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MODELOVANIE ZIMNEJ A LETNEJ POVODŇOVEJ UDALOSTI V LOKALITE 
DOMICA 

Bc. Daniela Ujlakiová  

Školiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. 

Adresa: Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 080 01 Košice 

V krasovej krajine zohráva voda dôležitú úlohu pri formovaní povrchových a podpovrchových 
foriem reliéfu. Jednou z hydrometeorologických situácií, ktoré sa v oblasti Domice vyskytujú 
sú povodne. Počas roka existuje niekoľko povodňových situácií, ktoré majú iný priebeh. Náš 
článok sa venuje povodniam v zimnom a letnom období na Silickej planine v lokalite Čertova 
diera, ktorá je súčasťou jaskynného systému Domica-Baradla. Na sledovanie dynamiky 
hydrologických a meteorologických ukazovateľov a ich vplyv na vznik povodní a na následnú 
rekonštrukciu povodňovej udalosti boli využité údaje z najbližšej meteorologickej stanice 
Silica, dáta z originálnych meraní prietokov na vybraných profiloch v priestoroch jaskyne, 
a taktiež dáta z pozemného laserového skenovania. Na modelovanie povrchového odtoku bol 
použitý softvér GRASS GIS, konkrétne jeho nástroj SIMWE a do výpočtu vstupoval model 
DTM a parameter miery infiltrácie. Výsledkom tohto príspevku je model odtoku povrchovej 
vody počas zimnej povodne, keď po dlhodobom mraze prichádza teplejší vzduch, ktorý 
sprevádza dážď a model povrchového odtoku počas letnej povodne, ktorá je reakciou na 
búrkovú udalosť. Model slúži na identifikáciu oblastí akumulácie vody ako aj oblasti infiltrácie 
vody do podzemia.  
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ZARIADENIACH 
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V súčasnosti existuje široké spektrum digitálnych kamier vhodných pre zber fotografického 
záznamu z bezpilotných nosičov. Keďže účelom mapovania je získať spoľahlivé informácie o 
krajine, je potrebné poznať vlastnosti jednotlivých senzorov. Práca je  zameraná na   porovnanie  
presnosti vzniknutých ortofotosnímok za rovnakých svetelných podmienok, ktoré sme  získali 
pomocou vybraných kamier z komerčne najpredávanejších bezpilotných leteckých zariadení 
dostupných na Ústave  geografie PF UPJŠ. Išlo o kamery integrované na DJI Mavic 2 Pro a DJI 
Phantom 4 Pro a samostatné prídavné kamery určené pre platformy DJI Matrice 200 a DJI 
Insipre 2, Zenmuse x4s a Zenmuse x7 s meniteľným objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 
16, 24, 35 a 55 mm.  Pre testovanie kamier bola zvolená lokalita Horný lom v katastri obce 
Skrabské, ktorá má pestrú morfologickú štruktúru a nachádzajú sa v nej rôzne typy krajinnej 
pokrývky . Na základe toho môžeme vyhodnocovať a porovnávať presnosť a rozdiely 
výstupných dát vo forme ortofotosnímok z fotografických kamier pomocou ich senzorov.�
Hlavným výsledkom nášho príspevku je, že najväčší vplyv na kvalitu výslednej ortofotomapy 
má použitie vybraného senzora.  Výsledkom práce su aj získane informácie o presnosti, 
efektivite a rozdieloch vybraných fotografických kamier z bezpilotných  multikoptér na základe 
získaných dátových výstupov. 
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Globálne zmeny podnebia aj v dôsledku rastúcej urbanizácie ovplyvňujú život obyvateľov 
miest na území Slovenskej republiky. Tieto zmeny môžeme monitorovať vďaka analýze 
mestských tepelných ostrovov, alebo tiež pomocou merania povrchovej teploty 
prostredníctvom leteckého alebo satelitného diaľkového prieskumu Zeme. Cieľom tejto práce 
je porovnať možnosti voľne dostupných dát z termálnych senzorov družíc ASTER, MODIS, 
Landsat 8 a Sentinel-3 pre výpočet povrchovej teploty pre územie mesta Košice a jeho okolia. 
Výstupom práce sú snímky teploty povrchu, ktoré vznikli spracovaním vstupných dát v 
softvéroch ArcMap a SNAP, ktorých rozdiely vo výsledkoch povrchových teplôt sú zapríčinené 
rôznymi faktormi, akými sú napríklad technické parametre senzorov (rozlíšenie, doba snímania, 
a pod.) alebo čas a dátum vyhotovenia snímky.Na základe takéhoto porovnania je možné určiť 
vhodnosť senzorov v závislosti od veľkosti záujmového územia.. Výsledky práce môžu byť 
užitočné pre územné plánovanie obcí alebo výsadbu mestskej zelene na miestach, kde sa 
koncentruje príliš vysoká teplota povrchu. 
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POROVNANIE SOFTVEROV PRI IDENTIFIKOVANÍ POCHOVANÝCH 
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V dnešnej dobe ponúka fotogrametria na základe bezpilotného leteckého systému (UAV) 
cenovo dostupný, rýchly a efektívny prístup k získavaniu geopriestorových informácií s 
vysokým rozlíšením v reálnom čase a automatické 3D modelovanie objektov pre množstvo 
aplikácií, ako je topografické mapovanie, generovanie ortofotomáp a i. Príspevok sa snaží 
zhodnotiť, či a ako výber softvéru na spracovanie digitálnej fotogrametrie ovplyvňuje 
identifikáciu pochovaných štruktúr pomocou UAV. Cieľom bolo porovnať programy Agisoft 
Metashape a Pix4Dmapper v reálnej situácii, aby sa ďalej preskúmali rozdiely v softvéri a 
výsledné modely. Je potrebné objasniť, že cieľom tejto štúdie nie je hodnotiť konkrétne 
algoritmy alebo kroky, ktoré dané softvéry používajú, ale zhodnotiť konečné výsledky a 
konkrétne generované 3D mračná bodov, digitálne modely reliéfu (DMR) a tiež dostupnosť 
softvérov pre bežného používateľa. Na riešenie vyššie uvedených výskumných problémov sa 
používalo UAV DJI Phantom 4 s kamerou P4 Multispectral a DJI Inspire 2 s kamerou 
ZENMUSE X4S . Skúmané územie sa nachádzalo v meste Prešov a v blízkosti obce Ploské 
(okres Košice-okolie). Za účelom vyhodnotenia presnosti a kvality mračna bodov a DMR sa 
vykonáva vizuálne aj geometrické hodnotenie a uvádzajú sa výsledky porovnania 

Kľúčové slová: UAV, fotogrametria, Agisoft Metashape, Pix4Dmapper  
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Geografické údaje zohrávajú pri modelovaní stavu atmosféry dôležitú úlohu. Predstavujú 
vstupné fyzikálno-environmentálne parametre definujúce energetickú bilanciu a toky energie 
a vlhkosti v planetárnej vrstve atmosféry. Cieľom príspevku je integrácia nových 
geografických údajov do numerického predpovedného modelu Weather Research and 
Forecasting (WRF) pre simuláciu atmosférických podmienok vo vysokom rozlíšení a 
komparatívne vyhodnotenie presnosti modelovania za použitia detailnejších geografických 
údajov o krajinnej pokrývke a georeliéfe. Porovnávané geografické údaje predstavujú základné 
globálne vstupné dáta modelu poskytované Geologickou Službou Spojených Štátov (USGS) 
zobrazujúce krajinnú pokrývku a reliéf s rozlíšením 1 km a nové, detailnejšie vstupné dáta 
z Corine Land Cover (CLC) 2018 a modelu reliéfu Japonskej Vesmírnej Agentúry (JAXA) 
s rozlíšením 100 m. Záujmová oblasť zahŕňala reanalýzu podmienok pre lokalitu Košickej 
kotliny a jej okolia s rozlohou 50 km² modelovanú na mikroškálovej úrovni s rozlíšením gridu 
250x250 m pre deň 24.6.2020. Modelovanie a spracovanie údajov prebiehalo v prostredí 
Geografických Informačných Systémov (GIS) za použitia modulu GIS4WRF a viacerých 
dostupných GIS nástrojov umožňujúcich predprípravu vstupných a finálne spracovanie 
výstupných údajov. Spracované výstupy z obidvoch simulácii boli následne porovnané 
s nameranými údajmi zo siete staníc nachádzajúcej sa v rámci sledovaného územia a štatisticky 
bola vyhodnotená a interpretovaná ich presnosť. 
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