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FUNGOVANIE MODELU ZAPLAVOVANIA POVODŇOU  

Prezentovanie využitia v rámci projektu – za účelom podpory rozhodovania – vyvinutého 

modelu povodne 

 

Systém bol vypracovaný pre Košický samosprávny kraj a Borsod-Abaúj-Zemplénsku župu, 

pre vodozberné územie rieky Hornád. 

Pre oblasť Slovenska boli použité skôr vytvorené a slovenskými partnermi na účely projektu 

poskytnuté digitálne rastrované, vektorové mapy a DSM/DTM. 

Vodozberné územie rieky Hornád v Maďarsku bolo zmapované pomocou leteckého 

vysokopresného LIDAR-u. Z obrovskej množiny bodov (viac ako 10 GB) sa v súvislosti 

s protipovodňovými hrádzami rieky Hornád (s centimetrovým rozlíšením) získala presná 

grafická geodatabáza koruny hrádze. 

Ako výsledok vývoja je k dispozícii počítačový program FloodGIS schopný pracovať 

rovnako v sieti, ako aj v lokálnom móde, ktorý v prípade pretrhnutia protipovodňovej hrádze 

dokáže v priebehu niekoľkých minút vyhodnotiť udalosti predpokladané v zachraňovanej 

oblasti, ktoré môžu nastať počas nasledujúcej jednej hodiny následkom vody zaplavujúcej 

daný priestor, zabezpečujúc tým pre odborníkov povodňovej ochrany a ochrany proti 

katastrofám potrebný čas na prijatie operatívnych rozhodnutí.  

Programový systém bude nainštalovaný na univerzite v Košiciach a v operačnej centrále 

Riaditeľstva ochrany proti katastrofám Borsod-Abaúj-Zemplénskej župy. 

 

Modul operátor 

Cieľom modulu operátor je podporovať prácu osoby zodpovednej za parametrovanie pri 

rýchlom a včas uskutočnenom zázname a prenose presných dát. Výsledkom modulu je súbor 

leak.txt, ktorý obsahuje vstupné (input) údaje pre FloodGIS model. 

 

LEAK.txt 

Súbor leak.txt je manuálne editovateľný, modifikovateľný, pričom modul operátor poskytuje 

v grafickom prostredí vizuálnu pomoc pre korektný popis.  

Súbor môže obsahovať prázdny riadok, poznámku začínajúcu sa znakom #, a tak napríklad aj 

riadky, ktoré sú prechodne vypnuté. 

Obsahuje čas: 

d 22.05.2019 15:00 

ktorý udáva čas začatia simulácie. 



Ďalej obsahuje riadky so 7-mimi číslami, z ktorých každý riadok reprezentuje 1 celu hrádze 

a k nej patriace dáta. Čísla sú od seba oddelené znakom : .  

Ich význam v krátkosti: 

# 1. počiatočný čas v minútach 

# 2. konečný čas v minútach 

# 3. súradnica y cely zhora 

# 4. súradnica x cely zľava 

# 5. výška prepadnutej hrádze v cm 

# 6. výška vody prelievajúcej sa nad pôvodnou výškou hrádze v cm  

# 7. smer toku z cely, 0 hore, 1 doprava, 2 dole, 3 doľava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailne: 

1. Začiatok udalosti cely v minútach, ak hodnota je 0, v tom prípade je súčasťou 

modelu okamžite od vyššie uvedeného času pri dátume. 

2. Čas ukončenia v minútach, kým je cela súčasťou modelu. 

3. Index radu cely. 

4. Index stĺpca cely, počiatočný bod indexov je v ľavom hornom rohu oblasti. 

5. Zníženie výšky hrádze oproti jej najvyššiemu bodu v cm. Ak je výška hrádze 

meraná od základu nachádzajúceho sa na strane zachraňovanej oblasti 3 m, a 

hrádza sa v celej výške posunie z pôvodného miesta, tak je tu hodnota 300. 

6. Rozdiel hladiny vody za hrádzou oproti pôvodnej výške hrádze v cm. Ak je 

táto hodnota kladná, napr.: +20, v tom prípade je hladina rozvodnenej rieky 20 

cm nad najvyšším bodom hrádze, napr.: do tohto bodu ju dokázala udržať 

provizórne vytvorená hrádza. Alebo náhla povodňová vlna takto dorazila 

k úseku hrádze a voda sa vo výške 20 cm prelieva nad hrádzou. Posledné dve 

hodnoty sa môžu aj kombinovať. Napr.: 300 + 20, ak sa na mieste cely hrádze 

nachádza vodný stĺp s výškou 320 cm. Ak posledná hodnota je záporné číslo, 

v tom prípade hladina rozvodnenej rieky za hrádzou nedosahuje najvyšší bod 

hrádze, napriek tomu zborila hrádzu, ale negatívna hodnota o toľko znižuje 

výšku vodného stĺpu cely zahrňujúcej hrádzu. 

7. Udáva smer vody prúdiacej z cely. V prípade hodnoty 0 smerom hore (na 

sever), 1 doprava, 2 dole, 3 doľava. Smer vytekania z cely na úseku hrádze 

uzatvárajúcim so severo-južným smerom 45 stupňov, môže byť doprava alebo 

dole, v podstate je to jedno, lebo pri nasledujúcich celách bude výpočet 

vykonaný rovnakým spôsobom. Avšak smer vytekania z vedľa seba sa 

nachádzajúcich ciel musí byť konzekventný.  

Teda prvé dve hodnoty udávajú trvanie stavu cely, druhé dve hodnoty miesto cely a tretie dve 

hodnoty udávajú zmenu pôvodnej výšky cely (najvyššieho bodu hrádze) a výšku cez ňu 

prúdiaceho stĺpu vody.     

#Ukážkový súbor 

d 2014.10.11. 07.19. : 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyznačenie, editácia riadku 



NÁVOD NA INŠTALÁCIU 

 

1. stiahnite súbor flood.arj 

2. rozbaľte súbor flood.arj, odporúča sa hlavný adresár na C: alebo D:. Napr.: 

C:\flood\platforms\shape 

3. v súbore url.ini opravte cestu. Dvojité "\\" je dôležité. Napr.: 

C:\\flood\\ 

4. v súbore config.ini opravte cestu k shape. Dvojité "\\" je dôležité. Napr.: 

shape="C:\\flood\\shape\\" 

Obsah flood-u: 

2 exe súbory 

2 ini súbory k nastaveniam 

leak.txt popisový súbor k pretrhnutiu hrádze 

dll súbory ku Qt prostrediu 

png súbor pre pozadie 

2 int súbory pre dáta 

Prevod na operačný systém Windows 10 sa riešilo pomocou Qt 5.2. 

Program okrem súboru na spustenie povinne obsahuje aj jeden url.ini súbor, ktorý vo svojom 

jedinom riadku obsahuje cestu k priečinku so súbormi potrebnými k jeho prevádzke. 

V systéme Windows v nasledujúcej forme: 

C:\\operatormodul\\ 

Teda s dvojitými \ znakmi tak na začiatku, ako aj na konci. 

Uvedený priečinok ďalej obsahuje: 

dem8.int 

damstore.int 

base_map.png súbory. 

 



Prvý súbor obsahuje výškové dáta, druhý súbor popis ciel hrádze. Tretí súbor je obrázok 

s daným počtom pixelov, ktorý je ľubovoľne vymeniteľný. Zabezpečuje rastrovaný obrázok 

pozadia. 

 

NÁHĽAD 

V okne aplikácie naľavo hore sa nachádza mapa pozadia, ktorú je možné pomocou myši alebo 

pod ňou sa nachádzajúcou rolovacou lištou zväčšiť a zmenšiť. Stlačením ľavého tlačidla myši 

je možné mapu posúvať. 

Tlačidlo CENTER nachádzajúce sa pod obrázkom umiestni vyznačený grafický prvok do 

prostriedku s maximálnym zväčšením. 

Na pravej strane hore sa nachádzajú 2 tab prvky s názvami DAM a PIN. Pod nimi je možné 

nastaviť dátum a čas začiatku simulácie. 

Pod tým je možné pomocou 3 tlačidiel nahrať, uložiť alebo poslať (na server) súbor leak.txt. 

 

PIN tab 

Na mape môžeme v 4 farbách umiestniť, zapichnúť dôležité body. 

Zadaním EOV súradníc a kliknutím na tlačidlo + sa na mape objaví špendlík. V EOV 

súradniciach oddeľovač desatinného miesta môže byť bodka aj čiarka. Ak zadáme bod mimo 

mapy alebo uvedieme nezrozumiteľný údaj, tak na mieste indexu cely sa objaví slovíčko 

wrong. Ak súradnice upravíme a stlačíme znak +, tak sa zmení umiestnenie špendlíka. 

Znakom – môžeme špendlík vymazať. Údaj sa uloží len v prípade, ak sme stlačili znak +. Ak 

EOV súradnice sú nulové, môžeme zadať aj index cely, špendlík sa objaví na mape. 

 

DAM tab 

Tlačidlom + môžeme pridať nový riadok. COPY kopíruje dáta už existujúceho riadku. 

Tlačidlo – vymaže vyznačený riadok, kým CLEAR vymaže všetky riadky. Časy môžeme 

zadať pod stĺpcami START a END, výšky hladín pod stĺpcami HEIGHT a EXTRA. Ďalšie 

údaje získame tak, že riadok na maximálne zväčšenej mape drag and drop technikou 

stiahneme na zvolenú celu, vtedy vznikne prepojenie medzi riadkom tabuľky a grafickým 

prvkom štvorcového tvaru, ktorý má pôvodne žltú farbu a následne sa zmení na červenú. Na 



mape uvedená cela určuje súradnice a smer toku. Ak chceme zmeniť smer toku, tak treba 

dvakrát kliknúť na celu. Každé kliknutie otočí šípku o 90 stupňov. 

Ak sme ku každému riadku priradili prvky ciel, sme hotoví, súbor môžeme uložiť. 

 

ODPORÚČANÉ KROKY  

 

Spustenie programu. 

Nastavenie času. 

Ak je potrebné, tak na PIN liste zadáme súradnice, na mape umiestnime špendlík 

pomocou tlačidla +. 

Pomocou tlačidla CENTER zväčšíme mapu. 

Identifikujeme potrebné cely. 

Prejdeme na DAM list. 

Pomocou tlačidla + vytvoríme nový riadok. 

Zapíšeme výškové údaje. 

Pomocou tlačidla COPY skopírujeme riadok v potrebnom počte. 

V prípade potreby opravíme výšky. 

Riadky stiahneme na cely. 

V prípade potreby zmeníme smer toku ciel dvojitým kliknutím. 

Postupným označovaním skontrolujeme každý riadok, sledujúc pritom malý kruh v ľavom 

hornom rohu červených ciel. 

Pomocou tlačidla SAVE uložíme leak.txt súbor na zvolené miesto.  

Pomocou tlačidla SEND odošleme. 

Zatvoríme program a spustíme model. 

 

OUTPUT DÁTA, POLYGONY, BEZPEČNOSŤ 

 



Modelom vytvorené dáta roztriedime medzi vopred určené výškové hraničné hodnoty, 

následne ich uložíme do súborového formátu ESRI Shape. Indexové, dátové a projektové 

súbory potrebné k formátu sú dostupné tu. Takto získané súbory je možné nahrať a využiť 

v akomkoľvek normalizovanom geoinformačnom softvéri. 

Priečinok obsahuje súbor leak.txt, ako aj shape súbor dotknutých hrádzí, aby pre účely 

neskorších skúšok a analýz bolo možné spätné sledovanie sledu udalostí. 

Polygony v základnom stave sa generujú každých desať minút. V prípade bezpečnostných 

alebo  iných dôvodov je možné nastaviť aj časové intervaly kratšie než desať minút, ba 

obnova je možná aj každú minútu. 

 

ZHRNUTIE 

Využitím výsledkov 4D odborných systémov na podporu rozhodovania sa môžu zasahujúce 

úradné orgány (riaditeľstvo vodohospodárstva, orgány ochrany proti katastrofám a ochrany 

verejného poriadku, samosprávy a pod.) v prípade katastrofických situácií dostať pomocou 

FloodGIS modelu ku všetkým základným informáciám potrebným k záchrane, evakuácii, 

prevencii vzniku škôd a k odstráneniu vzniknutých škôd. 

Na súvisiacej webovej ploche je možné aj priebežné informovanie obyvateľstva. 

Vyvinutý softvérový systém je vhodný na súčasné sledovanie udalostí na viacerých miestach. 

Vďaka jeho pružnosti je možné rovnako účinne použiť tak v operačných centrálach, ako aj na 

ohrozovaných miestach (pomocou mobilných prostriedkov). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78. minúta, náhľad z diaľky 

Spustenie START, 37. simulovaná minúta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. minúta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

214. minúta 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNGOVANIE MODELU LOGISTIKY 

 

Prezentovanie využitia v rámci projektu – za účelom podpory rozhodovania – vyvinutého 

modelu logistiky  

 

Fungovanie povodňového modelu logistiky bude demonštrované na báze priestorovej 

informatiky využitím vzorovej databázy vytvorenej z disponibilných dát a informácií. „Tool” 

bolo vyvinuté na platforme ESRI ArcGIS 10.4.11. K spusteniu je potrebná licencia Network 

Analyst-u. 

Model logistiky tvorí databáza priestorovej informatiky, ako aj panel nástrojov (moduly) 

vykonávajúci dátami rôzne transformácie a operácie. Moduly je možné považovať za prvky 

modelu, medzi ktorými sa realizuje tok informácií vhodného formátu. 

Pre ľahšie pochopenie pripájame k dokumentu aj report o priebehu modelovania. 

1. Počiatočné kroky 

Databázy k plánovanému využitiu a tool treba umiestniť na disku „D” počítača. Použité dáta 

treba uložiť na adrese „D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\”. Výsledky budú dostupné na adrese 

„D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\”. 

Po spustení softvéru ArcGIS treba modely, ktoré majú byť spúšťané, pridať k panelu 

nástrojov. Integráciu do ArcToolbox-u je potrebné vykonať pri každom spustení softvéru. 

2. Určenie skúmanej oblasti 

Novým polygonom zaplavenia (flood_eov_areas.shp) prepíšeme starý shp súbor nachádzajúci 

sa v modeli a následne ho otvoríme. Ak sú k dispozícii novšie verzie, aktualizujme databázy 

(obyvateľstvo, evakuačné miesta a pod.). Je dôležité vyzdvihnúť, že všetky dáta, ako 

napríklad polygon zaplavenia, sieť komunikácií, zoznam obyvateľstva apod. musia byť 

v totožnom súradnicovom systéme. 

                                                           
1 Riaditeľstvo ochrany proti katastrofám Borsod-Abaúj-Zemplénskej župy (partner projektu) používa túto verziu 



3. Spustenie modelu 

Po obnovení databáz môže nasledovať spustenie modelu. Spustenie Floodresc_mod je možné 

zrealizovať klikom pravého tlačidla myši na opciu „edit”. Pred spustením je potrebné vykonať 

validáciu modelu. V tomto bode vyskakujúce upozornenia poukazujú na viacnásobný odkaz 

týkajúci sa jednotlivých súborov, avšak počas vypočítavania modelu z hľadiska poradia 

neznamená žiaden problém, preto je možné nebrať ho do úvahy. 

Výpočet je možné spustiť pomocou príkazu „RunEntireModel”. V závislosti od parametrov 

databázy a počítača používaného na výpočet sa môže čas výpočtu v značnej miere zmeniť. Po 

úspešnom výpočte sa v pracovnom okienku v závislosti od počtu obyvateľov žijúcich 

v zaplavenej oblasti zobrazia k nim priradené evakuačné miesta, ako aj k týmto miestam 

vedúce komunikácie. Ďalej z tabuľky atribút je možné zistiť, že ku ktorému evakuačnému 

miestu boli priradení jednotliví obyvatelia. Z databázy vozidiel zarezervovaných pre orgány 

zabezpečujúce ochranu proti katastrofám sa vyberú tie vozidlá, ktoré sú na komunikáciách 

najbližšie k zaplavenej oblasti, a zobrazia sa jednotlivé trasy. 

Network Analyst extension/doplnok umožňuje aj to, aby sme pre vodičov odvážajúcich 

obyvateľstvo mohli vytlačiť presný plán trasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridanie k ArcToolbox-u 



 

 

 

 

Spustenie modulu 



 

Validácia modelu 

 

 

Upozornenia 

 



Spustenie 

 

 

Získané výsledky doplnené leteckým záberom 

 

 



Modell Report 

RootDirectory / Koreňový adresár: d:\Hernad_Resc 

Database / databáza:d:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb 

Result Data / Výsledky:d:\Hernad_Resc\Result_data 

Modell:d:\Hernad_Resc\Hernad_mod.tbx 

Open the modell / Otvorenie modelu 

 

Variables 

 

flood_eov_areas.shp– FloodedArea / Zaplavená oblasť 

 

Data Type:FeatureLayer 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Flood\flood_eov_areas.shp 

flood_Buffer3– FloodedAreaBuffer / Akčný rádius zaplavenej oblasti 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\flood_Buffer3 

Utca_1– Roads / Cesty 

 

Data Type:FeatureLayer 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\Road_Network\Utca_1 

Utca_1_Select3– SelectedRoads / Vyselektované cesty 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\Utca_1_Select3 

Nepesseg_BAZ_2017– RegionalPopulations  / Populácia regiónu 

 

Data Type:FeatureLayer 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\Hernad\Nepesseg_BAZ_2017 

end_people_stat– Štatistika ohrozovaných ľudí / 

EndangeredPeopleSatistic 

 

Data Type:Table 

Value:D:\Hernad_Resc\Result_data\End_people\end_people_stat 

sel_shelt.shp– SelectedShelters / Akčný rádius vybraných evakuačných 

miest 

 
Data Type:FeatureClass 



Value:D:\Hernad_Resc\Result_data\Sel_shelt\sel_shelt.shp 

end_people.shp (2) – Ohrozovaní ľudia / EndangeredPeople 

 

Data Type:TableView 

Value:D:\Hernad_Resc\Result_data\End_people\end_people.shp 

VehicleRoutingProblem– Plán trasy 

 

Data Type:NetworkAnalystLayer 

Value:VehicleRoutingProblem 

end_people.shp– Ohrozovaní ľudia / EndangeredPeople 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:D:\Hernad_Resc\Result_data\End_people\end_people.shp 

sel_shelt.shp (2)– SelectedShelters / Akčný rádius vybraných 

evakuačných miest 

 

Data Type:Shapefile 

Value:D:\Hernad_Resc\Result_data\Sel_shelt\sel_shelt.shp 

hozzarendel (2)– Location-Allocation 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\temp\hozzarendel 

Road_Network_ND2– Sieť komunikácií s dopravnými predpismi 

 

Data Type:Network Dataset 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\Road_Network\Road_Network_ND

2 

ClosestFacility– Najbližší objekt 

 

Data Type:NetworkAnalystLayer 

Value:ClosestFacility 

Kat_Ved_lebizt_jarmuvek_2015–InsuredVehicles 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Hernad_All.gdb\Kat_Ved_lebizt_jarmuvek_2015 

ClosestFacility (2) – Najbližší objekt 

 

Data Type:NetworkAnalystLayer 

Value:ClosestFacility 

flood_eov_areas.shp (2) –FloodedArea / Zaplavená oblasť 

 

Data Type:Shapefile 

Value:D:\Hernad_Resc\Base_data\Hu\Flood\flood_eov_areas.shp 



flood_eov_areas_MeanCenter1.shp–FloodedAreaCenter/ Centrála 

zaplavenej oblasti 

 

Data Type:FeatureClass 

Value:C:\Users\ezole\Documents\ArcGIS\flood_eov_areas_MeanCenter11.shp 

ClosestFacility (4) – Najbližší objekt 

 

Data Type:NetworkAnalystLayer 

Value:ClosestFacility 

ClosestFacility (3) – Najbližší objekt 

 

Data Type:NetworkAnalystLayer 

Value:ClosestFacility 

SolveSucceeded – Úspešné riešenie 

 

Data Type:Boolean 

Value:true 
 

 

 


