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Abstrakt 

 

Práce se věnuje modelování odtokového procesu v povodí ostrovské Bystřice v Krušných 

horách. Za tímto účelem byl využit srážkoodtokový model HEC-HMS. Specifickým cílem je 

modelování půdního odtoku, který je sledován na jedenácti srážkových událostech v období 

mezi roky 2009 až 2013. 

Byly provedeny analýzy základních fyzikálních vlastností půd vyskytujících se v zájmovém 

povodí. Výsledky těchto analýz byly následně použity k nastavení parametrů zkoumaných 

metod. Bylo zjištěno, že na modelování půdního odtoku má výrazný dopad vlhkost 

z předchozích srážek, která podmiňuje změnu základních fyzikálních vlastností půdy. 

Zanedbán byl vliv evapotranspirace a působení vegetace na půdní odtok. 

Pro parametrizaci modelu byly vybrány dvě metody popisující půdní odtok. Jednalo se o 

metodu SCS CN a metodu Green Ampt. Tyto dvě metody byly porovnány na vzorku 

výsledných událostí. Metody byly následně podrobeny manuální a automatické kalibraci. 

Výsledky poukázaly na nevýrazný rozdíl mezi oběma sledovanými metodami. Nebyla  tedy 

prokázána výrazně lepší předpovědní schopnost ani jedné z pozorovaných metod. 

 

Klíčová slova: modelování půdního odtoku, SCS CN, Green Ampt, HEC-HMS, infiltrace.  

  



Abstract 

 

This thesis applies the runoff process in ostrovská Bystřice river catchment in Ore Mountains. 

For this purpose we used runoff precipitation model HEC-HMS. Our specific goal is to model 

the soil runoff, which is observed on eleven runoff precipitation events in the period 2009 – 

2013. 

We analyzed basic physical characteristics of soils, which occur in observed river basin. The 

results were afterwards used to set up parameters of studied methods. We found out, that the 

moisture from antecedent precipitation influences modeling of soil runoff. The antecedent 

precipitation conditions the change of basic physical characteristic. We disregarded the 

influence of evapotranspiration and effect of vegetation on soil runoff.  

For the parameterization we have chosen two methods, which describe soil runoff. It was SCS 

CN and Green Ampt methods. These two methods have been compared on sample of 

resulting events. The methods were manually and automatically calibrating. The results 

showed on the insignificant difference between both observed methods. No better significant 

predicative capacity was manifested for one or other methods. 

 

 

Key worlds: soil runoff modeling, SCS CN, Green Ampt, HEC-HMS, infiltration  
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1 Úvod a cíle práce 

 

Hydrologické modelování je stěžejním nástrojem pro předpověď chování odtokového 

procesu. Vzhledem k rizikům, která hydrologický proces může představovat, jde o důležitý 

vědní obor. V průběhu let se vývoj hydrologického modelování ubíral různými směry s cílem 

vyvinout co možná nejpřesnější mechanizmus pro předpověď reakce povodí na srážkovou 

událost. K sestrojení efektivního hydrologického modelu je nutná znalost jednotlivých složek 

podílejících se na generování odtoku. 

Jednou z nejvýznamnějších složek podílejících se na generování odtoku z povodí je 

půdní vlhkost, která tvoří významnou zásobu vody na zemi. Právě ta má zásadní vliv na 

přerozdělení a objem odtoku z povodí. To platí též v případě experimentálního povodí 

ostrovské Bystřice v Krušných horách.  K modelování tohoto procesu slouží celá řada metod, 

které využívají různé druhy parametrů. Chování půdního odtoku a potažmo infiltrace je také 

velmi ovlivněno charakterem prostředí. Z tohoto důvodu je nutný výběr co možná 

nejvhodnější metody, která by na základě příslušných parametrů správně reprezentovala 

chování půdního odtoku ve sledovaném prostředí. Díky výběru vhodné metody pro 

předpověď půdního odtoku můžeme dosáhnout kvalitních výsledků v modelování celkového 

odtoku z povodí, díky čemuž můžeme předejít škodám, které představují extrémní klimatické 

události, jako jsou například povodně nebo dlouhotrvající extrémní sucha.   

Hlavním cílem této diplomové práce je zjištění využitelnosti modelu půdního odtoku 

pro předpověď dopadu extrémních srážkových událostí na odtok z malého horského povodí. 

Řešeny přitom byly následující otázky 

 Parametrizace a kalibrace hydrologického modelu, 

 Modelování půdního odtoku a zhodnocení výsledků modelování půdního odtoku, 

 Ověření spolehlivosti a výkonnosti půdního modelu. 

 

Pro účel této práce byly k modelování půdního odtoku zvoleny metody SCS CN a 

Green-Ampt. Tyto metody jsou poměrně odlišné ve svém teoretickém základu, jelikož 

metoda SCS CN je založena spíše empiricky a metoda Green-Ampt pracuje s fyzikálními 

vlastnostmi půd. Vzhledem k rozdílné podstatě obou použitých metod jsou očekávány 

následující výsledky 

1) Model Green-Ampt by měl povrchový odtok modelovat spolehlivěji, 

2) Metoda SCS CN by měla hodnoty povrchového odtoku podhodnocovat , 
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3) Model Green-Ampt by měl lépe reflektovat mezidenní změny intenzity srážek, 

4) Významnou úlohu v modelování srážkoodtokového procesu bude mít vlhkost 

z předchozích srážek. 

 

Pro účely práce byl zvolen dlouhodobě používaný a široce dostupný model HEC-

HMS. Práce je rozdělena do šesti hlavních oblastí. Po úvodní kapitole, která je zaměřena na 

představení cílů a očekávaných výsledků práce, následuje kapitola podávající informace o 

současném výzkumu a vývoji poznatků v oblasti půdního odtoku. Třetí kapitola se věnuje 

metodám vlastního modelování, využitým datům a také stručné fyzickogeografické 

charakterizaci zájmového území. Ve čtvrté části jsou představeny dosažené výsledky, které 

jsou poté v páté kapitole diskutovány. V posledním oddílu jsou shrnuty závěry diplomové 

práce. 
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2 Přehled poznatků o půdním odtoku 

 

2.1 Modelovaní srážkoodtokových procesů 

 

Na fungování odtokového procesu nahlížejí jednotliví autoři z různých hledisek. 

Jelikož se jedná o poměrně složitý přírodní proces, ve kterém hraje roli  celá řada proměnných, 

tak snažíme-li se jej predikovat, je třeba některé dílčí procesy zjednodušit či zcela zanedbat. 

Při hodnocení výsledků vzešlých z hydrologických modelů je proto nutné vždy počítat s jistou 

mírou nereprezentativnosti a možností chyb, což je pak nutné zohlednit při jejich interpretaci.  

Srážkoodtokové modelování je v současné době poměrně široce využívaným 

nástrojem v analýzách chování hydrologických systémů. Jejich nepopiratelným přínosem je, 

že díky nim je možné predikovat rizikový přírodní faktor v podobě výšky a rychlosti odtoku 

z povodí na základě různých vstupních dat. Vstupními daty jsou převážně informace o 

intenzitě srážek a v případě potřeby modelování odtoku z tání sněhu, například v jarním 

období, také informace o výšce sněhové pokrývky a teplotě. V současné době se nám nabízí 

celá řada modelovacích nástrojů, jež umožňují modelovat odtok rozličnými pracovními 

postupy. Jednotlivé modely lze klasifikovat podle mnoha kritérií (Daňhelka a kol., 2003; 

Jeníček, 2005; Jeníček a kol. 2011) 

o Podle kauzality: na základě existence a neexistence vztahu kauzality rozlišujeme 

deterministické a stochastické modely. 

Deterministické modely: je u nich patrná funkční vazba mezi příčinou a důsledkem, 

tzn. určitá vstupní veličina (srážka) má přímý vliv na veličinu výstupní (odtok). 

Deterministické modely je možné dále dělit na fyzikální a empirické. 

Stochastické modely: chybí u nich kauzální vztah. Jsou reprezentovány modely 

pravděpodobnostními, které mohou generovat například časové řady určité sledované 

veličiny. 

o Podle časové diskretizace: podle časového charakteru simulované události rozlišujeme 

kontinuální a epizodní modely. 

o Podle prostorové diskretizace: podle způsobu rozčlenění zkoumaného území 

rozlišujeme celistvé, distribuované a semidistribuované modely. 

Celistvé modely: jde o modely se soustřednými parametry, kdy je za účelem 

zjednodušení povodí rozčleněno na menší subpovodí, u nichž se uvažuje 
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s homogenním stavem sledovaných veličin. Tyto modely jsou hojně využívány, 

jelikož práce s nimi není náročná. 

Distribuované modely: vycházejí z předpokladu, že rozdělením území na menší 

jednotky lze zachovat prostorovou variabilitu zkoumaných jevů. Používá se dělení do 

buněk (gridů), případně do nepravidelné trojúhelníkové sítě (TIN). 

Semidistribuované modely: i zde je zájmové území rozděleno na menší celky, ale 

dělícím kritériem je vždy určitá veličina, například land-use, vegetace nebo půda. Tyto 

nástroje pro modelování hydrologických procesů jsou nejpřesnější, jelikož dokážou 

vyjádřit prostorovou variabilitu sledovaného území. 
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2.2 Vývoj hydrologického modelování 

 

Počátky hydrologického modelování, ve smyslu kvantifikace odtoku z povodí, 

představuje Mulvaneyho racionální metoda (Mulvaney, 1851 in Beven, 2001). Se znalostí 

srážkového úhrnu, rozlohy povodí a empirického odtokového koeficientu dokáže odhadnout 

kulminační průtok (Beven, 2001).  

Pokrok v oblasti hydrologického modelování přinesla práce Roberta E. Hortona 

(1933), který představil myšlenku, že v momentě překročení infiltrační kapacity půdy vlivem 

intenzivních srážek dochází k exponenciálnímu poklesu infiltrační rychlosti. Vyčerpání 

infiltračního potenciálu a pokles infiltrační rychlosti pod kritickou úroveň pak v konečném 

důsledku vedou k vytvoření povrchového odtoku. 

Dalším důležitým milníkem na poli hydrologického modelování bylo uvedení 

konceptu takzvaného jednotkového hydrogramu (Sherman, 1932 v Chow a kol., 1988). 

Jednotkový hydrogram je hypotetická odezva povodí na jednotkový efektivní déšť, která je vždy 

stejná pro déšť dané doby trvání. Jednotkový hydrogram se stal na dlouhou dobu jedním ze 

základních nástrojů hydrologické praxe, byl dále rozvíjen a aplikován v mnoha variantách. 

Zcela zásadní vliv na vývoj hydrologického, potažmo environmentálního modelování má 

vývoj výpočetní techniky. Ten vedl především ke zpřesnění výpočetních operací a ke snížení času 

potřebného pro jednotlivé operace, jež jsou v rámci modelování prováděny. Prvním modelem, 

který výhod pokročilé výpočetní techniky využil, byl model navržený v 60. letech na Stanfordově 

univerzitě zvaný SWM (Storm Water Model). Dalšími významnými modely jsou MIKE SHE, 

SHETRAN a případně SACRAMENTO využívaný Českým hydrometeorologickým ústavem 

(Obr. 1).  

V České republice začal vývoj srážkoodtokových modelů především po katastrofální 

povodni v roce 1997. 
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Obr. 1: Schéma srážkoodtokového procesu v modelu SACRAMENTO (ČHMÚ, 2012) 

 

 

Postupný vývoj srážkoodtokových modelů vedl tedy od empiricky založených modelů 

k modelům s fyzikálním základem. Současně s vývojem výpočetní techniky se zdokonalují i 

nástroje pro modelování hydrologických procesů, stávají se komplexnějšími, případně 

specializovanějšími. Otázkou však zůstává, nakolik vede případná komplexnost či 

specializace ke zlepšení předpovědi, jelikož složité modely s mnoha parametry mají velké 

náklady na kalibraci a specializované modely nemusí vždy reflektovat relevantní údaje. 

Obecně však platí, že model může být jen tak dobrý, jak kvalitní jsou data, se kterými pracuje 

(Beven, 2001). 
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2.3 Infiltrace 

 

Infiltrace je proces, při kterém srážková voda, případně i voda z jiných zdrojů 

(břehová infiltrace, infiltrace ze zavlažovacích systémů apod.), vstupuje do půdního prostředí 

nebo do dobře propustných hornin, a odtud pak do zásobáren podzemní vody. Zjednodušeně 

se jedná o převádění povrchové vody do vody podzemní. Infiltrovaná voda je brána jako 

určitá ztráta srážkové vody na povodí, jelikož se nepodílí na odtoku vody z daného povodí. 

Mezi další procesy ovlivňující ztrátu vody na povodí patří intercepce, transpirace 

s evapotranspirací a zadržení vody v povrchových a podpovrchových depresích. 

Proces přerozdělení vody v půdě lze zapsat pomocí rovnice (1) 

 

                                (1)  

kde  

― ∆SMC = změna v obsahu půdní vlhkosti 

― f = rychlost infiltrace 

― c = rychlost, která je vodě přidána vlivem kapilárních sil ze spodních zvodní 

― d = rychlost odvodnění půdy 

― ET = evapotranspirační ztráta 

― v = změna ve velikosti výparu 

― TFLOin = podpovrchový odtok vstupní 

― TFLOout = podpovrchový odtok výstupní 

 

Z této rovnice je zřejmé, že se na pohybu vody půdou podílí celý soubor proměnných. 

Tyto proměnné jsou ovlivněny podmínkami, které na vodu v konkrétním půdním prostředí 

působí. Infiltrace je tedy značně variabilní prostorový proces, který je ovlivněn místními a 

časovými podmínkami. 

V případě infiltrace srážkové vody do půdy se na infiltraci podílí pouze takzvaná 

hydrologicky efektivní srážka. Jedná se o vodu, které je na základě okolního prostředí 

umožněno prostřednictvím infiltrace proniknout do půdy. Srážková voda zachycená 

v povrchových depresích, vegetačním krytem nebo voda dopadající přímo do vodního 

rezervoáru se na infiltraci přímo nepodílí. Ve srážkoodtokových modelech pak tato srážková 

voda vystupuje jako tzv. počáteční ztráta. 
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Energie, kterou jsou infiltrované srážky k půdě poutány, se nazývá vodní potenciál 

půdy. Tato energie je vždy vztažena k určité jednotce: hmotnosti, objemu nebo tíze. Tyto 

jednotky pak definují charakter vodního potenciálu půdy. Součet všech přitažlivých sil, 

kterými k sobě půda vodu váže, se nazývá celkový vlhkostní potenciál. Složkami potenciálu 

jsou gravitační, osmotický, pneumatický a zátěžový potenciál. Vlhkostní potenciál má vždy 

zápornou hodnotu, jelikož vyjadřuje, jak velká síla je třeba k odstranění vody z půdního 

systému. Pohyb vody půdou pak probíhá na základě vlhkostního a gravitačního potenciálu. 

Obecně se dá říci, že vlhkostní a gravitační potenciál charakterizují celkovou energii půdního 

systému (Císlerová 1989). Zásadní veličinou ovlivňující pohyb vody půdou je gravitační 

potenciál.  

Rychlost pohybu vody půdou určuje infiltrační rychlost. Jedná se o rychlost, jakou 

vniká určité množství vody do půdního profilu za určité časové období. Závisí především na 

typu půdy a na předchozím obsahu vody v půdě, tedy na míře jejího nasycení. Vysoká 

rychlost infiltrace je v suchých půdách, které nebyly předchozími srážkami dostatečně 

nasyceny, a tato rychlost se pak snižuje v závislosti na stoupajícím úhrnu srážek (Kutílek, 

1978). Se stoupající intenzitou srážek postupně dochází k poklesu infiltrační rychlosti 

současně s tím, jak dochází k naplňování infiltrační kapacity půdy (Obr. 2). 

 

 

 
 

 
 

Obr. 2. Vliv efektivních srážek a nasycené infiltrační kapacity na tvorbu povrchového odtoku (Jones, 1997) 

  

R
ai

n
fa

ll
 a

n
d

 i
n

fi
lt

ra
ti

o
n

 

ra
te

s,
 m

m
 h

-1
 

 

Hours 



 

 
17 

Infiltrační kapacita je ustálený půdní parametr, který udává, jaké množství vody 

dokáže půda infiltrovat. Je limitujícím faktorem infiltrační rychlosti. V momentě, kdy je 

vlivem dešťových srážek vyčerpána infiltrační kapacita půdy, dojde k ustálení infiltrační 

rychlosti. V tomto okamžiku již není půda schopna další vodu pojmout a dochází k její 

akumulaci na povrchu. Schopnost půdy infiltrovat vodu se někdy také nazývá retenční 

(infiltrační) potenciál. Půda je v podstatě vodním rezervoárem, který hraje v hydrologickém 

systému pevnin významnou roli. Celkově objem vody zadržený v půdě převyšuje objem vody 

v nádržích a vodních tocích (Kutílek, 1978). Hodnota infiltrační kapacity je podmíněna 

pedogenezí. Čím vyšší je infiltrační kapacita půdy, tím pomalejší bude následný nástup 

povrchového odtoku na povodí (Kutílek, 1978). Vysoký infiltrační potenciál mají například 

hluboké dobře vyvinuté půdy s existencí organogenního horizontu, naproti tomu malé 

hodnoty retenčního potenciálu mají půdy mělké a především rašeliniště, kde jsou  hodnoty 

infiltračního potenciálu téměř nulové, jelikož rašeliniště jsou zcela nasycena vodou. Infiltrační 

rychlost je funkcí kumulativní infiltrace a její rychlost klesá v závislosti na nárůstu 

kumulativní infiltrace s časem. Graficky je vztah kumulativní infiltrace a infiltrační rychlosti 

znázorněn na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Poměr infiltrační rychlosti a kumulativní infiltrace (Maidment, 2014) 

 

kde 

― f = rychlost infiltrace [cm h
-1

] 

― F = kumulativní infiltrace [cm h
-1

] 

― t = čas [h
-1

] 

 

Infiltrační rychlost tedy odpovídá změně hloubky kumulativní infiltrace. 

Obsah vody v půdě v určitém okamžiku stanovuje vlhkost půdy. Tu můžeme 

vztáhnout k celkovému objemu půdy a budeme hovořit o vlhkosti objemové nebo k 

celkovému množství půdních pórů a budeme hovořit o relativní vlhkosti půdy. Velmi 
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populární je využívání vlhkosti hmotnostní, což je v podstatě poměr hmotnosti vody k určité 

hmotnosti půdy. Vlhkost půdy je udávána v procentuálních hodnotách a je ovlivněna, stejně 

jako infiltrační potenciál, pedogeografickými podmínkami, ale rozhodující je pro ni množství 

srážek, kterým byla půda vystavena. Jde o velice důležitý faktor pro modelování 

srážkoodtokových procesů. Obecně vyjadřuje vlhkost půdy stav půdního systému (Císlerová, 

1989). Půdní vlhkost ovlivňují nejvíce tyto složky: minerální částice, jílovité a koloidní 

částice a propojené svazky živých a mrtvých biotických látek. Půda a její složky k  sobě totiž 

vodu poutají pomocí absorpčních, adsorbčních, osmotických a kapilárních sil (Císlerová, 

1989).  

Nejvýznamněji k rozložení vlhkosti půdy přispívají síly kapilární, které vznikají díky 

povrchovému napětí uvnitř půdních pórů. Kapilární síly se zvyšují současně s tím, jak se 

snižuje poloměr pórů. Celkový součet kapilárních sil uvnitř půdy se nazývá kapilární 

potenciál, případně matrixový potenciál. Tento potenciál se zvyšuje úměrně se snižováním 

obsahu vody v půdě a je ho tedy možné vyjádřit logaritmickými vztahy.  

Podle toho, jak je půda vodou provlhčena, rozlišujeme dva typy půdního prostředí  

o Prostřední nasycené: pro něj je charakteristické, že všechny půdní póry jsou 

vyplněny vodou a retenční potenciál tohoto prostředí byl vyčerpán. Nezbývá tedy 

již žádný potenciál pro infiltraci vody. Nicméně půda není vždy kompletně 

nasycena pouze vodou, jelikož určitá část půdy může být vyplněna také vzduchem.  

o Prostředí nenasycené: odpovídá stavu, kdy je půda vodou provlhčena pouze 

částečně a nebyl ještě vyčerpán její retenční potenciál. Určitému stupni nasycení 

odpovídá určitá rychlost infiltrace. S nárůstem vlhkosti se infiltrační rychlost 

snižuje a v momentě, kdy dojde k úplnému nasycení, dojde také k ustálení 

infiltrační rychlosti. 

 

Infiltrace je tedy dvoustupňový proces. Na začátku srážkové události, kdy je srážková 

intenzita nižší než infiltrační rychlost půdy, je veškerá voda infiltrována. V momentě, kdy 

vlivem pokračujících srážek a poklesu infiltrační rychlosti dojde k vyčerpání retenčního 

potenciálu půdy, dochází k akumulaci veškeré vody na povrchu. Infiltrační modely se pak na 

základě informací o vlastnostech půdy a intenzitě srážek snaží predikovat, kdy dojde k tomuto 

okamžiku. Na základě tohoto údaje pak mohou modelovat odtokový proces.  

Pohyb vody půdou je v podstatě mechanická činnost, při níž vodní částice překonávají 

odpor částic půdních, které na ně působí třecími silami (Valentová 1994). Zásadní vliv na 

pohyb vody půdou má charakter půdních pórů a kapilární síly, jež uvnitř těchto pórů působí. 
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Pórovitost půdy a kapilární síly ovlivňují základní hydraulické charakteristiky půdy, kterými 

jsou retenční křivka a hydraulická vodivost. 

Retenční křivka vyjadřuje vztah mezi vlhkostí a tlakovou výškou. V podstatě udává, 

jakým způsobem dovede určitý druh půdy vodu infiltrovat při stanovené vlhkosti (viz obr. 4).  

 

Obr. 4: Retenční křivky pro různé typy půd (Kutílek 1978) 

 

Hydraulická vodivost, jinými slovy filtrační součinitel, vyjadřuje schopnost 

pórovitého prostředí vést vodu. Podle charakteru prostředí rozlišujeme nasycenou a 

nenasycenou hydraulickou vodivost. Hydraulickou vodivost můžeme stanovit pomocí 

terénních, případně laboratorních metod.  

Pro laboratorní měření je nutný odběr neporušených půdních vzorků. Ke stanovení 

hydraulické vodivosti se pak užívají rozličné filtrační aparáty měřící rychlost průchodu vody 

odebraným půdním vzorkem. Tyto přístroje dělíme podle toho, zda pracují při konstantním či 

proměnlivém hydraulickém sklonu. Problémem při stanovení hydraulické vodivosti 

v laboratorních podmínkách je, že výsledky nejsou zcela přesné, a to především z toho 

důvodu, že odebraný vzorek ani zdaleka nedosahuje parametrů reprezentativního 

elementárního objemu. 

Terénní metody se rozlišují podle toho, zda ke stanovení hydraulické vodivosti 

využívají nebo nevyužívají hladinu podzemní vody. Vyskytuje-li se v povodí dostupná 

hladina podzemní vody, užívají se k měření hydraulické vodivosti sondážní měření, případně 

čerpací zkoušky z vrtů. Více o těchto metodách se můžeme dočíst v publikacích Kutílka 

(1978) nebo Valentové (1994). V případě, že hladina podzemní vody dostupná není, užívají se 
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k měření hydraulické vodivosti různé typy infiltrometrů, případně dešťových simulátorů. 

Velmi často se užívají dvouválcové infiltrometry, které se vpraví do půdy a je sledován čas 

potřebný k poklesu hladiny ve válci (obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Schéma dvouválcového infiltrometru (Kutílek, 1978), Tlakový infiltrometr (VÚMOP, 2014) 

 

Dále se ke stanovení hydraulické vodivosti užívají takzvané tlakové infiltrometry 

(obr. 5), které se skládají z kovového prstence, jenž je zatlučen do země a následně je na něj 

umístěn plastový válec. Tento válec funguje na principu Mariottovy láhve (Matula a 

Kozáková, 1997). Při užití těchto infiltrometrů je sledován pokles tlaku vody ve válci, 

přičemž tento pokles je následně přepočten na hodnoty hydraulické vodivosti, tedy [m h
-1

]. 

K matematickému popisu pohybu vody půdou slouží celá řada aproximací. Vždy se 

jedná o aproximace, které v sobě spojují rovnici zachování hmoty a rovnici proudění. Rovnice 

zachování hmoty je velice důležitou fyzikální rovnicí. Vyjadřuje zákon zachování určité 

veličiny na základě jejího prostoročasového rozložení. Obvykle se řeší v diferenciálním tvaru, 

rovnice (2). 

   
   
  

 
   

  
 
   
  

  
  

  
 (2)  

kde  

― Vx, Vy, Vz = rychlosti proudění ve směrech x, y, z [m h
-1

] 

― θ = objemová půdní vlhkost [%] 

 

Tato rovnice obecně vyjadřuje potenciál proudění ve třech možných směrech v závislosti na 

vlhkosti půdy a na čase. 
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 Darcyho rovnice 

 

Henry Darcy byl jeden z prvních, kdo se pokusil vyjádřit pohyb vody půdou 

matematicky. V roce 1834 dostal za úkol vybudovat vodovodní systém pro francouzské město 

Dijon, které trpělo nedostatkem kvalitní vody. Jeho práce se stala základem pro obory jako je 

hydraulika, hydrodynamika a hydropedologie. Výsledky své práce představil v díle Fontány 

Dijonu (Darcy 1834).  

Z jeho výzkumu vzešla základní rovnice pro pohyb vody porézním prostředím, která 

je v hydraulice využívána dodnes. Tato rovnice vychází ze zákonů o zachování hmoty a 

obecně definuje rychlost, jakou projde kapalina trubicí vyplněnou porézním materiálem o 

stanoveném průměru (obr. 6). 

 

Obr. 6: Stacionární nasycené prouděné sloupcem půdy o průřezové ploše (Kutílek 1978) 

 

Darcyho rovnice popisuje pohyb vody nasyceným půdním prostředím. Rychlost 

pohybu vody nasyceným prostředím je přímo úměrná výšce hladiny nad sloupcem půdy a 

nepřímo úměrná délce půdního sloupce. Zjednodušeně můžeme říci, že rychlost se zvyšuje se 

stoupající intenzitou srážek a snižuje s nárůstem hloubky půdního sloupce. Samozřejmě je do 

jisté míry také závislá na viskozitě kapaliny do půdního prostředí vstupující. Popis proudění 

vody půdou je popsán obecnou rovnicí (3).  

    
  

 
 (3)  

kde  

― ∆H = rozdíl hladin, před vtokem a po výtoku z půdy [cm] 

― K = hydraulická vodivost [m h
-1

] 

― L = hloubka půdního sloupce (vzdálenost, kterou musí voda urazit od vtoku po 

výtok) [cm] 

 

Rychlost proudění vody půdou je tedy ovlivněna především tlakovým potenciálem, 

hydraulickou vodivostí půdy a mocností půdního horizontu. Takže pokud známe rozdíl 
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hydraulické výšky mezi dvěma místy na povodí, můžeme Darcyho rovnici využít ke 

stanovení hydraulické vodivosti. Omezení platnosti Darcyho rovnice jsou dána jejím 

charakterem. Tato rovnice není použitelná u příliš jemnozrnného materiálu, kde funguje 

laminární proudění, ani u příliš hrubozrnného materiálu, kde panuje proudění turbulentní. Pro 

rozlišení mezi laminárním a turbulentním prostředím slouží tzv. Reinoldsovo číslo  

(Kutílek 1978). 

 

 Darcy-Buckinghamova rovnice 

 

Tato rovnice slouží k výpočtu rychlosti stacionárního nenasyceného proudění. Jedná 

se o obdobnou formu infiltračního pokusu, kterou vytvořil Henry Darcy, s tím, že je do ní 

navíc zapojena složka vzduchu. V případě Darcy-Buckynghemovy rovnice dochází ke změně 

rychlosti proudění v důsledku změny vlhkostního potenciálu v půdě a vlivem změny 

vzdálenosti mezi body s rozdílným vlhkostním potenciálem. Voda se v půdě pohybuje z místa 

s vyšším vlhkostním potenciálem do místa s nižší hodnotou vlhkostního potenciálu. Její 

rychlost je pak určena na základě rozdílu potenciálu ∆H a vzdáleností bodů L, mezi nimiž 

pohyb vody probíhá a hydraulickou vodivostí půdy. 

Celkový vláhový potenciál je udáván v jednotkách hydraulické výšky. Darcy-

Buckinghamova rovnice pro nenasycené proudění je zapsána rovnicí (4). 

 

     
  

  
 (4)  

 

Ve dvoj- a trojrozměrných úlohách, vyjadřujících proudění vody půdou ve všech třech 

dimenzích, je rovnice zapsána ve tvaru (5). 

 

           (5)  

kde  

― v = rychlost proudění [m h
-1

] 

― H = hydraulická výška [cm] 

― K = nenasycená hydraulická vodivost [m h
-1

] 
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Celkový vlhkostní potenciál (hydraulická výška) H můžeme vyjádřit jako součet všech 

potenciálů ve všech třech směrech proudění. Nenasycená hydraulická vodivost K (h) je 

součinitel, který nám říká, do jaké míry umožňuje půda proudění vody půdou. Obvykle se 

uvádí v cm
2
.s

-1
, je závislá na vlhkosti Θ nebo na vlhkostním tlakovém potenciálu (záporné 

tlakové výšce) h. Jedná se tedy o popis toho, jak půda dokáže vést vodu na základě své 

vlhkosti K (Θ) nebo na základě svého vlhkostního potenciálu K (h).  

 

 Richardsova rovnice 

 

Richardsova rovnice vychází ze zákona o zachování hmoty a Darcyho zákonů (Lei a 

kol., 1988). Užívá se pro výpočet nestacionárního nenasyceného proudění. V tomto případě je 

třeba brát v potaz změnu rychlosti proudění v závislosti na změně objemu vlhkosti. Ta je 

samozřejmě variabilní podle intenzity srážek a je závislá na celé řadě vnějších i vnitřních 

faktorů. Richardsova rovnice tedy vyjadřuje, jak je rychlost proudění vody variabilní 

v závislosti na změně vlhkosti půdy, kterou lze vyjádřit rovnicí kontinuity (Kutílek, 1978). 

Pokud uvažujeme jeden směr, kterým se bude vývoj systému ubírat, tedy buď vysušování, 

nebo zvlhčování, můžeme s přihlédnutím k vlhkostnímu potenciálu h a objemové vlhkosti Θ 

rovnici zapsat ve tvaru rovnice (6). 

 

 

 

(6)  

 

Richardsovu rovnici můžeme podle způsobu využití zapsat jednak v kapacitním, 

jednak v difúzním tvaru. Častěji je používaný kapacitní tvar rovnice (Císlerová 1989), kde 

neznámou je vlhkostní potenciál h. Tento tvar Richardsovy rovnice je obecně užívanější 

proto, že poté, co do rovnice zavedeme derivaci retenční čáry, tedy specifické vodní kapacity, 

ji můžeme využít jak pro proudění nasycené, tak pro proudění nenasycené. Tento vztah je 

zapsán rovnicí (7). 

  
  

  
 

 

  
   

 

  
     (7)  

 

Při řešení Richardsovy rovnice je třeba vždy nastavit počáteční a okrajové podmínky. 

Těmito podmínkami se snažíme eliminovat proměnlivost prostředí, v němž řešenou rovnici 

počítáme. Pro větší přiblížení analytického řešení rovnice skutečnému stavu se využívají dva 
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typy numerických řešení. Jedná se o metodu konečných prvků a metodu konečných rozdílů. 

Blíže tyto postupy vysvětluje Kutílek (1978). 

Pro ucelení metody Richardsových rovnic byl vyvinut model HYDRUS-1D, založený 

na metodě konečných prvků. Tento model je hojně využíván pro simulaci jednorozměrného 

pohybu vody v různě nasycených půdách (Šimůnek a kol., 2005). 

 

2.4 Metoda podle Horton 

 

První metodu, která popisovala povrchový odtok, navrhl roku 1930 Robert E. Horton. 

Jím odvozená teorie vychází z rovnice (8). 

 

               
    (8)  

kde 

― ft = infiltrační rychlost v čase t [cm h
-1

] 

― fc = nasycená infiltrační kapacita [l m
-1

] 

―    = počáteční rychlost infiltrace v době t0 [cm h
-1

] 

―   = hydraulická vodivost dané půdy [cm h
-1

] 

Hortonova teorie zjednodušeně vysvětluje vznik povrchového odtoku. Ten vzniká v momentě, 

kdy intenzita deště překročí infiltrační kapacitu. Voda se začne pohybovat po svahu, její 

pohyb se soustředí do stružek a rýh, které se postupně spojí a dochází ke vzniku vodního toku. 

Řídícím faktorem je tedy infiltrační kapacita půdy. Zjednodušeně je tento proces znázorněn na 

obrázku 7.  

 
 

Obr 7.: Schéma hortonova odtoku, rainfall= srážky, overrland flow = povrchový odtok,  

surface infiltration = infiltrace, Base flow = podpovrchový odtok (HEC, 1994) 

 

Nicméně Hortonova teorie je velmi zjednodušeným výkladem vzniku povrchového 

odtoku a navíc je aplikovatelná spíše v aridních oblastech, kde není povrchový odtok ovlivněn 



 

 
25 

povrchovými podmínkami prostředí. Navíc Hortonova teorie není prostorově variabilní. Pod 

vlivem těchto nevýhod bylo nutné Hortonovu teorii nahradit multiprocesními časoprostorově 

variabilními systémy (Jones, 1997). Jedná se o empiricky či fyzikálně založené metody, které 

mohou být reprezentovány metodami SCS CN a Green-Ampt.  

 

2.5 Metoda SCS CN 

 

Metoda SCS CN je vystavena na empirických základech. Byla vyvinuta americkým 

ústavem pro ochranu půd (Soil Conservation Service = SCS) primárně pro potřeby 

modelování odtoku ze zemědělských povodí v USA. Nicméně posléze došlo k jejímu 

rozšíření nad rámec původního zaměření. Byla modifikována pro různé typy land-use, 

například pro zalesněná nebo urbanizovaná povodí. Dále byla využita pro hodnocení 

bouřkového odtoku, díky čemuž se stala nedílnou součástí složitějších simulačních modelů 

(Holman a kol., 2003). Jde o jednoduchou a široce používanou metodu sloužící k odhadu 

přímého odtoku z malého povodí (Brevnova, 2001).  

Mezi její největší přednosti patří fakt, že distribuuje složité povrchové podmínky jako 

typ půdy, land-use a hydrologické vlastnosti půdy pouze do několika parametrů (Soulis a kol., 

2011) a tyto parametry jsou vždy před začátkem simulace známé. 

Prvním parametrem je hodnota takzvané CN křivky. Jedná se o bezrozměrnou 

odtokovou křivku, vyjadřující odtokový potenciál daného území v intervalu od 0 do 100. Čím 

nižší hodnota CN křivky je, tím nižší je odtokový potenciál sledovaného prostředí. Odtokový 

potenciál se řídí především podle předchozích vlhkostních podmínek, půdního typu, land-use 

a v případě zemědělských povodí i podle způsobu obhospodařování půdy (USDA SCS, 1985). 

K odvození CN křivek došlo na základě vyhodnocení výsledků několika tisíc infiltračních 

pokusů provedených v letech 1930 a 1940 (Ponce 1996). Tato teorie se opírá o empirické 

poznatky, které v sobě ale současně zahrnují jistý fyzikální základ a lze tedy říci, že jde o 

jakousi kvazifyzikální metodu. Řídící myšlenkou je, že rychlost infiltrace je ovlivněna 

hydrologickými vlastnostmi dané půdy. Na základě toho byla stanovena charakteristika 

hydrologických půdních skupin, která rozděluje půdní typy do čtyř skupin podle jejich 

schopnosti zadržovat či propouštět vodu. Členění hydrologických půdních skupin je 

znázorněno v následující tabulce (1). 
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Tabulka 1.: Hydrologické půdní skupiny 

 

o A: mají nízký odtokový potenciál a vysokou infiltrační rychlost. Jde zejména o 

hluboké dobře odvodňované půdy, vyznačující se vysokou mírou přenosnosti vody.  

o B: při zamokření mají střední hodnotou infiltrační rychlosti. Jde o mírně hluboké až 

hluboké půdy se střední zrnitostí. 

o C: při zamokření mají nižší infiltrační rychlost. Jde o mírně hluboké půdy, ve kterých 

se často vyskytují vrstvy bránící pohybu vody do hloubky. Mají středně jemnou až 

jemnou texturu a vyznačují se nízkou rychlostí přenosu vody. 

o D: mají vysoký odtokový potenciál, hodnota infiltračního potenciálu je minimální. Jde 

především o málo vyvinuté půdy, případně o půdy s trvale vysokou hladinou 

podzemní vody.  

 

 

Obr. 8: Vliv srážek na odtok, podle hodnoty CN křivky (Mockus a kol., 1964) 

 

CN křivka je v podstatě funkcí sklonu svahu, druhu půdy, land-use a také předchozího 

vláhového nasycení (Xiao Bao a kol. 2011). Pokud známe hodnotu CN křivky daného území, 

můžeme stanovit také jeho maximální retenční potenciál S. Vzorec pro jeho výpočet je 

zapsán rovnicí (9). 

Hydrologická půdní skupina Půdní textura 

A___  Štěrk, písčitá půda, až hlinto písčitá 

B___ Písčitohlinitá až hlinitá 

C___ Jílovohlinitá a jílovitá 

D___ Jílovitá až jíl 
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Srážky (v palcích) 
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     (9)  

            [mm] 

 

Dalším parametrem je objem srážek P. Základní myšlenka metody SCS CN totiž 

vychází z předpokladu, že existuje určitá proporcionalita mezi objemem srážek a objemem 

odtoku. Tuto proporcionalitu můžeme vyjádřit rovnicí (10). 

 
 

 
 
 

 
 (10)  

kde  

― Q = objem odtoku [m
3
 s

-1
] 

― S = maximální retenční potenciál [l m
2
] 

― F = aktuální retenční potenciál, tedy rozdíl srážek a odtoku (F = P – Q) [cm] 

― P = intenzita srážek [mm d
-1

] 

 

Potom tedy můžeme předpokládat, že poměr odtoku a efektivní srážky je roven 

poměru aktuální a potenciální retence, jak je zobrazeno v rovnici (11). 

 

 
 

    
 
 

 
 (11)  

kde  

― P = celkový srážkový úhrn [mm d
-1

] 

― Ia = počáteční ztráta [mm] 

― F = aktuální retenční potenciál [cm] 

― Q = objem odtoku [m
3
 s

-1
] 

― S = maximální retenční potenciál [l m
2
] 

 

S využitím těchto dvou rovnic získáme základní rovnici pro výpočet objemu odtoku 

pomocí metody SCS CN, rovnice (12).  

 

   
        

      
 (12)  

                                                                        Pokud P≥ Ia 
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Metoda SCS CN je také založena na předpokladu zachování hmoty, který lze vyjádřit 

rovnicí (13). 

           (13)  

 

Posledním parametrem metody SCS CN je hodnota takzvané počáteční ztráty Ia (z 

anglického Initial Abstraction). Jde v podstatě o odhad toho, jak dalece momentální podmínky 

na povodí ovlivní simulaci při nástupu bouřkové události. Čím vyšší je hodnota počáteční 

ztráty, tím nižší bude odtokový potenciál sledovaného povodí. Hodnota počáteční ztráty Ia se 

stanovuje v poměru k maximálnímu retenčnímu potenciálu a platí tedy vztah z rovnice (14). 

 

        (14)  

kde  

― λ = suma počátečních ztrát na povodí [mm] 

 

Přístupy ke stanovení počáteční ztráty se různí. Tato hodnota zjednodušeně vyjadřuje, jaké 

množství srážek se stane nedostupným pro rychlý bouřkový odtok. Tyto srážky se po svém 

dopadu na území povodí teoreticky ztratí, tudíž se nepodílejí na povrchovém odtoku, který 

zásobuje říční tok při vydatných srážkových událostech, a z modelové simulace jsou obvykle 

vyčleněny. K počáteční ztrátě dochází vlivem intercepce, pomalé infiltrace do spodních 

zvodní a zadržením vody v povrchových depresích. Vliv hodnoty počáteční ztráty srážek na 

odtok je znázorněn na obrázku 9. 

 

 
Obr. 9: Rozložení srážek na počáteční ztrátu a efektivní srážky (Hawkins a kol. 2002)  
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Určením hodnoty počáteční ztráty se zabývala celá řada prací, na základě jejichž 

výzkumu se hodnota poměru Ia/S obvykle stanovuje podle rovnice (15). 

 

          (15)  

Počáteční ztráta je samozřejmě ovlivněna charakterem prostředí, především typem 

land-use, ale velmi významný vliv na ni má i množství předchozích srážek. Hodnota 

počáteční ztráty je tedy stěžejní pro určení toho, jak velká bude hydrologicky efektivní 

srážka Pe, tedy množství vody efektivně se podílející na bouřkovém odtoku. Vztah pro její 

výpočet je vyjádřen rovnicemi (16) a (17). 

 

      (16)  

          (17)  

 

Mezi nevýhody metody patří především fakt, že ji nelze využít pro simulace na 

velkých povodích. Například Ponce (1989) uvádí, že tento model není využitelný u povodí, 

jejichž rozloha překračuje 250 km
2
, bez toho aniž by byla rozdělena na menší části (Xiao, B., 

2011). Možnosti jejího využití jsou také limitovány tím, že ji lze využít pouze pro epizodní 

srážkové události. Nicméně i přesto, že je primárně používána pro epizodní simulace, ji lze 

použít také pro odhad průměrného ročního odtoku (Mishra a Singh, 2006). Nicméně díky své 

jednoduchosti a poměrně přijatelným výsledkům v modelování odtoku z povodí, je metoda 

SCS CN modeláři hojně přejímána. 

Zásadním problémem, který znesnadňuje práci s metodou SCS CN, je otázka, podle 

jakých kritérií nastavit vstupní parametry. Jedná se především o hodnotu počáteční ztráty a 

CN křivky. Velmi významná diskuze se snaží odpovědět na otázku, jakou hodnotu přiřadit 

indexu počáteční ztráty Ia. Obecně používanou a v celé řadě prací navrhovanou jako 

nejvýhodnější, je hodnota 0,20 (Shi, a kol. 2009). Nicméně například Ponce a Hawkins (1996) 

uvádějí, že hodnota poměru Ia/S = 0,20 nemusí být tou úplně nejvhodnější a měla by být spíše 

interpretována jako určitý regionální parametr. Hawkins (2002) pak tvrdí, že hodnota 0,20 je 

nepřiměřeně vysoká a své tvrzení opírá o experiment provedený v USA, využívající data 

z 307 povodí a 28 301 srážkových událostí. Následnou analýzou výsledků bylo zjištěno, že se 

poměr liší podle typu povodí a také podle typu bouřkové události, a že 90 % výsledných 

poměrů je pod hodnotou 0,20 (Hawkins 2002). S poměrem Ia/S experimentovali také Shi a 
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kol. (2009). Snahou bylo odhadnout poměr počáteční ztráty na základě informací o úhrnu 

srážek a následné odtokové výšce. K odvození počáteční ztráty tedy využili jinou časovou 

epizodu, než na které byla provedena pozdější simulace. Na základě informací o 

srážkoodtokových podmínkách mohli provést separaci hydrogramu a vyčlenit základní odtok 

a z rozdílu mezi srážkami a odtokem pak bylo možné odvodit hodnotu počáteční ztráty. 

Z jejich výsledků vyplývá, že intenzita srážek nemá zásadní vliv na velikost poměru Ia/S. Ten 

je podle názoru autorů ovlivněn spíše intercepcí, infiltračním potenciálem na začátku bouře a 

možnostmi povodí zadržet srážkovou vodu v povrchových depresích. Zajímavým výsledkem 

jejich práce bylo zjištění, že v prostředí, u kterého je mateční hornina pod půdním horizontem 

velmi náchylná k vodní erozi, se s narůstajícími srážkami zvyšuje retenční potenciál. Se 

změnou konfigurace podpovrchových vrstev zřejmě dochází také ke změnám v hydraulické 

vodivosti. Dalším poznatkem bylo zjištění, že hodnoty poměru Ia/S vzešlé z výsledků jejich 

měření byly pod hodnotou 0,20, přičemž průměrné hodnoty činily 0,15. Dále provedli 

výpočet výšky odtoku s využitím obecně využívané hodnoty 0,20 pro Ia a obdobný výpočet 

provedli také s využitím hodnoty 0,05. V druhém případě upravili CN křivku tak, aby 

odpovídala maximálnímu retenčnímu potenciálu. Oba výsledky následně porovnali. Z tohoto 

porovnání vzešel modifikovaný model využívající pro poměr Ia/S hodnotu 0,05, která 

dosahuje vyšší shody se skutečně pozorovanými daty, nežli tradičně využívaná hodnota 0,20. 

Při jejím užití byla celková výška vzhledem k naměřeným hodnotám nadhodnocována. Zde je 

nicméně nutné uvést, že jejich povodí je značně rozdílné oproti povodí Bystřice, zejména 

z hlediska půdních vlastností. Jednalo se o povodí s hlubokými, dobře vyvinutími půdami, 

kde navíc docházelo k výrazné změně retenčního potenciálu i během samotné srážkové 

události. Hodnota 0,05 pro počáteční ztrátu bude nejspíše využitelná jen v obdobných 

povodích. Dá se tedy předpokládat, že hodnota počáteční ztráty je značně regionálně 

variabilní a měla by být individuálně specifikována pro každé zájmové území.  

K tomuto závěru vedou také výsledky práce Baltase a kol. (2007), kteří k odhadu 

počáteční ztráty použili obdobný postup jako Shi a kol. (2009). Svůj experiment provedli na 

povodí Attica v centrálním Řecku na 19 bouřkových událostech. K určení poměru využili 

taktéž separaci jednotkového hydrogramu, díky čemuž získali jedinečné hodnoty počáteční 

ztráty pro každou bouřkovou událost. Pro srovnání byla tato hodnota stanovena také v  oblasti 

s nízkým poměrem nepropustných ploch. Výsledné hodnoty poměru Ia/S, se pohybovaly 

v rozmezí od 0,04 do 0,37, průměrná hodnota byla tedy 0,1. Ani v tomto případě se 

nepodařilo prokázat závislost poměru počáteční ztráty na objemu srážek, naopak se podařilo 

prokázat vztah poměru vzhledem k procentu nepropustných ploch, jelikož ve srovnávací 
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oblasti s nízkým poměrem těchto nepropustných ploch byla hodnota počáteční ztráty daleko 

vyšší. Můžeme tedy předpokládat, že množství srážek, které se nebude podílet na přímém 

odtoku, je velmi ovlivněno půdním krytem. Dále můžeme předpokládat, že počáteční ztráta 

bude do značné míry ovlivněna předchozími srážkami, jelikož čím je půda nasycenější vodou, 

tím se snižuje její retenční potenciál.  

Otázkou, jak zpřesnit metodu SCS CN na základě informace o předchozích srážkách, 

se zabývala celá řada autorů. Například Mishra a kol. (2006) zpřesnili metodu SCS CN 

přidáním parametru předchozích srážek, pro pětidenní a třicetidenní intervaly. S využitím 

informace o předchozích srážkách zpřesnili ukazatel počáteční ztráty s využitím rovnic (18) a 

(19). 

   
          

         
 (18)  

    
   

   
 (19)  

kde  

― M = vlhkost z předchozích srážek [%] 

― P5 = úhrn srážek v předchozích pěti dnech [mm] 

― λ = soubor jednotlivých Ia [cm] 

 

Analogicky lze rovnice aplikovat také na třicetidenní úhrny předchozích srážek. Tyto 

rovnice Mishra a kol. (2006), testovali pro 22 392 bouřkových událostí na 84 povodích, 

jejichž rozloha se pohybovala od 0,17 do 71,99 ha. Celkově porovnali 12 experimentálních 

modelů, které k předpovědi objemu odtoku využívají různé výpočetní algoritmy, ať už 

s využitím hodnoty předchozího nasycení nebo bez ní. K porovnání výkonnosti jednotlivých 

modelů zvolili ukazatel střední kvadratické chyby RMSE. Z jejich výzkumu vyplynulo, že 

jako nejspolehlivější se zdá být postup, kdy se pro výpočet předchozího nasycení použije 

rovnice (20). 

         (20)  

Index α je bezrozměrný koeficient, který má průměrnou hodnotu 0,72. Významným 

poznatkem bylo, že s narůstající hodnotou Ia, klesá celková výkonnost modelu SCS CN 

(Baltas a kol. 2007). 

Spolehlivost a výkonnost metody SCS CN na malém povodí s velkou prostorovou 

variabilitou se ve své práci rozhodli ověřit Xiao, B. a kol. (2011). Experiment uskutečnili na 
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malém povodí v centrální Číně, které se vyznačovalo především vysokou variabilitou land-

use (14 typů), a také poměrně strmými svahy. Současně šlo o území s celkem homogenní 

půdní skladbou, tvořenou až 100 hlubokými sprašemi a vátými písky. Problémem tohoto 

území byla především vysoká eroze půdy, kdy bylo velké množství sedimentů transportováno 

do Žluté řeky, do jejíhož povodí území náleželo. K jejich hlavním cílům patřilo 1) Zjistit, zda 

je metoda SCS využitelná pro podmínky sledovaného povodí. 2) Zpřesnění poměru počáteční 

ztráty k maximálnímu retenčnímu potenciálu. 3) Prošetření srážkoodtokových vztahů 

s využitím získaných dat. Od těchto poznatků si slibovali, že lépe pochopí, jakým způsobem 

lze degradaci půdy předcházet. Ke stanovení hydrologických půdních skupin využili půdní 

mapy a údaje o land-use. Jednalo se o značně homogenní území s vysokým retenčním 

potenciálem, kde převažovala hydrologická půdní skupina A. K určení výsledné CN křivky a 

následně i k určení objemu odtoku využili softwaru ArcGis a jeho nadstavbového nástroje 

ArcCn-Runoff tool Zhan a Huang (2004). Model zpřesnili také na základě informace o 

předchozích pětidenních srážkách. Následně provedli srovnání modelovaných a naměřených 

hodnot, přičemž výsledky byly testovány na relativní chybu měření (RE) a podle kritéria 

Nash-Sutcliffe (NSE). Obě tyto metody jsou široce používány k testování výkonnosti 

simulačních modelů. Z nich vyplynulo, že jimi zvolený postup mírně nadhodnocoval hodnoty 

objemu odtoku, nicméně podle NSE a RE byly jejich výsledky stále akceptovatelné. Jejich 

výzkum také ukázal, že relativní chyba výpočtu se snižuje s nárůstem poměru Ia/S. Nejlepších 

výsledků dosáhli, když byl tento poměr v rozmezí od 0,15 do 0,30. Obecně nejlepších 

výsledků bylo dosaženo s hodnotou 0,22, nicméně hodnota 0,20 by mohla být také 

akceptovatelná. Dá se tedy předpokládat, že modelování odtoku prostřednictvím metody SCS 

CN je mnohem závislejší na změně hodnoty CN křivky, než na změně poměru Ia/S, což 

zmiňovali již Ponce a Hawkins (1996) a Wang a Huang (2008).  

Dalším významným tvrzením je, že na modelování odtoku pomocí metody SCS CN 

bude mít vliv i změna land-use, jelikož ta má výrazný vliv na změnu retenčního potenciálu 

celého území. Tato změna bude mít nejspíše přímý vliv na procesy jako je infiltrace, 

intercepce, konfigurace vlhkosti v půdě, povrchové zadržení atp. Se simulací časové změny 

lad-use pracovali například Lin a kol. (2007). Modelování odtoku zpřesnili o údaj ze 

simulované časové změny lad-use. Rozdílné typy land-use mají přímý dopad na hydrologický 

proces jednak proto, že ovlivňují evapotranspiraci, jednak proto, že různé typy plodin 

dokážou různě zadržet vodu (Fohrer a kol., 2001). Například podle Mushgrava a Holtana 

(1964) je pod oblastmi, jako jsou třeba lipnicovité pastviny, až o 500% vyšší infiltrační 

kapacita díky vysokému obsahu organických látek v podloží, než je tomu třeba u polí s 
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obilninami, kde je až o 200% nižší obsah organických látek. Vegetační kryt a způsob 

obhospodařování půdy má tedy významný vliv na infiltrační vlastnosti sledované oblasti.  

Důležitým faktorem, který ovlivňuje využití metody CN křivek, je charakter bouřkové 

události, tzn., zda jsou srážky kontinuální nebo přerušované. Aron (1992) zkombinoval 

rovnici SCS s Hortonovou infiltrační rovnicí a s pomocí takto upraveného infiltračního 

modelu získal nástroj užitečný pro přerušované bouřkové události.  

Další zajímavý koncept představil Hawkins (1993), který vytvořil koncept tzv.  

celistvého modelu pro průměrování prostoro-časové variability. 

Mezi nevýhody metody SCS CN patří především to, že nebere zřetel na intenzitu 

dešťových srážek a jejich časové rozložení a je velmi citlivá na změny v hodnotách vstupních 

parametrů (Hawkins, 1993; Ponce a Hawkins, 1996; Michel a kol., 2005). Je tedy třeba vždy 

detailně zvážit nastavení vstupních parametrů, a při kalibraci modelu se snažit o nalezení co 

nejvyšší shody s reálnými podmínkami.  

 

2.6 Metoda Green-Ampt 

 

Jedná se o fyzikálně založený přístup pro předpověď povrchového odtoku na povodí. 

Tato metoda byla vyvinuta jako náhrada klasických numerických řešení, která nabízí velmi 

složité a především časově náročné výpočty, s ne vždy kvalitními výsledky. 

Původní metoda Greena a Ampta je založena na dvou hlavních předpokladech 

a. Voda do půdy vstupuje prostřednictvím ostře ohraničeného smáčecího čela. 

b. Půda je v homogenním a izotropním stavu, tedy voda se ve všech směrech chová stejně.  

 

Výchozím bodem této metody je Darcyho rovnice a odborně se jedná o aproximační 

řešení Richardsovy rovnice při Direchletově okrajové podmínce (Kutílek, 1978). Tato metoda 

byla poprvé představena vědci W. H. Greenem a G. A Amptem (1911). Později byla 

modifikována Mainem a Larsonem (1973), kteří navrhli model pro předpověď doby, kdy 

dochází k povrchové akumulaci vody a následně k povrchovému odtoku. 

Hlavním znakem této metody je, že půdní prostředí dělí na nasycenou a nenasycenou 

oblast a tyto jsou od sebe odděleny ostrým přechodem. Tento přechod můžeme definovat jako 

takzvané čelo zvlhčení (wetting front), jelikož se jedná o spodní okraj nasycené zóny. Čelo 

zvlhčení a nad ním situovaná nasycená oblast v podstatě definují vlhkostní profil. Pohyb 

vlhkostního profilu si lze představit jako pohyb jakéhosi pístu, který je s přibývajícími 
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srážkami postupně zasouván hlouběji do půdního podloží. Postup vlhkostního profilu je na 

začátku infiltrace velmi strmý a pozvolna se zpomaluje současně s nárůstem kumulativní 

infiltrace. Čelo zvlhčení je v podstatě spodním okrajem tohoto pístu (suction wetting front), 

proto jej lze také označovat jako přední čelo sání. Toky vody v půdě jsou totiž kromě 

tlakového potenciálu velmi silně ovlivněny sacími silami spodních vrstev. Proto model G-A 

generalizuje pohyb vody v půdě pouze na vertikální postup vlhkosti směrem dolů do půdního 

sloupce. Schéma vlhkostního profilu v metodě Green Ampt je znázorněno na obrázku 10. 

 

 
 

Obr. 10: Porovnání profilu podle Metody Greena a Ampta s potencionálním vlhkostním profilem  

(Zdroj Kale a Sahoo 2011) 

 

Jak je patrné z obrázku 10, má vlhkostní profil lineární tvar. Takový tvar by měl ve 

skutečnosti však pouze v případě, že by se pohyboval ideální izotropní, tedy stejnorodě 

zrnitou a nevrstevnatou půdou. Reálně je situace tedy jiná a vlhkostní profil má tvar 

nepravidelný. Model G-A tedy zjednodušuje tvar vlhkostního profilu do tvaru jakéhosi 

krabicového pístu (Sabol a kol., 2013).  

Dalším rozdílem oproti reálnému stavu je, že se vlhkostní profil netvoří postupně. 

Model Greena a Ampta vygeneruje hloubku vlhkostního profilu okamžitě, podle vláhových 

podmínek a hydraulické vodivosti daného půdního prostředí. Hloubka čela zvlhčení pak 

v podstatě vyjadřuje kumulativní infiltraci (F), závislou na infiltrační rychlosti (f) v čase 

(t). Kumulativní infiltrace je funkcí objemu srážek a rychlost infiltrace je závislá na rychlosti 

dopadajících srážek. Výpočet hloubky čela zvlhčení je pak vyjádřen rovnicí (21). 
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 (21)  

kde 

―       = hloubka čela v čase t [cm] 

―      = kumulativní infiltrace v čase t (množství srážek v čase t) [mm d
-1

] 

―       = rozdíl počátečního nasycení a maximálního nasycení [cm] 

 

Pokud tedy máme informace o objemu srážek v čase t, hodnotě počátečního nasycení a 

maximálního možného nasycení, tak můžeme určit hloubku čela zvlhčení, a to v časovém 

kroku, který si zvolíme. Hodnotu maximálního možného nasycení můžeme určit na základě 

informací o pórovitosti půdy. Hodnotu počátečního nasycení můžeme určit na základě 

terénního měření nebo odhadnout s přihlédnutím k předešlým srážkovým událostem.  

Základní rovnice Greena a Ampta, vychází z Darcyho rovnice a rychlost infiltrace je 

popsána rovnicí (22). 

        
    

  
  (22)  

kde  

― f = infiltrační rychlost [mm h
-1

] 

― Ke = efektivní hydraulická vodivost [mm h
-1

] 

― ψ = výška sání na předním čele zvlhčení [mm] 

― ∆θ = rozdíl mezi nasyceným a počátečním obsahem vlhkosti [cm]  

 

Rozdíl mezi nasyceným a počátečním obsahem vlhkosti může být také odvozen  na 

základě vztahu ∆θ = ηe – θi, kde ηe = celková porozita, F (t) = kumulativní infiltrace v čase t. 

Infiltrační rychlost v podstatě odpovídá rychlosti srážek, tudíž pokud známe rychlost srážek, 

můžeme vypočítat hloubku nasycené kumulativní infiltrace, a to podle rovnice (23). 

 

    
  

    
 (23)  

kde  

― P = rychlost srážek [cm h
-1

] 

― Ks = nasycená hydraulická vodivost [cm h
-1

] 
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Známe-li hodnotu nasycené kumulativní infiltrace, můžeme snadno odvodit dobu, kdy 

k tomuto jevu došlo, a to pomocí rovnice (24). 

 

          (24)  

kde  

― ts = doba nasycení [h
-1

] 

 

Doba nasycení je okamžik, ve kterém půda vyčerpala svůj infiltrační potenciál a 

dochází k hromadění vody na povrchu. Doba nasycení (výtopy) je základním parametrem pro 

odhad povrchového odtoku.  

 

Základními parametry metody Greena a Ampta tedy jsou  

o Dobře definované čelo zvlhčení, především jeho hloubka (L), na základě objemu srážek. 

o Vlhkostní obsah nad spodním okrajem čela zvlhčení odpovídající nasycené hodnotě  

θ = θsat, vycházející z půdní pórovitosti. 

o Vlhkostní obsah pod spodním okrajem čela zvlhčení odpovídá počáteční hodnotě vlhkosti, 

tedy nenasycenému stavu θ = θi. 

o Sací tlak na spodním okraji čela zvlhčení (ψs). 

o Nasycená hydraulická vodivost dané půdy (Ks). 

Poslední tři parametry můžeme stanovit na základě terénního či laboratorního 

výzkumu, případně také na základě empirické zkušenosti a velmi často jsou rovněž 

upravovány kalibrací modelu. 

Pokud je tato metoda správně parametrizována, pak poskytuje velmi dobré výsledky 

oproti metodám jiným (Skaggs a kol., 1982). Navíc parametry této metody, především 

hydraulickou vodivost, lze odvodit na základě půdní analýzy (Rawls a kol, 1983). Obecně je 

koncept metody Green-Ampt založen na předpokladu ustálených srážek, které nepřerušovaně 

zásobují půdní povrch vodou během celé simulované události. Tato metoda také předpokládá 

existenci takzvané výtopy na povrchu, ke které dochází v momentě vyčerpání infiltračního 

potenciálu půdy, v takzvané době výtopy tp.    

Metoda Greena a Ampta se od metody SCS CN zásadně odlišuje v tom, že více 

zohledňuje fyzikální vlastnosti půdy, jako jsou hydraulická vodivost, vlhkost půdy nebo její 

pórovitost (Van Mullem, 1991). Mezi hlavní omezení metody patří především to, že popisuje 

pouze jakýsi kvazistacionární stav systému, jelikož předpokládá existenci ustálených 
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kontinuálních srážek a homogennost půdy. S těmito omezeními se snažila vypořádat celá řada 

autorů pomocí matematických aproximací a jiných výpočetních nástrojů (Stone a kol, 1994), 

(Risse a kol. 1995) (Swarcendruber, 2000). 

Van Mullem (1991) provedl výzkum metody Green-Ampt na 12 povodích během 99 

srážkových událostí v Montaně a Wyomingu. Zjistil, že s využitím této metody získává 

přesnější údaje o objemu odtoku, než s využitím metody SCS CN. Nicméně upozorňoval na 

to, že i když metoda Green-Ampt konečný objem odtoku predikuje přesněji, je velmi obtížné 

získat detailní a přesné vstupní parametry pro výpočet konečného celkového odtoku.  

Tato metoda byla po dlouhou dobu považována celou řadou autorů za nepraktickou, 

jelikož pro své výzkumy postrádaly ucelený soubor dat o fyzikálních vlastnostech půdy. Pro 

predikci odtoku z povodí se užívaly spíše empiričtěji založené metody, vzhledem k tomu, že 

jejich využití není tak náročné na vstupní údaje (Lakhtakia et al., 1998). Popularitu získala 

tato metoda především v posledních letech v souvislosti s vývojem výpočetní techniky, která 

umožnila provádět složité a ucelené výpočty, pro tuto metodu nezbytné, rychleji a snadněji.  

V modelu Green-Ampt je infiltrace chápána jako dvoustupňový proces, oddělený 

dobou výtopy tp (time of ponding), případně dobou nasycení ts (saturatione time). Doba 

výtopy je determinována na základě půdních vlastností a intenzity srážek. Po jejím překročení 

dochází ke koncentraci povrchového odtoku. Srážky tedy můžeme rozdělit do dvou skupin: 

srážky infiltrované a srážky efektivní. Obrázek 11 znázorňuje schéma rozložení srážek na 

povodí. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Vyjádření srážkové ztráty jako funkce povrchového zadržení a infiltrace (Sabol a kol. 2013)  

 

Z obrázku 11 je patrné, že zásadní informací pro modelování povrchového odtoku 

pomocí metody Green-Ampt je zjištění, kdy a zda vůbec dojde k překročení infiltrační 

kapacity půdy. Touto otázkou se poprvé začali zabývat Main a Larson (1973). Základní 
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parametry modelu G-A upravili pro výpočet doby výtopy (Stone, J. J. a kol. 1994). Jimi 

odvozený model se zjednodušeně nazývá GAML, podle Green-Ampt-Mein-Larson a je 

vyjádřen rovnicí (25) 

 

    
     

       
 (25)  

kde  

― r = rychlost srážek [mm d
-1

] 

 

Ve chvíli, kdy půda dosáhne maxima svého retenčního potenciálu, se dá předpokládat, 

že veškerá srážková voda bude přebytkem odtoku. Doba, kdy se tento přebytek na celkovém 

odtoku projeví, je závislá na poměrech daného povodí. Model GAML má dva parametry: 

efektivní hydraulickou vodivost (Ke) a kapilární tlak na předním čele zvlhčení (ψ). Pokud 

získáme odpovídající hodnoty těchto parametrů, můžeme predikovat rychlý bouřkový odtok, 

případně také erozní procesy (Van den Putte a kol. 2011). Ke zjištění kapilárního tlaku na čele 

zvlhčení můžeme využít již dříve zjištěné hodnoty, vycházející z předchozích experimentů. 

Jelikož není příliš variabilní a je řízen především půdními podmínkami, je možné jej stanovit 

na základě empirických zjištění. 

Daleko problematičtější je hodnota efektivní hydraulické vodivosti, která je velice 

variabilní v prostoru i čase, přičemž na ní působí ještě další významné faktory. Může se 

jednat například o změny vyvolané vlivem vláhy uložené v půdě z předchozích srážek, vlivem 

vegetačního krytu, vlivem vytvoření povrchového izolátoru na půdním povrchu a významný 

vliv má i charakter bouřkové události (Freebairn a kol. 1989), Risse a kol. (1995). 

Velmi dobrých výsledků při měření efektivní hydraulické vodivosti dosáhli Risse a 

kol. (1994), kteří hodnotu Ke, zpřesnili na základě informací o půdním zakrytí, celkové době 

srážek a předchozím vláhovém nasycení. Díky tomu mohli stanovit každé konkrétní srážkové 

události jedinečnou hodnotu Ke. Nicméně i takto detailní model ve výsledku drobně 

podhodnocoval hodnoty odtoku. Kalibrací modelu GAML tedy můžeme při modelování 

povrchového odtoku dosáhnout poměrně dobrých výsledků, nicméně tento přístup stále skýtá 

řadu otázek, vycházejících hlavně ze složitosti procesu změny efektivní hydraulické vodivosti 

(Risse a kol., 1995). 

Model Green-Ampt založený na Main Larsonově aproximaci GAML prověřili také 

Van den Putte a kol. (2011). Ke svému výzkumu využili 350 simulovaných srážkových 

událostí. Jejich experiment probíhal po dobu šesti let v centrální Belgii. Zabývali se 
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především analýzou odvodnění zemědělských území. Sledované oblasti byly opatřeny 

srážkoměry a byly uměle zavlažovány pomocí generátorů deště, tudíž byla dostupná i data o 

množství a energii srážek. Následně pomocí terénních a laboratorních metod stanovili 

významné hydropedologické charakteristiky jako objemovou vlhkost půdy, počáteční obsah 

vlhkosti, zrnitost a procento organické frakce v půdě. Následně, s využitím dálkového 

průzkumu země, posoudili celkový stav půdy. Ke kalibraci využili několik kritérií tak, aby 

zohlednili jarní, letní i zimní změnu počátečních podmínek. Zjistili, že s využitím modelu 

GAML je infiltrace a potažmo povrchový odtok predikován kvalitně. Nicméně nejlepších 

výsledků bylo dosaženo na jaře a v létě, kdy byla půda relativně suchá a infiltrace byla řízena 

povrchovými podmínkami. Hlavní vliv na hydraulickou vodivost měl půdní pokryv, procento 

nepropustné půdy (krusty) a také obsah jílu v půdě.  

Jak je uvedeno výše, problémem při modelování odtoku metodou Green-Ampt může 

být změna hydraulické vodivosti v čase. Nejvýrazněji se na ní nejspíše podílí tvorba tzv. 

těsnící krusty na povrchu. K tomuto procesu dochází převážně v místech, kde půda není 

pokryta souvislou vegetací, tedy převážně na zemědělských plochách, na kterých může 

vlivem intenzivních srážek docházet k uvolňování půdních koloidů, které následně utěsní 

půdní póry, což vede k tvorbě povrchového izolantu. Vlivem tohoto povrchového utěsnění 

může dojít k poklesu hydraulické vodivosti v čase, přičemž tento jev může postupem času 

získávat na intenzitě (Ahuja a Tsuji 1976). Nicméně změna kumulativní infiltrace je spíše 

závislá na intenzitě a energii dešťových srážek, než na čase (Van Doren a Allmaras,1978). 

Právě z důvodu změny efektivní hydraulické vodivosti v čase se nedoporučuje používat 

metodu Green-Ampt pro dlouhé sezónní simulace. Tento model je tedy vhodný spíše jako 

epizodní simulace.  

Model Green-Ampt je dobře využitelný v případě přerušovaných srážek. Pro 

neustálené srážky upravili model GAML například Chu a kol. (1978), případně Ogden a 

Saghafian (1997), kteří navrhli koncepční model vycházející z modelu vytvořeného Smithem 

a kol. (1993) pro infiltraci a redistribuci půdní vody, který upravili pro sérii vícenásobných 

srážek. Jejich model se nazývá GAR (Green-Ampt Redistribution). Vycházejí z předpokladu, 

že hloubka čela zvlhčení se postupně prohlubuje vlivem gravitačních a kapilárních sil 

v nenasycené zóně. Během redistribuce infiltrované vody, současně s tím jak se čelo zvlhčení 

noří do půdního profilu, dochází postupně k celkovému poklesu obsahu vody v celém půdním 

sloupci. Toto období můžeme nazývat jako srážkovou pauzu (hiát). Srážková pauza je na 

začátku vymezena poklesem intenzity srážek pod hodnotu nasycené hydraulické vodivosti a 

končí v momentě, kdy je srážková intenzita opět vyšší než nasycená hydraulická vodivost. 
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Během této srážkové pauzy dochází k redistribuci infiltrované vody. Dá se tedy také 

předpokládat, že pokud bylo před srážkovou pauzou dosaženo doby koncentrace, tak během 

ní bude docházet i k poklesu hladiny vody naakumulované na půdním povrchu. Schéma 

redistribuce půdní vody je znázorněno na obrázku 12. 

 

 
 

Obr. 12: Koncepční model pro redistribuci půdní vody během přerušovaných srážek  

(Ogden and Saghafian, 1997) 

  

Výhodou této metody je, že vyžaduje pouze tři parametry půdní infiltrace a tři 

parametry obsahu vody, které jsou odvoditelné z půdní textury. Nevýhodou je, že u půd 

s vyšší hydraulickou vodivostí nadhodnocuje hodnoty povrchového odtoku. Navíc pokud je 

tato metoda aplikována na dlouhou epizodu s přerušovanými srážkami, zvyšuje se rozdíl 

oproti skutečné povrchové akumulaci vody v každé z následujících srážkových událostí 

(Ogden a Saghafian 1997). 

Dalším faktorem ovlivňujícím modelování povrchového odtoku pomocí metody 

Green-Ampt je vrstevnatost půdy. Model Green-Ampt obecně předpokládá, že půda je 

v homogenním, izotropním stavu s jednotnou hydraulickou vodivostí, a že pohyb vlhkostního 

profilu se odehrává pouze ve vertikálním směru. Reálně je ale půda heterogenně zvrstvena na 

základě pedogeneze, proudění vody probíhá v různých směrech a podle pórovitosti 

jednotlivých půdních horizontů se liší také jejich hydraulická vodivost. Z těchto důvodů bylo 

vynaloženo velké úsilí vedoucí k rozšíření metody Green-Ampt pro simulace ve vrstevnatých 

půdách. Například Childs a Bybordi (1969), Hachum a Alfaro (1980), Beven (2001) a Selker 

a kol. (1999), a Chu a Mariño (2005) navrhli rozšíření modelu pro simulaci infiltrace do 

hloubky 120cm při čtyřvrstvém půdním profilu a při ustálených srážkách. K popisu pohybu 

čela zvlhčení vrstevnatým půdním profilem jsou užívány infiltrační pokusy, kdy jsou 

v laboratorních podmínkách z odebraných půdních vzorků vytvořeny experimentální půdní 

sloupce. Na rozhraní mezi dvěma vrstvami se umísťují tenzometry pro měření tlaku vody 



 

 
41 

v půdě a je sledována rychlost postupu čela zvlhčení jednotlivými půdními vrstvami. 

Obdobný pokus provedli také Ying Ma a kol. (2010). Z odebraných půdních vzorků vytvořili 

tři metry mocný pětivrstvý půdní horizont. Jednalo se o písčité a hlinité půdy, případně jejich 

variace. Naměřená data pak využili k porovnání vybraných modelů pro předpověď infiltrace. 

Porovnali 1) tradiční metodu G-A, 2) model pracující na základě Richardsovy rovnice a 3) 

upravený G-A model uvažující vliv vzduchu na zpomalení postupu infiltrace, tzv. Bouwerova 

metoda. Ukázalo se, že tradiční model G-A simuluje infiltraci mnohem lépe, než model 

založený na Richardsově rovnici, který hodnoty infiltrace nadhodnocoval. Nejlépe si vedl 

model G-A vylepšený o Bouwerovu metodu (1969). Tato metoda navrhuje upravit koeficient 

nasycené hydraulické vodivosti o složku zbytkového nasycení vzduchem. Takto upravená 

nasycená hydraulická vodivost by měla být nižší než tradiční nasycená hydraulická vodivost. 

Bouwer (1969) navrhuje upravit K podle vzorce: K0 = 0,5 K, kde K0 vyjadřuje upravenou 

nasycenou hydraulickou vodivost. Dá se tedy předpokládat, že takto upravený model G -A 

může být využit jako vysoce efektivní a praktická metoda pro předpověď infiltrace do 

vícevrstevných půd. 

Velkým omezením metody Green-Ampt je především složitá dostupnost vstupních 

parametrů. V současné době je vyvíjeno velké úsilí k vyvinutí mechanizmů, s jejichž pomocí 

by se ke zjištění hodnoty hydraulické vodivosti pro model Green-Ampt daly využít informace 

o hodnotě CN křivky daného území. Cílem je vyvinout nový hydrologický model založený na 

metodě Green-Ampt, který by využíval široce dostupná data o CN křivkách. Optimální 

hodnota efektivní hydraulické vodivosti je popisována jako funkce půdní charakteristiky a 

land-use. Tento přístup pro získání parametrů metody Green-Ampt ve své práci rozvinul 

například Nearing a kol. (1996). Dalo by se tvrdit, že se jedná o jakýsi vzdálený přístup 

k parametrům metody Green-Ampt, jelikož nejsou měřeny přímo laboratorně či v terénu, ale 

jsou vydedukovány na základě odvození z již dříve změřených hodnot. Jako příklad můžeme 

uvést práci Sabola a kol. (2013), kteří k odvození parametrů metody Green-Ampt využili 

obecně dostupná data o půdních typech a land-use zájmového území. Vycházeli ze zjištění 

Rawlse a kol. (1983), kteří navrhli tabulku jedenácti typů půdy podle její textury. Pomocí této 

tabulky můžeme každému druhu půdy přiřadit hodnotu hydraulické konduktivity (Ks), tlaku 

na předním čele zvlhčení (ψ), a celkový vláhový deficit (θ).  
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Půdní textura Hydraulická vodivost  

Ks (mm/h) 

Sání předního čela  

ψ (mm) 

Nasycenný vodní 

obsah θ (%) 

Písčitá/ písčitohlinitá  117,8 49,5 41,1 

Hlinitopísčitá 29,9 61,3 40 

Hlinitá 10,9 110,1 45 

Bahnohlinitá 3,4 88,9 46 

Bahnitá 6,5 166,8 50 

Bahnohlinito jílová 1,5 218,5 39 

Jílovohlinitá 1 208,8 46 

Bahno-jílovohlinitá 1 273 47 

Bahnitojílová 0,6 239 43 

Bahnojílová 0,5 292,2 47 

Jílová 0,3 316,3 47 

 

Tabulka 2: Parametry Green Ampt podle typu půdy (Rawls a kol. 1983) 

 

Na základě tabulky (2) můžeme stanovit výše zmíněné parametry pomocí odhadu 

strukturního typu půdy, můžeme tedy určit, zda se jedná o půdu hlinitou, písčitou, jílovitou, 

nebo o variace mezi nimi. Informace o tom, jaký typ půdy se v dané lokalitě vyskytuje, je 

možné získat mnoha různými způsoby, z nichž nejspolehlivější je detailní půdní průzkum. 

Tento postup práci s metodou Green-Ampt značně urychluje, ale vlivem generalizace 

vstupních hodnot může být daní následná nereprezentativnost výsledků. Sabol a kol. (2013) 

proto navrhují, aby přiřazení půdního druhu dané lokalitě byla věnována mimořádná 

pozornost, a k dosažení větší přesnosti dále doporučují rozdělit sledovanou oblast na dílčí 

subpovodí. Díky poměrovému hodnocení můžeme s využitím subpovodí lépe vystihnout 

strukturní typ půdy v dané lokalitě. Poměrovým zobecněním půdních typů můžeme získat 

poměrně dobrou představu o tom, jak bude povodí reagovat na dešťové srážky. Obdobně 

můžeme pro každé subpovodí definovat také typ land-use a současně můžeme poměrně 

snadno stanovit hodnotu nasycené hydraulické vodivosti.  

K dalšímu zpřesnění metody založenému na práci Sabola a kol. (2013) významně 

přispěl výzkum Christophera a kol. (2003). Ti se k získání potřebných vstupních údajů 

rozhodli vytvořit zcela automatický přístup, díky němuž se vyhneme složitému a časově 

náročnému martýriu při jejich odvození obvyklými metodami jako je terénní měření nebo 

jejich početnímu odvození na základě složitých matematických algoritmů. Christopher a kol. 

(2003) se rozhodli porovnat metodu Sabola a kol. (2013) s plně automatickým přístupem. Pro 
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výpočet G-A parametrů využili semidistribuovaného přístupu s pomocí programu WMS 

(Watershed Modeling System). Subpovodí byla vymezena podle typu půdy a land-use a 

s pomocí GIS nástrojů byly zjištěny hodnoty nasycené hydraulické vodivosti. Christopher a 

kol. (2003) nakonec dospěli k závěru, že automatické metody jsou velice dobře využitelné pro 

výpočet parametrů modelu G-A, jelikož jejich využitím získali výsledky podobné těm, které 

poskytují manuální výpočty využívající Rawlsovu tabulku. Tyto manuální výpočty jsou ale 

časově náročné a navíc ne vždy je, vzhledem k lidskému faktoru, zaručena jejich spolehlivost. 

U automatického postupu se rychlost výpočtu pohybuje v řádu minut, kdežto u manuálního 

postupu je to až několik hodin. Rychlost výpočtu je samozřejmě závislá na tom, jak složité 

parametry pro ni zvolíme a jaké výsledky od ní očekáváme. Můžeme tedy předpokládat, že 

s využitím metody Green-Ampt, dosáhneme při měření odtoku z povodí uspokojivých 

výsledků. 

 

2.7 Porovnání metod SCS CN a Green-Ampt  

 

Jedním z prvních výzkumů v oblasti porovnání těchto dvou metod byla práce Rawlse a 

kol. (1983), kteří sledovali výkonnost obou metod na 350 srážkových událostech. Výsledky 

jejich výzkumu naznačují, že metoda Green-Ampt je spolehlivější v predikci vysokých 

objemů odtoku. Podobné srovnání provedl také Van Mullem (1991), který porovnával obě 

metody na 99 srážkových událostech v Montaně a Wyomingu. K odvození parametru 

hydraulické vodivosti pro metodu Green-Ampt využil informace o hodnotě CN křivky. I když 

tato metoda, ve srovnání s pozorovanými průtoky, obecně objem odtoku podhodnocovala, tak 

v porovnání s metodou SCS CN dosahovala lepších výsledků. Významným poznatkem je, že 

modelování pomocí metody Green-Ampt přináší lepší výsledky při kratších časových 

intervalech a při vyšších objemech srážek (Van Mullen, 1991). Tato práce tedy do jisté míry 

potvrzovala výsledky Rawlse a kol. (1983).  

King a kol. (1999) se rozhodli prověřit výkonnost metody SCS CN a metody GAML  

na povodí Goodwin Creek v USA. Pro výpočet odtoku využili obou metod, které následně 

implementovali do hydrologického modelu SWAT. Porovnání provedli pro roční, měsíční a 

denní simulace. Zásadním poznatkem jejich práce bylo, že metoda GAML se více blížila  

průměrným hodnotám za uvedená časová období, nicméně vyznačovala se větším rozptylem 

oproti metodě SCS CN, která ovšem hodnoty průtoků konzistentně podhodnocovala. Podle 

očekávání byla metoda SCS CN účinnější při výpočtu průměrných měsíčních průtoků, kdežto 
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metoda GAML svou efektivitu zvyšovala převážně při mezidenních simulacích. Dále se 

podařilo zjistit, že metoda GAML nadhodnocuje průtok v letním období, kdežto v zimním a 

jarním období průtok podhodnocuje. Dá se předpokládat, že tyto nepřesnosti mohou být 

způsobeny časovou změnou hydraulické vodivosti a změnou hodnoty počátečního nasycení. 

Tato práce potvrzuje domněnku, že metoda SCS CN je méně efektivní pro modelování odtoku 

pod vlivem intenzivnějších srážek. Potvrzuje také možnost využití metody SCS CN  pro 

modelování průměrných hodnot průtoku za určité časové období. Dále potvrzuje, že metoda 

GAML, potažmo Green-Ampt není příliš vhodná na dlouhodobé simulace v důsledku změny 

hydraulické vodivosti. 

Problematice porovnávání metod SCS CN a Green-Ampt se věnoval také Majidi 

(2013), který s využitím modelu HEC-HMS porovnával obě sledované metody v povodí 

Abnama na jihozápadě Íránu. Z výsledků jeho práce vyplývá, že obě metody jsou v poměrně 

dobré shodě s pozorovanými daty, nicméně metoda Green-Ampt se zdá být pro předpověď 

odtoku spolehlivější. Majidiho experiment také ukazuje, že obě metody jsou velice citlivé na 

změnu doby koncentrace, což je charakteristika vyjadřující čas potřebný k  doběhu vody 

z nejvyššího místa povodí do vodního toku. 

Obdobného výsledku jako Majidi (2013) dosáhla také Brevnova (2001). Při srovnání 

obou metod zjistila, že metoda SCS CN oproti metodě Green-Ampt podhodnocuje kulminační 

vrcholy průtoku. Výsledky také ukázaly, že metoda SCS CN je nejvíce ovlivněna zvoleným 

typem hydrologické skupiny půdy, a že obě metody jsou nejvíce ovlivněny intenzitou srážek a 

dobou koncentrace. Větší rozdíl byl mezi oběma metodami sledován při nižších srážkových 

úhrnech. I v tomto případě simulovala metoda Green-Ampt odtok přesněji. U metody SCS 

CN se projevilo podhodnocování kulminačních průtoků.  

Současným trendem je vývoj nástrojů spojujících v sobě výhody obou metod a 

kombinující je v jeden celek. Jejich základní ideou je využít výstupy z metody SCS CN pro 

kalibraci vstupních parametrů metody Green-Ampt. Muže jít například o kalibraci hodnoty 

efektivní hydraulické vodivosti, kterou pak můžeme využít pro výpočet doby výtopy a 

celkového objemu odtoku metodou Green-Ampt. Takto upravené metody by měly kvalitně 

predikovat rychlý bouřkový odtok, protože by u nich nemělo docházet například 

k podhodnocování odtoku vlivem počáteční ztráty. Tento parametr má vliv na to, že metoda 

SCS CN velmi často nedokáže zachytit nástup rychlého bouřkového odtoku, jelikož ztráta 

neodpovídá infiltračním parametrům půdy. Protože metoda Green-Ampt infiltrační parametry 

reflektuje, tak s využitím optimalizované hodnoty efektivní hydraulické vodivosti dokáže lépe 

vystihnout dobu nástupu bouřkového odtoku a lépe modelovat intenzitu srážek i v  případě 
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mezidenní změny. Proto se doporučuje v těchto případech omezit využití metody SCS CN. 

Tyto názory potvrzuje i studie Petroselliho a kol. (2013), která porovnávala metodu SCS CN 

s metodou Green-Ampt, přičemž vstupní parametry metody Green-Ampt byly odvozeny na 

základě kalibrace parametrů metody SCS CN. V porovnání s pozorovanými daty simulovala 

kombinovaná metoda daleko lépe objem odtoku z extrémních bouřkových událostí, a také 

mnohem spolehlivěji reflektovala různé odtokové vlny, vzniklé mezidenní změnou v  intenzitě 

srážek. Tento výzkum byl realizován v povodí Mignone v centrální Itálii.  

Obdobný přístup ke zjištění použitelnosti metody SCS CN a Green-Ampt, jako je 

využit v této diplomové práci, využili Karibi a kol. (2013). K odhadnutí parametrů obou 

metod pro modelovací software HEC-HMS využili obecně dostupná data o typech půdy a 

land-use. Na základě těchto informací stanovili mapy CN křivek a hydraulické vodivosti. 

Takto odhadnuté parametry pak vložili do nástroje HEC-HMS. Výsledky nakonec ukázaly, že 

mezi metodami nebyl z hlediska modelování odtoku pozorován žádný významný rozdíl. 

Nicméně je třeba vzít v potaz, že jejich povodí se vzhledem k našemu zájmovému území 

nachází ve zcela odlišných geografických podmínkách. 

Jak již bylo řečeno výše, velmi významný vliv na modelování odtoku má hodnota 

předchozích srážek. Touto problematikou se zabýval například Unucka a kol. (2010), kteří se 

rozhodli prověřit, jaký vliv má index předchozích srážek na odtok z povodí řeky Ostravice a 

jakým způsobem s ním pracují metody SCS CN a Green-Ampt. Došli k závěru, že předchozí 

srážky, a s tím spojená nasycenost povodí, vedou ke vzestupu odtokové výšky a jsou tedy pro 

modelování odtoku velmi významné. Dalším poznatkem bylo, že metoda Green-Ampt na 

předchozí srážky reaguje citlivěji. 
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3 Materiál a metody 

 

3.1 Studovaná oblast 

 

Studovaná oblast je horní povodí ostrovské Bystřice v západní části Krušných hor, pod 

vrcholem Božídarského Špičáku, poblíž obce Abertamy. Jedná se o experimentální povodí 

Univerzity Karlovy v Praze. Rozloha povodí je 9 km
2
 s nejvyšším bodem ve výšce  

1053 m.n.m. Sledovaná oblast je pramennou oblastí řeky Bystřice, která se pod městem 

Ostrov vlévá do Ohře. Na území povodí se nachází dvě klimatologické stanice vybavené 

automatickými srážkoměry. Významným přírodním prvkem jsou rašeliniště nacházející se 

v horní části povodí. 

 

 
Obrázek 13: Přehledová mapa povodí Bystřice s vyznačenými klimatologickými stanicemi a závěrovým profilem 

 

Z geologického hlediska spadá povodí do samostatné jednotky Krušné hory, které jako 

celek představují vyzdviženou kru krystalinika ukloněnou k severozápadu, porušenou mnoha 

zlomovými systémy. Nacházejí se zde převážně fylity a svory, přičemž v severní části lze 

zachytit autometamorfované žuly a neovulkanity. Východní část je typická výskytem 

kvartérních sedimentů (Škvor, 1975). Zájmové území dle geomorfologického členění spadá 

do podokrsku Abertamská hornatina. 
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Povrch zájmového území není příliš členitý, s nízkým rozpětím nadmořských výšek 

(obrázek 14). Také sklonitost povodí není příliš výrazná (obrázek 15), v průměru kolem 5°, 

s maximálními hodnotami do 30° v údolí toku Bystřice. Tato geomorfologie terénu má 

nejspíše výrazný vliv na větší zadržení vody na povodí, což pravděpodobně vede k vývoji 

rašelinišť v nejplošších částech povodí. 

 
Obrázek 14: Výšková členitost zájmového území (VGHMÚř, 2012)  

 

 

 

Obrázek 15: Sklonitostní poměry sledovaného povodí 

 

Z pedologického hlediska se na většině území nacházejí podzoly, tedy poměrně kyselé 

půdy s nízkou úrodností. Nicméně díky vysokému pH půdy mají podzoly významný vliv na 

hydropedologické chování zájmového území, jelikož mají vysoký retenční potenciál. (Hasa, 

2012). Typicky se tyto půdy vyskytují pod podmáčenými smrčinami (Tomášek, 2003). Poblíž 

vodních toků se pak nacházejí gleje, a na vulkanickém podloží v severních částech povodí se 

vyskytují také kyselé kambizemě. Východní část území je reprezentována organozeměmi 

rašelinišť, které jsou chráněny v rámci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště. 
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Z hlediska krajinného pokryvu zaujímají 47% lesy, 35% louky, 12% rašelinní plochy, 

3% zemědělské plochy, 2% roztroušená zástavba, marginální je pak zastoupení přechodových 

stádií lesa a vodních ploch, které dohromady tvoří 1% plochy. Významný vliv na odtok 

z povodí mají především lesy a louky, které dokážou povrchový odtok výrazně zpomalit, ale 

také již zmíněná rašeliniště, která mají po většinu roku nulové hodnoty infiltračního 

potenciálu a výrazně se podílejí na zásobování celkového odtoku z povodí. 

Průměrná teplota naměřená na klimatologické stanici Hřebečná v období mezi roky 

2009-2013 je 5,1°C. Roční úhrn srážek činní 1000 mm. Nejvyšší stav byl v závěrovém profilu 

při červencových povodních v roce 2011. Dvacátého července tohoto roku byla naměřena 

výška hladiny 0,825m, což podle měrné křivky odpovídá průtoku 2,84 m
3
.s

-1
. 

Srážkoodtokovým režimem experimentálního povodí se detailně zabývá Šedivá (2011). 

 

3.2 Použitá data 

 

3.2.1 Srážkoodtoková data 

 

Pro naši studii byla využita data ze staničních měření, která na území sledovaného 

povodí probíhají od roku 2008. Jedná se o pozorování srážek na klimatologické stanici 

Hřebečná a průtoků měřených automatickým hladinoměrem v závěrovém profilu Abertamy. 

Umístění klimatologické stance a závěrového profilu je zobrazeno v přehledové mapě 

(obrázek 13).  

Hladinoměr v závěrovém profilu Abertamy je instalován také od roku 2008 a navazuje 

na pozorování meteorologických stavů na stanici Hřebečná. Jelikož je pozorován vodní stav 

toku Bystřice, bylo nutné ke kvantifikování odtoku v závěrovém profilu stanovit vztah mezi 

průtokem a výškou hladiny. Ke stanovení tohoto vztahu slouží konsumpční křivka  

(obrázek 16). Ke konstrukci konsumpční křivky byly měřeny průtoky s využitím 

hydrometrické vrtule a přístroje FlowTracker. Snahou při konstrukci konsumpční křivky je 

pokrýt měřením průtoků co největší spektrum vodních stavů. 
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Obrázek 16: Konsumpční křivka pro závěrový profil Abertamy 

 

Minimálnímu naměřenému průtoku 0,0122 m
-3

 s
-1

 odpovídal vodní stav 14, 5 cm ze dne  

19. 2. 2009. Maximální průtok 7, 376 m
-3 

s
-1

 byl naměřen při extrémní povodni z 2. června 

2013. Vzhledem k extremitě této události je třeba brát údaj o maximální hodnotě průtoku 

s rezervou. Průměrný průtok činní 0, 214 m
-3

 s
-1

.  

Jako modelové události byly vybrány srážkové epizody od roku 2009 do roku 2013. 

Celkem bylo vybráno 12 srážkových událostí. Vybrány byly takové události, kdy hodnoty 

průtoku překročili minimálně úroveň 0,5 m
3
 s

-1
. Snahou též bylo vybrat jak krátké, tak 

vícedenní epizody, aby byla vyšetřena efektivnost sledovaných metod na různých typech 

simulací. 

 

událost doba trvání simulace Q P C API5 API30 

18. 5. až 19. 5. 2009 48 h  0 minut 0,48 m3 s -1 24,6 mm 12,25 1,39 62,58 

17. 7. až 20. 7. 2009 76 h 0 minut 0,46 m3 s-1 61,7 mm 11,95 8,18 122,99 

2. 6. až 5. 6. 2010 87 h 30 minut 0,65 m3 s-1 49,4 mm 10,1 34,96 124,15 

4. 4. až 6. 4. 2011 64h 10 minut 0,38 m3 s-1 13,7 mm 6,4 3,18 18,3 

7. 7. až 9. 7. 2011 51h 50 minut 0,19 m3 s-1 33,0 mm 16 30,22 81,84 

20. 7. až 22. 7. 2011 48h 10 minut 0,89 m3 s-1 83 mm 11,6 17,2 166 

9.4. až 15. 4. 2012 155h 50 minut 0,42 m3 s-1 29 mm 3,8 2,88 48,26 

y = 0,5878x0,314 
R² = 0,9846 
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15. 4. až 18. 4. 2012 96h  50 minut 0,34 m3 s-1  17,9 mm 1,45 27,06 62,12 

14. 6. až 16. 6. 2012 60 h 0 minut 0,31 m3 s-1 21,9 mm 12,8 9,11 73 

17. 7. až 19. 7. 2012 72h 0 minut 0,30 m3 s-1 34,5 mm 13 30,13 82,3 

30. 5. až 1. 6. 2013 52h 20minut 1,05 m3 s-1 58,2 mm 10,2 15,62 107,78 

 

Tabulka 3: Vybrané srážkové události, využité k následné simulaci. Parametry vybraných událostí (Q = 

průměrný průtok, P = celkový úhrn srážek, T = průměrná teplota, API 5 a 30 = index předchozích srážek za 5 a 

30 dní)  

 

 

Hodnoty API5 a API30 jsou takzvané indexy předchozích srážek pro předešlých pět, 

respektive 30 dní, před příčinou srážkou, které se počítají podle rovnice (26). 

 

            

 

   

 (26)  

kde, 

― n = celkový počet dní před výskytem příčinné srážky 

― i = pořadí dne počítaného nazpět ode dne, ke kterému je API určováno 

― C = evapotranspirační konstanta, pro naše podmínky stanovena jako C = 0,93 

― P = denní úhrn srážek v i-tém dni před výskytem příčnné srážky [mm] 

 

3.2.2 Půdní data 

 

K analýze sledovaného území byla využita data bonitovaných půdně ekologických 

jednotek. Tato data jsou dostupná jako WMS služba na stránkách Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půd (VÚMOP). Podrobná analýza půdních dat byla nezbytná zejména 

vzhledem k potřebě odhadnout fyzikální vlastnosti půd. K tomuto účelu nám posloužila 

analýza půdních druhů vytvořená na podkladě bonitovaných půdně ekologických jednotek 

VÚMOP (obrázek 17). Tato vrstva byla analyzována programem Arcgis, přičemž k ní byla 

přiřazena ještě rozšířená vrstva rašelinišť. V rámci terénního průzkumu byly v povodí zjištěny 

tyto půdní typy: kryptopodzol oglejený, stagnoglej zrašelinělý, glej zrašelinělý, kambizem 

oglejená a organozem mesická. 
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Obázek 17.: Mapa půdních duhů sledovaného povodí (VÚMOP, 2011) 

  

Ze zjištěných půdních dat je zřejmé, že se jedná o povodí s vysokým retenčním 

potenciálem. Významnou otázkou vzhledem ke značně proměnlivému infiltračnímu 

potenciálu organozemí je vliv rašelinišť na odtok. Ta se totiž ve stavu maximálního nasycení 

chovají jako uzavřený povrch, který je pro infiltraci nepřístupný (Vlček, 2011). Nicméně 

pokud je rašelině dlouhodobě vysušeno, má naopak hodnoty infiltračního potenciálu vysoké.  

 

3.2.3 Data land-use 

 

Jako podkladová data krajinného pokryvu byly využity údaje z práce Hájkové (2013). 

Tato data byla doplněna o přesnější vrstvu rašeliňišť poskytnutou VÚMOP (obrázek 18). 

Jednotlivým kategoriím land-use byly následně přiřazeny kódy CORINE, tak aby mohli být 

následně tyto data využity pro anamýzu CN křivek. 

 
Obrázek 18: Mapa krajinného pokryvu (Hájková, 2013) (VÚMOP, 2011) 
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3.2.4 Terénní sběr dat 

 

Pro získání informací o základních fyzikálních vlastnostech půd, které se ve 

sledovaném povodí nacházejí, byl proveden terénní výzkum. Snahou bylo odvodit takové 

parametry, které by byly využitelné při práci s metodou Green-Ampt v rámci programu  

HEC-HMS.  

Předně byly vytipovány lokality vhodné pro uskutečnění terénního výzkumu. Snahou 

bylo vybrat dostatečně reprezentativní body, které by reflektovaly proměnlivost sledovaných 

fyzikálních vlastností v rámci celého sledovaného povodí. Sledovány byly následující půdní 

parametry: 

 

1. Efektivní pórovitost, která v metodě Green Ampt prezentována, jako nasycený 

obsah (saturated content)  

2. Retenční kapacita, která odpovídá parametru hloubky čela zvlhčení 

3. Nasycená hydraulická vodivost. 

 

Pro odhadnutí efektivní pórovitosti a retenční kapacity půdy byla využita data získaná 

v rámci projektu Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým 

extrémům (Vlček, 2012). K odhadnutí těchto dvou parametrů se využívají neporušené půdní 

vzorky. Neporušený půdní vzorek je takový vzorek, ve kterém se půda nachází ve svém 

původním uložení (Báťková a kol., 2012). Odběr neporušených půdních vzorků se provádí 

pomocí Kopeckého válečků a základní fyzikální parametry, jako jsou efektivní pórovitost a 

retenční kapacita, jsou měřeny gravimetrickou metodou. Vzorky jsou odebírány z horizontů A 

a B v hloubce přibližně 10 až 20 cm. Poté, co je vzorek odebrán a zvážen, je na 48 hodin zcela 

ponořen do destilované vody. Následně je opět zvážen a sušen v peci při teplotě 60°C, dokud 

není úplně vysušen. Za několika dní je vzorek z pece vyndán a zvážen. Zvážen je i samotný 

váleček. Takto je zjištěna váha aktuálně odebraného vzorku, plně nasyceného vzorku a 

suchého vzorku. (Vlček, 2011). Touto metodou není možné zachytit přesný objem mikropórů, 

ale tyto mikropóry hrají při zadržení dešťových srážek zanedbatelnou roli (Vlček, 2011). 

Pórovitos půdy byla měřena jako plná vodní kapacita, která je počítána podle rovnice (26). 

 

   
      

       
 (27)  

 [%] 



 

 
53 

kde       

― Gmax = hmotnost plně nasyceného půdního vzorku [g] 

― Gs = hmotnost suchého vzorku [g] 

― Gt = hmotnost válečku [g] 

 

Retence vody půdou, kterou je možné využít jako parametr  maximální hloubky 

předního čela zvlhčení (suction wetting front), je počítána z objemů horizontů A a B, tedy bez 

matečného horizontu. Z těchto objemů je odečtena skeletovitost a pórovitost. Takto získáme 

objem potenciálně volných pórů v celém půdním horizontu, podle rovnice (22). (Vlček, a 

další, 2012). 

              (28)  

 [mm] 

kde 

― Rn = retence horizontu [mm] 

― H = hloubka horizontu [mm] 

― P = Plná vodní kapacita [%] 

― S = skeletovitost [%] 

 

Retence jednotlivých horizontů je sečtena, čímž získáme retenční potenciál celého 

půdního profilu. Tento potenciál je vyjádřen v milimetrech a odpovídá hloubce čela zvlhčení, 

která vyjadřuje schopnost půdy pojmout srážkovou vodu. Neporušené půdní vzorky pro 

zjištění retenčního potenciálu a půdní pórovitosti byly odebrány celkem na dvanácti bodových 

lokalitách, přičemž tyto lokality odpovídaly půdnímu typu: stagnoglej, kambizem oglejená, 

organozem mesická, glej zrašelinělý, kryptopodzol oglejený.  

Dalším sledovaným fyzikálním parametrem byla nasycená hydraulická vodivost. 

Tento parametr má posloužit jako jeden ze základních vstupních parametrů pro metodu 

Green- Ampt. Nasycená hydraulická vodivost byla měřena výtopovým infiltrometrem celkem 

ve třech lokalitách, dne 1. 8. 2012. Měření probíhalo ve vzrostlém smrkovém porostu na 

ochuzeném půdním horizontu, kde půda odpovídala typu kryptopodzol. Další infiltrační 

pokus byl proveden na zrašelinělém stagnogleji na rozhraní rašeliniště a přirozeného lesa. 

Poslední část infiltračních pokusů se odehrála na lučním stanovišti, kde půda odpovídala typu 

stagnoglej, případně kambizem oglejená. Vycházelo se z předpokladu, že pro daný typ půdy 

bude existovat stejná hodnota nasycené hydraulické vodivosti v každé části sledovaného 
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povodí. Jedná se sice o značné zjednodušení, ale z hlediska hydrologického modelování jde o 

zjednodušení akceptovatelné, jelikož tyto parametry, stejně jako parametry jiné, je možné 

upravit následnou kalibrací, čímž by se mělo dosáhnout uspokojivých výsledků. 

Pro měření nasycené hydraulické vodivosti byl využit přetlakový infiltrometr  

(obrázek 19). Ten je sestaven ze čtyř základních dílů: zásobní válcová nádrž, která funguje na 

principu Mariottovy láhve, prstenec sloužící pro zaražení infiltračního aparátu do půdy, 

hladinové čidlo a záznamová jednotky (datalogger). Základním principem pokusu je 

přivádění vody do půdy takovou rychlostí, jakou se do půdy vsakuje. Tím lze zjistit 

okamžitou intenzitu vsaku vody do půdy na zvoleném rozhraní půdního profilu (Kulhavý a 

kol. 2007) 

 
 

Obrrázek 19: Schémakompaktního přetlakového infiltrometru (Kulhavý a kol. 2007) 

 

Postup práce s přetlakovým infiltrometrem je následující: je sestaven infiltrační aparát, 

do zásobní válcové nádrže je nalita voda po předem zvolenou úroveň a na infiltrační aparát je 

připojeno záznamové zařízení. Do půdy je zaražen ocelový prstenec, na který je následně 

tento infiltrační aparát připevněn (povrch prstence by měl být zhruba 1-2 cm nad povrchem 

půdy). Měření probíhá ve dvou úrovních: na povrchu půdy a v odkrytém půdním horizontu, 

tak aby byla nasycená hydraulická vodivost měřena i v místě odběru neporušeného půdního 
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vzorku. Snahou je stanovit nasycenou hydraulickou vodivost odebíraného vzorku, proto je 

prstenec zapuštěn zhruba na úroveň horního okraje válečku. Poté, co je infiltrační aparát 

sestaven a nasazen na zapuštěný prstenec, je do válcové nádrže zasunuta infiltrační trubička, 

pomocí níž je nastaven konstantní hydrostatický tlak na povrch infiltrované půdy. Následně, 

zhruba jednu až tři minuty před začátkem měření, by měl být spuštěn dataloger, tak aby bylo 

možné identifikovat výšku počáteční hladiny. Po této době je otevřen ventil nalévacího otvoru 

a dojde k rychlému výronu bublin z výpustného ventilu. Výron bublin je postupně ustálen 

současně s ustálením infiltrační rychlosti. Infiltrační pokus probíhá, dokud hladina ve válcové 

nádrži neklesne zhruba na úroveň 1 cm nad výpustný ventil. V případě potřeby pokračování 

infiltrační zkoušky je nutné výpustný ventil uzavřít a dolít vodu po horní okraj nádrže. Tento 

postup pak vyžaduje výpočetní korekce naměřených dat. K ukončení pokusu by mělo dojít 

v momentě, kdy se infiltrační rychlost ustálí. Tento moment hlídáme sledováním uvolněných 

bublin nad výpustným ventilem. Nastává tehdy, kdy dochází k pravidelnému uvolňování 

bublin ve zvoleném časovém intervalu. V tomto okamžiku pak můžeme infiltrační pokus 

ukončit. Odborníci doporučují provádět měření v rozmezí 2-3 hodin.  

 

 
 

Obrázek 20: Infiltračního pokusu poblíž Mrtvého rybníka (foto: autor) 

  

 Nyní je třeba naměřená data zpracovat. Snahou je nastavení parametrů  

A a S pro aproximaci infiltrační rychlosti podle Philipa, který slouží k určení nasycené 

hydraulické vodivosti. Data uložená v datalogeru jsou většinou v mA, je tedy nutné převést je 

na hodnotu výšky vodního sloupce H (cm). To je provedeno pomocí vzorce  

H = 1,9019 * mA - 5,148 (Kulhavý a kol., 2007). Následně je z vytvořené linie výšek vodní 

hladiny v čase t vyseparován začátek a konec infiltrační zkoušky. Dále je zvolen časový 

interval pro pokles hladiny v infiltrometru, zhruba 2-4 minuty, jelikož záznam z datalogeru 

není optimální. Pro další měření jsou využita jen reprezentativní měření poklesu hladiny. 



 

 
56 

Následně jsou data připravena k optimalizaci podle Phillipa, ke které je využito vzorce  

i(t) = A + 0,5S * t
-0,5 

(Kulhavý a kol., 2007). Parametry A a S jsou zjištěny pomocí metody 

nejmenších čtverců, a jsou vypočítány za pomoci nástroje „řešitele“ z MS EXCEL. Pomocí 

parametrů A a S je možné stanovit pokles infiltrační rychlosti (obrázek 19). 

 

 
Obrázek 21: Skutečná a aproximovaná infiltrační rychlost na kriptopodzolu oglejeném 

 

3.2.5 SCS CN parametry 

 

Metoda SCS CN má pouze dva základní parametry, s jejichž pomocí kalkuluje ztrátu 

srážek na povodí. Jedná se o hodnotu CN křivky a hodnotu počáteční ztráty. Dalším 

důležitým výstupem je výpočet potenciální maximální retence S, která je funkcí právě CN 

křivky. Znalost hodnoty potenciálu maximální retence je nutná pro výpočet doby koncentrace, 

která vstupuje do modelování přímého odtoku. K vytvoření mapy CN křivek sledovaného 

povodí byla využita metodika Šercla (2005). Jako nástroj pro stanovení jedinečné hodnoty 

CN křivky každého subpovodí byl použit program ArcGis. Jelikož CN křivky vycházejí 

z vlastností povrchu, byla pro jejich stanovení využita tato data 

o Land-use 

o Hodnoty bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 

o Hodnoty sklonů na povodí 

Prostřednictvím programu ArcGis byla všechna tato data upravena tak, aby splňovala 

potřebné náležitosti pro vytvoření finální vrstvy CN křivek. Cílem bylo vytvořit pomocné 
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vrstvy reflektující infiltrační schopnost půd, jejich retenční kapacitu a hodnoty sklonu a 

spojením těchto vrstev vytvořit mapu CN křivek zájmového povodí. V prvním kroku byla 

upravena vrstva land-use a každému typu land-use byl přiřazen specifický kód podle 

hodnocení CORINE land cover. V dalším kroku bylo nutné upravit vrstvu BPEJ. Rozhodující 

byla tzv. hlavní půdní jednotka. Podle hodnoty hlavní půdní jednotky byla jednotlivým třídám 

půdy přiřazena hodnota jedna až pět, a to podle jejich sklonu, infiltračních nebo retenčních 

schopností, přičemž jednička znamenala nejnižší hodnotu sledovaného ukazatele a pětka 

hodnotu nejvyšší. Jako návod k určení toho, jakou hodnotu té které půdní jednotce přiřadit, 

posloužila tabulka z práce Novák a kol. (2003). Následně byly stejné hodnoty přiřazeny i 

jednotlivým sklonům povodí podle tabulky z práce Šercla (2005). Vznikly tak tři druhy rastrů, 

které byly pomocí funkce raster calculator v programu ArcGis spojeny s vrstvou land-use. 

Na konci tohoto procesu byly získány tři druhy rastrů, jejichž buňky v sobě propojovaly 

informaci o typu území a hydrologické půdní skupině, na základě sklonu, infiltrace a retenční 

vodní kapacity. Toto propojení bylo reprezentováno čtyrmístným kodem, kdy první číslice 

vyjadřovala hydrologickou půdní skupinu (od jedné do pěti) a další tři číslice charakterizovaly 

typ území. Na základě tohoto kódu bylo pak možné podle metodiky Šercla (2005) přiřadit 

každé buňce odpovídající hodnotu CN křivky.  

Tímto postupem byly vytvořeny tři jedinečné rastrové vrstvy, které reprezentovaly 

sledované území z hlediska retenční vodní kapacity, infiltrace a sklonu. Pro spojení těchto 

rastrů do jednoho byla využita funkce „cell statistick“, přičemž byla sledována průměrná 

hodnota CN křiivek. Tento průměrný grid byl spojen s gridem infiltrace, přičemž byla 

sledována maximální hodnota CN křivek. Tímto způsobem byl získán výsledný CN Grid, 

který měl posílený vliv infiltrace. 

Pro odhadnutí průměrné hodnoty CN křivky u jednotlivých povodí byla využita 

funkce zonal statistic. Získané hodnoty byly vloženy do programu HEC-HMS jako první 

parametr CN křivky metody SCSCN. Druhým parametrm byla hodnota počáteční ztráty, 

vyjadřující jaké množství srážkové vody se nebude podílet na přímém odtoku vlivem 

povrchového zadržení. Na základě předchozích výzkumů byla hodnota počáteční ztráty 

nastavena na hodnotu 0,2 mm. 

 

Subpovodí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CN křivka 91,59 91,34 66,7 58,85 58,14 68,44 66,35 68,17 69,21 70,46 

 

Tabulka 4: hodnoty CN křivek pro jednotlivá subpovodí 
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Obrázek 22: Mapa CN křivek sledovaného povodí 

 

 

3.2.6 Parametry Green-Ampt 

 

Metoda Green-Ampt vyžívá ke zjištění objemu odtoku čtyři parametry. Jedná se o 

hodnotu hydraulické vodivosti, hloubku čela zvlhčení, maximální přípustnou hodnotu 

nasyceného vodního obsahu a počáteční nasycení. Pro získání těchto parametrů byla využita 

data získaná v rámci terénního průzkumu, která byla doplněna o data z tabulky parametrů 

Green-Ampt podle půdních vlastností (Rawls a kol. 1983). I v tomto případě byla využita 

vrstva BPEJ, kdy bylo na základě znalosti hlavních půdních jednotek možné určit, o jaký 

půdní druh se jedná. Vzhledem k omezenému počtu dat získaných prostřednictvím terénního 

měření nebylo možné využít interpolačních metod pro pokrytí povodí jednoznačnými 

hodnotami sledovaných parametrů. Z tohoto důvodu byly hodnoty přiřazeny na základě 

specifických charakteristik jednotlivých půdních druhů. Opět se sice jedná o výrazné 

zjednodušení, ale vzhledem k možnostem kalibrace modelu je stále ještě přípustné.  

Podle vrstvy BPEJ byly vytvořeny rastry, které v sobě obsahovaly hodnoty 

sledovaných parametrů. Při vytváření rastru bylo nutné vzhledem k drobným rozdílům v 

uvedených hodnotách použít nízkou hodnotu výstupních buněk. Dalším úskalím byla 

parametrizace subpovodí, ve kterých se nacházejí rašelinní plochy. Vzhledem k  tomu, že 

model HEC-HMS má nastavenou maximální přípustnou hodnotu nasyceného vodního obsahu 

na 50% z celkového oobsahu půdy. Bylo tedy nutné změnit hodnoty pórovitosti rašelinních 

ploch, které se reálně pohybují okolo 80-90% na tuto maximální hodnotu. V konečném 

důsledku by ale tato úprava neměla mít na výpočet vliv. Metoda Green-Ampt totiž bere 
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v úvahu zejména rozdíl mezi nasyceným obsahem a počátečním obsahem. Pro tato subpovodí  

byly tedy zvednuty hodnoty počátečního obsahu vody v půdě, aby byl dostatečně zohledněn 

vliv rašelinišť na modelování odtoku z povodí. Zároveň měla tato povodí nízkou hodnotu 

hydraulické vodivosti, tudíž by měla teoreticky zachovávat vliv rašelinišť, která se ři svém 

maximálním nasycení chovají v podstatě jako nepropustná plocha.  

 

Subpovodí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ksat [mm h-1] 0,42 0,41 0,53 0,55 0,9 4,7 2,96 5,4 5,82 5,56 

Ψ [mm] 294,1 295 273,9 270 261,6 227,6 246,6 222,2 204,7 215,9 

Θs [%] 48 48 44 43 43 46 45 47 47 45 

Θi [%] 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 

 

Tabulka 5: Hodnoty parametrů Green Ampt pro jednotlivá subpovodí 

 

Hodnoty celkového nasyceného obsahu Θs a hlobky čela zvlhční Ψ by měly být 

v podstatě neměnné a měly by být jakýmsi ustáleným parametrem každého sledovaného 

subpovodí. Oproti tomu by měly být hodnoty nasycené hydraulické vodivosti Ksat a 

počátečního obsahu vody v půdě Θi časově proměnné, jelikož jsou velmi závislé na 

předchozích vláhových podmínkách. Jako hodnota počátečního nasycení byla zvolena 

hodnota 30%, která byla zjištěna pomocí měření vlhkosti půdy na klimatologické stanici 

Hřebečná. Jedná se pouze o teoretickou hodnotu, která by měla být později během simulace 

upravena kalibrací. Hodnota počátečního nasycení 45% u prvních dvou subpovodí byla 

zvolena podle předpokladu, že se jedná převážně o plochy exponované rašelinní vegetací, 

která při stavu nasycení vykazuje pouze omezenou infiltrační schopnost.  
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3.3 Příprava modelu HEC-HMS 

 

Tento program byl vyvinut ženijním sborem armády USA. Práce s programem začíná 

vytvořením nového projektu. Základním úkolem je vytvoření modelu povodí (basin models) 

pro každou z pozorovaných událostí a zároveň pro každou z hodnocených metod. Model 

povodí je vytvořen pomocí Basin model Manageru. Program HEC-HMS využívá pro 

parametrizaci povodí stromovou strukturu, kde jsou jednotlivá subpovodí reprezentována 

prvkem Subbasin, úseky toků jsou definovány jako Reach a soutoky jako Junction  

(obrázek 23).  

 
 

 

Obrázek 23: Stromová struktura modelu povodí Bystřice (subbasin = subpovodí, junction = soutok, reach = 

úsek toku), černá linie vyznačuje hranici jednotlivých subpovodí. 

 

Program HEC-HMS dále umožňuje zapojit prvky jako nádrž (reservoir), zdroj (source), 

odbočka (diversion), nebo odběr (sink). Máme-li stromovou strukturu vytvořenou, následuje 

propojení jednotlivých prvků. Program také umožňuje propojení s programem ArcGis. Díky 

tomu je možné do programu HEC-HMS načíst podkladovou mapu s jednotlivými 

subpovodími, která byla v prostředí ArcGis vytvořena.  

Poté, co je povodí takto definováno, je nutné jednotlivým prvkům nadefinovat 

výpočetní metody pro jednotlivé součásti srážkoodtokového procesu. Pro subpovodí je nutné 

definovat metodu objemu odtoku (ztráty), přímého odtoku a základního odtoku. Pro úseky 

povodí se definují korytové charakteristiky. 
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3.3.1 Objem odtoku (odtoková ztráta) 

 

Tato komponenta programu HEC-HMS počítá, kolik vody z celkových srážek se 

podílí na intercepci, infiltraci, povrchovém zadržení a případně evapotranspiraci. Ostatní část 

srážek je transformována na efektivní srážky a rovnoměrně rozložena po celém povodí. Jedná 

se o zásadní komponentu při modelování hydrologických procesů a jeden ze stěžejních kroků 

při sestavování modelu. Program HEC-HMS umožňuje použití celkem dvanácti metod pro 

odhadnutí ztráty. Některé z nich jsou využívány pro kontinuální simulace, jiné jsou naopak 

určeny pro simulace epizodní. 

Účelem této práce je porovnat, jak výkonné jsou právě dvě z těchto nabízených metod 

v prostředí malého, nicméně poměrně heterogenního povodí. Jedná se o metodu SCS CN a 

metodu Green-Ampt. Pro každou srážkovou událost byly vytvořeny dva originální modely 

povodí (basin model), které se lišily podle použité metody ztráty.  

 

3.3.2 Přímý odtok  

 

Pro výpočet přímého odtoku byla vybrána metoda Clarkova jednotkového 

hydrogramu. Jedná se o takzvanou metodu transformace povodňové vlny, jelikož určuje  tvar a 

velikost kulminačního průtoku (Vološ, 2007). Do výpočtu vstupují dva parametry: doba 

koncentrace (time of concentration) a retenční konstanta (storage coeficient). 

Výpočet doby koncentrace vychází z doby prodlení, což je časový posun v hodinách 

mezi výskytem maxima příčinné srážky a výskytem kulminačního průtoku v počítaném 

závěrovém profilu v subpovodí (Vološ, 2007). Doba prodlení je počítána podle následující 

rovnice (28). 

      
             

       
 (29)  

kde  

― Tlag = doba prodlení [h
-1

] 

― L = maximální délka toku v povodí [ft] 

― S = potenciální maximální retence půdy [in] 

― Y = sklon povodí [%] 
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Hodnota maximální délky toku v povodí odpovídá maximální délce údolnice. Ta byla 

změřena prostřednictvím programu ArcGis, konkrétně jeho extenze ArcHydro tools, kde 

s pomocí nástroje longest flow path, můžeme údolnici vytvořit. Údolnice v podstatě 

charakterizuje vzdálenost, kterou musí voda tekoucí do vodního toku urazit 

z nejvzdálenějšího bodu v rámci daného subpovodí. Tyto čáry lze definovat také jako 3D 

linie, které v sobě zahrnují informace o nadmořské výšce. 

Potenciální maximální retence půdy je následně vypočtena z hodnoty CN křivky, podle 

rovnice 9. Doba koncentrace je pak vlastně funkcí doby prodlení. Vztah mezi těmito dvěma 

veličinami byl vypočten podle vzorce Tc = 0,6 * Tlag, kde Tc je doba koncentrace [hod]. 

Retenční konstanta určující dobu zadržení vody v povodí je pak určena podle rovnice (29). 

 

               
 

 (30)  

kde 

― L = maximální délka toku v povodí v mílích [mi] 

― S1085 = vzdálenost mezi 10 % a 85 % maximální délky údolnice [ft mi
-1

] 

― A, B, C = koeficienty stanovené ČHMÚ pro ČR na: A = 80, B = 0,342 a C = -0,79 

(Šercl, 2009) 

 

Maximální délka toku v povodí byla opět změřena prostřednictvím programu ArcGis, stejně 

jako hodnota S1085, kterou je možné zjistit z vlastností 3D linií. Tyto dva důležité parametry 

byly stanoveny pro každé dílčí subpovodí. Tabulka 6 ukazuje hodnoty retenční konstanty, 

doby koncentrace pro dílčí subpovodí. 

 

Subpovodí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tc 0,587 0,614 0,782 1,156 1,447 1,593 1,102 1,259 1,014 0,761 

Rc 1,271 1,478 0,932 0,797 1,063 0,865 0,852 0,730 0,832 0,928 
 

Tabulka 6: Parametry přímého odtoku (Tc = doba koncentrace, Rc = retenční konstanta) 

 

3.3.3 Základní odtok 

 

Pro určení základního odtoku (baseflow) byla zvolena metoda tzv. exponenciálního 

poklesu (recession). Parametry této metody jsou: počáteční odtok, poklesová konstanta a 

prahová hodnota. Metoda vychází z předpokladu, že podíl základního odtoku na celkovém 
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odtoku z povodí postupně od začátku srážkové události klesá. Je založen na rovnici (30)  

(Feldman, 2000). 

         
  (31)  

kde 

― Qt = základní odtok v čase t [m s
-1

] 

― Q0 =počáteční základní odtok [m s
-1

] 

― k = exponenciální poklesová konstanta [-] 

 

Exponenciální poklesová konstanta určuje počáteční podmínky základního odtoku Q0. 

Základní odtok se v programu HEC-HMS zapojuje do simulace dvakrát, jednak na začátku 

simulace, jednak jako zpožděný podpovrchový odtok vstupující do korytové simulace. Tento 

moment je určen prahovou hodnotou, která může být specifikována jako průtok, nebo poměr 

ke kulminačnímu průtoku (Feldman, 2000).  

 Jako hodnota základního odtoku (initial discharge) byla zvolena hodnota průtoku na 

začátku simulace. Tato hodnota byla poměrově rozpočítána pro jednotlivá subpovodí. Jako 

poklesová konstanta byla zvolena hodnota 0,85. Tato hodnota je ověřena výpočtem při delším 

bezesrážkovém období a porovnáním dvou po sobě následujících denních průtoků. Pro určení 

metody prahové hodnoty (treshold type) byl vybrán poměr ke kulminačnímu průtoku (ratio to 

peak), který byl nastaven podle manuálu k programu HEC-HMS na hodnotu 0,1 (Feldman, 

2000). Tyto hodnoty je následně možné upravit kalibrací. 

 

3.3.4 Korytový odtok 

 

K jeho výpočtu byla využita metoda Muskingum-Cunge, která je založena na rovnici 

kontinuity a difuzní formě věty o hybnosti (Feldman, 2000). Ta je popsána rovnicemi (31) a 

(35) (Miller a Cunge, 1975). 

    
  

  
 
  

  
 (32)  

        
  

  
 (33)  

kde 

― ql = boční přítok [m
3
 s

-1
] 

― A = plocha příčného profilu korita [m
2
] 
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― Q = průtok [m
3
 s

-1
] 

― X = délka úseku [m] 

― t = čas [h
-1

] 

― y = hloubka v rámci úseku [m] 

― Sf = sklon hladiny [°] 

― S0 = sklon dna [°] 

 

Metoda vyžaduje následující parametry 

o Délku úseku toku [m] 

o Podélný sklon toku [m m] 

o Manningův drsnostní koeficient  

o Tvar a šířka koryta v daném subpovodí [m]. 

Podélný sklon a délka úseku toku byly změřeny v programu ArcGis, který nabízí celou řadu 

nástrojů k určení těchto parametrů. Manningův drsnostní koeficient je určen na základě 

empirických tabulek (Chow, 1959). Na jejich základě můžeme každému úseku toku přiřadit 

koeficient drsnosti podle tvaru koryta a podle množství a charakteru materiálu v korytě se 

nacházejícího. Šířky koryta a také jeho drsnostní charakteristiky byly odvozeny z výsledku 

hydro-ekologického monitoringu Bystřice, který proběhl v červenci 2013. 

 

3.3.5 Další komponenty  

 

o Meteoroligický model: slouží k propojení srážkové události s konkrétním modelem 

povodí (bassin model). Jako metoda pro specifikaci časové řady byl vybrán specified 

hyetograph. Tato metoda je vhodná v případě, že celé povodí reprezentují srážková data 

z jedné stanice. 

o Manažer časových řad (time-serice data manager): do něj byly vloženy časové řady 

srážek a průtoků. Umožňuje zvolení časového intervalu a specifikuje časovou řadu pro 

srážkovou simulaci. Jako časový krok byl zvolen interval deseti minut. Data je také nutno 

ohraničit počátečním a koncovým datem a pomocí meteorologického modelu tyto časové 

řady přiřadit konkrétnímu modelu povodí. 

o Control specification manager: slouží k nastavení okrajových hodnot pro simulační běh a 

také k nastavení časového kroku simulace, pro naše potřeby byl zvolen časový krok deseti 

minut. 
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Po ukončení nastavení modelu je možné zahájit simulační běh, který je nastaven 

v menu compute, ve kterém je zvolena možnost create symulation run. 

 

3.4 Kalibrace modelu 

 

Kalibrace modelu spočívá v přizpůsobení chování sestaveného modelu na skutečné 

události. Poté, co je sestavený model zatížen určitou srážkovou událostí, pro kterou známe její 

skutečnou odezvu ve zvoleném uzávěrovém profilu, můžeme provést optimalizaci 

simulovaného průtoku. Při procesu kalibrace jsou jednotlivé parametry sestaveného modelu 

postupně upravovány tak, aby bylo dosaženo co největší schody s naměřenými hodnotami 

průtoků (Pryl, 2008). Jedná se tedy o časově náročný proces.  

Kalibraci je možné provádět buď ručně, nebo pomocí automatických postupů. V obou 

případech je nutné kalibrovaným parametrům zadat okrajové podmínky. Optimální je využít 

oba dva přístupy, kdy je nejdříve pomocí manuální kalibrace dosaženo přiblížení se k  měřené 

hodnotě průtoku a následnou automatickou kalibrací je možné dobrat se uspokojivé schody 

simulovaných a pozorovaných průtoků. K automatické kalibraci je v prostředí programu 

HEC-HMS možno využít dvou metod: Unvariate Gradient a Nelder Mead. Ke sblížení 

simulovaného výsledku s tím reálným nabízí program celkem sedm funkcí, jako například 

procentní chyba objemu nebo relativní chyba objemu. Popis metod pro automatickou 

kalibraci je blíže popsán v technickém manuálu HEC-HMS (Feldman, 2000). Jako funkce pro 

automatickou kalibraci byla vybrána metoda Uvariate Gradient (Feldman, 2000), a jako 

objektivní funkce byla zvolena metoda Peak-Weighted RMS Error  (Feldman, 2000). 

K hodnocení shody mezi simulovanými a pozorovanými hodnotami průtoku slouží 

tzv. objektivní kritéria. Výsledky získané ze simulace byly hodnoceny na objektivní kritérium 

Nash-Sutclife (Nash a Sutclife, 1970), relativní chybu kulminace a realivní objemovou chybu.  

Relativní objemová chyba (VE) popisuje relativní rozdíl mezi objemem pozorované a 

modelované průtokové vlny a zpravidla se udává v procentech. Kladná hodnota VE udává 

nadhodnocení objemu odtoku a záporná naopak jeho podhodnocení. Relativní chyba objemu 

je počítána podle rovnice (33). 

 

    
    

      
      

   

   
     

   

 (34)  
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kde 

―   
    = sumulovaný průtok [m

3
 s

-1
] 

―   
    = skutečný pozorovaný průtok [m

3
 s

-1
] 

 

Relativní chyba kulminace je také vyjadřována v procentech. Její kladná hodnota 

vypovádá o nadhodnocení pozorované kulminace a záporná o jejím podhodnocení. Relativní 

chyba kulminace je počítána podle rovnice (34). 

 

    
     

   
      

   

     
    (35)  

kde 

―      
   

= maximální hodnota simulovaného průtoku [m
3
 s

-1
] 

―      
   = maximální hodnota sledovaného průtoku [m

3
 s

-1
] 

 

Kritérium Nash-Sutclife udává, jaké shody bylo mezi pozorovaným a simulovaným 

průtokem dosaženo. Kritérium Nash-Sutclife nabývá hodnot od -∞ do 1, kdy hodnota 1 

znamená absolutní shodu a hodnota vyšší než 0,5 shodu uspokojivou. Hodnota kritéria Nash-

Sutclife je vypočtena podle rovnice (35). 

 

    
            

  
   

           
          

   

 (36)  

kde  

―     = měřený průtok [m
3
 s

-1
] 

―     
       = průměrný pozorovaný průtok [m

3
 s

-1
] 

―     = simulovaný průtok [m
3
 s

-1
] 
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4 Výsledky 

 

Modelová epizoda 18. až 19. května 2009 

 

 

Obrázek 24: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 18. 5. -19. 5. 2009  

 

 Při této simulaci obě metody velice dobře předpověděly nástup i pokles odtokové 

vlny. Jednalo se o krátkou epizodu bez přerušovaných srážek. Největší vliv na simulovaný 

běh měla změna retenční konstanty. Po její vícenásobné úpravě došlo k vytvoření 

uspokojivého simulačního běhu. U metody Green-Ampt bylo nutné provést především úpravu 

hodnoty hydraulické vodivosti, kterou bylo třeba drobně zvýšit, vzhledem k předchozí nižší 

intenzitě srážek. Stejně tak byla nutná úprava indexu počáteční ztráty u metody CN křivek , tu 

bylo nutné zvýšit z hodnoty 0,2 až na hodnotu 3,6 mm, a to zejména u povodí s velkými 

plochami rašelinišť. Tento fakt by se dal vysvětlit změnou vláhových podmínek ve všech 

sledovaných subpovodích, která nebyla v předchozích dnech dostatečně dotována srážkami. 

Automatickou kalibrací metody Green-Ampt došlo k drobné úpravě hloubky čela zvlhčení 

směrem dolů u většiny subpovodí. I zde mohlo jít o prohloubení retenční kapacity vlivem 

nízkého nasycení povodí. V tomto případě obě sledované metody poskytly velice přesné 

výsledky, pouze s drobným podhodnocením vrcholu kulminace. Nicméně s využitím metody 

Green-Ampt se podařilo dříve zachytit nástup kulminačního vrcholu, a to zhruba o 45 minut. 

Metoda SCSCN oproti metodě Green-Ampt lépe simulovala celkový objem odtoku.   

 

 

 
 

 

Tabulka 7: Objektivní kritéria pro modelovou událost 18. 5. – 19. 5. 2009 
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68 

Modelová epizoda 18. až 21. července 2009 

 

 

Obrázek 25: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 18. 7. – 21. 7. 2009 

 

 Z této simulace je patrná jistá nereprezentativnost výsledků při použití obou metod na 

dlouhodobější epizodu s přerušovanými srážkami. I vzhledem ke zjevnému rozdílu v průběhu 

simulací s pozorovaným průtokem dosáhly obě metody podle kritéria Nash-Sutcliffe poměrně 

uspokojivých výsledků. Nicméně na metodu Green-Ampt měla dlouhodobější simulace 

poměrně negativní dopad, jelikož hodnota kritéria Nash-Sutcliffe se pohybovala na hranici 

únosnosti. Významný vliv na průběh simulace měla opět změna retenční konstanty daná vyšší 

intenzitou srážek, kterou bylo nutné výrazně navýšit. Kalibrací metody SCS CN došlo ke 

snížení hodnot CN křivek a také počáteční ztráty. Vzhledem k vyšším hodnotám úhrnu srážek 

v předchozích třiceti dnech je tento fakt pochopitelný. Stejně tak je pochopitelné snížení 

hydraulické vodivosti při kalibraci metody Green-Ampt. Nejvýraznější snížení nastalo u 

prvních dvou subpovodí. Objem odtoku obě metody podhodnotily řádově v jednotkách 

procent, výrazněji se toto podhodnocení projevilo u metody SCS CN. Metoda Green-Ampt 

také daleko lépe zachytila vrchol kulminace, nicméně chyba při předpovědi tohoto vrcholu se 

pohybovala kolem 14 %.  

 

 

 

 

Tabulka 8: Objektivní kritéria pro modelovou událost 18. 7. – 21. 7. 2009 
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Modelová epizoda 2. až 5. června 2010  

 

 

Obrázek 26: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 2. 6. – 5. 6. 2010 

 

 V případě této simulace došlo k velmi přesné předpovědi průtoku v závěrovém profilu. 

Koeficient Nash-Sutcliffe ukazuje na velice těsnou shodu mezi pozorovaným a simulovaným 

průtokem. Nicméně i při této simulaci bylo nutné přehodnotit velikost retenční kapacity. Ta 

zde ale nemusela být navýšena tak výrazně vzhledem k nasycenosti povodí z předchozích 

srážek. Také bylo nutné snížit hodnotu doby koncentrace. I v této epizodě měla na úpravu vliv 

nasycenost povodí z předchozích dní. U metody SCS CN bylo navíc nutné snížit hodnotu CN 

křivek, jelikož metoda zpočátku nadhodnocovala objem odtoku. Zvýšení indexu počáteční 

ztráty nebylo tak výrazné, ale opět se ukázalo, že hodnota 0,2 mm není pro vyjádření 

počáteční ztráty srážek na povodí dostatečná, jelikož ji bylo nutno zvednout zhruba 

desetinásobně.  Při zavedení optimalizovaných hodnot doby koncentrace a retenční konstanty  

do metody Green-Ampt bylo nutné pouze drobně snížit hodnotu hydraulické vodivosti. 

Hodnoty počátečního obsahu vlhkosti v půdě byly ponechány na 30%. Za těchto podmínek 

vykazovala metoda Green-Ampt velice dobrou výkonnost. Co se týče předpovědi objemu 

odtoku a vrcholu kulminace, tak obě metody vykazovaly velice kvalitní výsledky.  

 

 

 

 

Tabulka 9: Objektivní kritéria pro modelovou událost 2. 6. – 5. 6. 2010 

Nash Sutcliffe Chyba objemu [%] Chyba kulminace [%] 

SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt 

0,9926 0,9921 -2,4 -1,6 -4,8 -5,5 
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Modelová epizoda 4. až 6. dubna 2011  

 

 

Obrázek 27: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 4. 4. – 6. 4. 2011 

 

 Také v případě této simulace dosahovaly sledované metody celkem dobrých výsledků. 

Nedostatky obou metod jsou patrné zejména v poměrně velkém podhodnocení objemu odtoku 

oproti jiným simulacím, a také ve výrazném zvýšení kulminačního průtoku. Tento fakt může 

být podmíněn obdobím, ve kterém byla tato simulace provedena. Jedná se totiž o simulaci, 

která může být ještě částečně ovlivněna táním sněhu, který se mohl ojediněle vyskytovat na 

méně exponovaných plochách, případně též vyšším nasycením půdy po nedávném odtátí 

sněhové pokrývky. S tímto faktem se lépe vypořádala metoda Green-Ampt, kde byla značně 

snížena hodnota parametru hydraulické vodivosti a úpravou toho parametru došlo k poměrně 

dobrému vyjádření situace, která by mohla být teoreticky ovlivněna táním sněhu, tedy 

komponentou která nebyla do našeho modelu zahrnuta.   

 

 

 

 

 
 

Tabulka 10: Objektivní kritéria pro modelovou událost 4.4 - 6.4  2011 
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Modelová epizoda 7. až 9. července 2011  

 

 

 

Obrázek 28: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 7. 7. – 9. 7. 2011 

 

 I u této simulace se s využitím sledovaných metod podařilo dosáhnout dobré shody 

s pozorovaným průtokem. Jednalo se o kratší dvoudenní událost, během níž došlo k přerušení 

srážek. S tímto přerušením se lépe vypořádala metoda SCS CN, která také předpověděla 

s poměrně malou chybovostí celkový objem odtoku. Metoda Green-Ampt se s tímto 

přerušením vypořádala hůře, jelikož celkový objem odtoku nadhodnotila. Při simulaci 

využívající metodu Green-Ampt došlo také ke zpožděnému nástupu odtokové vlny, přičemž 

její celkový průběh nebyl v příliš dobré shodě s pozorovaným průtokem. Té se nepodařilo 

dosáhnout manuální ani automatickou kalibrací. Tato událost se nevyznačovala výrazně 

velkým množstvím předchozích srážek. Proto bylo při manuální kalibraci metody Green-

Ampt nutné zvýšit hodnoty hydraulické vodivosti. U obou metod bylo také nutné zvýšit 

hodnotu retenčního potenciálu. Celkově metoda SCS CN lépe zachytila průběh i tvar 

odtokové vlny, která se od pozorovaného průtoku lišila pouze nepatrně. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11: Objektivní kritéria pro modelovou událost 7. 7. – 9. 7. 2011 

 

Nash Sutcliffe Chyba objemu [%] Chyba kulminace [%] 

SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt 

0,9961 0,8997 -0,2 6,1 4,9 5,9 
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Modelová epizoda 20. až 22. července 2011 

 

 

 

Obrázek 29: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 20. 7. – 22. 7. 2011 

 

Tato simulace je typická vysokým úhrnem srážek v předchozích třiceti dnech. Tento 

fakt měl nejspíše výrazný vliv na metodu Green-Ampt, u které došlo k výraznému výkyvu 

v nástupu odtokové vlny. Metoda zřejmě nadhodnotila nasycení rašelinišť v subpovodích 1 a 

2, která byla pravděpodobně značně nasycena z již zmíněných předchozích srážkových 

událostí. Při automatické i manuální kalibraci byl tento fakt zohledněn, takže u metody SCS 

CN byla snížena hodnota počáteční ztráty a u metody Green-Ampt byla zvýšena hodnota 

počátečního nasycení a snížena hodnota nasycené hydraulické vodivosti.  Podle kritéria Nash-

Sutclife dosáhla uspokojivější shody s pozorovaným průtokem simulace založená na metodě 

SCS CN. Metoda Green-Ampt naopak výrazně lépe vyhodnotila objem odtoku, u kterého byla 

ve srovnání s metodou SCS CN jen minimální chybovost. Obě metody také shodně 

podhodnotily výšku kulminace průtoku.  

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Objektivní kritéria pro modelovou událost 20. 7. – 22. 7. 2011 
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Modelová epizoda 9. až 15. dubna 2012  

 

 

 

Obrázek 30: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 9. 4. – 15. 4. 2012  

 

Jedná se o nejdéle simulovanou událost s nízkými hodnotami vlhkosti z předchozích 

srážek. Tato událost se také vyznačovala několika etapami srážek přerušovaných. Obě 

sledované metody byly vzhledem k poměrně dlouhé době simulace a změnám v intenzitě 

srážek v poměrně dobré shodě s pozorovaným průtokem. Při modelování objemu odtoku si 

výrazně lépe vedla metoda Green-Ampt, která ale naopak hůře předpověděla vrchol 

kulminace sledované události. I v případě této události je možné ovlivnění sledovaného 

průtoku odtáváním zbytků sněhu na povodí, případně vyšší vlhkost půdy.  

 

 

 

 

 

Tabulka 13: Objektivní kritéria pro modelovou událost 9. 4. – 15. 4. 2012 
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Modelová epizoda 15. až 18. dubna 2012  

 

 

 

Obrázek 31: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  
z 15. 4. – 18. 4. 2012 

 

Tato předpověď navazovala na předchozí srážkovou epizodu. Z tohoto důvodu byly 

pro nastavení simulace využity optimalizované parametry získané na základě vyhodnocení 

předchozího běhu. Také výsledky této simulace navazovaly na výsledky simulace předchozí. I 

v tomto případě došlo k podhodnocení celkového objemu odtoku a to u obou metod. Obě 

metody také nadhodnotily vrchol kulminace. Z hlediska objektivního kritéria Nash-Sutcliffe 

došlo sice k uspokojivé, ale ne příliš výrazné shodě s pozorovaným průtokem. Tato událost je 

zřejmě ovlivněna vysokou mírou nasycenosti povodí z předchozích dní. Vzhledem k tomuto 

faktu se již nepodařilo dosáhnout přesnějších výsledků. Při kalibraci simulace byl tento fakt 

zohledněn tak, že u metody SCS CN byla výrazně snížena hodnota počáteční ztráty až na 

hodnotu 0,9 mm.  U metody Green-Ampt byl na základě informace o předchozích srážkách 

rapidně zpomalen postup vody půdním profilem spolu se zvýšením objemu počátečního 

nasycení. 

 

 

 

 

 

Tabulka 14: Objektivní kritéria pro modelovou událost 15. 4. – 18. 4. 2012 
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Modelová epizoda 14. až 16. června 2012 

 

 

 

Obrázek 32 Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 14. 6. – 16. 6. 2012 

 

 Také v případě této simulace byla částečně využita data získaná optimalizací 

předchozích událostí. Jednalo se o hodnoty pro parametrizaci přímého odtoku, tedy hodnotu 

retenční konstanty a doby koncentrace. Z hlediska předpovědi charakteru průtoku si obě 

metody vedly velice dobře. Co se týče předpovědi objemu odtoku a vrcholu kulminace, nebyl 

mezi nimi sledován výrazný rozdíl. Pokud porovnáme celkovou shodu pozorovaného průtoku 

se simulovanými událostmi, můžeme si na této krátkodobější simulaci s kontinuálními 

srážkami všimnout poměrně lepší výkonnosti metody SCS CN. Tato událost se 

nevyznačovala příliš velkým objemem předchozích srážek.  

 

 

 

 

 

Tabulka 15: Objektivní kritéria pro modelovou událost 14. 6. – 16. 6. 2012 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0:00 

14. června 

2012 

12:00 

 

0:00 

15. června 

2012 

12:00 

 

0:00 

16. června 

2012 

in
te

n
zi

ta
 s

rá
že

k
 [

m
m

] 

p
rů

to
k

 [
m

3
 s

-1
] 

Čas [h-1] 

srážky 

Pozorovaný průtok 

SCS CN 

Green Ampt 

Nash Sutcliffe Chyba objemu [%] Chyba kulminace [%] 

SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt SCS-CN Green-Ampt 

0,9876 0,9587 -0,6 0,4 -0,3 -0,3 



 

 
76 

Modelová epizoda 17. až 19. července 2012 

 

 

 

Obrázek 33: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 17. 7. – 19. 7. 2012 

 

 Velice dobrých výsledků simulace bylo dosaženo také u této sledované události. Došlo 

k velice přesné předpovědi objemu odtoku a výšky kulminace. Zároveň i tvar simulované 

průtokové vlny se svým průběhem značně blížil skutečně naměřenému průtoku. Metoda 

Green-Ampt byla opět velmi citlivá na změnu hydraulické vodivosti a počátečního nasycení. 

Při optimalizaci metody SCS CN bylo třeba drobně podhodnotit hodnoty CN křivek.  

 

 

 

 

 

Tabulka 16: Objektivní kritéria pro modelovou událost 17. 7. – 19. 7. 2012 
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Modelová epizoda 30. května až 1. června 2013 

 

 

 

Obrázek 34: Pozorovaný průtok a simuované průtoky na záklakdě metod SCS CN a Green-Ampt  

z 30. 5. – 1. 6. 2013 

 

 Při analýze této srážkové události bylo dosaženo velice kvalitních a přesných hodnot 

simulovaných průtoků. Ty se téměř shodovaly s pozorovaným průtokem. V případě metody 

Green-Ampt došlo pouze k drobné úpravě počátečních parametrů. K nastavení doby 

koncentrace a retenční konstanty byly využity poznatky z modelování předchozích 

srážkových epizod. Tato skutečnost měla výrazný dopad na zlepšení předpovědi. Z hlediska 

výkonnosti obou metod se u této epizody jeví jako výhodnější metoda Green-Ampt. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 17: Objektivní kritéria pro modelovou událost 30. 5. – 1. 6. 2013 
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5 Diskuze 

 

5.1 Zhodnocení chyb 

 

Do procesu tvorby modelování odtoku vstupuje velké množství proměnných veličin. 

V rámci této diplomové práce bylo k získání těchto veličin využito hned několika přístupů. 

Způsob a proces získávání vstupních parametrů pro metody Green-Ampt a SCS CN otevírá 

značně velký prostor pro tvorbu chyb a nejasností.  

Prvním velkým otazníkem je kvalita používaných srážkových a průtokových řad 

vstupujících do modelovacího programu HEC-HMS. Při měření srážkových úhrnů 

automatickým srážkoměrem může dojít k jeho ucpání či přístrojové poruše. Další nejistotu 

představují samotná vstupní data o průtocích, získaná na základě výpočtu konsumpční křivky. 

Tato konsumpční křivka byla sestrojena tak, aby zachytila co možná nejvyšší variabilitu v 

rozpětí různých vodních stavů a průtoků. Nicméně toto rozpětí také dosahuje určitých 

maximálních okrajových hodnot. V momentě, kdy dojde k překročení těchto okrajových 

hodnot, je možné, že skutečný vodní stav bude mít odlišný charakter. S přihlédnutím k tomuto 

faktu je nutné si uvědomit, že při snaze o přiblížení simulovaného průtoku k hodnotám 

průtoku pozorovaného, který ale vzešel z výpočtu umožněného na základě parametrů 

konsumpční křivky, nemusíme dosáhnout uspokojivých výsledků, i když výsledky kalibrace a 

hodnocení simulace podle objektivních kritérií hovoří o opaku. 

Další nejistotu představuje samotná podstata metody Green-Ampt, která je navržena 

pro prostřední homogenních kontinuálně zamokřených půd. Ve sledovaném území se nachází 

poměrně různorodá půdní skladba, z toho důvodu byla provedena terénní měření vstupních 

parametrů. Nicméně již samotný způsob získávání potřebných vstupních parametrů je 

diskutabilní, a to v případě obou hodnocených metod. K vytvoření představy o retenčních 

schopnostech povodí došlo na základě dvou odlišných způsobů. První způsob byl zcela 

empirický a druhý byl teoreticky vystaven na fyzikálním podkladě. Díky využití těchto dvou 

odlišných způsobů pro stanovení vstupních parametrů mohlo dojít k jisté eliminaci možných 

chyb. Obecně lze usuzovat, že přesnějších a daleko spolehlivějších výsledků by mělo být 

dosaženo s využitím parametrů, jež se opírají o fyzikální základ, které využívá metoda Green-

Ampt. Nicméně tato úvaha nemusí zcela odpovídat realitě, zvláště pokud uvážíme, jaký 

prostor k chybám poskytují terénní měření, která v této práci byla využita. V případě měření 

hydraulické vodivosti může velice snadno dojít k vytvoření nereprezentativních výsledků, 
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především pokud nastane situace, kdy je zmíněný infiltrační pokus realizován v lokalitě, která 

ne zcela efektivně reprezentuje podmínky zájmového území. Ke zkreslení výsledků 

při měření hydraulické vodivosti může dojít, například pokud je infiltrační pokus realizován 

v místě, kde se vyskytuje celá řada trhlin či půdních dutin. Výsledná infiltrační rychlost je pak 

vlivem zatečení vody do těchto partií značně nadhodnocena. Nicméně i tato hodnota má jistou 

vypovídací hodnotu, jelikož reprezentuje podmínky daného lokálního bodu. Nelze se 

stoprocentní jistotou říci, že pokud bychom měření provedli v jiném bodě při stejných 

hydropedologických vlastnostech, tak by naměřené hodnoty hydraulické vodivosti byly 

stejné. Obdobnou premisu lze aplikovat i na výzkum ostatních parametrů, které by měly 

vypovídat o základních fyzikálních vlastnostech půdy, jako je pórovitost, hloubka čela 

zvlhčení a počáteční nasycení. Ke stanovení přesnějších a spolehlivějších výstupů by bylo 

nutné provést větší počet těchto terénních měření. Pro lokality s chybějícími hodnotami 

hydropedologických vlastností byly využity hodnoty vzešlé z předchozích výzkumů, které 

poskytují jisté ustálené hodnoty potřebných parametrů pro každý půdní druh. Jedná se tedy o 

spojení fyzikálního přístupu s přístupem empirickým. Otázkou je, do jaké míry tento postup 

využívá výhody či nevýhody obou zmíněných přístupů. 

Empirický způsob využívaný metodou SCS CN skýtá nejistotu v tom, na jakém 

základě byl vystaven. Metoda CN křivek je založena na výzkumu realizovaném ve Spojených 

státech v 30. a 60. letech minulého století. Z tohoto důvodu nemusejí být tyto výstupy 

přenositelné do prostředí malého horského povodí, nacházejícího se ve specifických 

vlhkostních, klimatických, vegetačních a půdních podmínkách. Nicméně tato metoda je již 

poměrně dlouhou dobu využívána i v našem prostředí a byla vypracována celá řada 

metodických postupů, které by měly její spolehlivost zajistit. Také zvolený metodický postup 

k odhadnutí hodnoty CN křivek pro dané povodí nemusí přinášet úplně spolehlivé řešení. 

Jedná se vždy spíše o jakousi hrubou představu o hodnotách tohoto ukazatele.  

 

5.2 Zhodnocení výsledků 

 

Pro modelování odtoku z povodí byly využity dvě rozdílné metody popisující 

infiltraci. Tyto metody se liší především v charakteru vstupních parametrů. Jednalo se o 

metodu SCS CN a metodu Green-Ampt. Metody byly porovnávány na souboru jedenácti 

srážkových událostí, tak aby mohla být zhodnocena jejich výkonnost a využitelnost 
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v podmínkách sledovaného povodí. Srážkové události byly vybrány tak, aby byla posouzena 

výkonost sledovaných metod v rámci různě dlouhých a různě intenzivních srážkových úhrnů. 

Metoda SCS CN je velice oblíbenou metodou vzhledem ke své nenáročnosti a nízkým 

požadavkům na vstupní hodnoty. Mezi základní parametry této metody patří hodnota tzv. CN 

křivky udávající odtokový potenciál daného území. Hodnoty CN křivek byly odhadnuty na 

základě vyhodnocení krajinného a půdního pokryvu spolu s vyhodnocením svahových 

poměrů. Nejvyšších hodnot dosahovaly CN křivky na území, kde se nacházely plochy 

rašelinišť, u kterých se dá předpokládat vysoký odtokový potenciál. Nízké hodnoty byly 

naopak zjištěny ve vrcholových partiích a v lokalitách, kde se vyskytuje přirozené lesní a 

luční společenstvo. Při vyšetření retenčních schopností povodí prostřednictvím CN křivek je 

zřejmé, že se horní povodí Ostrovské Bystřice vyznačuje poměrně vysokými hodnotami 

infiltračního potenciálu. Druhou proměnnou vstupující do modelu založeného na metodě SCS 

CN je hodnota počáteční ztráty. Na začátku simulace byla nastavena na hodnotu 0,2 mm. 

Nicméně při využití této hodnoty nedosahovala simulace uspokojivých výsledků. Potvrdilo se 

tedy, že hodnotu počáteční ztráty je vždy nutno upravit podle charakteru příslušné simulované 

události (Hawkins 2002, Baltas 2007, Shia kol. 2009). Jako uspokojivá se v podmínkách 

sledovaného povodí jeví hodnota počáteční ztráty na úrovni 3,5 mm. Tato hodnota je oproti 

návrhům současných autorů Hawkins (2002), Baltas (2007) mnohem vyšší, což je zřejmě 

dáno charakterem sledovaného povodí, které je značně heterogenní.  Při nastavení vhodných 

vstupních parametrů vykazovala metoda SCS CN velice dobré výsledky. Limitujícím pro ni 

byl především faktor přerušovaných srážek a dlouhých srážkových epizod. V těchto 

podmínkách vykazovala metoda značné rozdíly v porovnání se skutečně pozorovaným 

průtokem. Nicméně podle objektivních kritérií byly i výsledky z těchto problematických 

událostí oproti metodě Green-Ampt uspokojivější a přijatelnější. 

Pro metodu Green-Ampt bylo nutné stanovit hodnoty hydraulické vodivosti, celkové 

efektivní pórovitosti, retenční kapacity a počátečního nasycení. Tyto parametry byly 

vyšetřeny v průběhu terénního výzkumu, kdy byly provedeny infiltrační pokusy pro zjištění 

hydraulické vodivosti. Byly též zjištěny základní fyzikální vlastnosti půd. V místech, kde 

nebyl terénní průzkum proveden, bylo přikročeno k využití hodnot doporučovaných pro 

skupiny půdních druhů nacházejících se v daném povodí. Také tyto parametry prokázaly 

vysokou retenční schopnost sledovaného území, pokud nebereme v potaz plochy rašelinišť. 

Sledované povodí se vyznačuje poměrně konzistentní pórovitostí, která nedosahuje 

extrémních hodnot, přičemž hodnoty hydraulické vodivosti nejsou příliš vysoké. Tento fakt 

lze přičíst částečnému zajílení půd ve sledovaném povodí. Pro počáteční nasycení byly 
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zvoleny hodnoty na základě údajů získaných z měření vlhkosti půdy, které je automaticky 

prováděno na klimatologické stanici Hřeběčná. Této ukazatel se obvykle pohybuje kolem 

hodnoty 30%. Z toho důvodu byla tato hodnota určena pro odvození počátečního nasycení 

jako výchozí. Metoda Green-Ampt byla při kalibraci nejnáchylnější právě na změnu hodnoty 

počátečního nasycení, a také na změnu hydraulické vodivosti. Potvrdilo se tedy tvrzení, že 

hodnotu nasycené hydraulické vodivosti je potřebné upravovat podle charakteru bouřkové 

události (Freebairn a kol., 1989), (Risse a kol., 1995). 

  Tyto parametry byly postupně upravovány podle množství předchozích srážek. 

Hloubka čela zvlhčení a hodnota maximálního možného nasycení zůstávala během simulací 

více méně konstantní. Je tedy zřejmé, že na odtok z povodí má hodnota předchozího nasycení 

zásadní vliv (Unucka a kol., 2010). Také můžeme říci, že odhadnuté hodnoty hloubky čela 

zvlhčení a celkové pórovitosti poměrně dobře reflektují infiltrační schopnost půd ve 

sledovaném subpovodí.  U metody Green-Ampt byl zřejmý výpadek efektivnosti předpovědi 

při modelování více jak třídenní srážkové události, během níž docházelo k přerušení srážek. 

Potvrdil se tedy předpoklad, že metoda Green-Ampt není příliš efektivní při dlouhodobějších 

simulacích, zejména v důsledku změny hydraulické vodivosti (King, 199). Nicméně i v tomto 

případě objektivní kritéria naznačují, že simulované hodnoty jsou s pozorovaným průtokem 

v uspokojivé shodě. Potvrdilo se tedy i tvrzení, že metoda Green-Ampt dokáže poměrně 

spolehlivě modelovat události kratšího časového úseku s vyšším objemem odtoku (Van 

Mullen, 1991), (Rawls, 1983). 

Velký vliv na kvalitu a přesnost výsledků měla především úprava parametrů 

charakterizujících přerozdělení odtoku. Nejvíce byl tento fakt patrný u parametru retenční 

konstanty. Hodnoty tohoto parametru pro jednotlivá subpovodí, získané z výpočtu před 

započetím simulací, byly silně podhodnoceny a v konečném důsledku musely být v mnoha 

případech až desetkrát navýšeny. Je tedy zřejmé, že vzorec použitý pro výpočet této konstanty 

není vhodný pro potřeby zájmového povodí. 

Na základě vyhodnocení výsledků provedených simulací se s určitostí nedá 

konstatovat, že jedna z uvedených metod by lépe než druhá předpovídala odtok, potažmo 

infiltraci ve sledovaném povodí. Z našeho výzkumu je patrné, že mezi metodami není zásadní 

rozdíl, tak jak tvrdí Karibi a kol. (2013). Dílčí rozdíly však sledovat můžeme. Metoda SCS 

CN celkově podle kritéria Nash-Sutclife předpovídala odtok z povodí lépe. Metoda Green-

Ampt v mnoha případech dosáhla také velmi dobrých výsledků. Obě uvedené metody jsou 

tedy schopné poměrně kvalitně předpovídat průběh případné povodňové vlny. Nicméně 

kvalita a výkonnost předpovědi je u obou metod značně ovlivněna charakterem bouřkové 
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události. Pokud dochází k výraznějšímu srážkovému útlumu, tak sledované metody 

nedovedou navazující odtokový potenciál zájmového území dostatečně kvalitně vyhodnotit. 

Můžeme ale potvrdit, že pokud k parametrizaci metod použijeme vhodná data, tak jsou obě 

sledované metody využitelné pro povodí ostrovské Bystiřice. Metodu SCS CN lze poměrně 

dobře aplikovat na dlouhodobější simulace s přerušovanými srážkami a metodu Green-Ampt 

lze doporučit pro kratší časové intervaly předpovědi, kdy nedochází k přílišným výkyvům ve 

srážkové intenzitě, tudíž ani k výrazným změnám hydraulické vodivosti. Potvrdilo se také 

tvrzení, že na odtok z povodí, potažmo na nastavení srážkoodtokvého modelu má velice 

výrazný vliv množství předchozích srážek (Unucka a kol., 2010). Z tohoto důvodu je třeba 

zvážit použití obou sledovaných metod při simulaci jarních srážkoodtokových simulací, které 

mohou být částečně ovlivněny jednak zbytky sněhové pokrývky na povodí, jednak vlhkostí 

naakumulovanou v půdě po odtátí této sněhové pokrývky. Obě sledované metody pak mohou 

celkový objem odtoku podhodnocovat.  
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6 Závěr 

 

Výsledky obou pozorovaných metod jsou si velmi podobné, a podle objektivních 

kritérií předpovídají obě metody celkový průtok velice dobře, a tedy i velice dobře modelují 

infiltrační proces. Přesnější byly simulace v případě kratších srážkových událostí, kdy byla 

intenzita srážek více méně ustálená. Přesnost simulace se naopak snižovala s nárůstem doby 

předpovědi a během doby, kdy docházelo k výkyvu srážek. Výkonnost použitých metod byla 

nižší také v případě jarních událostí, které mohly být do značné míry ovlivněny vysokou 

vlhkostí povodí z roztátých pevných srážek. V celkovém porovnání si vedla lépe metoda SCS 

CN, ale i metoda Green-Ampt si vedla dobře. Výkonnost SCS CN metody nebyla vyšší příliš 

výrazně. S přihlédnutím k náročnosti získání vstupních parametrů je metoda SCS CN oproti 

metodě Green-Ampt výhodnější. Obě metody nevyžadují příliš složitý kalibrační postup, ale 

jako snadněji kalibrovatelná se zdála metoda Green-Ampt. 

Můžeme tedy potvrdit, že obě uvedené metody poskytují uspokojivé zjednodušení 

infiltračního procesu. Z předpokládaných výsledků se podařilo potvrdit, že významný vliv na 

modelování srážkoodtokového procesu má vlhkost z předchozích srážek. Potvrdilo se také, že 

ke zpřesnění obou metod došlo díky kalibraci parametru doby koncentrace a v případě 

metody Green-Ampt také díky kalibraci hydraulické vodivosti. Navíc bylo zjištěno, že je 

třeba upravit výpočet retenční konstanty. Potvrdil se také předpoklad, že metoda SCS CN 

celkově podhodnocuje hodnoty objemu odtoku, nicméně toto podhodnocení nebylo nikterak 

výrazné. Nepodařilo se potvrdit předpoklad, že metoda Green-Ampt je efektivnější. Ta 

naopak ve všech uvedených simulacích vykazovala oproti metodě SCS CN horší výsledky. 

Nepotvrdil se ani předpoklad její výhodnosti při modelování událostí s mezidenní změnou 

intenzity srážek. Metoda Green-Ampt není zřejmě pro sledované povodí ostrovské Bystřice 

příliš vhodná, vzhledem k rychlé změně hydraulické vodivosti v rámci jedné srážkové 

události. Otázkou zůstává, jaký vliv by na její výkonost mělo využití podrobnějšího půdního 

průzkumu, který by se zaměřil na vyšetření hydraulické vodivosti a dalších fyzikálních 

vlastností půd. 
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Příloha č. 1: Mapa hodnonot nasycené hydraulické vodivosti pro jednotlivá subpovodí  

 

 
 

Příloha č. 2: Mapa hodnot pórovitosti pro jednotlivá subpovodí 
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Příloha č. 3: Maximální hloubka čela zvlhčení pro jednotlivá subpovodí 

 
 

 

Příloha č. 4: Graf kumulativní infiltrace a infiltrační rychlosti z louky na mírném svahu, půdní 

typ stagnoglej 
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Příloha č. 5: Graf kumulativní infiltrace a infiltrační rychlosti na rozhraní lesa a rašelině, 

půdní typ glej zrašelinělý 

 

 

Příloha 6: Graf kumulativní infiltrace a infiltrační rychlosti pod smrkovým prostem, půdní typ 

kambizem 
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