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Teoretická část

1. Nejistota v hydrologii

2. Kalibrace a validace, objektivní kritéria

Praktická část

• Model HEC-HMS, komponenty, funkce
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• nejistota měření vstupních dat 
(srážky, teploty, vodní stavy, v 
operativě meteorologické 
předpovědi)

• nejistota zpracování vstupních dat 
(interpolační techniky, měrná křivka 
průtoku, atd.)

• nejistota hydrologického modelu 
(rovnice, schematizace)

• kalibrace parametrů modelu, 
počáteční podmínky

• spojená s lidským faktorem – např. 
doplnění chybějících hodnot v 
časových řadách

Nejistota vstupů

Nejistota modelu
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Nejistota v hydrologii
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Zpracování vstupních dat
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• časové i prostorové

• hlediska volby měřítka - účel použití modelu, velikost povodí, 
dostupnost dat uvažovaného rozlišení a jejich kvalita, rychlost výpočtu 
(důležité pro operativu). 

• při změně prostorového kroku (např. zvětšení pole gridu) dochází ke 
změně parametrů modelu a ten vyžaduje novou kalibraci

• modely, které používají komponentu půdní vlhkosti typu „infiltration-
excess“, jsou na změny měřítka citlivější než modely typu „saturation-
excess“

Hydrogram odtoku od 4.7. do 
14.7.1996 v kroku 1 a 6 hodin ve 
srovnání se skutečnou odtokovou 
křivkou v profilu Černý potok 
(Černá Voda v Krušných horách).

5

Volba měřítka



• povodí Chomutovky po 
závěrový profil Tišina 
(14,5 km2)

• Odezva povodí na úhrn 
srážek o N=100

• příklad průměrně 
nasyceného povodí 
předchozími srážkami 
a plně nasyceného 
povodí předchozími 
srážkami
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Počáteční podmínky – nasycenost povodí



• Kalibrací modelu se rozumí přizpůsobení parametrů použitých při 
výpočtu s cílem zjistit skutečné chování systému (povodí) a připravit 
tím srážko-odtokový model, například pro operativní běh.

• Jde o iterační postup hledání nejlepší shody

• Provádí se na proběhlých událostech, kde je možné pravdivost 
výpočtu ověřit.

• Jde o kontinuální dlouhodobý proces, při němž se kalibrační 
parametry mohou měnit se změnami chování systému.

• Kalibrace automatická vs. manuální - v obou případech nutné 
stanovit okrajové podmínky, tedy rozsah hodnot, kterých může daný 
parametr nabývat

312 mm Q100 = 248 m3.s-1?%:@&$‰¥
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Kalibrace



Zdroj: Feldman (2000), upraveno

Odvození počátečních hodnot 
parametrů – na základě 
charakteristik povodí a 
zkušenosti hydrologa

manuální nebo 
automatická kalibrace

určení míry shody simulovaného 
a skutečného hydrogramu 
(pomocí objektivního kritéria)

Simulace skutečné 
události při daných 
počátečních podmínkách
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Postup kalibrace



Podmínky kalibrace

• Třídy parametrů (půdní druhy, vegetace atd.) by měly být nastaveny 
tak, aby bylo možné jednoduše zjistit parametry, nejlépe z již 
existujících a dostupných dat.

• Uživatel by měl ověřit, které parametry by se měly kalibrovat a které 
není třeba. Pro první skupinu by měl uživatel určit okrajové podmínky.

• Celkový počet kalibrovaných parametrů by u koncepčních modelů měl 
být co nejmenší. Důvody jsou jednak metodologické a jednak 
praktické.

• Obecně platí, že je velmi obtížné (pokud vůbec možné) nakalibrovat 
takový model, který by uspokojivě modeloval všechny druhy událostí 
(různé extremity, příčiny).

• Zřídka se také stává, že jedna struktura modelu a jedna sada 
parametrů je zcela optimální.
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Postup kalibrace



• Ověření vypočtených parametrů na skutečně proběhlých událostech 
nebo přímo v operativní běhu

• Probíhá na jiné události než předchozí kalibrace
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Validace modelu



Při kalibraci modelu sleduje uživatel různá kritéria shody simulovaných 
veličin s veličinami měřenými. Jedná se vlastně o nějaké číselné 
vyjádření chyby, například:

• relativní chyba kulminace MF

• relativní objemová chyba VE

• suma absolutních nebo středních kvadratických odchylek

• koeficient variace PE

• chyba času kulminace (fázový posun)

• kritérium Nash-Sutcliffe

Objektivní kritéria
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PE Shoda

0,0 – 0,15 velmi dobrá

0,15 – 0,3 dobrá

0,3 – 0,4 použitelná

Zdroj: Podle Kulhavý a Kovář (2002)
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E = 1 – absolutní shoda

E > 0,5 – uspokojivá shoda

Kritérium Nash-Sutcliffe

Objektivní kritéria

QOB – průtok pozorovaný

QSIM – průtok simulovaný

QOB – průměrný průtok pozorovaný
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Kalibrace a validace modelu HEC-HMS



Vytvoření simulačního běhu – přiřazení 
odpovídajícího modelu povodí, meteorologického 
modelu a specifikace simulace
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HEC-HMS – zadání simulace (květen 2009) 



Zadání simulace

Nový běh se ukáže ve Watershed
Exploreru
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HEC-HMS – zadání simulace



Karta „Compute“ ve 
„Watershed Exploreru“ a pravý 
klik na vybranou simulaci

Na kartě „Results“ ve 
„Watershed Exploreru“ je 
možné prohlédnou výsledky

nebo ikona 
v menu

Provedení simulace
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HEC-HMS - simulace



Výsledky simulace

Celkové výsledky Srovnání simulovaného a skutečného 
hydrogramu

18

HEC-HMS – výsledky simulace
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QOB – průtok pozorovaný

QSIM – průtok simulovaný

QOB – průměrný průtok pozorovaný

Kritérium Nash-Sutcliffe

E = 1 – absolutní shoda

E > 0,5 – uspokojivá shoda

...a další – procentní chyba kulminace, fázový posun, RMSE, atd.
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Výpočet objektivního kritéria



Vytvoření optimalizačního běhu – přiřazení existující simulace 
(květen 2009) a profilu s pozorovaným hydrogramem
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Vytvoření optimalizačního běhu



Nastavení vlastností optimalizace
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Vlastnosti optimalizace



1) Přidání nového 
parametru, který se má 
kalibrovat (kalibrujeme 
Ia, CN, Tc a Rc pro každé 
subpovodí)

2) Nastavení vybraného 
parametru, např. okrajových 
podmínek

Nebo:

3) Výpočet
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Parametry optimalizace



Porovnání pozorovaného a simulovaného hydrogramu, 
který vznikl automatickou kalibrací zvolených parametrů
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Prohlédnutí výsledků



Kalibrované parametry se použijí při validace modelu (simulace červen 2009) a v případě 
uspokojivé shody při simulaci dalších událostí

24

Prohlédnutí výsledků



• na jiné události než kalibrace – v našem případě 
na události z června 2009

2) Meteorological Model -
správné přiřazení všech 
parametrů (zahrnutí dílčích 
povodí, přiřazení časových řad) 

1) Basin Model - vytvoření kopie povodí „Bys_bez_nadrzi“ 
(pravým tlačítkem na povodí a vybrat „Create Copy“) a 
přepsání všech kalibrovaných parametrů (v našem případě 
hodnot Ia, CN, Tc a Rc) a přiřazení řady pozorovaných 
průtoků z června 2009 závěrovému profilu Abertamy. Dále 
je potřeba změnit počáteční Q v „Baseflow modelu“ dle 
modelované události.
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Validace



3) Control Specification - vytvoření nových parametrů 
simulace pro červen 2009

4) Menu „Compute“ - vytvoření nového simulačního 
běhu („Create Simulation Run“)
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Validace



5) Následuje výpočet objektivní kritéria (Nash-Sutcliffe). Pokud je dosaženo uspokojivé 
shody, můžeme kalibrované parametry využít pro simulaci dalších událostí
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Validace



28

Zpracování bodového pole potenciální 

retenční nádrže
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• vytvoření nové vrstvy

• kontrola dat, interpolace pánve (Krigging)

• kontrola okrajových bodů (doplnit body s vyšší nadm. výškou v okolí)

• vytvoření bodů hráze

• nová interpolace

• pokud by to bylo třeba, lze grid nějak oříznout

• využití funkce area/volume pro zjištění křivky

• zadání do HMS

Retenční nádrž - postup
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Retenční nádrž - zobrazení bodového pole
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Retenční nádrž - export dat do gdb
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• Následná kontrola dat a v případě potřeby přidání imaginárních bodů 
(na okraj interpolovaného pole)

Retenční nádrž - interpolace bodového pole
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Výpočet objemu nádrže – vytvoření batymetrické křivky

Poznámka 1: funkci „area and volume“ je 
někdy potřeba si najít mezi funkcemi 3D 
analystu v podmenu 3D analystu
„Costumize“

Poznámka 2: v 3D analystu existuje funkce 
„Surface volume“. Ta jde použít také, zde 
uvedená funkce je ale pro naše potřeby 
praktičtější (umožňuje rychlejší výpočet dle 
různých zadaných referenčních ploch)
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Simulace odtoku v povodí s retenční nádrží
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1) Basin Model - vytvoření kopie existujícího povodí – po kalibraci 
parametrů (pravým tlačítkem na povodí a vybrat „Create Copy“)

2) Do tohoto povodí vložit uvažovanou nádrž a správně upravit 
konektivitu, tedy vytvořit novou stromovou strukturu povodí (viz 
přednáška 2)

Dílčí povodí

Úsek toku Soutok Zdroj

OdběrNádrž Odbočka

A) Basin model (s nádrží)
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3) V novém modelu zkontrolovat, jestli jsou zadané správné parametry 
(kalibrované):

• Direct-Runoff Model – hodnoty Tc a Rc (kalibrované)

• Runoff-Volume Model – hodnoty CN a Ia (kalibrované)

• Baseflow model – hodnoty počátečního podzemního Q, Treshold Value a 
Recession Constant

A) Basin model (s nádrží)
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1) Správné přiřazení všech parametrů (zahrnutí dílčích povodí, kontrola 
přiřazení časových řad)

B) Meteorological model (s nádrží)
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1) Menu „Compute“ - vytvoření nového simulačního běhu („Create
Simulation Run“) – povodí s nádrží pro květen 2009

C) Nový simulační běh (s nádrží)
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• každá nádrž je jednoznačně charakterizována vztahem nadmořské 
výšky a příslušného objemu (příp. nadm. výšky a příslušné zatopené 
plochy)

• vytvoření nové řady charakterizující velikost nádrže

D) Zadání parametrů nádrže
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• zadání funkce probíhá standardně v „Component Editoru“

• funkce je odvozena z naměřených dat totální geodetické stanice

D) Zadání parametrů nádrže
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• zadání metod výpočtu a parametrů hráze

metoda

typ závislosti

přiřazení funkce

počáteční podmínky

předpoklad stálého nadržení

počty hrázových struktur

D) Zadání parametrů nádrže
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• zadání parametrů hráze - počet a velikost propustků (outlets), 
kapacita bezpečnostního přelivu (spillway) a výška a šířka koruny 
hráze (dam top)

• obdobně je možné zadat různý počet 
propustků v různých úrovních 
(nadmořských výškách hráze)

• analogicky se zadává umístění 
bezpečnostního přelivu a koruny hráze

• v případě naplnění nádrže je nutné, aby 
veškerá voda tekla přes bezpečnostní 
přeliv a hladina nedosáhla koruny hráze

D) Zadání parametrů nádrže
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• simulace probíhám zadání příkazu „Compute“ na kartě „Compute“ 
ve Watershed Exploreru.

• primární prohlédnutí dat je možné přímo v HEC-HMS (karta 
„Results“ ve Watershed Exploreru“), poté je vhodné využít 
prohlížečky HEC-DSSVue a následně data exportovat do jiných 
programů pro zpracování dat (excel, grapher, apod.)
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