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Cíle a náplň simulačního modelu

• Systém je založen na propojení modelu hydrologické 
bilance Bilan a koncentračního modelu pro jednotlivé 
látky a pozorované profily a lokality, jejímž cílem je 
podat obraz o vývoji koncentrací v zájmových územích

• V rámci systému je možné provést predikci odtoků a 
koncentrací vybraných látek po zadání vstupních 
veličin (srážkových úhrnů a teplot vzduchu). 



Metody - Bilan

• Model Bilan simuluje pro dané povodí složky 
hydrologické bilance. Struktura modelu je dána vztahy, 
které popisují základní principy hydrologické bilance 
na povrchu, v půdní zóně, která je ovlivněna 
vegetačním pokryvem, a v zóně podzemní vody. Pro 
stanovení energetické bilance, která má na složky 
hydrologické bilance významný vliv, slouží teplota 
vzduchu. 

• Časové rozlišení modelu pro systém je jeden týden.



Metody - Bilan



Metody – koncentrační model

• Koncentrační model je založen na základní směšovací 
rovnici:

c =
m

V
=
𝑚

𝑄
, kde:

• c … koncentrace,
• m … hmotnost,
• V … objem,
• Q … průtok.

• Pomocí závislosti koncentrace c a průtoku Q v každém 
hodnotícím profilu jsou odvozeny vztahy pro jednotlivé 
látky pomocí regresních modelů I. až III. řádu.



Přehled látek, veličin

Veličina JednotkaVeličina Jednotka

Elektrická konduktivita S/cm Dusičnanový dusík mg/l

Hydrogenuhličitany mg/l Nerozpu�štěné látky mg/l

KNK 4.5 mmol/l Teplota (vody) °C

Biochemická spotřeba kyslíku mg/l Teplota (vzduchu) °C

Chemická spotřeba kyslíku dichromanem mg/l Celkový fosfor mg/l

Chloridy mg/l Sodík mg/l

Sírany mg/l Draslík mg/l

Amonné ionty mg/l Vápník mg/l

Dusičnany mg/l Hořčík mg/l

Amoniakální dusík mg/l �Železo mg/l

Dusičnanový dusík mg/l Mangan mg/l



Úvodní stránka modelu
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Mapové okno



Klima okno
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Děkuji za pozornost.

Adam Vizina

vizina@vuv.cz
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