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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá analýzami zmien priemerných mesačných prietokov využitím klimatických scenárov 
MPI a KNMI vo vodomernej stanici Liptovský Mikuláš (5550) v povodí rieky Váh a vodomernej stanici 
Chmelnica (8320) v povodí rieky Poprad. Na dosiahnutie výsledkov sa použil program The 
Indicators of  Hydrologic Alteration (IHA). K dispozícií boli pozorované dáta, modelované dáta pomocou modelu 
HBV a dáta klimatických scenárov MPI a KNMI, ktoré boli použité na modelovanie denných prietokov pomocou 
HBV modelu do roku 2100. Dostupné dáta boli rozdelené do štyroch časových periód: 1981-2010, 2011-2040, 
2041-2070 a 2071-2100. Výsledky poukázali na znižovanie priemerných mesačných prietokov v letných 
mesiacoch a ich zvyšovanie v zimných mesiacoch do roku 2100. 
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Abstract 
The paper is focused on the analysis of changes in average monthly discharges using MPI and KNMI climate 
scenario in the gauging station Liptovský Mikuláš (5550) in the Váh River Basin and in the gauging station 
Chmelnica (8320) in the Poprad River Basin. To achieve the results, the program Indicators of Hydrologic 
Alteration was used. Available data were, i.e., the observed daily discharge data, the modelled data from the 
rainfall-runoff HBV model, and the MPI and KNMI climate scenarios data were used to model daily discharges 
using the HBV model until 2100. Data were divided into four time periods, i.e., 1981-2010, 2011-2040, 2041-
2070, and 2071-2100. The results showed a decrease in average monthly discharges in the summer months and an 
increase in the winter months until 2100. 
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1 ÚVOD 

Cieľom príspevku je vyhodnotenie analýz priemerných mesačných prietokov vo vybraných vodomerných 
staniciach Váh – Liptovský Mikuláš (5550) a Poprad – Chmelnica (8320) do roku 2100 pomocou klimatických 
scenárov MPI a KNMI pomocou programu Indicators of Hydrologic Alteration. Na analýzy sa použili pozorované 
dáta, dáta modelované HBV modelom a simulované dáta klimatických scenárov MPI a KNMI 
pomocou HBV modelu.  

Skúmaná problematika je dôležitá na preukázanie budúcich zmien v hydrologickom režime riek. Pomocou 
programu IHA je možné vykonať veľký počet analýz, ktoré svojimi výsledkami sú možné predpokladať extrémne 
javy alebo vytvoriť historické štatistiky (veľké povodne, extrémne nizke prietoky apod.). Je potreba, aby sa 
zvyšoval počet vykonaných podobných analýz, aby boli dostatočne vytvorené opatrenia na ochranu ekosystémov. 
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2 LITERÁRNY PREHĽAD/POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Klimatická zmena má vplyv do budúcnosti na zvyšovanie priemernej teploty vzduchu a oceánov, rozsiahleho 
topenia snehu a ľadu, čo zapríčiňuje stúpanie hladiny morí a oceánov [1]. Extrémne hydrologické javy (najmä 
záplavy a obdobia sucha) sú jedny z príčin prírodných katastrof. Klimatická zmena urýchli hydrologickú 
cirkuláciu, takže sa predpokladá, že výskyt extrémnych udalostí bude frekventovanejší [2]. Záplavy môžu spôsobiť 
škody či už v krajine alebo ľudskými stratami. Napriek investíciám do protipovodňovej infraštruktúry (hrádze, 
priehrady), povodňové straty zostali v priebehov rokov veľké [3]. Obdobie sucha sa radí momentálne medzi 
závažnú problematiku, keďže jeho výskyt a intenzita sa čoraz zvyšujú [4]. Ľudstvo vníma sucho najmä z dôvodu 
nedostatku pitnej vody, narastajúcej hrozby požiarov, zvyšovaním teploty ohrozujúcej organizmy, degradáciou 
vodných ekosystémov apod. [5]. 

Očakáva sa, že globálne otepľovanie spôsobí rozsiahle zmeny zemského vodného cyklu, ktoré ovplyvnia 
dostupnosť vody pre mestá, poľnohospodárstvo, splavnosť riek a výrobu energie [6]. Aby sa zmiernilo riziko 
vplyvu klimatickej zmeny, je potreba vytvoriť možnosti adaptácie a mitigácie medzi klimatickou 
zmenou a sektorov, na ktoré môže vplývať. Pre vodu v krajine je možnosť prispôsobenia v rozlíšení využívania 
dažďovej vody, technike skladovania a ochrany vody, recyklovanie vody, efektivita zavlažovania a využívania 
vody [7]. Každé opatrenie môže mať popri pozitívnom dopade aj negatívny dopad na ekosystém, preto je 
nevyhnutné vyhodnotiť charakteristiky riečneho toku pred a po zmene režimu toku rieky [8]. 
Pomocou programu IHA sa v minulosti vo svete riešili nasledovné problematiky: hodnotenie prúdenia 
ekologického toku s ohľadom na reakcie ekosystémov na hydrologické variácie v povorí rieky Honghui, Čína [9]; 
výber minimálnych  indikátorov hydrologických zmien pomocou analýzy hlavných komponentov rieky Gorai, 
Bangladéš [10]; optimalizácia prevádzky nádrže s ohľadom na následky ekologických požiadaviek na množstvo 
a kolísanie vody na základe IHA parametrov [11]. 

Na Slovensku boli vykonané nasledovné analýzy zmien hydrologických režimov: identifikácia zmien režimu 
denných prietokov pre rieky Váh, Belá, Kysuca, Nitra, Hron, Topľa, Ipeľ a Krupinica [12]; vyhodnotenia trvania 
a frekvencie vysokých prietokov so zameraním na povodie rieky Dunaj [13]; vyhodnotenie zmien minimálnych 
denných prietokov vo vybraných staniciach na rieke Dunaj [14]. 

3 METODIKA 

The Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) je program na vykonanie štatistík, ktoré slúžia na posúdenie stupňa 
hydrologických zmien. Pozostáva zo 67 parametrov (33 IHA parametrov a 34 Environmental Flow Component – 
EFC parametrov). Dané parametre boli vyvinuté na základe ich ekologického významu a ich schopnosti poukázať 
aj na vplyv antropogénnej činnosti v režimoch prúdenia [15]. Svojou jednoduchosťou, silnému teoretickému 
základu a zapojeniu biologicky relevantných hydrologických ukazovateľov si získal pozornosť 
hydrológov a environmentalistov na študovanie zmien režimov prirodzeného prúdenia, či zmeny hydrologických 
charakteristík po vplyve antropogénnej činnosti [8]. 

Program IHA pracuje s dennými hydrologickými radmi. Je vhodný na vyhodnotenie minimálnych aj 
maximálnych prietokov, dlhšie hydrologické rady sú potrebné k dosiahnutiu vyhodnocovania extrémnych 
udalostí, akými sú povodne či extrémne suchá, a ich dĺžka môže byť rozdielna v závislosti od variability klímy 
alebo závažnosti hydrologických zmien [12]. 

Vstupné údaje 

V roku 2011 boli na území Slovenska spracované nové klimatické scenáre podľa najnovších modelov 
GCMs a výstupov regionálych cirkulačných modelov RCMs. V práci boli použité dva klimatické scenáre: 
nemecký klimatický scenár MPI a holandský klimatický scenár KNMI. Dané klimatické scenáre predstavujú 
integráciou atmosférických a oceánskych dynamických rovníc. Ich okrajové podmienky sú výstupy globálneho 
modelu ECHAM5 a stredného emisného scenára SRES A1B, ktorý je stredne pesimistický scenár s globálnym 
oteplením o 2,9°C do roku 2100 v porovnaní s rokom 1990. Modely a výstupy klimatických scenárov 
MPI a KNMI boli vytvorené na základe podrobnej analýzy dvadsiatich modelov (z nich bolo 15 RCMs a 5 GCMs) 
[16], [17], [18]. Výstupy scenárov sú dostupné od roku 1951 do roku 2100 a vzknikli kolektívom Katedry vodného 
hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri ich modelovaní sa použil modifikovaný 
zrážkovo-odtokový model HBV verzie TUW. Výstupmi klimatických modelov (zrážky a teploty vzduchu), 
boli k dispozícií downscalované do klimatických staníc jednotlivých povodí v dennom kroku do roku 2100 [19]. 

   
 

 
 

K dispozícií boli nasledovné typy dát (Tab 1.): pozorované dáta denných prietokov, ktoré nám poskytol 
Slovenský hydrometeorologický ústav; modelované dáta pomocou HBV modelu, simulované dáta klimatických 
scenárov MPI a KNMI pomocou HBV modelu. 

Tab. 1 Rozdelenie použitých dát do jednotlivých časových periód. 

Použité dáta Časová perióda 
Pozorované dáta (OBS), 

MODEL HBV, MPI a KNMI dáta 1.1.1981 – 31.10.2010 

KNMI  a MPI dáta 

1.11.2010 – 31.10.2040 

1.11.2040 – 31.10.2070 

1.11.2070 – 31.10.2100 
Vybranými vodomernými stanicami boli vodomerná stanica Liptovský Mikuláš (5550) v povodí rieky 

Váh a vodomerná stanica Chmelnica (8320) v povodí rieky Poprad (Obr. 1). Analýzy sa v programe IHA vykonali 
parametrickou štatistikou pre časové rozhranie hydrologického roka. 

 

Obr. 1 Lokalizácia vybraných vodomerných staníc. 

4 VÝSLEDKY 

Vodomerná stanica Váh – Liptovský Mikuláš (5550) preukazuje v prvej skúmanej časovej perióde (1981-2010) 
najvyššie priemerné mesačné prietoky v mesiaci máj pri všetkých riešených dátach. Najmenšie priemerné mesačné 
prietoky sa vyskytujú v mesiaci február. Vzhľadom na klimatické scenáre, dáta pre scenár MPI majú vyššie 
výsledné hodnoty priemerných mesačných prietokov v mesiaci máj, jún a október. Pre výsledne hodnoty 
priemerných mesačných prietokov podľa klimatického scenára MPI je viditeľný ich nárast v jesenných a zimných 
mesiacov do roku 2100 (Obr. 2). Naopak, na jar a v lete sa predpokladá pokles priemerných mesačných prietokov 
(najvyšší pokles priemerného mesačného prietoku v mesiaci máj). 

 

Obr. 2 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550) 
podľa klimatického scenára MPI do roku 2100. 



383

JUNIORSTAV 20225. Vodní hospodářství a vodní stavby

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.381

   
 

 
 

2 LITERÁRNY PREHĽAD/POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Klimatická zmena má vplyv do budúcnosti na zvyšovanie priemernej teploty vzduchu a oceánov, rozsiahleho 
topenia snehu a ľadu, čo zapríčiňuje stúpanie hladiny morí a oceánov [1]. Extrémne hydrologické javy (najmä 
záplavy a obdobia sucha) sú jedny z príčin prírodných katastrof. Klimatická zmena urýchli hydrologickú 
cirkuláciu, takže sa predpokladá, že výskyt extrémnych udalostí bude frekventovanejší [2]. Záplavy môžu spôsobiť 
škody či už v krajine alebo ľudskými stratami. Napriek investíciám do protipovodňovej infraštruktúry (hrádze, 
priehrady), povodňové straty zostali v priebehov rokov veľké [3]. Obdobie sucha sa radí momentálne medzi 
závažnú problematiku, keďže jeho výskyt a intenzita sa čoraz zvyšujú [4]. Ľudstvo vníma sucho najmä z dôvodu 
nedostatku pitnej vody, narastajúcej hrozby požiarov, zvyšovaním teploty ohrozujúcej organizmy, degradáciou 
vodných ekosystémov apod. [5]. 

Očakáva sa, že globálne otepľovanie spôsobí rozsiahle zmeny zemského vodného cyklu, ktoré ovplyvnia 
dostupnosť vody pre mestá, poľnohospodárstvo, splavnosť riek a výrobu energie [6]. Aby sa zmiernilo riziko 
vplyvu klimatickej zmeny, je potreba vytvoriť možnosti adaptácie a mitigácie medzi klimatickou 
zmenou a sektorov, na ktoré môže vplývať. Pre vodu v krajine je možnosť prispôsobenia v rozlíšení využívania 
dažďovej vody, technike skladovania a ochrany vody, recyklovanie vody, efektivita zavlažovania a využívania 
vody [7]. Každé opatrenie môže mať popri pozitívnom dopade aj negatívny dopad na ekosystém, preto je 
nevyhnutné vyhodnotiť charakteristiky riečneho toku pred a po zmene režimu toku rieky [8]. 
Pomocou programu IHA sa v minulosti vo svete riešili nasledovné problematiky: hodnotenie prúdenia 
ekologického toku s ohľadom na reakcie ekosystémov na hydrologické variácie v povorí rieky Honghui, Čína [9]; 
výber minimálnych  indikátorov hydrologických zmien pomocou analýzy hlavných komponentov rieky Gorai, 
Bangladéš [10]; optimalizácia prevádzky nádrže s ohľadom na následky ekologických požiadaviek na množstvo 
a kolísanie vody na základe IHA parametrov [11]. 

Na Slovensku boli vykonané nasledovné analýzy zmien hydrologických režimov: identifikácia zmien režimu 
denných prietokov pre rieky Váh, Belá, Kysuca, Nitra, Hron, Topľa, Ipeľ a Krupinica [12]; vyhodnotenia trvania 
a frekvencie vysokých prietokov so zameraním na povodie rieky Dunaj [13]; vyhodnotenie zmien minimálnych 
denných prietokov vo vybraných staniciach na rieke Dunaj [14]. 

3 METODIKA 

The Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) je program na vykonanie štatistík, ktoré slúžia na posúdenie stupňa 
hydrologických zmien. Pozostáva zo 67 parametrov (33 IHA parametrov a 34 Environmental Flow Component – 
EFC parametrov). Dané parametre boli vyvinuté na základe ich ekologického významu a ich schopnosti poukázať 
aj na vplyv antropogénnej činnosti v režimoch prúdenia [15]. Svojou jednoduchosťou, silnému teoretickému 
základu a zapojeniu biologicky relevantných hydrologických ukazovateľov si získal pozornosť 
hydrológov a environmentalistov na študovanie zmien režimov prirodzeného prúdenia, či zmeny hydrologických 
charakteristík po vplyve antropogénnej činnosti [8]. 

Program IHA pracuje s dennými hydrologickými radmi. Je vhodný na vyhodnotenie minimálnych aj 
maximálnych prietokov, dlhšie hydrologické rady sú potrebné k dosiahnutiu vyhodnocovania extrémnych 
udalostí, akými sú povodne či extrémne suchá, a ich dĺžka môže byť rozdielna v závislosti od variability klímy 
alebo závažnosti hydrologických zmien [12]. 

Vstupné údaje 

V roku 2011 boli na území Slovenska spracované nové klimatické scenáre podľa najnovších modelov 
GCMs a výstupov regionálych cirkulačných modelov RCMs. V práci boli použité dva klimatické scenáre: 
nemecký klimatický scenár MPI a holandský klimatický scenár KNMI. Dané klimatické scenáre predstavujú 
integráciou atmosférických a oceánskych dynamických rovníc. Ich okrajové podmienky sú výstupy globálneho 
modelu ECHAM5 a stredného emisného scenára SRES A1B, ktorý je stredne pesimistický scenár s globálnym 
oteplením o 2,9°C do roku 2100 v porovnaní s rokom 1990. Modely a výstupy klimatických scenárov 
MPI a KNMI boli vytvorené na základe podrobnej analýzy dvadsiatich modelov (z nich bolo 15 RCMs a 5 GCMs) 
[16], [17], [18]. Výstupy scenárov sú dostupné od roku 1951 do roku 2100 a vzknikli kolektívom Katedry vodného 
hospodárstva krajiny Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pri ich modelovaní sa použil modifikovaný 
zrážkovo-odtokový model HBV verzie TUW. Výstupmi klimatických modelov (zrážky a teploty vzduchu), 
boli k dispozícií downscalované do klimatických staníc jednotlivých povodí v dennom kroku do roku 2100 [19]. 

   
 

 
 

K dispozícií boli nasledovné typy dát (Tab 1.): pozorované dáta denných prietokov, ktoré nám poskytol 
Slovenský hydrometeorologický ústav; modelované dáta pomocou HBV modelu, simulované dáta klimatických 
scenárov MPI a KNMI pomocou HBV modelu. 

Tab. 1 Rozdelenie použitých dát do jednotlivých časových periód. 

Použité dáta Časová perióda 
Pozorované dáta (OBS), 

MODEL HBV, MPI a KNMI dáta 1.1.1981 – 31.10.2010 

KNMI  a MPI dáta 

1.11.2010 – 31.10.2040 

1.11.2040 – 31.10.2070 

1.11.2070 – 31.10.2100 
Vybranými vodomernými stanicami boli vodomerná stanica Liptovský Mikuláš (5550) v povodí rieky 

Váh a vodomerná stanica Chmelnica (8320) v povodí rieky Poprad (Obr. 1). Analýzy sa v programe IHA vykonali 
parametrickou štatistikou pre časové rozhranie hydrologického roka. 

 

Obr. 1 Lokalizácia vybraných vodomerných staníc. 

4 VÝSLEDKY 

Vodomerná stanica Váh – Liptovský Mikuláš (5550) preukazuje v prvej skúmanej časovej perióde (1981-2010) 
najvyššie priemerné mesačné prietoky v mesiaci máj pri všetkých riešených dátach. Najmenšie priemerné mesačné 
prietoky sa vyskytujú v mesiaci február. Vzhľadom na klimatické scenáre, dáta pre scenár MPI majú vyššie 
výsledné hodnoty priemerných mesačných prietokov v mesiaci máj, jún a október. Pre výsledne hodnoty 
priemerných mesačných prietokov podľa klimatického scenára MPI je viditeľný ich nárast v jesenných a zimných 
mesiacov do roku 2100 (Obr. 2). Naopak, na jar a v lete sa predpokladá pokles priemerných mesačných prietokov 
(najvyšší pokles priemerného mesačného prietoku v mesiaci máj). 

 

Obr. 2 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550) 
podľa klimatického scenára MPI do roku 2100. 



384

JUNIORSTAV 2022 5. Water Management and Water Structures

http://dx.doi.org/10.13164/juniorstav.2022.381

   
 

 
 

Podľa klimatického scenára KNMI (Obr. 3) platí podobný priebeh ako pri scenári MPI, kde sa predpokladá 
pokles priemerných mesačných prietokov do roku 2100. Hodnoty najvyšších priemerných mesačných prietokov 
podľa oboch klimatických scenárov sa oproti minulosti s výskytom v majú, budú objavovať v mesiaci apríl do roku 
2100. 
 

 

Obr. 3 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550) 
podľa klimatického scenára KNMI do roku 2100. 

Najvyššie priemerné mesačné prietoky pre pozorované dáta a dáta podľa klimatického scenára vo vodomernej 
stanici Poprad – Chmelnica (8320) sa zaznamenali v mesiaci máj. Modelované dáta podľa HBV 
modelu a simulované dáta klimatického scenára MPI evidujú najväčšie priemerné mesačné prietoky v mesiaci 
apríl. Najnižšie priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých prípadoch skúmaných typoch dát vyskytujú v mesiaci 
január. Pre mesiace november, december, január, február a marec platí vyšší nárast v hodnotách priemerných 
mesačných prietokov podľa oboch klimatických scenárov do roku 2100. Mesiace máj, jún, júl, august do roku 
2100 predstavujú pokles v priemerných mesačných prietokoch pre dáta klimatických scenárov 
MPI a KNMI (Obr. 4 a Obr. 5). 

 

 

Obr. 4 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa 
klimatického scenára MPI do roku 2100. 

 

Obr. 5 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa 
klimatického scenára KNMI do roku 2100. 

   
 

 
 

5 DISKUSIA 

Mnohé modely všeobecnej cirkulácie (GCM) predpovedajú zvýšenie frekvencie a rozsahu extrémnych 
klimatických udalostí a premenlivosti zrážok, čo môže závažne ovplyvniť zdroje povrchovej vody 
[19]. Pre Európu simulácie s globálnymi klimatickými modelmi predpovedajú nárast ročných 
zrážok na severe a ich pokles v Stredomorí. Pre strednú Európu sa predpokladá, že zrážok budú 
vyššie v zime a nižšie v lete [20]. Pramuk [21] vo svojej dizertačnej práci analyzoval priemerné mesačné prietoky 
vo vodomernej stanici Váh – Liptovský Mikuláš (5550) v časovom období 1931-2014. Svojou analýzou poukázal 
na pokles priemerných mesačných prietokov v mesiacoch apríl a november. Podľa predkladaného 
príspevku do roku 2100 nastane v mesiacoch apríl a november nárast hodnôt priemerných mesačných prietokov 
podľa oboch analyzovaných klimatických scenárov. 

Najväčšia mesačná vodnosť sa do roku 2000 vyskytovala v apríli v povodiach Váhu a Popradu v mesiaci máj. 
Najmenšie priemerné mesačné prietoky sa v skúmaných povodiach do roku 2000 evidujú v mesiaci január [22]. 
Výsledky predloženej štúdie poukazujú na zmenu v priemerných mesačných prietokov v mesiaci apríl (nárast 
hodnoty priemerného mesačného prietoku z obdobia 1981-2010 do roku 2100 o 20%) vo vodomernej stanici Váh 
– Liptovský Mikuláš (5550) podľa modelovaných dát pre klimatické scenáre MPI a KNMI. Pre vodomernú stanicu 
Poprad – Chmelnica (8320) sa výskyt najvyšších priemerných mesačných prietokov presunie z mesiaca 
máj na mesiac apríl. 

6 ZÁVER 

Príspevok sa zaoberal analýzou zmien priemerných mesačných prietokov vo vodomernej stanici Váh – 
Liptovský Mikuláš (5550) a Poprad – Chmelnica (8320). Výsledné hodnoty preukázali presun výskytu najvyšších 
priemerných mesačných prietokov z mesiaca máj na mesiac apríl do roku 2100. Táto skutočnosť predstavuje, že sa 
snehová pokrývka v severných skúmaných lokalitách na Slovensku neudrží dlho. Pokles priemerných mesačných 
prietokov v letných mesiacoch môže znamenať zvýšený výskyt období sucha. 

Už v súčasnosti je vidieť prejavy klimatickej zmeny. V letných mesiacoch sa čoraz viac objavujú extrémne 
búrky a obdobia sucha. Zima sa prejavuje vyššími teplotami a čoraz menšou vrstvou snehovej pokrývky. Je 
dôležité študovať nastávajúcu zmenu v hydrologickom režime vodných tokov, aby sa mohli v dostatočnom 
predstihu vybudovať opatrenia, ktoré dokážu chrániť pred vodou, ale aj pomáhať pri nedostatku vody. 
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Podľa klimatického scenára KNMI (Obr. 3) platí podobný priebeh ako pri scenári MPI, kde sa predpokladá 
pokles priemerných mesačných prietokov do roku 2100. Hodnoty najvyšších priemerných mesačných prietokov 
podľa oboch klimatických scenárov sa oproti minulosti s výskytom v majú, budú objavovať v mesiaci apríl do roku 
2100. 
 

 

Obr. 3 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Váh – Liptovský Mikuláš (5550) 
podľa klimatického scenára KNMI do roku 2100. 
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modelu a simulované dáta klimatického scenára MPI evidujú najväčšie priemerné mesačné prietoky v mesiaci 
apríl. Najnižšie priemerné mesačné prietoky sa vo všetkých prípadoch skúmaných typoch dát vyskytujú v mesiaci 
január. Pre mesiace november, december, január, február a marec platí vyšší nárast v hodnotách priemerných 
mesačných prietokov podľa oboch klimatických scenárov do roku 2100. Mesiace máj, jún, júl, august do roku 
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Obr. 4 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa 
klimatického scenára MPI do roku 2100. 

 

Obr. 5 Priebeh priemerných mesačných prietokov pre vodomernú stanicu Poprad – Chmelnica (8320) podľa 
klimatického scenára KNMI do roku 2100. 
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Abstrakt 
Hlavním cílem příspěvku je představení vyvíjeného softwaru představující bilanční srážko-odtokový hydrologický 
model. Software umožňuje uživateli vytvořit simulační model srážko-odtokového procesu v libovolném povodí, 
pro které jsou k dispozici potřebná měřená klimatologická a hydrologická data. Kalibrovaný model lze pak 
následně využít pro odhad odtoku vody z povodí na základě simulací výhledových klimatických vstupních dat, 
což umožní jistým způsobem analyzovat vliv klimatické změny na hydrologické podmínky v krajině. Model je 
vyvíjen a testován na části povodí řeky Dyje nad vodní nádrží Vranov. 

Klíčová slova 
Hydrologický model, simulace, lumped model, srážko-odtokový model, klimatická změna 

Abstract 
This paper aims to show the developed software representing a lumped water balance rainfall-runoff hydrological 
model. The software allows the user to create a simulation model of the rainfall-runoff process in any catchment 
for which the user can provide the necessary measured climatological and hydrological data. The calibrated model 
then can be used to predict runoff from the catchment based on the predicted input data, allowing for some analysis 
of the impact of climate change on hydrological conditions in the landscape. The model is developed and tested 
on a part of the Thaya river catchment, the part above the Vranov reservoir. 
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1 ÚVOD 

V současné době je změna klimatu velmi vážným tématem diskusí a její vliv na úplný klimatický systém je 
v současné době nezpochybnitelný [1]. Klimatická změna má zásadní dopad na přírodu, obyvatelstvo a vodní 
zdroje. Tyto dopady zaznamenáváme i na našem území, kdy sledujeme častější výskyt extrémního počasí a jeho 
následky [2]. Postupně jsou ovlivňovány především koloběh vody, což vede na změnu hydrologických podmínek 
v krajině. Takovéto změny jsou velmi nežádoucí z hlediska zásoby vody pro obyvatelstvo, jež jsou jednou 
z nejdůležitějších podmínek existence celé lidské populace. Je tedy důležité mít k dispozici nástroje pro odhad 
budoucího stavu klimatu a jeho vlivu na bilanci vody v krajině. Pomocí těchto nástrojů pak plánovat uskutečnění 
vhodných adaptačních opatření v dostatečném předstihu. Je zřejmé, že predikovat výskyt extrémních událostí 
ovlivňující vodní režim krajiny je obtížné. Je to dáno hlavně značnou mírou neurčitosti a nahodilosti, kterými jsou 
zatíženy srážka, a odtok vody z povodí. Avšak na základě sestrojených budoucích klimatických scénářů lze 
odhadnout jim odpovídající hydrologické podmínky v krajině. Nástrojem pro zjištění vazby mezi 
klimatologickými a hydrologickými jevy jsou tzv. srážko-odtokové modely, které popisují transformaci srážek 
na odtok vody z povodí.  

Modelování srážko-odtokového procesu je jednou ze základních vědních dovedností v oboru hydrologie. 
Na základě klimatologických a geografických informací jsme schopni predikovat množství vody v povodí, 
resp. průtoky ve vodních tocích. Simulace srážko-odtokového procesu v povodí může napomoci lepšímu 
hospodaření s vodou, lepší manipulace se zásobními a retenčními objemy vodních nádrží nebo také snazší adaptaci 
na současné nebo budoucí klimatické podmínky.  


