souboru Endpoint.ept) 
Tento soubor obsahuje údaje informace o prvním a posledním bodu 

pohybu částice. První řádek je rezervován pro hlavičku, další řádky 

reprezentují částice vstupující do simulace a to nejen jejich konečnou pozici, 

ale i tu počáteční a další parametry. Jednotlivé hodnoty ve sloupci mají tento 

význam: 

Tabulka  7 Atributy v souboru Endpoint 
Sloupec Název hodnoty 

1. číslo zóny buňky, ve které se nachází částice v konečné lokaci 
 

2. globální ID buňky, ve které se nachází částice v konečné lokaci 
 

3. globální souřadnice X v cíli 

4. globální souřadnice Y v cíli 

5. lokální souřadnice Z (v buňce) v cíli 
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6. celkový čas pohybu částice 

7. globální souřadnice X na startu simulace 

8. globální souřadnice Y na startu simulace 

9. lokální souřadnice Z (v buňce) na startu simulace 

10. globální ID buňky, ve které se nachází částice na startu simulace 

11. číslo zóny buňky, ve které se nachází částice ve startovní lokaci 
 

12. časový krok 

13. IPCODE definující důvod ukončení pohybu částice 

14. čas vypuštění částice 

 
 

Obr.20 Ukázka souboru s výstupními body částic 
 
 
 
 

8.4 Vizualizace a kontrola výsledků simulace 

8.4.1 Vizualizace v ModPath-plot 
Při pokusu vizualizovat výsledky simulace v ModPath-plot operace vždy končila 

chybou. Experimentováním jsem zjistil, že ModPath-plot nenačte soubory uložené v módu 

COMPACT (což je zarážející, v další kapitole popisovaný ModTools naopak nedokázal 

pracovat s jiným formátem než COMPACT). 

Výsledky se nakonec podařilo zobrazit, bohužel pro další práci jsou nevhodné, 

export je možný do AutoCAD DXF, využívající kartézského souřadnicového systému. 
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Obr.21 Ukázka vykreslení trajektorií pohybu částic v prostředí ModPath-Plot 

 

Pro transformaci výstupních souborů do vhodného (dále využitelného) 

formátu jsem se rozhodl použít volně dostupný SW ModTools. 

 

8.4.2 Postup při práci s ModTools  
Systém souborů je velmi blízký ModPath, bylo potřeba pouze několika změn pro 

úspěšnou transformaci ze systému ModPath, do pravoúhlého souřadnicového systému. 

Byla použita verze 6.1 v operačním systému MS Windows XP. 

1) Úprava Name file: 

ModTools vyžaduje na vstupu pouze diskretizační soubor (ModFlow), soubor 

definující hranice modelu (ModFlow) a výstupní soubor z ModPath (Pathline,Endpoint..)  
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Obr.22 Obsah souboru Name file pro Modtools 

 

Bohužel ani tento nástroj nepracoval s testovanými daty korektně. První problém 

byl, že nenačetl data uložené v COMPACT formátu, který je v nových verzích ModPath 

prosazován. 

Další problémy nastaly při pokusu o transformaci linií, jelikož byl překročen 

maximální počet elementů přípustných pro provedení transformace (viz. obr.23). Důvodem 

je kombinace několika faktorů, především velikost modelového území. Snažil jsem se 

prozkoumat zdrojové kódy, abych odhalil možnost vyřešení toho problému (např. zvýšení 

hodnoty LENX), ale neúspěšně. Možnosti nastavení jsem neodhalil ani v dokumentaci. 

 

 
Obr.23 Modtools - chyba při transformaci linií z ModPath 

 

Vyzkoušel jsem tedy transformaci koncových bodů a ta se zdařila. Důvodem je 

menší počet parametrů, potřebných pro jejich zpracování. Jedná se o parametr ISUM 

(„součet indexů“), který musí být menší než parametr LENX(6000000). Při transformaci 

koncových bodů je použito méně atributů (podmínky byly splněny, obr. 24) než při 

transformaci linií, kde je výsledná hodnota ISUM > LENX.  
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Obr.24 Modtools - potvrzení úspěšné transformace koncových bodů 
 

Transformace koncových bodů proběhla úspěšně, ale místo souboru v ESRI 

shapefile, byly vytvořeny pouze textové soubory, kde jeden z nich obsahoval potřebné 

souřadnice. Tento soubor jsem převedl do formátu dbf, načetl do SW ESRI ArcMap a 

zobrazil spolu s hladinou podzemní vody. 

Bohužel při kontrole umístění koncových bodů nad hladinami podzemních vod, 

jsem zjistil evidentní posunutí souřadnic (předpokladem pro tuto úvahu bylo kopírování 

říční linie koncovými body, ovšem posunuté od dané řeky o desítky až stovky metrů). Při 

zadávání počátečních souřadnic modelu jsem přitom nastavil hodnoty obsažené ve 

výstupních souborech ModFlow. Rozdíl oproti předpokládané poloze bodů : (∆x = -100m; 

∆y = 220m). Chybu v jednotkách jsem vyloučil. ModTools pravděpodobně vyžaduje jiné 

souřadnice levého horního rohu modelu, než jaké jsou uvedeny ve výstupech z ModFlow. 
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Na obrázcích 25 a 26 je znázorněny koncové body 100 testovacích vypuštěných 

částic, s původními souřadnicemi z ModFlow (červené body) a koncové body, kdy byly na 

vstupu souřadnice opraveny (zelené barva). Tyto body kopírují říční linie. Průběh šíření 

jedné z částic je znázorněn oranžovou barvou (původní souřadnice), žlutou barvou 

identická částice umístěná v ModPath do stejné buňky, ale s opravenými souřadnicemi 

modelu. 

  

 
 

Obr.25 chybné nastavení souřadnic při transformaci výsledků z ModPath pomocí ModTools 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vzhledem k problémům s transformací souřadnic (nepodařilo se transformovat 

celou linii, ale pouze počáteční a koncové body) a evidentnímu posunu souřadnic modelu  

v ModTools jsem od tohoto řešení upustil a pro transformaci souřadnic z lokálního 
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souřadnicového systému ModPath do UTM a naopak, jsem v aplikaci musel použít vlastní 

výpočet.  

 

8.5 Implementace rozhraní 
 

Za klientskou část aplikace bylo zvoleno rozhraní Google Maps, zbývalo zvolit 

způsob komunikace se serverem a samotné serverové řešení zajišťující modelování pomocí 

ModPath. K řešení komunikace je možné použít různé technologie, např. CGI, SOAP nebo 

XML-RPC. Vzhledem k tomu, že klient pracuje pouze se dvěma parametry (zeměpisná 

šířka a délka) vždy ve stejném tvaru postačuje poměrně jednoduché řešení CGI. Parametry 

je tedy snadné přenést na server pouze pomocí protokolu http metodami GET nebo POST.  

Volba zpracování na serverové straně byla zvolena v souladu s metodou přenosu 

dat. Zvolil jsem osvědčené CGI rozhraní, které je schopno snadno zpracovat parametry 

zaslané výše zmíněnými metodami. Tyto parametry jsou dále předány tzv. CGI-skriptu, 

který zajistí veškeré potřebné operace na serveru a výsledek je předán opět CGI rozhraní 

zpět klientovi.  

 

8.5.1 Klientská část aplikace  
Pro použití Google Maps v mé aplikaci, bylo potřeba se seznámit s programovacím 

jazykem javascript, pomocí kterého jsou mapy i všechny funkce v internetovém prohlížeči 

zobrazeny.  

Pro vytvoření vlastní mapy je nejprve nutno získat jedinečný „klíč“, který je 

vygenerován pro doménu, ve které je daná mapová aplikace zobrazena. Ten se poté musí 

vložit do samotného kódu. Bez něj Google jejich mapy na vlastních stránkách používat 

nedovolí. Ještě je nutno dodat, že pro získání klíče je nutná registrace (účet ke všem 

službám této společnosti). Nejprve bylo potřeba zjistit, která funkce dokáže získat 

souřadnice z daného místa v mapě. Jedná se o jednu ze základních funkcí tohoto API, 

konkrétně funkce latlng.lat() pro zeměpisnou šířku a latlng.lng() pro délku. 

Poté stačí pouze zavolat událost, která tyto hodnoty pošle na server. Samotný 

(obecný) tvar je poměrně jednoduchý:  
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window.location="adresa?x="+ parametr1 +"&y="+ parametr2; 

 

Dále bylo potřeba nastavit implicitní zobrazení mapy v místě vytvořeného 

hydrogeologického modelu a v použitelném měřítku. Pro tyto potřeby zde existuje funkce 

map.setCenter. Dále jsem chtěl území vytvořeného modelu přesně vymezit tak, aby nebylo 

možno zvolit místo kontaminace tam, kde nebyl model vytvořen. Tuto potřebu jsem vyřešil 

překrytím mapy vytvořenou vrstvou ve formátu KML. Jedná se o vnější polygon 

přesahující dané území s vnitřním ("prázdným") polygonem kopírujícím hranice modelu. 

Pokud chce tedy uživatel zadat hodnotu vně hranic modelu, aktivuje pouze na KML vrstvu 

a ta mu sdělí, že pro dané území není k dispozici hydrogeologický model a proto nelze 

simulovat šíření kontaminace.  

 
Obr.26 Ukázka klientské části aplikace, ošetření zadávání vstupního bodu 

 
 

Toto KML je nutno umístit na server dostupný (viditelný) z internetu. Pokud by byl 

umístěn na lokálním serveru, bylo by potřeba aplikovat geoxml parser, který provádí 

syntaktickou analýzu kódu nutnou pro zobrazení. Tato situace například nastala při 
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vykreslování výsledné linie kontaminace. Bližší informace jsou rozepsány v serverové 

části aplikace [příloha 2]. 

8.5.2 Serverová část aplikace 
Serverová část aplikace musela být postavena na platformě Windows, ModPath se 

nepodařilo zkompilovat pod OS Linux. K dispozici mi byl poskytnut server, který ale 

nebyl přímo viditelný z internetu. Tato skutečnost zkomplikovala používání KML souborů 

uložených na serveru, kdy musel být použit parser těchto souborů. 

 Komunikace klientské a serverové části aplikace je postavena na CGI rozhraní, 

serverová část je napsána jako tzv. CGI-skript. Jedná se o poměrně jednoduchý princip. Na 

serveru je ve složce speciálně určené pro tento typ skriptů uložen CGI-skript, který 

„naslouchá“ a čeká, než jej nějaká aplikace zvenčí zavolá. Současně dokáže převzít 

parametry zaslané danou aplikací, to zajišťuje samotné CGI rozhraní. Poté je samotný 

skript spuštěn, dané parametry jsou použity podle potřeby a výsledek je navrácen nejčastěji 

ve formě webové stránky. 

1. Načtení parametrů do proměnné 
Pro převzetí parametrů přes CGI rozhraní je potřeba připojit CGI modul příkazem 

use CGI/;. Následuje vytvoření proměnou, do které se budou tyto parametry ukládat, např. 

příkazem $q = new CGI;,kde se přiřadí konkrétní parametry tímto způsobem: 

$vstup_delka= $q->param( 'x' );. Klientskou částí odeslané parametry jsou uloženy do 

proměnných. 

2. Transformace souřadnic do formátu ModPath 
Jelikož Google Maps pracuje se zeměpisnými souřadnicemi, bylo potřeba je 

transformovat do kartézského souřadnicového systému používaného programy ModPath, 

ModFlow a podobnými. Asi nejvhodnějším řešením, které se nabízelo, bylo nejprve 

transformovat zeměpisné souřadnice do pravoúhlých v zobrazení UTM a ty následně 

transformovat lokálního systému ModPath.  

První transformace je popsána v řadě materiálů, bylo teda potřeba je pouze přepsat 

do mého skriptu. Mohl jsem samozřejmě použít například knihovnu Proj4, která by toto 

mohla jednoduše zajistit. Tu bohužel nebylo možno použít, protože se nezdařila její 

instalace na použité platformě Windows.  Pravděpodobně to bylo způsobeno tím, že 
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většina takovýchto skriptů a webových serverů je uzpůsobena pro platformu Linux. 

Transformaci tedy provádí samotný můj skript, což se dá z mého pohledu považovat za 

výhodu. Není potřeba instalace dalších knihoven a programů na server. Transformaci jsem 

převzal z volně dostupného kódu v jazyce Matlab[17],[příloha 3].  

Vstupní bod kontaminace je tedy převeden ze zeměpisných souřadnic do UTM, 

zóny 33N, ve které se nachází testovací území. Pro umístění hydrogeologického modelu v 

různých zónách, by bylo potřeba tuto skutečnost ošetřit. Dále je potřeba jej transformovat 

do místních souřadnic ModPath. Problémem bylo, že tento typ transformace jsem v žádné 

dokumentaci nenašel, bylo tedy nutno vymyslet vlastní postup. Pro tento postup jsem 

nemohl převzít výsledky z testování v ModTools díky posunutí souřadnic celého modelu. 

Souřadnice levé horní buňky hydrogeologického modelu vytvořeného v ModFlow 

je definován v souboru *.mfs u atributu ORIG, konkrétně hodnoty ORIG 659831.0 

5570558.0 300.0. Poté bylo potřeba zjistit velikost buňky modelu. Tento údaj je spolu s 

počtem vrstev, počtem řádků a sloupců a dalšími údaji definován v souboru *.dis. V tomto 

případě jsou údaje uloženy interně pro každou buňku, je ale možné na tyto hodnoty 

odkázat do externího souboru. V daném případě je velikost buňky 38.95 metrů ve směru 

osy Y a 37.44 metrů ve směru osy X. 

Nejprve jsem od souřadnice bodu odečetl souřadnice pravého horního rohu modelu 

a vydělil rozměrem buňky v modelu. Tím jsem získal hodnotu sloupce resp. řádku buňky 

v místním systému, ve které se nachází daný bod. Desetinná místa jsem zapsal do hodnoty, 

definující lokální polohu v buňce (0 až 1), protože v opačném případě by byl bod umístěn 

vždy do středu buňky, což by snižovalo přesnost. Tyto hodnoty se zapsaly do souboru 

definující počátek simulace (start.loc) [příloha 4]. 

 

3. Spuštění ModPath 
Poté, co je soubor se startovní pozici částice uložen na server, je spuštěn samotný 

modelovací program ModPath s atributem mpath.rsp, který ihned načte předpřipravený 

response file a spustí simulaci. Příkaz může vypadat například takto: 

$mpath=`mpathr5_0.exe mpathOK.rsp` or die "nelze nalezt soubor"; 

Velmi důležité je využití znaku " ` ", zajišťující spuštění externího souboru. 
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4. Načtení výsledných hodnot ze souboru, transformace do UTM 
Výsledná linie je tedy uložena do souboru (pathline.pth) a je potřeba načíst 

potřebné hodnoty pro transformaci do UTM. Bylo nutno zjistit, které hodnoty v souboru 

definují polohu bodu a ty použít. Jedná se o hodnoty ve 2. a 3. sloupci, které přesně značí 

posunutí od počátku modelu. Načetl jsem tedy všechny řádky krom prvního s hlavičkou (v 

cyklu) a vždy k hodnotě ve 2. sloupci přičetl počáteční souřadnici X a k hodnotě ve 3. 

sloupci přičetl počáteční souřadnici Y. Tyto hodnoty jsem postupně ukládal do dvou polí 

(X a Y), pro následnou transformaci do výsledných zeměpisných souřadnic [příloha 5]. 

 

5. Transformace do zeměpisných souřadnic 
Opět jsem využil již vytvořené transformace v prostředí Matlab [16], které jsem 

pouze přepsal do jazyka Perl [příloha 6].  

 

6. Průnik linie s objekty, uložení nalezených objektů do KML formátu 
Jedná se o výpočetně náročnější operaci, kdy se hledají průniky všech částí linie se 

všemi hranami všech polygonů. Při testovacím nastavení 7 objektů a linie složené se 37 

segmentů se nejedná o zdlouhavý výpočet, skript jen nepatrně zpomalí celou aplikaci. 

Zjišťování průniku funguje následovně. Vždy jsou vybrány souřadnice jednoho segmentu 

linie a porovnávány se všemi liniemi, se kterých jsou složeny všechny segmenty všech 

polygonových objektů reprezentujících objekty zájmu.  Z krajních bodů linie se vytvoří 

přímka i z bodů segmentu objektu se vytvoří přímka a najde se průsečík přímek, musí být 

ošetřena možnost, že přímky mohou být rovnoběžné. Tento průsečík je následně 

porovnáván, zda se nachází mezi body obou přímek. Pokud ano, linie protnula objekt, ten 

je vypsán do výstupního souboru a pokračuje se v testování dalších objektů  [příloha 7]. 

 

7. Uložení linie do KML formátu 
Jedním z posledních kroků skriptu je vytvoření linie ve formátu KML, která je poté 

načtena do výsledné mapové aplikace. Postup je prostý, do souboru se zapíší potřebné 
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značky jazyka KML, pouze do značky <coordinates> se zapíší jednotlivé souřadnice 

lomových bodů linie kontaminace [příloha 8]. 

 

8. Výstup skriptu 
Po ukončení všech procesů v CGI-skriptu je potřeba přesměrování na konkrétní 

http adresu, kde je připraven mapový výstup s funkcí načítající a znázorňující nově 

vytvořenou KML linii a případně polygon se zasaženým objektem. Přesměrování CGI-

skriptu se provede umístěním příkazu Location do hlavičky: 

my $URL = "http://localhost/g5.html"; 

print "Status: 302 Moved\nLocation: $URL\n\n"; 

 

Je tedy potřeba připravit si výstupní webovou stránku, kde se budou zobrazovat i 

výstupy (dalo by se provést přesměrování a vykreslení i na adresu kde se bod kontaminace 

zadával, záleží na preferencích). Výstupní webová stránka se příliš neliší od vstupní, 

hlavně využitím zmiňovaného geoxml parseru[18]. Je zapotřebí ho použít, pokud je KML 

soubor načítán z lokálního serveru, bez přístupu na soubor z prostředí  internetu). Jedná se 

o skript v jazyce javaskript nahrazující parserování prováděné samotným Googlem. Bez 

tohoto kroku, se KML soubor v mapové aplikaci nezobrazí. V kódu níže je vidět jeho 

načtení <script src=”geoxml.js” ….> i použití "exml=new GeoXml…" [příloha 9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5.3 Výstupní část aplikace 
Po provedení výpočtu se uživateli zobrazí nová webová stránka, zobrazujícící 

kromě samotné mapy také vytvořenou linii kontaminace a v případě, že linie protnula 

některé objekty, zobrazí také tyto zvýrazněné objekty. Po označení tohoto objektu se 

zobrazí text s hodnotou, za jakou dobu od havárie bude daný objekt kontaminován. Ve 

spodní části je zobrazeno tlačítko, které uživatele vrátí zpět na výchozí webovou stránku 

aplikace, na které může zvolit jiné umístění polohy kontaminace. Prozatím aplikace 
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zobrazí pouze jednu linii, v případě jiných potřeb by bylo možno další zadané linie 

přidávat k předchozím a pouze by například existovalo tlačítko, které by výsledky 

předchozích simulací zahodilo. V dané verzi aplikace není možno editovat objekty, které 

mohou být zasaženy, ale případě zájmu by to nebylo nereálné. Například přidávání 

vlastních objektů ve formátu KML by nemělo být velkým problémem, ale možnost tyto 

objekty také odebírat nebo jinak editovat by už pravděpodobně tak jednoduché nebylo. 

 

 
 

Obr.27 – příklad výsledku aplikace 
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9 Porovnání výsledků simulace s desktopovým řešením v 
komplexním programu 

Výsledky programově ovládané a parametrizované aplikace je potřeba porovnat s 

výsledky z programu, který shodně využívá ModPath, ale ve formě desktopového řešení. 

Tím byl program GMS 6.0, kde vytvoření takovéto simulace je otázkou několika kroků a 

většinu nastavení předem připraví samotný program.  

Simulaci navrhla a spustila doc. Rapantová, která mi výstup předala v grafické 

podobě [obr. 28]. I přesto, že z takového výstupu nebylo možné polohu kontaminace zjistit 

exaktně, vizuální porovnáním grafických výstupů dle mého názoru dostatečně vypovídá o 

odpovídající funkčnosti aplikace. Výsledky mých simulací jsem vizualizoval v prostředí 

Google Earth [obr. 29]. 
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Obr.28 výstup simulace z GMS 6.0 

 

Obr.29 výstup simulace z vytvořené aplikace (vizualizace Google Earth) 
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10 Závěr 
 

Podařilo se vytvořit funkční webový prototyp aplikace pro modelování šíření 

kontaminace v podzemní vodě při splnění všech požadavků definovaných v zadání práce. 

Výsledky porovnání s provedenou simulací v desktopovém programu GMS verze 6.0 

ukazují dobrou shodu, i když se ji nepodařilo objektivně kvantifikovat.  

V celém postupu jsem narážel na problémy především týkající se dosažení 

správných výsledků v modelovacím programu ModPath a to především kvůli nedostatečné 

dokumentaci nových verzí, které obsahovaly značné změny oproti starší, dobře 

zdokumentované verzi 3.2. Komplikace s transformacemi souřadnic z lokálního 

souřadnicového systému ModPath do systému použitého v mapě byla vyřešena vlastní 

implementací volně dostupné knihovny. Při samotné implementaci rozhraní jsem na žádné 

zásadní problémy nenarazil.  

Využití programu GRASS a jeho funkcí pro dané potřeby se ukázalo jako 

nevhodné, dokud nebude implementována vhodná funkcionalita.  

Nově vytvořená aplikace může sloužit pro především pro demonstraci možnosti 

využití ModPath pro tvorbu jiných aplikací.  

Další vývoj aplikace by mohl umožnit zadávání objemu a typu kontaminující látky. 

Rovněž GUI by bylo vhodné dále rozvinout a přizpůsobit potřebám konkrétních 

koncových uživatelů (včetně případné integrace do komplexního IS). Bude také potřebné 

rozhodnout, kde a jakým způsobem bude řešena editace zájmových objektů. Všechna tato 

rozšíření již ale překračují původní zadání DP a je potřebné je řešit ve spolupráci 

s koncovým uživatelem. 
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