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Úvod
Numerické modelovanie v krasovo-puklinovom prostredí tvoria jednu z najzložitejších otázok
hydrogeológie. Táto skutočnosť je odôvodnená najmä zložitosťou obehových ciest podzemných vôd, ktoré
netvorí iba prostredie puklín ale aj krasových kanálov a chodieb, ktorých charakter vo väčšine
skrasovatených území ostáva do veľkej miery neznámy. Tento charakter obehových ciest sa prejavuje aj
vo výslednom odtoku podzemných vôd. Pri hodnotení obehu a režimu podzemných vôd v krasových
územiach vychádzame najmä z hodnotenia a analýzy výtokových čiar dlhodobo pozorovaných prameňov.
V rámci našej úlohy sme sa snažili modelovať zrážkovo-odtokové vzťahy pre SHMÚ dlhodobo pozorovaný
prameň Buzgó, ktorý tvorí rovnako vstup do jaskynného systému Krásnohorskej jaskyne – najdlhšej známej
jaskyne v hodnotenom území (obr. 1).

Obr. 1: Lokalizácia záujmového územia pre zrážkovo- odtokové modelovanie.
V nasledujúcom texte opisujeme použité vstupné dáta, metodiku modelovania a výsledky zrážkovoodtokového modelu Krásnohorskej jaskyne.

Vstupné dáta
Okrem zložitosti obehových ciest podzemných sme sa museli vysporiadať aj s malým množstvom
vstupných dát, ktoré sme mohli pre model použiť. Zväčša sa pri zrážkovo-odtokovom modelovaní vychádza

pri teplotách vzduchu a úhrnoch zrážok z časových radov v hodinovom kroku. My sme ale mali k dispozícii
iba merania s denným krokom merania.
Pre účely numerického modelovania sme mali dlhodobé pozorovania teplôt vzduchu a úhrnov zrážok
zo Silice a výdatnosti prameňa Buzgó. Po unifikácii časových radov sme zistili, že pre účely modelovania
môžeme použiť iba časové obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2012 s tým že v prípade pozorovaní výdatností
prameňa došlo k výpadku v období od 1.11.2009 do 31.10.2010 (obr. 2).
Homogenitu časových radov sme analyzovali cez súčtové čiary, vďaka ktorým môžeme vizuálne
zhodnotiť dlhodobé trendové zmeny v radoch pozorovaní (obr. 3).

Obr. 3: Súčtové čiary pre hodnotené časové rady výdatnosti prameňa, úhrnov zrážok a teploty vzduchu.
Z výsledkov súčtových čiar je zrejmé, že najhomogénnejším je časový rad meraní teplôt vzduchu.
Pravidelné odchýlky od lineárneho priebehu spôsobujú sezónne zmeny v teplote vzduchu. Menej
homogénnym je už časové rad pozorovaní denných úhrnov zrážok. Z grafu je viditeľný odklon od
lineárneho trendu v období rokov 2010 až 2011, kedy dochádzalo ku výraznému zvýšeniu úhrnov zrážok.
Na súčtovej čiare pozorovaní výdatností sa tejto fakt prejavil naopak poklesom od lineárneho trendu. Tento
pokles je spôsobený dlhodobým výpadkom v pozorovaniach výdatností.
Z dlhodobého hľadiska dosahujú teploty vzduchu najvyššie hodnoty v mesiacoch júl až august
s priemernou hodnotou 18,8 až 19,3 °C. Naopak najnižšie teploty sú dosahované v mesiacoch január až
február s priemernou hodnotou od -2,2 do -2,6 °C. Zrážky dosahujú najvyššie hodnoty v období mesiacov
máj až júl, pričom najvyššie mesačné hodnoty v tomto období dosahovali až 235 mm. Najnižšie hodnoty
poznáme z období mesiacov január až marec, kedy v priemere dosahujú hodnoty od 52,7 do 65,8 mm.
V prípade výdatností prameňa Buzgó sú vyššie zdokumentované hodnoty viazané na zimné a jarné mesiace,
pričom priemerné hodnoty sa pohybujú od 19 do 84 l.s-1.

Obr. 2: Priebeh hodnôt vstupných dát využitých pre zrážkovo-odtokové modelovanie (pozn. zrážky sú uvedené v mm; teploty vzduchu v °C;
výdatnosti prameňa v l.s-1).

Model
Pre určenie charakteru odtoku z povodia boli z časového radu hodnôt prietokov na profile separované
výtokové čiary pomocou nástroja RC 4.0 programu HydroOffice (http://hydrooffice.org). Pre tvorbu
skladanej výtokovej čiary bola použitá metóda hybridného genetického algoritmu (Gregor & Malík, 2011).
Po jej zostavení sme mohli pristúpiť k samotnej analýze výtokovej čiary.
Pre jej matematický opis bola použitá superpozícia štyroch turbulentných výtokových funkcií
(Kullman, 1980). Výsledný priebeh je v lineárnom a logaritmickom zobrazení na obrázku 4. Hodnoty
výtokových funkcii s zobrazené v tabuľke č. 1. Podľa výsledkov prameň Buzgó odvodňuje intenzívne
skrasovatené horniny s výskytom vyvinutého systému krasových kanálov, ktoré odvodňujú horninový
masív. Voda prechádza horninovým prostredím pomerne rýchlo, pričom vďaka kanálovému systému
odvodňovania podzemných vôd je možné očakávať vysokú zraniteľnosť podzemných vôd s rizikom
znečistenia a kontaminácie podzemných a povrchových vôd ako plošnými, rovnako aj bodovými zdrojmi,
najmä v oblastiach ponorov povrchových vôd do krasového systému.

Obr. 4: Zobrazenie skladanej výtokovej čiary prameňa Buzgó pri logaritmickej transformácii času
a výdatnosti.

Tab. 1: Výtokové koeficienty a počiatočné výdatnosti subrežimov skladanej výtokovej čiary pre prameň
Buzgó (hodnoty počiatočných výdatností sú v m3.s-1).
Q01
Q02
Q03
Q04

Q
0,07
0,18
0,22
0,4

α
0,0135
0,05
0,096
0,25

Z výsledkov je teda zrejmé, že ide o prostredie so zložitým veľmi heterogénnym režimom a obehom
podzemných vôd. Spolu s charakterom dostupných dát je potrebné tieto skutočnosti brať v úvahu.
Vzhľadom k týmto parametrom bol hľadaný vhodný zrážkovo-odtokový model, ktorý by umožňoval
integrovať dostupné dáta spolu so špecifickými podmienkami v krasovo-puklinovom prostredí. Dostupné
modely tohto typu v súčasnosti existujú avšak majú niekoľko nedostatkov. Za jeden z hlavných je možné
uviesť nemožnosť definovať rovnicu odtoku, kedy tieto modely umožňujú simulovať iba lineárne typy
odtoku s ich prípadnou superpozíciou. Druhým problémom je, že vyžadujú množstvo dát a parametrov,
ktoré nie sú v našom území k dispozícii ako napríklad množstvo klimatických a meteorologických (napr.
charakter snehovej pokrývky a jej vývoj v čase – štruktúra snehu, merná objemová hmotnosť, atď.) alebo
geometrických parametrov (geometria vodných tokov a krasových kanálov, drsnosť dna toku a stien
jaskynného systému, atď.). Pri ich počte a vplyve na počítaný výsledok by sa mohlo stať, že simulovaný
odtok z povodia by bol podobný reálnemu (lokálne optimum), avšak celkovo by model nedefinoval
zrážkovo-odtokové procesy v povodí (globálne optimum). Preto sme sa rozhodli použiť odlišný prístup, v
ktorom si definujeme dôležité procesy podieľajúce sa na tvorbe odtoku a samotný model si naprogramujeme
sami. Pri tomto spôsobe riešenia je možné zanedbať procesy, ktoré v rámci našich špecifických podmienok
nemajú významný vplyv na odtok a naopak zamerať sa na tie, ktoré sú určujúce.
Štruktúru nášho modelu je možné teoreticky rozčleniť do troch samostatných zložiek (obr. 5).
V prvom kroku je potrebné vypočítať množstvo vôd, ktoré vstupuje do systému v dennom kroku. Tieto
množstvá vôd však už musia byť upravené o vplyvy akumulácie vôd v snehovej pokrývke,
evapotranspirácie a ďalších procesov. Takto upravené množstvá vôd v dennom kroku budeme pre účely
nasledujúceho textu označovať termínom efektívne zrážky. V druhom kroku musíme vytvoriť transformačnú
funkciu, ktorá nám definuje vzťah medzi prítokom efektívnych zrážok do systému a jednotkovým zvýšením
výdatnosti kulminačnej vlny na záverečnom profile prameňa Buzgó. Keď máme určenú kulminačnú
hodnotu, prichádzame ku záverečného kroku, v ktorom na základe predchádzajúcej analýzy výtokovej čiary
pomocou určených výtokových koeficientov simulujeme priebeh vyčerpávania zásob vôd. Až ku dňu
ďalšieho prítoku efektívnych zrážok do systému. V tomto kroku je znova vypočítaný kulminačný prietok
z jednotkového hydrogramu a táto hodnota je pripočítaná k hodnote aktuálneho prietoku získaného
simuláciou výtokovej čiary. Z tejto hodnoty znova simulujeme výtokovú čiaru až k ďalšiemu prítoku
efektívnych zrážok. Týmto spôsobom je možné simulovať prietok na záverečnom profile hodnoteného
povodia pomocou použitia známych hodnôt denných úhrnov zrážok a priemernej teploty vzduchu.

Obr. 5: Schéma modelu výpočtu denných efektívnych zrážok
V nasledujúcom texte si opíšeme jednotlivé rovnice použité v rámci nášho modelu. V prvom kroku,
v ktorom počítame efektívne zrážky je integrovaných najviac vzťahov. Schematicky ich popisuje
obrázok č. 6.

Obr. 6: Schéma modelu výpočtu denných efektívnych zrážok
Pri výpočtoch sa používa v pamäti počítača pre ukladanie, správu a analýzu vstupných dát, medzivýsledkov
a výsledkov dátové pole, podobné obrázku 7. Prvé štyri položky sú učené pre hodnoty vstupných dát, ktoré
definujú denné teploty, zrážkové úhrny a prietoky na záverečnom profile. Ďalší stĺpec definuje zmenu zásob
vôd v snehovej pokrývke (akumulácia snehu). Tento parameter počítame zo spadnutých zrážok v závislosti
na teplote. V druhom medzikroku počítame topenie snehu ak teplota stúpne nad 0 °C. Množstvo
roztopeného snehu v mm počítame podľa rovnice (Hoggan, Peters & Loehlein, 1987):
𝐼
(𝐶 + 0.007𝑅𝑖 )(𝑇𝑖 − 𝑇𝑓)
𝑀𝑖 =
1440 𝑀
kde:
Mi
roztopený sneh (mm)
I
simulačný časový interval (min)
CM
koeficient topenia snehu (degree-day factor) v mm vody pre denný stupeň (°C)

nad bodom mrazu
Ri
denný úhrn zrážok
Ti
teplota vzduchu
Tf
teplota bodu mrazu
V rámci tejto rovnice je možné vidieť že je v nej zahrnutý vplyv zrýchlenia topenia sa snehu v prípade že
v rovnakom období prší. Najzložitejšie je v rámci rovnice určiť tzv. degree-day faktor. Jednotlivý autori
používajú viacero postupov, pretože je závislí od množstva faktorov ako napríklad albedo snehu, merná
objemová hustota snehu, charakter a štruktúra snehu. Celkovo sa však najčastejšie používa na jeho učenie
nasledujúca rovnica.
CM = H0 + k*Ti
Pri tejto rovnici je možné vidieť vzťah medzi teplotou vzduchu a výslednou hodnotou. Oba parametre sú
v rámci modelu stanovené, avšak je ich možné prestavovať v panely nastavení, čím je možné meniť rýchlosť
topenia sa snehovej pokrývky v povodí.
V konečnom dôsledku opísané rovnice vypočítavajú potenciálne množstvo roztopeného snehu
v dennom kroku. Táto potenciálna hodnota je potom odpočítaná od reálneho množstva snehu v povodí
a tento výsledok sa používa v ďalšom kroku pri výpočte aktuálnej evapotranspirácie.
Predtým však musíme ešte vypočítať hodnotu potenciálnej evapotranspirácie. Pre tento účel bola
vzhľadom ku dátam ktoré máme k dispozícii použitá Blaney-Criddleho rovnica v tvare (Brouwer &
Heibloem, 1986):
ETp = p(A0.46*T+B8)
kde:
P
T
A, B

tzv. annual daytime hours (%), definovaný vzhľadom k zemepisnej šírke
priemerná denná teplota
koeficienty rovnice (A = 0.46; B = 8)

Touto rovnicou získame hodnoty dennej potenciálnej evapotranspirácie. Pre kalibračnú úpravu hodnôt
evapotranspirácie je možné oba parametre v programe upraviť.
V ďalšom kroku sa počíta aktuálna evapotranspirácia, do ktorej vstupuje ako faktor voľná pôdna
kapacita, ktorá definuje množstvo vôd, ktoré je schopná pôda viazať a ktoré sa z nej uvoľňuje v procesoch
evapotranspirácie. Pre účely modelovania nastavujeme iniciálne nasýtenie (v mm) na začiatku modelovania
a maximálne možné nasýtenie. Na základe hodnôt zrážok, roztopených množstiev vôd a hodnôt potenciálnej
evapotranspirácie program spočíta bilanciu v dennom kroku a zvyšok vôd vstupuje do povodia a zložka
odtoku (efektívne zrážky).
Opísaným postupom sme získali hodnoty efektívnych zrážok v dennom kroku. Tieto tvoria vstup do
zrážkovo-odtokového systému. Úlohou v druhom kroku je prepočítať tieto vstupy v mm na celkový odtok
na záverečnom profile povodia v m3.s-1. V prípade klasických modelov sa často používa vybraný lineárny
rezervoárový model alebo jeho úprava. V našom prípade vzhľadom k charakteru odtoku použijeme odlišný
prístup, ktorý pozostáva z dvoch krokov. V prvom kroku vypočítame maximálny kulminačný prietok
štruktúry pre každý denný vstup. Tento krok prevedieme na základe rovnice (Chin, 2000):
QMAX = cIA
kde:
c
I
A

odtokový koeficient
hodnota efektívnych zrážok (mm/hodinu)
plocha povodia

Hodnoty efektívnych zrážok máme vypočítané a parametre odtokového koeficienta a plochy povodia
definujeme v rámci procesu kalibrácie v programe. Rovnako ako v prípade simulácie aktuálnej
evapotranspirácie musíme definovať iniciálnu veľkosť prietoku v m3.s-1. Program potom spočíta potrebné
parametre a v tabuľke výsledkov zobrazí maximálne kulminačné prietoky pre jednotlivé denné efektívne
zrážky.
V poslednom kroku program simuluje na základe definovaných hodnôt výtokových koeficientov
vyčerpávanie zásob vôd v hydrogeologickej štruktúre. Podľa kulminačnej hodnoty prietoku interpoluje
jednotkový čas odtoku z výtokovej čiary a od tohto času simuluje odtok v nasledujúcich dňoch až pokiaľ
nenastane ďalší deň s výskytom efektívnych zrážok. Ak sa v aktuálnom dni tieto zrážky vyskytujú
vypočítaný maximálny kulminačný prietok je pripočítaný k aktuálnemu, zistenému zo simulácie výtokovej
čiary a proces a opakuje v podobe zistenia jednotkového času z výtokovej čiary a jej následnej simulácie po
ďalší deň s efektívnymi zrážkami. Vypočítaný prietok je možné následne kontrolovať v grafe alebo tabuľke.
Na nasledovných obrázkoch sú zobrazené príklady práce s modelom v jednotlivých krokoch. Do programu
sú najskôr načítané vstupné dáta z externého textového súboru. Tieto dáta je možné kontrolovať v tabuľke
(obr. 7) alebo v nastaviteľnom grafe (obr. 8).

Obr. 7: Tabuľka dát importovaných do modelu spolu s výsledkami jednotlivých výpočtových krokov

Obr. 8: Vizualizácia vstupných dát modelu (hore – denné úhrny zrážok; v strede – priemerné denné teploty
vzduchu; dole – prietok na záverečnom profile vodného toku)

Obrázok 9 ukazuje kalibračný panel zrážkovo-odtokového
modelu. Parameter T umožňuje k aktuálnym hodnotám pri
načítaní vstupných dát pripočítať alebo odpočítať konštantnú
hodnotu. V prípade zrážok (parameter Z) je možné ich zvýšiť
alebo znížiť vynásobením pomocou definovaného
koeficienta. Pre definíciu modelu topenia snehu môžeme
nastaviť parametre H0 a k a tiež definovať iniciálnu hrúbku
snehovej pokrývky na začiatku časovej osi modelu. Pre
výpočty potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie môžeme
upraviť hodnoty voľnej pôdnej kapacity, iniciálneho
nasýtenia pôdy a koeficienty pre výpočet potenciálnej
evapotranspirácie.
Pre výpočty kulminačných prietokov z jednotkového
hydrogramu definujeme odtokový koeficient, dĺžku búrky
alebo topenia snehu v rámci dňa a plochu infiltračnej oblasti.
Nakoniec je potrebné zadať hodnoty výtokových
koeficientov získaných analýzou výtokovej čiary.
Po definícii všetkých parametrov môžeme pristúpiť
k samotnej simulácii pričom pomocou combo boxu je možné
definovať
spôsob
vizualizácie
vstupných
dát,
medzivýsledkov a simulovaného prietoku na záverečnom
profile povodia. Príklad vizualizácie medzivýsledkov je na
obrázku 10.
Posledný obrázok č. 11 z programu je príklad
zobrazenia porovnania simulovaných (červená) a reálnych
(modrá) prietokov na záverečnom profile.
Ako vstupné dáta do programu boli použité časové
rady denných úhrnov zrážok a teplôt vzduchu zo stanice
v Silici a na kontrolné porovnanie boli využité denné
hodnoty výdatností prameňa Buzgó. Pri definícii parametrov
modelu sme použili ako parametre skladanej výtokovej čiary
hodnoty z prechádzajúcej časti textu (tab. 1). Vďaka
možnosti použitia simulácie výtokovej čiary sme sa mohli
vyhnúť odhadovaniu množstva kalibračných parametrov,
ktoré sú vo svojej podstate prezentované sumárne
v charaktere a tvare skladanej výtokovej čiary. Hodnoty
jednotlivých kalibračných parametrov, ktoré sme v modeli
nastavili sú zobrazené v tabuľke 2.

Obr. 9: Nastavenia parametrov zrážkovoodtokového modelu

Obr. 10: Vizualizácia čiastkových výsledkov výpočtu modelu
Pomocou definovaných kalibračných hodnôt sme odsimulovali zrážkovo-odtokový režim skrasovatenej
hydrogeologickej štruktúry. Pre kalibráciu modelu sme použili prvý úsek výdatnosti v období od 1.1.2008
do 1.11.2009. Následne sme sa snažili numerickým modelom simulovať výdatnosť prameňa v období
výpadku pozorovaní (1.11.2009 – 1.5.2011) a ďalšom období so známymi hodnotami výdatností (obr. 12).
Výsledok porovnania reálnych nameraných hodnôt prietoku a simulovaných poskytuje obrázok 13.
Ako je zrejmé model kopíruje priebeh reálnych hodnôt iba čiastočne. Pre získanie presnejších kulminačných
hodnôt by bolo potrebné simulovať procesy evapotranspirácie a prítoku v minimálne hodinovom kroku. Pre
tento účel nám však chýbajú merania zrážkových úhrnov a teplôt vzduchu s jemnejším časovým krokom
meraní.
Rovnako z modelu je z modelu zrejmé, že pri nízkych stavoch hladín podzemných vôd sú reakcie
systému na infiltráciu vôd rôzne. V niektorých prípadoch, keď hydrogeologická štruktúra nie je natoľko
vyprázdnená dochádza v prameni ku okamžitej reakcii vo forme zvýšenia výdatnosti. Naopak, ak sú zásoby
podzemných vôd vyčerpané, novo-infiltrované zrážky dopĺňajú hydrogeologickú štruktúru a na zvyšovaní
hodnôt výdatnosti prameňa sa podieľajú iba v minimálnej miere (oproti modelovému predpokladu). Pre
presnejšie modelovanie tohto javu by sme ale potrebovali dlhší neprerušený sled pozorovaní hydrologických
a meteorologických faktorov.

Obr. 11: Vizuálne porovnanie simulovaných a reálnych prietokov na záverečnom profile povodia
Tab. 2: Nastavenie kalibračných parametrov
Parameter
T(+)
Z(*)
H0
k
Snow Init.
Soil Max.
Soil Init.
ET(a)
ET(b)
Runoff Coeff.
Storm Duration
A
Q Init
Q1
Q2
Q3
Q4
α1
α2
α3
α4

Hodnota
0
1
3,7
0,03
0
10
5
0,5
8
0,004
12
9
0,05
0,07
0,18
0,22
0,44
0,0135
0,05
0,096
0,25

Obr. 12: Zobrazenie kalibračného a predikčného úseku numerického modelu.

Obr. 13: Porovnanie výsledného modelovaného prietoku na záverečnom profile s reálne nameranými
hodnotami
Za najväčší problém opisovaného modelu považujeme nedostatok dát pre kalibráciu a predikciu zrážkovoodtokového modelu, kedy sme na kalibráciu mohli efektívne využiť iba 2 roky pozorovaní. Rovnako
následne v období simulácie výdatností nám veľká časť hodnôt chýbala (prerušenie pozorovaní pri extrémne
vysokých stavoch) a toto prerušenie prešlo do obdobia extrémne nízkymi stavmi (zmena režimu odtoku
v hydrogeologickej štruktúre).
Celkovo je model schopný simulovať odtok vôd z hydrogeologickej štruktúry, pričom využíva iba
minimum reálne meraných parametrov a zároveň nie je potrebné odhadovať množstvo parametrov, ako je
to v prípade iných modelov. Model bol vytvorený ako samostatný spustiteľný program, pričom vstupné dáta

sú uložené v externom textovom súbore, takže bude možné ich doplniť v budúcnosti o nové merania (alebo
o špecificky upravené hodnoty) a zlepšiť simulované výsledky ďalšou kalibráciou parametrov.
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