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MODELIRANJE POPLAV NA IZBRANIH OBMOČJIH V SLOVENIJI S POMOČJO
ORODJA HEC-RAS
Izvleček:
S pomočjo programskega paketa ArcGIS 10 in orodja HEC-RAS smo preizkusili postopek
modeliranja poplav na podlagi proučene literature in ga uporabili na petih predhodno izbranih
območjih, ki zajemajo Vipavo, Krko, Savo, Savinjo in Pesnico. V ArcGIS-u smo pripravili
digitalni model višin, s pomočjo katerega smo izrisali geometrijo izbranih odsekov vodotokov
in definirali proučevano območje. S pomočjo rabe tal smo določili tudi koeficiente hrapavosti.
Pripravljene podatke smo s pomočjo vmesnika HEC-GeoRAS prenesli v HEC-RAS, kjer smo
jih dopolnili s pretočnimi podatki, nasipi in ostalimi parametri. Na podlagi teh je omenjeni
program izračunal obseg modeliranih poplav. Rezultate smo vizualno obdelali v ArcGIS-u in
jih predstavili v obliki dveh kart, izmed katerih ena prikazuje modelirane poplave, druga pa
primerjavo njihovega obsega z opozorilno karto poplav Agencije RS za okolje. Največja
odstopanja v skladnosti so bila pri Savinji in Krki, pri Vipavi in Savi so bila manjša,
najmanjša pa pri Pesnici.
KLJUČNE BESEDE: ArcGIS, ArcMap, HEC-GeoRAS, HEC-RAS, poplave, Slovenija,
modeliranje, geografska metodologija.

FLOOD MODELING USING HEC-RAS FOR SELECTED AREAS IN SLOVENIA
Abstract:
Based on reviewed literature, we have tested the flood modeling process using the ArcGIS 10
software package and HEC-RAS modeling tool. The process was then applied to five preselected sections of rivers Vipava, Krka, Sava, Savinja and Pesnica. ArcGIS was used to
prepare the digital elevation model that was used to create the geometry of the selected rivers
and to outline the study area. Roughness coefficients were extracted with the help of land use
information. Prepared data was then transferred to HEC-RAS with the help of HEC-GeoRAS
interface, where they were supplemented with flow data, levees and other parameters that
were needed for the calculation of modeled floods. Results were then processed in ArcGIS
and presented in the form of two maps for each selected area. The first map displays the result
– modeled floods, and the second one their comparison with the flood warning map from the
Slovenian Environment Agency. The biggest differences in overlapping have been found in
the Savinja and Krka areas, whereas the Sava and Vipava areas have shown smaller
differences, whereas the smallest differences have been found in the Pesnica area.
KEYWORDS: ArcGIS, ArcMap, HEC-GeoRAS, HEC-RAS, floods, Slovenia, modeling,
geographical methodology.
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1. UVOD
Naravni pojavi so del dinamičnega površja Zemlje, med njimi pa imajo svoje mesto tudi
poplave. Njihov princip je zelo preprost: ko je vodostaj zaradi velikih količin padavin, hitrega
taljenja snega ali kombinacije obeh previsok in struga ne more več odvajati take količine vode,
ta prestopi bregove in se razlije oziroma poplavi območje ob strugi. Dokler se poplave
pojavljajo tam, kjer ni človekove dejavnosti, jim lepo pravimo naravni pojav, ko pa se znotraj
njihovega obsega znajde človek, pa jim pravimo naravna nesreča, v primeru izredno obsežnih
poplav ali povodnji pa katastrofa. Podobno mnenje opisuje tudi naslednji stavek: »Po svoji
funkciji so (poplavne ravnice) struge presežkov poplavnih voda, za katere običajno v strugah
ni prostora, zato človek tam nima kaj iskati« (Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 10).
Z razvojem tehnologije in družbe ter stalnim naraščanjem števila svetovnega prebivalstva je
človeštvo s svojimi dejavnostmi in infrastrukturo vedno bolj posegalo v naravo, njene procese
in nenazadnje tudi poplavni svet. Tudi v Sloveniji je človek imel (in še ima) pomembno vlogo
pri razvoju današnjega poplavnega sveta, saj je z intenzivnim priseljevanjem s hribov v doline
in kotline ter s podeželja v mesta (Gams, 1983), z obdelavo tal, zgraditvijo skoraj 6000 naselij
in gosto cestno ter železniško mrežo močno spremenil vodne in poplavne razmere (Šifer,
1983; Geografski atlas Slovenije, 1998).
Zaradi vse večjega in neodgovornega poseganja v poplavni svet, s tem pa tudi v naravno
dinamiko tekočih voda in okolja, postajajo poplave vse večja grožnja človeškemu življenju
(Komac, Natek, Zorn, 2008). Slovenija je poplavno ogrožena država, kjer najbolj izstopajo
hudourniške in nižinske poplave ter poplave na kraških poljih. Z regulacijo bregov in
vodotokov ter gradnjo cestnih povezav, kjer je le mogoče, je človek samo še povečal
možnosti poplav ali pa njihov učinek prenesel nižje po strugi navzdol, kjer regulacij ni.
Večina regulacij pravzaprav v večini primerov sploh ne bi bila potrebna, če se človek ne bi
naseljeval na ogroženih območjih, bodisi zaradi lastnih interesov (npr. privlačnost lokacije)
bodisi zaradi organov, ki so kupcu parcelo prodali kot zazidljivo in se požvižgali na pomen
poplavnih ravnic kot tudi na človeško življenje.
Z napredovanjem tehnologije je človek lahko vedno bolje spremljal poplave in njihov obseg,
iskal njihove vzroke in posledice. S pomočjo različnih meteoroloških meritev, podatkov in
modelov ter znanjem iz preteklih dogodkov je možno napovedati, približno kje in kdaj se
poplave na določenem območju lahko pojavijo. S prihodom geografskih in prostorskih
informacijskih sistemov in programov za modeliranje in simuliranje poplav pa je možno
njihov obseg in posledice tudi predvideti, celo na območjih, kjer te (še) niso evidentirane.
Prednost programov za modeliranje poplav je tudi možnost umerjanja hidravličnih modelov s
pomočjo opazovanj in meritev na terenu, saj se s tem izboljša njihova natančnost.
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V Sloveniji se, zaradi sprejemanja novih občinskih prostorskih načrtov, s pomočjo omenjene
programske opreme izvajajo številne študije poplavne in erozijske ogroženosti, ki jih ureja
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. Cilj
teh je tudi načrtovanje ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti, načrtovanje rabe
prostora in načrtovanje ukrepov zaščite in reševanja ob poplavah (Pravilnik o metodologiji …,
2007).

1.1. Namen
Namen diplomskega dela je preizkus in ovrednotenje uporabe orodja HEC-RAS za
modeliranje poplav na izbranih območjih v Sloveniji.

1.2. Cilji
Cilji diplomskega dela so:
· pregledati obstoječo literaturo o modeliranju poplav z orodjem HEC-RAS v povezavi
s programskih paketom ArcGIS,
· predstaviti postopek modeliranja poplav s pomočjo orodja HEC-RAS in ArcGIS,
· za postopek uporabiti podatke Geodetske uprave RS, Agencije RS za okolje in
Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
· uporabiti del metode GLUE (primerjava dobljenih rezultatov z opazovanimi podatki)
za primerjavo skladnosti prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne
karte poplav Agencije RS za okolje,
· kritično ovrednotiti dobljene rezultate modeliranja (pomanjkljivosti, prednosti,
možnosti izboljšanja rezultatov in njihova uporabnost).

1.3. Delovni hipotezi
1. Skladnost prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne karte poplav je,
brez upoštevanja območij z nezadostnimi podatki, največja na območju Pesnice in
Vipave.
2. Skladnost prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne karte poplav je,
brez upoštevanja območij z nezadostnimi podatki, najmanjša na območju Krke in
Savinje.

1.4. Način dela
Zaradi izbrane tematike je prevladovalo kabinetno delo, saj je bil cilj diplomskega dela
predstaviti postopek modeliranja poplav. Za teoretična izhodišča je bila uporabljena večinoma
domača literatura, za postopek modeliranja pa večinoma tuja. Za izdelavo diplomskega dela
smo se morali naučiti, poleg priprave podatkov v ArcGIS-u, tudi upravljanja programa HECRAS in osnovne terminologije, ki jo omenjeni program uporablja oziroma zahteva. Ob
določenih nejasnostih in nerešljivih vprašanjih pa smo se obrnili na asist. Gašperja Raka, ki je
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član katedre za mehaniko tekočin z laboratorijem na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. Po usvojenem znanju smo na podlagi različnih uporabniških priročnikov za HECRAS in HEC-GeoRAS, »tutorialov« in člankov z omenjenim postopkom izdelali karte
modeliranih poplav na petih različnih območjih v Sloveniji. Njihov obseg in prostorsko
razmestitev smo primerjali s karto opozorilnih poplav Agencije RS za okolje iz leta 2007.

1.5. Struktura diplomskega dela
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih vsebinskih sklopov: uvoda, teoretičnih izhodišč, metod,
prikaza rezultata in zaključka. Za teoretična izhodišča je bila uporabljena večinoma domača
literatura, kjer smo se osredotočili na predstavitev uporabljene programske opreme, opis
prostorskih podatkov, na katerih je modeliranje baziralo, in povzetek literature s področja
poplav.
V drugem poglavju smo predstavili celoten proces dela (metode), ki ga lahko vsebinsko
razdelimo na dva sklopa. Prvi zajema izbor območij in opis le-teh, izbran čas oziroma datum,
na katerega se nanašajo hidrološki podatki, ter opis kakovosti uporabljenih podatkov. V
drugem sklopu je predstavljen postopek modeliranja poplav s pomočjo ArcGIS-a in HECRAS-a, na kratko pa je prikazana tudi metoda, ki smo jo uporabili za primerjavo površin in
skladnosti. V tem poglavju smo navedli vse pomembnejše korake, ki smo jih tekom postopka
izvedli in jih, za lažje razumevanje, tudi grafično opremili.
Zadnje poglavje zajema prikaz rezultatov modeliranih poplav na vseh petih izbranih območjih.
Tukaj smo za vsako območje prikazali dve karti, kjer ena prikazuje rezultat našega dela, druga
pa primerjavo rezultatov s podatki Agencije RS za okolje z vidika površin in skladnosti. Pod
vsako karto smo podali komentar, ki dobljene rezultate opisuje, hkrati pa smo znotraj tega
poskušali pojasniti tudi morebitne probleme, s katerimi smo se soočili pri samem procesu
modeliranja, in morebitne nepravilnosti, ki se pojavljajo na kartah.

1.6. Slovarček izrazov in kratic
ArcGIS

Geografski informacijski sistem, ki zajema več orodij; eno izmed njih je
tudi ArcMap, ki se uporablja za prikaz prostorskih podatkov v obliki kart.

HEC-RAS

Program/orodje za modeliranje poplav.

HEC-GeoRAS

Vmesnik za prenos podatkov iz ArcGIS-a v HEC-RAS in obratno.

DMV (DEM)

Digitalni model višin; angleško Digital elevation model.

TIN

Triangulated Irregular Network ali nepravilna trikotniška mreža

Stacionaža

»Merska lestvica za označevanje dolžinskih položajev z opredeljenim
začetkom in začetno vrednostjo (stacionažo)« (Juvanc, 2005, str. 6);
označuje tudi razdaljo med dvema prečnima profiloma.
6

Dolvodno

V smeri vodnega toka.

Gorvodno

Proti vodnemu toku.

Robni pogoji

Pogoji, ki se nanašajo na gorvodni in/ali dolvodni konec obravnavanega
vodotoka in so nujni za določitev začetne in končne vodne gladine
(Lukavečki, 2010; HEC-RAS User's manual, 2010).

Stalni tok

»Tok se označi kot stalni tok, kadar so vse tokovne veličine, kot so pretočna
hitrost in tlaki, odvisni le od lokacije v strugi in ne tudi od časa (so torej v
času nespremenljive – konstantne)« (Mikoš, 2008, str. 14).

Mirni tok

Če je Froudovo število (razmerje med hitrostjo vodnega toka in hitrostjo
širjenja valov) manjše od 1, nastopi mirni tok. Prepoznamo ga lahko tudi
tako, da v tok porinemo predmet in opazujemo širjenje valov zaradi te
motnje v vodnem toku. V mirnem toku se valovi širijo v dolvodni in
gorvodni smeri (Mikoš, 2008, str. 18).

Deroči tok

Če je Froudovo število (razmerje med hitrostjo vodnega toka in hitrostjo
širjenja valov) večje od 1, nastopi deroči tok. Prepoznamo ga lahko tudi
tako, da v tok porinemo predmet in opazujemo širjenje valov zaradi te
motnje v vodnem toku. V deročem toku se valovi širijo samo v dolvodni
smeri (Mikoš, 2008, str. 18).
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA
Preden smo se lotili glavnega dela, smo v tem poglavju povzeli kratka teoretična izhodišča, ki
smo jih razdelili v tri sklope: prostorski podatki, programska oprema in poplave. Prostorske
podatke smo na kratko predstavili, osredotočili pa se na digitalni model višin (DMV), v
kakšnem formatu se pojavlja in s kakšnimi postopki ga lahko izdelamo, saj je praktično
celoten postopek modeliranja poplav temeljil na tem prostorskem podatku. Kratka beseda je
namenjena tudi LIDAR-ju, tehnologiji, ki se zaradi njene natančnosti v vedno večji meri
uporablja za izdelavo DMV-jev, a jo hkrati spremlja tudi slabša stran – visoki finančni stroški
izvedbe. Tudi zaradi tega jih nismo uporabili v diplomskem delu.
Predstavili in opisali smo tudi izbrano programsko opremo, ki zajema paket ESRI ArcGIS 10,
orodje za modeliranje poplav HEC-RAS in vmesnik HEC-GeoRAS, ki omogoča prenašanje
podatkov iz enega programa v drugega. Vsako orodje smo predstavili z vidika funkcionalnosti,
opisali pa smo tudi, kakšno vlogo predstavlja v našem postopku modeliranja poplav.

2.1. Prostorski podatki
2.1.1. Digitalni model višin
Digitalni model višin (ang. Digital Elevation Model) je eden izmed načinov digitalnega zapisa
oblikovanosti zemeljskega površja. Oznaka DMV se pogosto (nehote) uporablja tudi za
digitalni model reliefa (DMR, angl. Digital Terrain Model (DTM)), vendar se formata
razlikujeta po vrsti podatkov, ki jih vsebujeta. DMV za opis površja vsebuje samo višinske
točke v obliki pravilnih kvadratnih celic, DMR pa je kompleksna predstavitev površja in
vsebuje tudi točke vrhov, vrtač, naklone, ekspozicije, plastnice itd. (Podobnikar 2001;
Podobnikar, 2002a; Podobnikar, 2002b; Podobnikar, 2006).
2.1.1.1. Zajem podatkov za izdelavo DMV-ja
Zajem podatkov za izdelavo DMV-ja temelji na naslednjih virih (Podobnikar, 2001, str. 69):
· s pomočjo obstoječih kart (digitalizacija kartografskih podatkov, ki opisujejo relief,
tudi tistih brez nadmorskih višin),
· z geodetskimi meritvami kot so tahimetrija, niveliranje, GPS meritve,
· z daljinskim zaznavanjem (obdelava satelitskih posnetkov),
· s fotogrametrijo (obdelava letalskih posnetkov),
o z laserskim skeniranjem – LIDAR.
LIDAR se vedno bolj uporablja za skeniranje površja za izdelavo DMV-ja in je ena izmed
tehnologij, ki omogoča zelo natančne meritve. V primerjavi z ostalimi fotogrametričnimi
metodami je najbolj natančen sistem, saj omogoča med 10 in 46 cm horizontalne in med 8 in
36 cm vertikalne natančnosti (Knabenschuh, 1999, str. 238; LIDAR and digital …, 2003, str.
2; Gosar, Rak, Steinman, 2006, str. 127; Gosar, 2007, str. 140; Projekt Lasersko skeniranje …,
2012, str. 3; LiDAR Accuracy, 2012, str. 21; Airborne 1 Corporation, 2012, str. 1; Pirroti in
sod., 2012, str. 110; How LIDAR works, 2013). Lidarski DMV omogoča realnejšo
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upodobitev površja, saj so manjše spremembe v oblikovanosti strug, bregov in nasploh reliefa
veliko bolj vidne kot na DMV 5 ali 12,5, kar je pri modeliranju poplav največjega pomena.
Zaradi tega bi bil ta najboljša izbira za modeliranje poplav na izbranih območjih, seveda če bi
bil na voljo za celotno ozemlje Slovenije. Posebna vrsta LiDAR-ja, ki se imenuje DIAL
(Different Absorption LiDAR), lahko meri topografijo terena tudi pod vodno gladino (Rak,
2006), s tem pa dobimo veliko bolj realno upodobitev rečnega korita. Kljub veliki natančnosti
tehnologije pa ne smemo spregledati dejstva, da vsaka fotogrametrična metoda vsebuje svoje
napake bodisi pri merjenju oziroma skeniranju bodisi pri obdelavi podatkov ali njihovi
pretvorbi v uporaben format. Slaba stran LIDAR-ja je visok finančni strošek izvedbe, pokriva
pa samo določena območja Slovenije.
2.1.1.2. Primerjava rastrskega in vektorskega zapisa
Tako rastrski kot vektorski zapis podatkov ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Prednosti
vektorskega (TIN-a) pred rastrskim DMV-jem so (Podobnikar, 2001; Rak, 2006):
· upoštevanje geomorfološke zapletenosti reliefa,
· prilagodljiva resolucija – za območja, kjer je potrebna večja natančnost, se lahko
uporabi večje število točk,
· linijski objekti (npr. ceste in vodotoki) so prikazani bolj natančno,
· HEC-GeoRAS pri določanju poplav podpira samo uporabo TIN-a.
Podobnikar (2001, str. 77) navaja še nekaj pomanjkljivosti TIN-a v primerjavi z rastrom:
· velika poraba vmesnega pomnilnika pri izvajanju metod in
· problem pri zapisu zelo velikega števila podatkov.
Slika 1: DMV v rastrski obliki (levo) in obliki nepravilne trikotniške mreže (desno).

Vir podatkov: GURS, 2007.
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2.2. Programska oprema
Za obdelavo in vizualizacijo tako prostorskih podatkov kot rezultatov (modeliranih poplav)
smo izbrali ESRI-jev ArcGIS 10. Na trgu je danes na voljo kopica programskih paketov, ki so
namenjeni modeliranju in simuliranju poplav. Med najbolj pogostimi so MIKE FLOOD,
MIKE21, Aquaveo, FLO-2D, Hazus-MH in HEC-RAS. Za izdelavo diplomskega dela smo
izbrali HEC-RAS, in sicer zaradi več razlogov. Programska oprema je brezplačna in je na
voljo na svetovnemu spletu, redno pa se tudi nadgrajuje in izboljšuje, saj za to skrbijo njeni
avtorji – inženirji ameriške vojske (US Army Corps …, 2012). Je prav tako eden izmed bolj
uporabljenih programov za modeliranje poplav (poleg MIKE FLOOD in FLO-2D), hkrati pa
omogoča tudi združljivost oziroma povezljivost z ESRI paketom ArcGIS 10. Neposredne
povezave ni, saj potrebujemo še vmesnik, s pomočjo katerega lahko prenašamo podatke iz
enega programa v drugega. Na srečo so tudi to dilemo rešili inženirji ameriške vojske, saj
poleg HEC-RAS-a na svoji spletni strani ponujajo tudi vmesnik z imenom HEC-GeoRAS, ki
je bil izdelan specifično za ArcGIS.

2.2.1. ESRI ArcGIS 10
ArcGIS je programsko orodje, ki ga je razvilo ameriško podjetje ESRI (Environmental
Systems Research Institue), prva različica programa z imenom ARC/INFO pa je bila
predstavljena leta 1982. (Esri history, 2012). Najnovejša različica programa je ArcGIS 10,
izdana leta 2010 (Krivec, 2010; Esri history up close, 2012).
Programski paket ArcGIS je zbirka orodij, ki nam omogoča obdelavo prostorskih podatkov
preko analiz, obdelave in vizualnega prikaza (Krevs, 2001; Rak, 2006; Kogoj, 2011), prav
tako pa tudi integracijo in urejanje podatkov (Hillier, 2011). Pravzaprav gre za sistem, ki nam
omogoča podrobne analize in pridobitev boljšega razumevanja lastnih podatkov (Features,
2012). Glede na podatke lahko za poljubno območje izdelamo nove podatkovne sloje,
topografske karte, rastrske izrise ter prikaze infrastrukture in drugih podatkov (Rak, 2006;
Kogoj, 2011; Hillier, 2011). ArcGIS za nekatera področja ponuja tudi razširitve (angl.
extensions), ki omogočajo več možnosti pri obdelavi in prikazu podatkov, poleg tega pa
uporabniku pri tem olajšajo delo. Dve najbolj uporabljeni razširitvi sta tako imenovani 3D
Analyst in Spatial Analyst (Rak, 2006, str. 36).

2.2.2. HEC-RAS
Program HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) so razvili
inženirji ameriške vojske (U.S. Army Corps of Engineers). HEC, ki je organizacija znotraj
Inštituta za vodna bogastva (Institute for Water Resources), je tudi strokovni center, kjer
delujejo inženirji ameriške vojske na področjih, kot so površinska in podzemna hidrologija,
rečna hidravlika in transport sedimentov, hidrološke statistike in analiza tveganja itd. (US
Army Corps …, 2012). Prva različica programa HEC-RAS (1.0) je bila narejena leta 1995, od
takrat pa se je program stalno nadgrajeval in posodabljal. Zadnja večja posodobitev je prinesla
različico 4.0, januarja 2010 pa 4.1 (HEC-RAS User's Manual, 2010), ki smo jo tudi uporabili
v diplomskem delu.
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Slika 2: Zmogljivosti in pomanjkljivosti HEC-RAS-a.

Vir: Rak, 2006; Pranjić, 2008 HEC-RAS User's Manual, 2010; Lukavečki, 2010.

Namen programa je enodimenzionalno modeliranje hidravlike naravnih vodotokov in vodnih
kanalov s stalnim ali nestalnim tokom (Rak, 2006; HEC-RAS User's Manual, 2010).
Enodimenzionalen model predpostavlja, da je tok na poplavnih ravnicah vzporeden s tokom v
strugi (Doherty, McLeod, 2011). Sprememba hitrosti vodnega toka je omejena samo na eno
dimenzijo (v smeri toka) (Walton, 2004; Rak, 2006; Cook, 2008), računska celica modela pa
je prečni profil (Pranjić, 2008). Program nam omogoča tudi analizo vplivov različnih objektov
na samem vodotoku, kot so mostovi, nasipi in prepusti. »Dobljeni rezultati nam pokažejo
razmere v posameznih prečnih profilih, mostovih, prepustih, krivulje pretokov in energijskih
izgub, nivojev vodne gladine idr. v grafični kot tudi v tabelarični obliki« (Rak, 2006, str. 39–
40). V grafični obliki so nam v dvodimenzionalni obliki na voljo tudi rezultati prečnih
prerezov, shema rečnega sistema in hidrogrami, program pa omogoča tudi tridimenzionalni
izris rečne struge, kjer so prikazani izračunani nivoji gladine vode (Rak, 2006). Prednosti
programa sta tudi enostavno grafično okolje oziroma grafični vmesnik in relativno enostavna
uporaba, če ima uporabnik vsaj malo znanja o hidravliki (Lukavečki, 2010, str. 25).
Enodimenzionalno modeliranje ima na žalost to pomanjkljivost, da ni neposrednega
modeliranja hidravličnih efektov na spremembe presekov prečnih prerezov, zavojev in ostalih
vidikov toka z dvo- ali tridimenzionalno komponento (Lukavečki, 2010, str. 25). Kot območja,
ki prevajajo pretok (npr. poplave), program upošteva vse predele, ki imajo nižjo nadmorsko
višino od določenega vodostaja v strugi, kljub temu, da ta še ne povzroča prestopa bregov (ta
problem se lahko odpravi s postavitvijo nasipov) (Rak, 2006; Pranjić, 2008).
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2.2.3. HEC-GeoRAS
HEC-GeoRAS je zbirka orodij za ArcGIS, s katerimi pripravimo prostorske podatke in je
nekakšen vmesnik oziroma most, ki prenaša podatke iz ArcGIS-a v HEC-RAS in obratno.
Vmesnik omogoča izdelavo vhodne datoteke za HEC-RAS, ki vsebuje geometrične podatke
iz obstoječega DMV-ja in dodatne podatkovne sloje, ki smo jih ustvarili v ArcGIS-u.
Vhodne datoteke ni mogoče pripraviti in kasneje obdelati brez razširitev 3D Analyst in Spatial
Analyst. Prva razširitev nam omogoča obdelavo DMV-ja in pretvorbo v format TIN oziroma
nepravilno trikotniško mrežo, brez katere ni mogoče izdelati geometrije struge in poplavnih
ravnic. Brez druge razširitve pa ne moremo nadaljnje obdelati rezultatov, kot so prikaz vodnih
globin in hitrosti vode s pomočjo rastrske mreže, ali pa oblikovati histogramov (Rak, 2006, str.
38; Pranjič, 2008, str. 48). HEC-GeoRAS nam prav tako omogoča izris mreže izobat (črte, ki
povezujejo točke z enako globino vode) in izotah (črte, ki povezujejo točke z enako hitrostjo
vode) (Rak, 2006; Pranjić, 2008). Shema delovanja HEC-GeoRAS-a je v celoti prikazana v
podpoglavju 3.4. Postopek modeliranja poplav.

2.3. Poplave
Poplave so naravni pojav oziroma proces, ki so del dinamičnega površja Zemlje ter eden
izmed prevladujočih dejavnikov preoblikovanja zemeljskega površja (Anzeljc in sod., 1995,
str. 148; Plut, 2000, str. 79; Uprava RS za zaščito …, 2005, str. 4; Komac, Natek, Zorn , 2008,
str. 9). Slovar slovenskega knjižnega jezika poplavo definira kot »razlitje, razširjenje velike
količine vode po kaki površini« (SSKJ, 2000), v vodarstvu pa to pojmujejo kot preplavljanje,
in sicer »razlitje vode izven normalnega območja vodotoka oz. drugega vodnega telesa«
(Mikoš in sod., 2002, str. 105). Zakon o vodah (ZV-1) za poplavno območje določa »vodna,
priobalna in druga zemljišča, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno prelije izven
vodnega zemljišča« (Zakon o vodah, 2002), v vodarstvu pa »območje, prekrito z vodo, ker
pretok presega zmogljivosti struge ali zaradi dolvodne zajezitve vodotoka« (Mikoš in sod.,
2002, str. 104), Natek (2005, str. 15) pa poplavna območja, kot jih človek imenuje s svojega
zornega kota, poimenuje tudi rezervne struge. V geografski literaturi se poleg poplav
uporablja tudi izraz povodenj. Izraz poplave se uporablja predvsem za redne poplave, ki se
pojavljajo periodično in dosežejo območja, ki so poplavam prilagojena, povodenj pa pomeni
izredno velike in obsežne poplave, ki poleg običajnega poplavnega sveta zalijejo tudi območja,
ki poplavam niso prilagojena (Ogrin, Plut, 2009).

2.3.1. Vrste poplav na izbranih območjih
Hudourniške poplave so značilne za vodotoke v gorskem svetu, hribovjih in gričevjih ter ob
nekaterih večjih rekah (Savinja, Mislinja, Kamniška Bistrica, Sora), za katere je značilno, da
so kratkotrajne in izjemno silovite. Povzročajo jih intenzivne padavine ob poletnih neurjih ali
ob jesenskih deževjih. Zaradi obilnih padavin hudourniki hitro narastejo, zaradi hitrega
vodnega toka, globinske in bočne erozije pa prenašajo velike količine gradiva, ki ga ob
izstopu iz ožje v širšo dolino odlagajo v obliki vršaja. Prav zaradi tega lahko pride do
zamašitve vodotoka, posledica tega pa je lahko razlitje poplavne vode na drugo območje ali
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preboj in nastanek večjega poplavnega vala. Največja nevarnost hudourniških poplav je
njihova erozijska in transportna moč, saj spodjedajo bregove, prestavljajo struge, odnašajo
jezove in mostove, poškodujejo ali celo rušijo objekte, opustošijo pa lahko tudi cela naselja.
Prav zaradi teh lastnosti predstavljajo veliko grožnjo človeškemu življenju, saj se je ta naselil
v ozkih dolinah hudournikov in prav tako tudi na vršajih, ki so privlačni za poselitev (Komac,
Natek, Zorn, 2008).
Nižinske poplave so značilne za spodnje tokove večjih rek (Dravinja, spodnja Krka, Sava na
Brežiškem polju in spodnja Sotla), saj struge vodotokov niso zmožne odvajati vode hitreje,
kot ta priteka z višjega sveta, oziroma drugače rečeno, hitrost dotekanja vode z višjega sveta
presega pretočne zmogljivosti strug. Posledica tega je razlitje vode po ravnini, kjer se ji
transportna moč zmanjša in, ko odteče, za seboj pusti peščeno-ilovnate naplavine (Natek,
2005; Komac, Natek, Zorn, 2008).
Mestne poplave so pravzaprav poseben tip poplav, saj je za njih skoraj povsem kriv človek,
pojavljajo pa se izključno v urbanih območjih. Ob kratkotrajnih močnih nalivih ali nevihtah v
zelo kratkem času pade velika količin padavin, ki zaradi asfaltiranih površin in streh hitro
odtekajo v kanalizacijski sistem za meteorne vode, ta pa ni sposoben sproti odvajati tako
velike količine vode. Posledica nepravilnega načrtovanja premajhnih ali nepravilno speljanih
odtokov so zaliti podvozi, podhodi, kletni prostori stavb (kleti, garaže), od koder voda tudi ne
more prosto odteči, zato jo je, v večini primerov, potrebno izčrpati s pomočjo vodnih črpalk
(Natek, 2005; Komac, Natek, Zorn, 2008).
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3. METODE
3.1. Izbor območij
Za modeliranje poplav je bilo izbranih pet območij, ki se nahajajo ob Vipavi, Savinji, Krki,
Savi in Pesnici. Ta izbira je rezultat upoštevanja štirih kriterijev:
· lega območja,
· obseg poplav,
· lokacija vodomernih postaj,
· dostopnost podatkov na vodomerni postaji.
Pri izboru območij je bilo najpomembnejše, da se pokrije različne lokacije v Sloveniji in s tem
tudi obravnava različne večje vodotoke, katerih struga je tudi vidna na DMV 5. Sama velikost
izbranega območja je bila odvisna od obsega poplav, ki so se tam pojavljale, dodatno pa je
treba izpostaviti še en omejitveni faktor; da večje, kot je izbrano območje, več napak se lahko
pojavi pri modeliranju poplav, saj je potrebno v program vnesti več podatkov o strugi, reliefu
in seveda pretokih. Za slednje so na voljo samo vodomerne postaje, zato smo v veliki meri
omejeni glede na njihovo postavitev oziroma pogostnost vzdolž vodotoka. Problem se pojavi,
če ima vodotok veliko manjših pritokov, saj podatki za njihove vodostaje in pretoke ne
obstajajo, zato je modeliranje poplav lahko na določenem območju manj natančno.
Najbolj odločilni dejavnik, katera območja izbrati, je seveda lokacija vodomernih postaj, brez
katerih modeliranje sploh ni možno, saj za to potrebujemo podatek o pretoku in vodostaju. Ko
je izbrano območje zadostilo vsem trem omenjenim kriterijem, je bilo potrebno še preveriti,
ali so podatki za izbrano/-e vodomerno/-e postajo/-e na voljo oziroma dostopni. Za
potencialno območje dela Ljubljanskega barja npr. ni bilo na voljo podatkov za postajo Iška
na Iški (zaradi opaženih neskladij meritev), postaja Komin na Ljubljanici pa ni vsebovala
podatkov o pretoku. Zaradi tega to območje ni bilo izbrano, saj vodomerna postaja Moste 1 ne
bi zadoščala za modeliranje. Ko je bil zadoščen še zadnji, četrti kriterij, smo na koncu torej
izbrali pet območij:
· območje Vipave pri Ajdovščini,
· območje Krke pri Šentjerneju,
· območje Save na Brežiškem polju,
· območje Savinje pri Celju in
· območje Pesnice pri Lenartu v Slovenskih goricah.
Območja, ki niso bila izbrana zaradi neprimerne razporeditve ali pomanjkanja vodomernih
postaj, pomanjkanja pretočnih podatkov ali zaradi zelo slabe vidnosti strug na DMV 5, so:
· območje Ljubljanice od naselja Bevke do Most,
· območje Cerkniškega jezera.
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Karta 1: Izbrana območja za modeliranje poplav.

3.1.1. Opis izbranih območij
Območje Vipave meri 29 km2 in se nahaja v Vipavski dolini, južno od Ajdovščine in zahodno
od Vipave. Na severu ga omejujeta avtocesta Ajdovščina-Selo in Trnovski gozd, na jugu ga
obdajajo pobočja Krasa, na vzhodu pa Nanos. Izbrano območje se začne pri sotočju Vipave in
potoka Hublja pri naselju Ustje, nato pa se nadaljuje z ožjo dolino, ki se ponovno razširi v
ravnino pri naseljih Velike in Male Žablje. Konča se med naseljema Selo na desnem bregu in
Brje na levem bregu. Celotno območje je na jugu omejeno z vzpetim svetom Krasa, na severu
pa prevladuje večinoma ravnina.
Izbrano območja Krke obsega površino 122 km2 in zajema spodnji del reke Krke, konča pa se
približno 10 km pred sotočjem s Savo. Na severu ga omejuje Krško gričevje, na jugu pa
Gorjanci. Izbrano območje se začne pri naselju Gorenja Gomila, ki se nahaja slabih 5 km
severozahodno od Šentjerneja. V osrednjem delu prevladuje obsežna ravnina, kjer Krka tudi
močno meandrira. Na skrajnem jugovzhodu leži Kostanjevica na Krki, proučevano območje
pa se konča nekaj kilometrov vzhodno, pri naselju Podbočje.
Proučevano območje Save se nahaja na Brežiškem polju, deloma pa sega tudi preko meje na
Hrvaško. Njegova površina znaša 54 km2. Na severu ga obdaja Brežiško polje, ki počasi
preide v Bizeljsko hribovje, na jugu in zahodu pa je omejeno z Gorjanci. Proučevano območje
se začne pri naseljih Čatež ob Savi in Brežice, ki se nato nadaljuje in zajema pas med
avtocesto Brežice-Obrežje na jugu in železnico na severu. Osrednji del zavzema Brežiško

15

polje, spodnja tretjina pa obsega večinoma Gorjance. Konec območja predstavlja naselje
Obrežje, ki se nahaja na jugovzhodnem delu, del pa sega tudi preko Sotle na Hrvaško.
Območje Savinje zajema večinoma mesto Celje in njegovo okolico ter obsega približno 40
km2. Na jugu je omejeno s Posavskim hribovjem, na severu pa ga obdajajo Ložniško gričevje,
Paški Kozjak in Konjiška gora. Celotno proučevano območje pokriva Celjska kotlina. V
osrednjem delu zajema tudi sotočje Savinje in Ložnice, na jugu pa majhen del Posavskega
hribovja. Na zahodnem delu se nahajata naselji Levec in Medlog, po sredini v smeri vzhodzahod potekata železnica in regionalna cesta, večji del vzhodnega dela pa pokriva Celje,
vključno s starim mestnim jedrom na sotočju Voglajne in Savinje.
Izbrano območje Pesnice meri 40 km2 in se nahaja vzhodno od Lenarta v Slovenskih goricah.
Na severu in vzhodu ga obdajajo Slovenske gorice, proti jugu in jugovzhodu pa se nadaljuje
Pesniška dolina, ki zavzema večino proučevanega območja. Na severozahodu se nahajata
naselji Gočova in Zgornja Senarska, na jugu pa meja območja sega do naselij Trnovska vas in
Vitomarci. V osrednjem delu se nahaja sotočje Pesnice in potoka Drvanje, ki priteka s severne
strani iz Slovenskih goric.

3.2. Izbrani hidrološki podatki
Ko so bila območja za proučevanje dokončno izbrana, je bilo potrebno izbrati še hidrološke
podatke. To je bilo narejeno na podlagi dostopnih podatkov na spletnem hidrološkem arhivu
in analiz izrednih hidroloških dogodkov (Sektor za analize …, 2008; Urad za hidrologijo …,
2010). Izbrani hidrološki podatki in datumi za vse vodomerne postaje so prikazani v
Preglednici 1. Vsi datumi predstavljajo najvišjo izmerjeno mesečno vrednost.
Preglednica 1: Izbrana območja s pripadajočimi postajami in datumi.

Območje Vodotok
Krka
Krka
Krka
Radulja
Pesnica
Pesnica
Ložnica
Savinja
Savinja
Savinja
Sava
Sava
Sava
Hubelj
Vipava
Vipava

Vodomerna postaja
Gorenja Gomila
Podbočje
Škocjan
Gočova
Levec 1
Medlog
Celje 2
Čatež
Jesenice
Ajdovščina 1
Dolenje

Izbran datum
19. 9. 2010 (16:00)
20. 9. 2010 (01:11)
19. 9. 2010 (04:58)
19. 9. 2010 (10:11)
19. 9. 2007 (00:55)
18. 9. 2007 (23:00)
19. 9. 2007 (00:27)
19. 9. 2010 (17:46)
19. 9. 2010 (20:00)
19. 9. 2010 (02:12)
18. 9. 2010 (21:45)

Vodostaj
542 cm
457 cm
363 cm
500 cm
335 cm
521 cm
658 cm
897 cm
815 cm
223 cm
401 cm

Pretok
404,7 m3/s
468,2 m3/s
59,1 m3/s
50,2 m3/s
120,2 m3/s
992 m3/s
1052 m3/s
3811 m3/s
3837 m3/s
55,6 m3/s
243,5 m3/s

Vir podatkov: Spletni hidrološki arhiv, 2012.
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3.3. Viri in kakovost podatkov
Podatki se lahko nahajajo v različnih oblikah: grafičnih, številskih, tekstovnih ipd., vendar
njihovo uporabnost močno pogojujeta njihova kakovost ali zanesljivost. Lahko imamo
ogromno število podatkov z ogromno informacijami, vendar nam ne koristijo, če je njihova
kakovost zelo slaba ali pa so povsem neverodostojni oziroma nezanesljivi. Kakovost
podatkov je vedno potrebno preveriti, ne glede na izdajatelja le-teh. To lahko storimo na več
načinov: s pomočjo metapodatkov (podatki o podatkih), če so seveda na voljo, s poizvedbo
pri izdajatelju oziroma skrbniku podatkov (kako in na kakšen način so bili zajeti in obdelani)
ali pa s pomočjo strokovnih člankov, ki nekatere podatke celo ovrednotijo. Slednji način smo
npr. uporabili pri vrednotenju višinskih podatkov.

3.3.1. Digitalni model (nadmorskih) višin
V diplomskem delu sta bila uporabljena dva DMV-ja različnih ločljivosti, ki ju je izdelala
Geodetska uprava RS (GURS), in sicer DMV 12,5 in DMV 5. DMV 12,5 ima povprečno
vertikalno natančnost 3,2 m oziroma 1,1 m za ravnine, 2,3 m za gričevja, 3,8 m za hribovja in
7 m za gorovja (Podobnikar, Mlinar, 2006, str. 36; Podobnikar, 2008, str. 839; Digitalni
model višin z …, 2012). DMV 5 pa ima natančnost med 1 m na odprtih območjih in 3 m na
zaraščenem terenu (Podobnikar, 2008, str 840; Digitalni model višin 5x5 m, 2012). Ker je
DMV osnova za modeliranje poplav v HEC-RAS-u in za vizualizacijo v ArcGIS-u, smo se
odločili za uporabo obeh, vendar vsakega za točno določene korake. Kljub temu, da je DMV
5 višinsko bolj natančen, ima po mnenju Podobnikarja (2008, str. 841–842) določene
pomanjkljivosti:
· pri izdelavi se ni upoštevalo smernic vzdrževanja DMR-ja Slovenije,
· vsebuje pomanjkljive metapodatke in nedokumentirano kakovost,
· kakovostni preskok z 12,5 m na 5 m bi moral biti zelo velik, vendar je bila vertikalna
natančnost 1 m na ravnini dosežena že pri DMV 12,5,
· zato ima DMV 5 v primerjavi z DMV 12,5:
o vendarle boljšo višinsko kakovost podatkov za vso Slovenijo,
o slabšo geomorfološko kakovost in je izrazito bolj nehomogen, saj vsebuje več
grobih napak (rebrast videz zaradi odstopanja pri zajemu izohips iz DTK 25 na
območjih, kjer DMV 12,5 ni bil spremenjen za potrebe DMV-ja 5).
Na podlagi navedenih lastnosti in primerjavi obeh DMV-jev smo za analize in modeliranje
uporabili DMV 12,5. Proučevana območja so ob vodotoku večinoma zajemala ravnine, ki so
bile ponekod omejene z gričevji, oba DMV-ja pa imata na ravnini vertikalno natančnost 1 m
(Podobnikar, 2008, str. 842); tukaj bi lahko izbrali katerega koli. Za modeliranje poplav
potrebujemo višinske podatke, ki čim bolje predstavljajo realno površje, torej gre za
kombinacijo nadmorskih višin in geomorfološke kakovosti. Za vse ostale analize in
modeliranje je bil uporabljen DMV 12,5, in sicer zaradi njegove geomorfološke kakovosti. Na
sliki 3 je vidno, da je DMV 5 za vizualizacijo res boljši od 12,5, saj ima boljšo višinsko
kakovost, ki omogoča bolj natančen izris elementov, kot so npr. struge (manjših) vodotokov,
ki na DMV 12,5 sploh niso vidne.
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Slika 3: Primerjava višinske natančnosti DMV 5 in 12,5 na odseku struge Vipave.

Vir podatkov: GURS, 2005, 2007.

3.3.2. Opozorilna karta poplav
Opozorilna karta poplav Agencije RS za okolje (ARSO, 2007), ki je bila v diplomskem delu
uporabljena kot opazovan podatek (za primerjavo skladnosti prostorske razmestitve z
modeliranimi poplavami), zajema več vrst poplav, poleg tega pa je opremljena z oceno
zanesljivosti podatkov. Zajema naslednje vrste poplav (Spletna objektna storitev, 2013):
· katastrofalne poplave (povratna doba 50 let in več),
· redke poplave (povratna doba med 10 in 20 let),
· pogoste poplave (povratna doba med 2 in 5 let).
Zanesljivost podatkov je v metapodatkih ocenjena z lestvico od 1 (najmanjša) do 10
(največja), ki vsebuje vsebinsko zanesljivost in natančnost zajema podatkov, ocene pa so
razdeljene v štiri skupine.
Preglednica 2: Kakovost in natančnost podatkov na opozorilni karti poplav.

Ocene
1–4
5–6
7–8
9–10

Stopnja vsebinske zanesljivosti in natančnosti zajema podatkov
glede na poznavanje območja, posamezni podatki o poplavah so različne kakovosti,
časovno oddaljeni podatki
boljše poznavanje območja, posamezni podatki poplavah so boljše kakovosti,
časovno bližji podatki, hidrološki podatki, poenostavljeni hidravlični izračuni
boljše poznavanje območja, podatki o poplavah so boljše kakovosti – zabeležba
dogodkov, časovno bližji podatki, boljši hidrološki podatki, časovno oddaljeni
hidravlični izračun
dobro poznavanje območja, dobri podatki o poplavah – zabeležba dogodkov,
časovno bližji podatki, dobri hidrološki podatki, časovno bližji hidravlični izračuni

Vir: Spletna objektna storitev, 2013.
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Karta 2: Zanesljivost podatkov na območju Save.

Podatki o poplavah so na območju Save (Karta 2) ocenjeni z 8 in 9. Dve tretjini poplavnega
območja ima oceno 9, spodnja tretjina pa oceno 8.
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Karta 3: Zanesljivost podatkov na območju Pesnice.

Na območju Pesnice (Karta 3) je natančnost podatkov ocenjena s 3, ki zajema skoraj celotno
proučevano območje. Edina izjema je majhno območje pogostih poplav, ki ima oceno 8.
Karta 4: Zanesljivost podatkov na območju Krke.

Na celotnem območju Krke (Karta 4) je kakovost podatkov ocenjena s 4.
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Karta 5: Zanesljivost podatkov na območju Savinje

Na območju Savinje (karta 5) so podatki o poplavah ocenjeni z 8 in 9.
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Karta 6: Zanesljivost podatkov na območju Vipave.

Podatki o poplavah so na območju Vipave (Karta 6) ocenjeni z oceno 6.

3.3.3. Hidrološki podatki
Hidrološki podatki so bili pridobljeni iz spletnega hidrološkega arhiva Agencije RS za okolje
in so, sodeč po njihovih pogojih uporabe, pregledani, ob morebitnih napakah pa prihaja do
popravkov. Kjer prihaja do neskladnosti podatkov, jih ARSO iz hidrološkega arhiva umakne
in navede razlog za njihov umik (Spletni hidrološki arhiv, 2012).
Preglednica 3: Izbrana območja s pripadajočimi postajami in datumi.

Območje Vodotok
Krka
Krka
Krka
Radulja
Pesnica
Pesnica
Ložnica
Savinja
Savinja
Savinja
Sava
Sava
Sava
Hubelj
Vipava
Vipava

Vodomerna postaja
Gorenja Gomila
Podbočje
Škocjan
Gočova
Levec 1
Medlog
Celje 2
Čatež
Jesenice
Ajdovščina 1
Dolenje

Izbran datum
19. 9. 2010 (16:00)
20. 9. 2010 (01:11)
19. 9. 2010 (04:58)
19. 9. 2010 (10:11)
19. 9. 2007 (00:55)
18. 9. 2007 (23:00)
19. 9. 2007 (00:27)
19. 9. 2010 (17:46)
19. 9. 2010 (20:00)
19. 9. 2010 (02:12)
18. 9. 2010 (21:45)

Vodostaj
542 cm
457 cm
363 cm
500 cm
335 cm
521 cm
658 cm
897 cm
815 cm
223 cm
401 cm

Pretok
404,7 m3/s
468,2 m3/s
59,1 m3/s
50,2 m3/s
120,2 m3/s
992 m3/s
1052 m3/s
3811 m3/s
3837 m3/s
55,6 m3/s
243,5 m3/s

Vir podatkov: Spletni hidrološki arhiv, 2012.

3.4. Postopek modeliranja poplav
Modeliranje poplav je obsegalo uporabo programa ArcGIS in HEC-RAS, sam postopek pa
prikazuje Slika 4. V ArcGIS-u s pomočjo DMV-ja izdelamo geometrijo vodotoka in njegovih
pritokov, izrišemo smer glavnih in poplavnih tokov, nato pa izrišemo še prečne profile. Ko so
obvezni sloji izrisani, imamo na voljo še neobvezne, ki zajemajo mostove, nasipe, območja
neefektivnih tokov in sloj rabe tal za določanje koeficientov hrapavosti. Podatke s pomočjo
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HEC-GeoRAS-a izvozimo v HEC-RAS, kjer dopolnimo geometrijske podatke strug, vnesemo
podatke o pretokih in vodostaje ter določimo robne pogoje, nato pa zaženemo hidravlični
izračun. Če z rezultati nismo zadovoljni ali imamo premalo prečnih profilov, moramo v
ArcGIS-u geometrijo strug popraviti. V primeru, da smo z rezultati zadovoljni, podatke
izvozimo nazaj v ArcGIS, kjer ponovno s pomočjo HEC-GeoRAS-a prikažemo rezultate
modeliranih poplav. Če se pojavijo kakšne napake ali nepravilnosti, moramo v HEC-RAS-u
preveriti pretočne podatke, robne pogoje in ostale parametre ter jih primerno popraviti
oziroma dopolniti.
Slika 4: Shema uporabljenega postopka.

Vir: Prirejeno po HEC-GeoRAS User's Manual, 2011, str. 20 in Rak, 2006, str. 62.
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3.4.1. Priprava podatkov v ArcGIS-u
Vmesnik HEC-GeoRAS se v ArcGIS-u pojavlja enako kot vsa ostala orodja, in sicer kot sklop
orodij in ukazov (slika 5). Meni »RAS Geometry« nam ponuja funkcije in ukaze s pomočjo
katerih digitaliziramo strugo, bregove, mostove, protipoplavne nasipe itd., določamo rabo tal
in Manningov koeficient hrapavosti. S pomočjo vmesnika izvozimo podatke iz ArcGIS-a v
HEC-RAS in obratno.
Slika 5: Vmesnik HEC-GeoRAS

Vir: HEC-GeoRAS, 2011.

S številkami od 1 do 6 so označeni ukazi in orodja (slika 5), ki jih lahko uporabljamo pri
digitalizaciji elementov. V postopku, ki je predstavljen v diplomskem delu, sta bila
uporabljena samo ukaza 1 in 3, saj smo do ostalih dostopali na drugačen način. Da ne bomo
govorili samo o številkah, so spodaj predstavljeni omenjeni ukazi.
1 - določitev identifikatorja oziroma imena za posamezen odsek vodotoka (npr. glavni tok,
pritok ali Sava, Sora, Savinja),
2 - ročni vnos od/do stacionaže (določitev posameznega odseka vodotoka)
3 - določitev glavnega vodnega toka v strugi in poplavnega toka na bregovih,
4 - avtomatski izris prečnih profilov glede na izbrano širino in razmaknjenost med njimi,
5 - ročni vnos oziroma digitalizacija prečnih profilov z upoštevanjem pravil za izris le-teh,
6 - določitev nadmorske višine protipoplavnih nasipov
Slika 6: Meni RAS sloji

Ukaz »Stream centerline« je namenjen
digitalizaciji središčnice vodotoka.
»Bank lines« sta črti, ki ločita strugo
vodotoka od levega in desnega brega, s
tem pa tudi poplavno ravnico od struge.
»Flow Path Centerlines« je označevanje
glavnega vodnega toka, tako v strugi kot
na bregovih (glavni poplavni tok).
»XS Cut Lines« so prečni profili
oziroma prečne črte na strugo, ki
določajo širino oziroma površino, ki jo
želimo zajeti v izračune.
»Bridges/culverts« je ukaz za vnos
mostov in prepustov.
»Levee alignment« nam omogoča izris
protipoplavnih nasipov.
Vir: HEC-GeoRAS, 2011.
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3.4.1.1. Priprava digitalnega modela višin
Slika 7: Priprava DMV-ja

Pred digitalizacijo elementov je potrebno
pripraviti tudi TIN, saj drugače reliefa
oziroma geometrije proučevanega območja
ne moremo izvoziti v HEC-RAS, ki
podpira samo TIN. Za ta postopek smo
uporabili digitalni model višin z
natančnostjo
5
metrov,
sej
je
izoblikovanost struge in bregov v tej
resoluciji veliko bolje vidna kot na DMV
12,5. Na nekaterih odsekih vodotoka tudi
DMV 5 slabo pokaže strugo, zato je
dobrodošla obvezna izdelava TIN-a, ki
nam na določenih lokacijah omogoča
boljšo vidljivost struge od DMV-ja (s
pravimi nastavitvami). Še tretji način, kako
si lahko pomagamo, je izdelava reliefnih
plastnic, ki so nam lahko kot vodilo za
digitalizacijo levega in desnega brega.

Vir podatkov: GURS, 2005, 2007.

Pri pretvorbi rastrskega DMV-ja v TIN je bilo potrebno ohraniti natančnost podatkov, zato je
bil izdelan TIN z največjo možno natančnostjo, tako da ni razlik v nadmorskih višinah med
rastrom in novim TIN-om. Slaba stran take nastavitve je velika poraba pomnilnika, saj je izris
večjega območja v obliki TIN-a pomnilniško zelo intenzivno za ArcGIS in seveda računalnik.
3.4.1.2. Digitalizacija
Najprej je potrebno digitalizirati središčnico vodotoka oziroma območje struge, kjer naj bi
bila hitrost vode največja (na ravnem odseku na sredini struge, na zavoju bližje zunanjemu
robu) (Rak, 2006). V primeru, da imamo v lasti grafični sloj površinskih vodotokov Slovenije,
si lahko pomagamo tudi z njim, vendar je DMV vseeno bolj zanesljiv. Če ima izbran vodotok
tudi pritoke, za katere obstajajo hidrološki podatki, digitaliziramo tudi te, na koncu pa jim
dodelimo identifikator oziroma ime za lažjo evidenco pri modeliranju. Nato je potrebno
izrisati bregove, kjer si pomagamo z DMV-ji, TIN-om ali celo reliefnimi plastnicami. Ni
pomembno, kateri breg najprej digitaliziramo oziroma na katerem vodotoku začnemo
(Maidment, Snead, 2000). Priporočljivo je začeti na glavnem vodotoku, bregove pritokov pa
izrišemo nazadnje. Sloj bregov, v kombinaciji s prečnimi profili, programu pove, kje se konča
struga in kje začne poplavna ravnica (Merwade, 2010).
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Naslednji korak je izris linij, ki prikazujejo glavni tok vode v strugi in glavne poplavne tokove.
Ko ustvarimo ta sloj, nam HEC-GeoRAS ponudi vprašanje, ali želimo za glavni tok v strugi
uporabiti središčnico vodotoka, saj je lahko ta enaka glavnemu toku vode v strugi (enaka
digitalizirana linija) (Maidment, Snead, 2000). Na bregovih se liniji izriše na poplavni ravnici,
po navadi nekaj metrov od levega in desnega brega (Meyer, Olivera, 2007). Te linije
(glavnega vodnega in poplavnega toka) se uporablja za določitev dolvodne razdalje med
prečnimi profili v strugi in na poplavni ravnici (Merwade, 2010). Ko so linije izrisane, jih je
potrebno označiti z eno izmed treh možnosti (struga, levo, desno). Za pravilno določitev
program zahteva, da »gledamo« dolvodno oziroma v smeri vodnega toka in na podlagi te
usmerjenosti označimo leve in desne glavne poplavne tokove.
Za vse tri omenjene korake (središčnica vodotoka, bregovi in glavni vodni in poplavni tokovi)
je nujno, da se digitalizirajo od zgornjega dela vodotoka proti spodnjemu (v smeri vodnega
toka) (Meyer, Olivera, 2007; HEC-GeoRAS User's Manual, 2011; Ackerman, Evans, Brunner,
2013).
Najpomembnejši korak digitalizacije je postavitev prečnih profilov, saj HEC-RAS samo z
njihovo pomočjo iz TIN-a pridobi nadmorske višine oziroma geometrijo struge in poplavnih
ravnic, prav tako pa tudi koeficiente hrapavosti iz sloja rabe tal (če smo ga vključili in
dopolnili s koeficienti). Obliko in dolžino prečnih profilov določimo sami, saj je odvisno,
koliko veliko območje ob vodotoku želimo zajeti v modeliranje. Tam, kjer je struga globlje
vrezana v podlago, bodo prečni profili lahko krajši, kjer pa strugo obdaja široka poplavna
ravnica, pa bodo prečni profil daljši, saj lahko modelirane poplave segajo daleč od vodotoka.
V primeru, da modelirane poplave presegajo dolžino prečnih profilov, jih HEC-RAS, onkraj
le-teh, ne bo prikazal. Gostejša, kot je mreža prečnih profilov, bolj podrobno je pokrita
geometrija vodotoka in okolice ter bolj natančno je lahko modeliranje. Tudi tukaj je potrebno
upoštevati določena pravila, in sicer, da morajo biti prečni profili vedno pravokotni na
vodotok in morajo linije bregov, glavnega vodnega in poplavnega toka sekati samo v eni točki
enkrat, med seboj pa se ne smejo sekati ali dotikati (Slika 8). Prečni profili se rišejo od
zgornjega dela vodotoka proti spodnjemu in od levega brega proti desnemu, gledano
dolvodno (v smeri vodnega toka) (Olivera, Endres, 2003; Merwade, 2010; HEC-GeoRAS
User's Manual, 2011; Ackerman, Evans, Brunner, 2013; Ackerman, 2013).
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Slika 8: Pravilna postavitev prečnih profilov in linij bregov, glavnega in poplavnega toka.

Prirejeno po HEC-GeoRAS User's Manual, 2011, str. 59–60 .

Če imamo tudi namen vključiti mostove in jih uporabiti pri modeliranju, je potrebno
upoštevati še eno smernico, in sicer izris enega prečnega profila tik pred in tik za mostom, saj
tako zajamemo spremembe oblike struge pod njim, prečna profila pa se uporabita še kot
pomoč za izris mostu v HEC-RAS-u (Rak, 2006; Pranjić, 2008; HEC-GeoRAS User's Manual,
2011). Po končanem izrisu smo zagnali ukaz »XS Cut Line Attributes«, ki na podlagi do sedaj
digitaliziranih elementov prečnim profilom doda te iste podatke (ime vodotokov, nadmorske
višine, stacionaže bregov itd.), ki so potrebni za izvoz v HEC-RAS.
Prečni profili so bili še zadnji obvezni sloj, ki ga je bilo potrebno izdelati pred uvozom
podatkov v HEC-RAS-u, vendar obstajajo še številni dodatni sloji: nasipi, mostovi in prepusti,
območja neefektivnega toka in ovire, ki dodatno vplivajo na natančnost modeliranja. V
diplomskem delu smo uporabili samo nasipe, poskušali pa smo tudi oblikovati sloje z mostovi,
vendar jih zaradi pomanjkanja podatkov o njihovi geometriji nismo uporabili. Kljub temu smo
se vseeno odločili, da predstavimo njihov način izdelave. Ni nujno, da se digitalizacija
nasipov opravi v ArcGIS-u, saj nam HEC-RAS ponuja različne možnosti, kako jih določiti na
prečnih profilih. Pri nasipih ni potrebno upoštevati nobenega pravila, zato se na DMV-ju ali
TIN-u samo izriše linija, kjer se nasip nahaja.
Pri izrisu mostov velja enako pravilo kot pri prečnih profilih; digitaliziramo od levega brega
proti desnemu, gledano dolvodno (HEC-GeoRAS User's Manual, 2011). V praksi preprosta
zadeva, vendar je za izdelavo tega sloja potrebno vedeti tudi, koliko je most dolg in širok, v
HEC-RAS-u pa tudi, koliko je debelina cestišča in ali ima podporne stebre in če jih ima,
koliko so široki in koliko je razmaka med njimi (Meyer, Olivera, 2007; HEC-RAS User's
Manual, 2010). Te podatke (razen dolžine in širine mostu) je seveda nemogoče zajeti iz
ortofoto posnetka ali DMV-ja, zato se za izdelavo (in uporabo) tega sloja lahko odločimo le
takrat, ko imamo vse potrebne geometrijske podatke, saj je boljše, če sloja ne uporabimo, kot
da vnašamo napačne parametre (Rak, 2012).
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Karta 7: Prikaz digitaliziranih elementov.

3.4.1.3. Raba tal ob vodotoku
Pogoj za določitev Manningovih koeficientov hrapavosti je znana raba tal na proučevanem
območju. Vsaka kategorija rabe tal (trava, njiva, pozidano, gozd itd.) ima svoj koeficient
hrapavosti, s katerim deluje zaviralno na tok in hitrost vode. Rabo tal lahko določimo s
terenskim delom, pomočjo ortofoto posnetkov (če gre za majhno območje) ali s pridobljenim
grafičnim slojem rabe tal za celotno Slovenijo, ki ga izdaja in redno dopolnjuje Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje. V našem primeru smo se seveda odločili za slednjo možnost, saj imamo
pet proučevanih območij, ki se nahajajo na različnih lokacijah po Sloveniji. Če želimo
omenjeni sloj uspešno uporabiti, je potrebno zadostiti še enemu pogoju: da se poligoni povsod
tesno stikajo in med njimi ni praznega prostora, saj je edino tako možno zagotoviti zvezno
spreminjanje vrednosti vzdolž prečnega profila. Za ponazoritev je na Karti 8 prikazana raba
tal na odseku reke Vipave, na kateri je razvidno, da vodotok večinoma obdajajo travniki, njive,
drevesa in grmičevje, ponekod tudi cestna infrastruktura in rastlinjaki, vinogradi ali
sadovnjaki.
Karta 8: Raba tal na odseku Vipave.
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Omenjeni sloj vsebuje samo podatke o rabi tal, ne pa tudi Manningovih koeficientov
hrapavosti, zato jih je bilo potrebno vnesti ročno, kar je mogoče na dva načina: vnašanje v
atributivno preglednico sloja rabe tal ali vnašanje v programu HEC-RAS. Glede na to, da
prečni profili lahko že znotraj ArcGIS-a pridobijo te koeficiente na podlagi rabe tal, smo to
funkcionalnost tudi izkoristili, v HEC-RAS-u pa po potrebi popravili ali dopolnili. Z
vnašanjem koeficientov smo si pomagali z Excelom, s pomočjo katerega smo odprli
atributivno preglednico omenjenega sloja rabe tal in zahtevane podatke ročno vnesli, še pred
tem pa poskrbeli, da smo količino podatkov o rabi tal omejili samo na proučevana območja.
3.4.1.4. Manningov koeficient hrapavosti
Karta 9: Manningove n-vrednosti na odseku Vipave.

Koeficient hrapavosti se lahko imenuje tudi (Manningova) n-vrednost (Karta 10), saj se ta
okrajšava uporablja tudi v HEC-RAS-u in v HEC-GeoRAS-u. Kot je bilo že omenjeno,
različna kategorija rabe tal z določeno silo deluje zaviralno na pretok vode. Steinman (1999,
str. 144) pojasnjuje, da obrežna zarast lahko močno vpliva na pretok, samo zmanjšanje pa je
odvisno od širine struge, saj širša kot je, manjši vpliv ima zarast na pretok. Za izvedbo
modeliranja poplav ni potrebno točno vedeti, kateri koeficient pripada kateri kategoriji rabe
tal, saj lahko vzamemo tudi povprečje vseh in v HEC-RAS-u vpišemo eno vrednost za levi
breg proučevanega območja, eno za desnega in eno za strugo. Izpostavili bi še, da omenjen
način pride zelo prav v primeru, ko imamo več kot 20 koeficientov na enem ali več prečnih
profilih, saj jih HEC-RAS ne dovoljuje več kot 20 na enem (HEC-RAS User's Manual, 2010).
To število pa lahko hitro prekoračimo, če imamo veliko proučevano območje, ki zahteva tudi
daljše prečne profile. V našem primeru smo se s to dilemo nekajkrat srečali pri Savinji, Savi
in Krki.
Manningove n-vrednosti se večinoma uporabljajo za umerjanje oziroma kalibracijo modelov
(Rak, 2012), da se ti lahko čim bolj približajo izmerjenim vrednostim na terenu (npr. obseg
razlitja vode na določenih prečnih profilih) ali zabeleženemu stanju obsega poplav (s pomočjo
fotografij, intervjuji). Ker v diplomskem delu želimo prikazati vse pomembnejše korake pri
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digitalizaciji s pomočjo HEC-GeoRAS-a, smo vsaki kategoriji tal, ki je prisotna na vsaj enem
proučevanem območju, določili povprečen koeficient hrapavosti (Preglednica 4). Glede na to,
da se vrednosti koeficientov hrapavosti spreminjajo od avtorja do avtorja, smo za naše
modeliranje vzeli koeficiente, ki so objavljeni v HEC-RAS Hydraulic Reference Manual
(2010, str. 80–82). Izbrali smo vmesne vrednosti (ne največje in ne najmanjše koeficiente), da
smo zajeli neko povprečje, ki je bilo uporabljeno za vsa proučevana območja. Preden smo
zagnali ukaz, ki samodejno izlušči n-vrednosti iz sloja rabe tal, je bilo potrebno preveriti, ali
je sloj v istem koordinatnem sistemu kot ostali digitalizirani elementi, saj nam drugače
program stalno javlja napako.
Preglednica 4: Dodeljene Manningove n-vrednosti različnim kategorijam rabe tal.

Kategorija rabe tal
Njive in vrtovi
Trajne rastl. na njiv. površinah
Rastlinjak
Vinograd
Matičnjak
Intenzivni sadovnjak
Ekstenzivni sadovnjak
Trajni travnik
Kmetijsko zemlj. v zaraščanju
Drevesa in grmi
Neobdelano kmet. zemljišče

n-vrednost
0,030
0,035
0,030
0,035
0,035
0,035
0,035
0,030
0,030
0,060
0,030

Kategorija rabe tal
Plantaža gozdnega drevja
Kmet. zemlj. poraslo z drevjem
Hmeljišče
Trajni nasadi
Trstičje
Zamočvirjeno
Gozd
Pozidano
Zemlj. s posebnim rast. pokr.
Zemlj. brez. rastl. pokrova
Voda (zaraščenost struge)

n-vrednost
0,035
0,050
0,035
0,035
0,035
0,030
0,100
0,015
0,035
0,030
0,050

Vir podatkov: HEC-RAS Hydraulic Reference Manual, 2010, str. 80–82; MKO, 2012.

3.4.1.5. Izvoz v HEC-RAS
S pridobitvijo koeficientov iz sloja rabe tal je postopek digitalizacije v ArcGIS-u končan,
podatki pa so pripravljeni na izvoz v HEC-RAS. S pomočjo HEC-GeoRAS-a moramo še
določiti, katere sloje bomo izvozili. Obvezni sloji za oblikovanje izvozne datoteke so: površje
(DMV), središčnice vodotokov in prečni profili, dodatni/neobvezni pa, v našem primeru:
bregovi, glavni vodni in poplavni tokovi, raba tal, nasipi in mostovi. Pričakovali bi, da so sloji
bregov, nasipov in vodnih tokov obvezni, vendar, kot je bilo že rečeno, prečni profili nosijo
vse te informacije, saj smo jih pripeli oziroma dodali s pomočjo ukaza »XS Cut Line
Attributes«. Ne glede na to smo v HEC-RAS izvozili vse sloje, ki smo jih izdelali v ArcGIS-u.
Z ukazom za izvoz RAS podatkov se oblikuje datoteka s končnico .RASImport.sdf, ki jo
uvozimo v HEC-RAS in podatke pripravimo za hidravličen izračun. V primeru, da smo pri
kakšnem koraku digitalizacije ali določanju koeficientov hrapavosti naredili napako, nas bo
program na to opozoril, izvozna datoteka pa ne bo pravilno ustvarjena.
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3.4.2. Modeliranje v HEC-RAS-u
Delo v HEC-RAS-u je potekalo preko osnovnega grafičnega vmesnika (Slika 9), s pomočjo
katerega dostopamo do vseh funkcij in ukazov, prav tako pa nam nudi jasen pregled, katere
potrebne podatke smo že zagotovili: ime projekta, pretočne podatke in robne pogoje (plan),
geometrijo rečnega sistema (geometry) in nastavitve hidravličnega izračuna za, v našem
primeru, stalen tok (steady flow). V diplomskem delu so bili uporabljeni ukazi oziroma
funkcije, ki so označeni s številkami od 1 do 5. Do ostalih, ki niso vidni na vmesniku, pa smo
dostopali znotraj le-teh:
1 – dodajanje/urejanje geometričnih podatkov,
2 – dodajanje/urejanje pretočnih podatkov in robnih pogojev za stalen tok,
3 – nastavitve in zagon hidravličnega izračuna za stalen tok,
4 – ogled prečnih profilov,
5 – ogled 3D izrisa prečnih profilov.
Slika 9: Osnovni grafični vmesnik HEC-RAS-a.

Vir: HEC-RAS, 2010.

3.4.2.1. Tlorisna situacija
Z izdelavo uvozne datoteke .RASImport.sdf jo lahko sedaj uvozimo v HEC-RAS in začnemo
urejati in dopolnjevati podatke, ki so potrebni za modeliranje oziroma hidravlični izračun. Ko
datoteko uvozimo, nam HEC-RAS odpre tlorisno situacijo digitaliziranih elementov (Slika
10). V tlorisu so prikazani prečni profili, vodotoki (ime in smer toka) in (rdeče) točke bregov,
prav tako pa imamo na izbiro veliko orodij, s katerimi urejamo ali dopolnjujemo geometrijo
prikazanih elementov. Pri našem postopku smo, glede na digitalizirane elemente, uporabljali
tri orodja: orodje za urejanje prečnih profilov, orodje za filtriranje točk na prečnih profilih in
orodje za urejanje mostov in prepustov. Vrednosti poleg prečnih profilov so njihove razdalje
od zadnje (dolvodne) točke odseka vodotoka, hkrati pa tudi identifikatorji, s pomočjo katerih
lahko poiščemo prečni profil, ki ga želimo urejati.
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Slika 10: Tlorisna situacija.

Vir: HEC-RAS, 2010.

3.4.2.2. Prečni profili
Slika 11: Grafično urejanje prečnega profila

Vir: HEC-RAS, 2010.

Pri HEC-GeoRAS-u samo zaradi njegovih orodij omejeni, zato se skoraj vsi popravki vršijo v
HEC-RAS-u v oknu s prečnimi profili, ki nam poleg teh, prikazuje še kopico ostalih podatkov,
ki so bili uvoženi iz ArcGIS-a. Podatke prečnih profilov lahko urejamo grafično ali
atributivno (opisno). Pri grafičnem urejanju (Slika 11) gre za dopolnitev geometrije struge, če
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so se kje pojavile kakšne lokalne nepravilnosti, saj lahko katero koli točko struge
premaknemo v katero koli smer, na novo pa lahko določimo tudi meje bregov, če se izkaže,
da smo s pomočjo DMV-ja na nekaterih odsekih le-te napačno izrisali. V poglavju
Digitalizacija smo omenili, da nasipov nismo izrisali v ArcGIS-u. Razlog za to je, da nam
grafično urejanje prečnih profilov omogoča tudi dodajanje nasipov.
Drugi način urejanja je opisni (atributivni) (Slika 12), kjer ne moremo neposredno urejati
geometrije struge, lahko pa jo na podlagi spreminjanja vrednosti nadmorskih višin točk, ki
sestavljajo določen prečni profil. Orodje nam prikazuje tudi kopico ostalih podatkov: ime
glavnega vodotoka, ime pritoka, identifikator trenutnega prečnega profila, oddaljenost do
naslednjega prečnega profila, koeficiente hrapavosti in stacionažo obeh bregov. En prečni
profil ima lahko največ 20 koeficientov hrapavosti, zato je odvečne potrebno izbrisati,
drugače program ne bo hotel zagnati hidravličnega izračuna. Če jih kljub temu ostane več kot
20, nas bo ob zagonu hidravličnega izračuna program opozoril, koliko koeficientov moramo
še izbrisati. V poglavju Manningov koeficient hrapavosti smo navedli, da lahko vpišemo tudi
povprečno vrednost za levi in desni breg ter se tako izognemo nepotrebnemu urejanju in
brisanju odvečnih koeficientov.
Slika 12: Opisno (atributivno) urejanje prečnega profila.

Vir: HEC-RAS, 2010.
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Slika 13: Filtriranje točk na prečnem profilu.

V primeru, da so nekateri prečni profili
sestavljeni iz več kot 500 točk (na kar nas
program opozori ob zagonu hidravličnega
izračuna), jih je potrebno urediti z orodjem
za filtriranje točk (Slika 13). Ta nam
omogoča filtriranje točk na podlagi
nastavljenih vrednosti, ki smo jih pustili
privzete, izbrali pa smo možnost, naj se
filtrirajo samo tisti prečni profili s 500
točkami in več. Po končanem postopku nam
orodje izpiše koliko točk je bilo odstranjenih
in koliko jih po novem vsebujejo prečni
profili, ki so bili filtrirani. Če nekateri še
vedno vsebujejo več kot 500 točk, moramo
postopek ponoviti.
Vir: HEC-RAS, 2010.

3.4.2.3. Mostovi
Mostovi so lahko pomemben člen pri natančnosti modeliranja, saj s svojo zgradbo in obliko
vplivajo na hitrost pretoka zaradi zožitve, območja neefektivnega toka in na razlivanje
poplavnih tokov (Rak, 2006, Pranjić, 2008). Ne glede na dejstvo, da mostov nismo uporabili
pri modeliranju zaradi pomanjkanja geometrijskih podatkov o njihovi zgradbi, so še vedno
pomemben člen, zato so predstavljeni v tem poglavju. Edina znana podatka sta nam bila
dolžina in širina mostu, kar pa za izris v HEC-RAS-u seveda ni dovolj, saj potrebujemo še
debelino cestišča, število podpornih stebrov, njihovo lego, višino, širino ter medsebojno
razmaknjenost.
Z digitalizacijo linije mostu v ArcGIS-u smo HEC-RAS-u podali grobo oceno kje poteka
njegova trasa, vendar je potrebno njegovo obliko in zgradbo še dopolniti. Na vsaki točki
prečnega profila (ki je tik pred in tik za mostom) lahko določimo nadmorsko višino zgornjega
in spodnjega dela mostu (kar predstavlja debelino) in s tem izrišemo cestišče, ki poteka od
enega brega do drugega. V primeru, da ima most tudi podporne stebre, je potrebno izrisati
tudi te, če seveda razpolagamo s podatki za vsak posamezen steber. Za vsakega se vpiše
nadmorska višina temelja in širina stebra ter se določi lego v strugi. Ko smo vpisali vse
potrebne podatke, nam program na podlagi izpolnjenih parametrov izriše most na prečnem
profilu (slika 14). Na omenjeni sliki je prikazan samo rezultat zgoraj opisanega postopka.
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Slika 14: Izris mostu na prečnem profilu.

Vir: HEC-RAS, 2010.

3.4.2.4. Pretočni podatki in robni pogoji
Poleg geometrije struge so pretočni podatki najpomembnejši del modeliranja poplav, saj z
njimi določamo pretoke in vodostaje na prečnih profilih. Za naše potrebe so bili zadovoljivi
podatki s spletnega hidrološkega arhiva Agencije RS za okolje, za natančnejše modeliranje pa
je potrebno narediti tudi meritve na terenu, saj s tem lahko pridobimo pretočne podatke za
lokacije, ki jih mreža hidroloških postaj ne pokriva. Z dodatnimi pretočnimi podatki lahko
vnesemo več informacij o pretokih in vodostajih na različnih prečnih profilih, s tem pa
izboljšamo kakovost modela. Pretočni podatki so povezani s tako imenovanimi robnimi
pogoji, ki jih moramo nujno določiti glede na režim vodnega toka, ki ga želimo modelirati.
Robni pogoji so nujni za določitev začetne in končne vodne gladine, saj program brez njih ne
more izvesti hidravličnih izračunov (HEC-RAS User's manual, 2010). Za gorvodni (zgornji)
robni pogoj je nujen podatek o pretoku, dodatno pa lahko določimo tudi znano vodno gladino
(če imamo podatke). Za dolvodni (spodnji) robni pogoj imamo na voljo več možnosti: višino
vodne gladine ali povprečni naklon struge (Ernst in sod., 2009). Na izbiro robnih pogojev
dodatno vpliva tudi režim toka, ki je lahko mirni (subciritcal), deroči (supercritial) ali mešani
(mixed). Pri mirnem toku se izračuni vršijo od spodaj navzgor (proti toku), pri deročem pa od
zgoraj navzdol (v smeri toka) (Mikoš, 2008), zato v prvem primeru potrebujemo dolvodni
robni pogoj, v drugem gorvodnega, pri mešanem toku pa program upošteva oba določena
robna pogoja. V našem primeru imamo na vseh proučevanih območjih le vodotoke, ki imajo
mirni tok, torej niso deroči in nimajo velikega strmca, zato je zadoščal že dolvodni robni
pogoj (Rak, 2006; Šupek, 2008).
Na proučevanih območjih smo imeli različne robne pogoje, saj smo poskušali preizkusiti vse,
da bi videli, do kakšnih rezultatov nas lahko pripeljejo. Po nasvetu gospoda Raka (2012) smo
tam, kjer nismo imeli znanega dolvodnega robnega pogoja, določili gorvodnega v obliki
pretoka, dolvodnega pa v obliki naklona struge (Vipava in Pesnica). Kjer smo imeli znana oba
robna pogoja, smo ju vnesli v obliki pretoka in znane vodne gladine (Krka, Savinja in Sava).
V primeru, da imamo v rečnem sistemu sotočja, ti ne potrebujejo nobenega robnega pogoja,
saj jim HEC-RAS samodejno dodeli vnaprej določeno oznako »Junction« oziroma stičišče,
kar je tudi vidno na Sliki 15.
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Slika 15: Določanje robnih pogojev.

Vir: HEC-RAS, 2010.
Slika 16: Vnos pretočnih podatkov.

Pretočne podatke vnašamo za vsak vodotok
posebej v enoti kubičen meter na sekundo. Če
na določenem prečnem profilu poznamo
pretok ali vodostaj s terenskih meritev, lahko
te podatke vpišemo dodatno. V primeru, če
imamo v rečnem sistemu tudi sotočja, bo
program od nas zahteval vnos pretoka tudi za
ta območja. Po predlogu g. Raka (2012) smo
na sotočjih vnesli vsoto pretokov vodotokov.
Vir: HEC-RAS, 2010.
Slika 16 prikazuje, poleg pretočnih podatkov,
tudi seštevek le-teh na sotočju Ložnice in zg.
dela Savinje (120,2 + 992 = 1112). V našem primeru smo za vsa proučevana območja vnašali
pretočne podatke samo za en profil, saj smo se osredotočili na katastrofalne poplave. Lahko
pa vnesemo pretočne podatke za več profilov, glede na število teh pa program prikaže več
slojev modeliranih poplav, saj ima vsak profil svoje pretočne parametre in robne pogoje.
Dober primer te uporabe je, če želimo modelirati poplave ob različnih pretokih in vodostajih
na enem območju in jih med seboj primerjati.
Ko smo zaključili z vnašanjem vseh potrebnih podatkov in določili robne pogoje s
pripadajočimi parametri, smo lahko zagnali hidravličen izračun. Preden ga dejansko izvršimo,
moramo izbrati datoteko, ki vsebuje geometrijske podatke rečnega sistema in datoteko s
potrebnimi pretočnimi podatki in robnimi pogoji, nazadnje pa izberemo še režim toka. Po
posvetu z g. Rakom smo se odločili izbrati mešani režim (mixed), saj s tem program upošteva
vse določene robne pogoje. Če smo v HEC-RAS-u zadostili vsem kriterijem, se bo
hidravličen izračun izvršil brez obvestil o morebitnih napakah.
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3.4.2.5. Pregled rezultatov
Slika 17: Prikaz rezultatov v HEC-RAS-u.

Vir: HEC-RAS, 2010

Po uspešnem hidravličnem izračunu si lahko rezultat modeliranih poplav ogledamo in
ocenimo, ali zadovoljuje naše želje. Če so se v rezultatih pojavile kakšne napake, moramo iti
skozi celoten postopek še enkrat in ugotoviti, zakaj je do njih prišlo, nato pa dopolniti ali
popraviti potrebne podatke. HEC-RAS nam omogoča grobo grafično predstavitev, ki pa za
geografe seveda ni dovolj reprezentativna. Slika 17 prikazuje rezultat modeliranih poplav na
območju Pesnice. Ponekod njihova meja izgleda zelo nepravilna in ostra, pri določenih
prečnih profilih pa se obseg poplav nenadoma spremeni. To je zaradi kombinacije prečnih
profilov in njihovega načina postavitve, reliefa in vnosa nasipov, saj HEC-RAS računa vse
parametre na podlagi prečnih profilov.
3.4.2.6. Izvoz rezultatov v ArcGIS
Preden smo lahko nadaljevali z delom, je bilo potrebno dobljene rezultate modeliranja izvoziti
nazaj v ArcGIS, ki je veliko bolj primeren za vizualizacijo le-teh. Izvoz ne bi bil možen, če ne
bi imeli vmesnika HEC-GeoRAS, ki je bil izdelan prav zaradi manjkajoče povezave med
HEC-RAS-om in ArcGIS-om. Pri oblikovanju izvozne datoteke smo pustili privzete
nastavitve, saj so za naše potrebe povsem zadoščale. Izvozna datoteka se shrani v
formatu .RASexport.sdf, ki jo nato lahko s pomočjo vmesnika HEC-GeoRAS odpremo v
ArcGIS-u.
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Slika 18: Priprava slojev za uvoz v ArcGIS.

Vir: HEC-GeoRAS, 2011.

V ArcGIS-u smo izvozno datoteko .RASexport.sdf pretvorili v .RASexport.xml, drugače jo
HEC-GeoRAS ne more prebrati in uvoziti podatkov. Po pretvorbi smo nastavili še uvozne
parametre, ki so vidni na Sliki 18. Potrebno je bilo tudi poimenovati analizo (modeliranje), saj
se te shranjujejo, zato jih je mogoče kadar koli prikazati. Nato smo izbrali izvozno datoteko,
ki smo jo ustvarili v HEC-RAS-u in jo že uspešno pretvorili v končnico .xml, prav tako pa
uvozno okence zahteva tudi izbiro digitalnega modela višin (tukaj lahko izberemo format TIN
ali GRID) s pomočjo katerega bo program izračunal gladino poplavne vode.
Slika 19: Prikaz rezultatov v ArcGIS-u.

S končanjem uvoza podatkov ArcGIS prikaže rezultate s privzetimi simboli in barvami (Slika
19). Z odtenki modre barve je označena globina poplavne vode, meja proučevanega območja
je označena z rumenim polnilom, v ospredju pa so vidne zelene črte prečnih profilov. Z
dodatnimi grafičnimi sloji lahko dobljeno karto in podatke naredimo še bolj informativne.
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3.4.3. Izračun skladnosti prostorske razmestitve modeliranih poplav in
opozorilne karte poplav
Za izpeljavo postopka modeliranja smo se opirali na različne uporabniške priročnike, članke,
»tutoriale« in nasvete g. Raka (2012), kar nam je olajšalo delo, vendar je kljub temu težko
oceniti, ali se dobljeni rezultati nahajajo v mejah sprejemljivosti, saj je lahko zaradi našega
pomanjkljivega znanja o rečni hidravliki in upravljanju HEC-RAS-a prišlo do velikih
odstopanj. Iz tega razloga smo se odločili, da naše rezultate primerjamo s podatki o poplavah,
s katerimi razpolaga Agencija RS za okolje, saj so ti ocenjeni glede na njihovo natančnost in
zanesljivost ter na kakšen način so bili pridobljeni.
Za ugotavljanje skladnosti prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne karte
poplav smo uporabili pristop, ki je del postopka metode GLUE (Generalized Likelihood
Uncertainty Estimation). Omenjena metoda se uporablja v hidrologiji in bazira na izboru
naključnih vrednosti določenih parametrov. Te vnesemo v (hidravlični) model, izračune
večkrat ponovimo z različnimi kombinacijami, nato pa v rezultatih iščemo podobnosti in
odstopanja med njimi (Pappenberger in sod., 2005; Joy Lim, 2011). Te metode nismo
uporabili v celoti, temveč samo formuli, s katerimi se dobljeni rezultati primerjajo med seboj
ali pa z opazovanimi oz. referenčnimi podatki.
Za primerjavo skladnosti prostorske razmestitve smo se odločili uporabiti dve podobni
formuli, ki se nanašata na primerjavo opazovanih in modeliranih poplav. Prva upošteva njun
presek (območja, ki so ista modeliranim poplavam in opozorilni karti poplav), območja
modeliranih poplav izven preseka ter površino poplav v opozorilni karti. Formula se glasi
(Horritt, Bates, 2001; Aronica in sod., 2002):
ଵ

ൌ

୮୰ୣୱୣ୩ି୮୭୴୰æ୧୬ୟ୫୭ୢୣ୪୧୰ୟ୬୧୦୮୭୮୪ୟ୴୧୴ୣ୬୮୰ୣୱୣ୩ୟ
୮୭୴୰š୧୬ୟ୮୭୮୪ୟ୴୬ୟ୭୮୭୭୰୧୪୬୧୩ୟ୰୲୧

.

Druga formula pa upošteva njun presek in unijo, kjer je unija: presek + površina poplav na
opozorilni karti, ki odstopajo od preseka + površina modeliranih poplav, ki odstopajo od
preseka (Bates, De Roo, 2000; Horritt, Bates, 2001):
ଶ

ൌ

୮୭୴୰æ୧୬ୟ౦౨ౢ ת୮୭୴୰æ୧୬ୟౣౚౢ౨
୮୭୴୰æ୧୬ୟ౦౨ౢ ୮୭୴୰æ୧୬ୟౣౚౢ౨

.

Pri obeh formulah se vrednosti lahko gibljejo med 1 in 0, kjer 1 pomeni popolno ujemanje, 0
pa popolno neujemanje.
Poleg omenjenih formul, smo se odločili, da skladnost preverimo še na tretji način, kjer smo
upoštevali samo v kolikšni meri modelirane poplave sovpadajo z območji poplav na
opozorilni karti.

ሺΨሻ ൌ

୮୰ୣୱୣ୩

୮୭୴୰æ୧୬ୟ୮୭୮୪ୟ୴୬ୟ୭୮୭୭୰୧୪୬୧୩ୟ୰୲୧

ͳͲͲ
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4. MODELIRANE POPLAVE NA IZBRANIH OBMOČJIH
V tem poglavju so predstavljeni rezultati postopka modeliranja in primerjave skladnosti
prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne karte poplav. Za vsako proučevano
območje sta prikazani dve karti: prva prikazuje modelirane poplave skupaj s pritoki in cestno
ter železniško infrastrukturo, druga pa primerjavo prostorske razmestitve/obsega modeliranih
poplav z opozorilno karto, njun presek in območja z nezadostnimi podatki. Območja, kjer so
bili podatki o pretokih nezadostni (številni pritoki), smo na karti posebno označili.
Pri primerjavi površin in skladnosti prostorske razmestitve poplav smo primerjali več
parametrov: površino, presek in skladnost prostorske razmestitve. Naredili smo dva izračuna:
enega z vključenimi območji z nezadostnimi podatki in drugega brez teh, nato pa primerjali
razlike in podobnosti med obema.

4.1. Območje Vipave
Proučevano območje obsega 8,6 km odsek Vipave in 1,3 km odsek potoka Hublja, ki se
nahajata južno od Ajdovščine. Vipava že na začetku hitro preide v ožjo dolino, ki se približno
na polovici nekoliko razširi. Modelirane poplave obsegajo največjo površino že na začetku
modela, kjer je sotočje obeh omenjenih vodotokov, saj je Vipava zaradi visokega vodostaja
onemogočila normalno odtekanje Hublja vanjo, zato je ta v bližini sotočja močno prestopil
bregove in v kombinaciji z Vipavo poplavil precejšen del območja ob strugi. Zaradi ožje
doline se poplave nadaljujejo v zelo omejenem obsegu, ki zajema ozek pas ob strugi. Po
prehodu v širši svet se obseg poplav ponovno poveča. Vipava je na južni strani omejena s
hribovjem, zato se v večjem obsegu razliva na desnem bregu, kjer, razen v ožji dolini,
večinoma prevladuje ravnina.
Karta 10: Modelirane poplave na območju Vipave.
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Preglednica 5: Primerjava skladnosti
poplav na območju Vipave.

Pri primerjavi je vidno, da je obseg modeliranih poplav
podoben tistemu na opozorilni karti, saj je razlika v
BREZ območij z skupni površini 0,37 km2. Če pa primerjamo s presekom
nezadostnimi
(obseg in prostorska razmestitev, ki sta skupna obema),
podatki
pa znaša razlika 0,57 km2, saj modelirane poplave
2
Modelirane
2,40 km
zajemajo tudi območje ob Hublju, kjer prihaja do večjih
Opozorilna
2,77 km2
razlik v obsegu. Te nastanejo zato, ker rezultati kažejo
Presek
2,20 km2
poplavljeno območje, ki je na opozorilni karti prisoten v
F1
0,716
veliko manjšem obsegu in je omejeno na zelo ozek pas
F2
0,736
ob strugi potoka. Do manjših razlik prihaja na sredini
Skladnost %
79,3 %
modela, kjer so modelirane poplave manj obsežne, na
spodnjem delu pa so razlike ponovno večje zaradi ravnine na desnem bregu. Območja z
nezadostnimi podatki niso bila prisotna, sotočja s Hubljem pa nismo uvrstili v to kategorijo,
saj smo zanj imeli podatek o pretoku. Podatki na opozorilni karti so ocenjeni z oceno 6 od 10,
saj so podatki o poplavah boljše kakovosti, prav tako pa so bili tudi narejeni poenostavljeni
hidravlični izračuni, ki po obsegu, razen omenjenih izjem, pravzaprav ne odstopajo veliko od
naših. F za območje Vipave znaša 0,716 in 0,736, saj je vrednost nižja tudi zaradi odstopanja
modeliranih poplav od opozorilne karte pri pritoku Hubelj. Če primerjamo samo skladnost,
znaša ta 79,3 %, saj ne upošteva odstopanja modeliranih poplav od preseka.
Karta 11: Primerjava modeliranih poplav z opozorilno karto poplav na območju Vipave.
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4.2. Območje Krke
Na območju Krke, ki zajema 20,7 km vodotoka, je prišlo do velikih odstopanj modeliranih
poplav od opozorilne karte. Ta odstopanja se po vsej verjetnosti pojavljajo zaradi
neupoštevanja številnih pritokov pri hidravličnem izračunu, saj za njih ne obstajajo pretočni
podatki, rezultat tega pa je veliko manjši obseg modeliranih poplav. Zaradi tega smo to
območje s številnimi pritoki na levem bregu označili kot območje nezadostnih podatkov in ga
pri eni primerjavi upoštevali, pri drugi pa izločili (Preglednica 6). Kljub temu program še
vedno dokaj dobro upošteva geomorfologijo območja in skupaj s pretočnimi podatki Krke
prikaže obsežne poplave na levem bregu.
Karta 12: Modelirane poplave na območju Krke.

Preglednica 6: Primerjava skladnosti poplav na območju Krke.

Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

Z območji z
nezadostnimi
podatki
18,81 km2
25,16 km2
16,93 km2
0,599
0,626
67,3 %

BREZ območij
z nezadostnimi
podatki
16,06 km2
16,67 km2
13,12 km2
0,611
0,669
78,7 %

Na začetnem delu proučevanega območja sta si oba obsega poplav zelo podobna in prihaja le
do manjših odstopanj. Nato začne Krka močno meandrirati in, če upoštevamo območja z
nezadostnimi podatki, se tam začnejo pojavljati velika odstopanja, ki so omejena na levi breg
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vodotoka. Modelirane poplave tako zavzemajo 18,81 km2, na opozorilni karti pa 25,16 km2,
torej razlika znaša 6,35 km2. Glede na to, da na spodnjem delu modela modelirane poplave
zavzemajo večjo površino kot tiste na opozorilni karti, je primerjava obeh površin lahko
zavajajoča. Če primerjamo presek, modelirane poplave zavzemajo 8,22 km2 manj površine
kot kaže opozorilna karta, če pa primerjamo površino obeh, znaša ta razlika 6,35 km2. F, z
vključenimi območji z nezadostnimi podatki, znaša 0,599 in 0,626, kar nakazuje tudi na
slabšo skladnost (67,3 %) zaradi številnih pritokov, za katere nismo imeli podatke o pretokih.
V drugem izračunu smo območja z nezadostnimi podatki iz primerjave izločili, tako da je
razlika v površini znašala le 0,61 km2, vendar nam primerjava s presekom ponovno pokaže,
da modelirane poplave zavzemajo 3,55 km2 manj površine od poplav na opozorilni karti. F v
tem primeru znaša 0,611 in 0,669, kar je le malce višje od izračuna, kjer smo upoštevali tudi
območja z nezadostnimi podatki. Razlog za tako majhno povečanje je veliko odstopanje
modeliranih poplav od opozorilne karte na koncu proučevanega območja. Potrebno je
izpostaviti, da je natančnost podatkov ocenjena z oceno 4 od 10, saj gre samo za posamezne
podatke o poplavnosti, ki so tudi časovno oddaljeni, ne pa nujno tudi slabše kakovosti. Kljub
temu skladnost znaša 78,7 %.
Karta 13: Primerjava modeliranih poplav z opozorilno karto poplav na območju Krke.
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4.3. Območje Save
Proučevano območje zajema 8,2 km reke Save, ki sega delno na sosednjo Hrvaško. Na levem
bregu se razprostira Brežiško polje, kjer prihaja do obsežnih poplav, na desnem pa so poplave
omejene zaradi vzpetega sveta Gorjancev. Sava je že na začetku modela omejena z nasipi, ki
svoje delo dobro opravijo, kasneje pa te ogromne količine vode ne morejo več zadržati, zato
se reka razlije daleč od svoje struge, tako na levem kot na desnem bregu. Poplave dosežejo
del avtoceste na desnem bregu, vendar zaradi njene višje lege ne poplavijo cestišča. Prav tako
tudi dosežejo železniško progo in regionalno cesto, ki se nahajata na levem bregu Save,
vendar ju voda ne poplavi. Na skrajni desni strani modela, kjer se Sotla izliva v Savo, je obseg
poplav zelo pravilne in ravne oblike zaradi upoštevanja protipoplavnih nasipov, zato se voda
preko njih ne prelije, temveč le teče vzdolž do konca proučevanega območja.
Karta 14: Modelirane poplave na območju Save.
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Preglednica 7: Primerjava skladnosti poplav na območju Save.

Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

Z območji z
nezadostnimi
podatki
11,74 km2
14,37 km2
11,11 km2
0,729
0,740
77,3 %

BREZ območij
z nezadostnimi
podatki
11,07 km2
11,76 km2
10,44 km2
0,834
0,843
88,8 %

Na območju Save smo označili dve območji z nezadostnimi podatki. Prvo (osrednji del) smo
označili zaradi pomanjkanja podatkov o pretokih pritokov, saj program slednjih ni upošteval
pri hidravličnem izračunu. Drugo območje (vzhodni del) je bilo označeno zaradi Sotle, ki jo v
izračunih nismo zajeli, saj Sava ni mogla poplaviti območje onkraj železniške proge, ki deluje
kot nasip. Pri primerjavi z opozorilno karto poplav je hitro opazno, da je obseg modeliranih
poplav na desnem bregu skoraj identičen le-tem, na levem pa se pojavljajo odstopanja, v večji
meri zaradi pomanjkanja podatkov pritokov in neupoštevanja Sotle.
Če upoštevamo območja z nezadostnimi podatki, modelirane poplave zavzemajo 11,74 km 2,
na opozorilni karti pa 14,37 km2. V tem primeru je razlika v površini 2,63 km2, glede na
presek pa 3,27 km2. Zaradi manjših odstopanj modeliranih poplav od preseka in opozorilne
karte, F znaša 0,729 in 0,740, skladnost pa je 77,3 %. Z izločitvijo območij z nezadostnimi
podatki pa F znaša 0,834 in 0,843, kar pomeni boljšo skladnost (88,8 %) primerjanih
podatkov kot pri Vipavi in Krki. Na opozorilni karti poplave zajemajo 11,76 km2 površine,
modelirane poplave 11,07 km2, razlika med njima pa je le 0,69 km2 oziroma 1,32 km2, če
primerjamo odstopanje modeliranih poplav od preseka. Če gledamo celotno območje, se
obseg modeliranih poplav v 77,3 % in 88,8 % ujema s podatki na opozorilni karti, ki so za to
območje ocenjeni z 8 in 9, kar pomeni, da temeljijo na zabeležbi dogodkov, dobrih
hidroloških podatkih in časovno bližnjih hidravličnih izračunih.
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Karta 15: Primerjava modeliranih poplav z opozorilno karto poplav na območju Save.

4.4. Območje Savinje
Proučevano območje zajema 2,6 km Ložnice in 4,2 km Savinje. To območje je bilo glede
modeliranja poplav najbolj zahtevno, saj zajema območje dveh vodotokov in dveh sotočij.
Geomorfologija območja je podobna tisti pri Savi, kjer je na levem bregu ravnina, na desnem
pa hribovje, v tem primeru Posavsko hribovje, ki močno omejuje poplave. Obseg modeliranih
poplav je na tem območju zelo razdrobljen, in sicer kljub temu, da smo naredili številne
popravke tako pri vnašanju pretokov kot pri geometriji strug.
Oba vodotoka že na začetnem delu v večji meri poplavljata, edino Savinja je omejena na
poplavljanje levega brega, vendar je globina poplavne vode relativno majhna. Na sotočju
Ložnice in Savinje se obseg poplav močno poveča, saj voda poplavi velik del mesta, ki leži
med Savinjo in železniško progo ter vrisano cesto. Poplave se prav tako pojavljajo onkraj
železnice in ceste zaradi pritekanja poplavne vode iz Ložnice. Na skrajnem spodnjem desnem
robu modela poplave niso dosegle starega mestnega jedra zaradi njegove višje lege glede na
ostali del mesta, zato je poplavna voda omejena samo na ozek pas ob Savinji.
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Karta 16: Modelirane poplave na območju Savinje.

Preglednica 8: Primerjava skladnosti poplav na območju Savinje.

Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

Z območji z
nezadostnimi
podatki
2,93 km2
4,74 km2
2,72 km2
0,531
0,550
57,4 %

BREZ območij
z nezadostnimi
podatki
2,72 km2
4,25 km2
2,55 km2
0,560
0,576
59,9 %

Tudi pri Savinji smo imeli dve območji z nezadostnimi podatki. Prvo, ki se nahaja na
severozahodnem delu, označuje pritok, ki je zaradi visokega vodostaja Savinje po vsej
verjetnosti poplavil širše območje. Ta v hidravličnem izračunu ni bil upoštevan zaradi
nepoznavanja njegovega pretoka. Drugo območje, v osrednjem delu modela, smo označili
zaradi levega pritoka Ložnice, za katerega nismo poznali pretoka. Če bi ga, bi Ložnica po vsej
verjetnosti poplavila širše območje, kot pa prikazujejo modelirane poplave, in bi obsegala
območje ob strugi in na sotočju s Savinjo.
Med Savinjo in Ložnico modelirane poplave ne segajo tako daleč od strug, da bi poplavile
vmesno območje med vodotokoma, enako velja tudi za manjša območja na desnem bregu
Savinje in območje nad sotočjem obeh vodotokov, kamor modelirane poplave ne sežejo.
Najverjetnejši razlog za to je pomanjkanje hidroloških podatkov za določene odseke
vodotokov, ki bi omogočili bolj natančno modeliranje na tisti lokaciji, saj smo operirali samo
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s podatki na začetku in koncu vodotokov. Poplave na desnem robu modela so odrezane zaradi
postavitve nasipov ob strugi, ki preprečujejo napačno modeliranje. Kljub temu, da so
modelirane poplave po obsegu zelo drugačne opozorilne karte, pa vseeno pravilno prikazujejo
nepoplavljeno staro mestno jedro (spodnji desni rob območja) zaradi njegove višje lege od
sosednjega dela mesta.
Z upoštevanjem obeh območij z nezadostnimi podatki znaša površina poplav na opozorilni
karti 4,74 km2, za modelirane poplave pa 2,93 km2. Razlika med obema površinama znaša
2,63 km2, z upoštevanjem preseka pa modelirane poplave od opozorilne karte odstopajo za
3,27 km2. Glede na te podatke je tudi skladnost nizka, in sicer 57,4 %, F pa znaša 0,531 in
0,550, kar je najnižje od vseh proučevanih območij. Tudi, ko območja z nezadostnimi podatki
izločimo iz izračuna, je skladnost še vedno najnižja (59,9 %), prav tako tudi F (0,560 in
0,576). Razlika med površinama poplav sedaj znaša 1,54 km2, če upoštevamo njun presek, pa
modelirane poplave odstopajo za 1,71 km2. Modelirane poplave na območju Savinje se od
vseh proučevanih območjih najbolj razlikujejo od opozorilne karte poplav, kljub temu, da so
ocenjeni z oceno 8 in 9, kar pomeni, da temeljijo na zabeležbi dogodkov, dobrih hidroloških
podatkih, dobrem poznavanju območja in časovno bližnjih hidravličnih izračunih.
Karta 17: Primerjava modeliranih poplav z opozorilno karto poplav na območju Savinje.
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4.5. Območje Pesnice
Proučevano območje zajema 5,2 km Pesnice. Modelirane poplave so zajele praktično celotno
Pesniško dolino, višje ležeči del pa je seveda ostal nepoplavljen. Pesnica je na začetku modela
obdana z dvema vzpetinama, Dobravo in Gočovskim vrhom, zato so tam poplave manj
obsežne, na vzhodni strani pa jih omejuje vzpeti svet Slovenskih goric. Ko vodotok preide v
širši uravnan svet Pesniške doline, poplavi večji del dolinskega dna, poplave pa se nadaljujejo
do konca proučevanega območja. Del poplavne vode se razlije tudi po strugi pritoka Drvanja,
ki priteka s severne strani iz Slovenskih goric.
Karta 18: Modelirane poplave na območju Pesnice.
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Preglednica 9: Primerjava skladnosti poplav na območju Pesnice.

Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

Z območji z
nezadostnimi
podatki
7,59 km2
9,28 km2
7,48 km2
0,794
0,796
80,6 %

BREZ območij
z nezadostnimi
podatki
7,23 km2
7,76 km2
7,12 km2
0,903
0,904
91,7 %

Pritoke, ki iz ozke doline pritekajo s severne strani in se izlivajo v Pesnico, smo označili kot
območje z nezadostnimi podatki, saj za njih nismo imeli podatkov o pretoku. Če bi imeli na
voljo tudi te podatke, bi modelirane poplave po vsej verjetnosti dosegle tudi to ozko dolino,
kot to prikazuje opozorilna karta. Že na prvi pogled je razvidno, da se obseg modeliranih
poplav zelo malo razlikuje od tistih na opozorilni karti. Razlog za to je lahko tudi dejstvo, da
gre za dolino in je odtok poplavne vode omejen na dolinsko dno, ki ga obdajajo višje
nadmorske višine. Če izvzamemo to, so največja odstopanja v osrednjem delu, kjer
modelirane poplave ne sežejo tako daleč od same struge, in sicer tako na levem kot na desnem
bregu, vendar je to odstopanje v primerjavi z ostalimi proučevanimi območji in vodotoki, ki
smo jih predstavili, zelo majhno.
Skupaj z območji z nezadostnimi podatki modelirane poplave obsegajo 7,59 km2, na
opozorilni karti pa 9,28 km2. Zaradi neupoštevanja pritokov iz ozke doline razlika med
površinama znaša 1,69 km2, če pa primerjamo odstopanje modeliranih poplav od preseka, pa
razlika znaša 1,80 km2. Vseeno skladnost znaša 80,6 %, F pa 0,794 in 0,796, kar je najvišja
vrednost, ki upošteva območja z nezadostnimi podatki. Ko smo ta izločili iz primerjave, je
površina poplav na opozorilni karti znašala 7,76 km2, modeliranih poplav 7,23 km2, razlika
med njima 0,53 km2, odstopanje modeliranih poplav od preseka pa le 0,11 km2. Posledično je
bila tudi skladnost zelo visoka, in sicer 91,7 %, prav tako tudi F (0,903 in 0,905), kar je največ
med vsemi proučevanimi območji. Kljub temu, da so podatki na opozorilni karti poplav za to
območje ocenjeni z oceno 3 od 10, je bila skladnost prav tu najvišja, po vsej verjetnosti zaradi
omejenosti poplav na dolinsko dno.
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Karta 19: Primerjava modeliranih poplav z opozorilno karto poplav na območju Pesnice.
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5. ZAKLJUČEK
Rezultate modeliranih poplav smo v diplomskem delu prikazali na dveh kartah za vsako
območje. Prva prikazuje modelirane poplave z obravnavanim vodotokom v kombinaciji z
reliefom, pritoki, cestami in železnico, druga pa je namenjena primerjavi z opozorilno karto
poplav. Prav tako smo tudi povzeli podatke o površinah in skladnosti prostorske razmestitve
za vsa proučevana območja in jih v tem poglavju združili v dve preglednici za lažjo
medsebojno primerjavo.
Preglednica 10: Primerjava površin in skladnosti poplav za vsa proučevana območja vključno z
območji z nezadostnimi podatki.

Vipava
Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

2,40 km2
2,77 km2
2,20 km2
0,716
0,736
79,3 %

Krka
Sava
Savinja
Z območji z nezadostnimi podatki
18,81 km2
11,74 km2
2,93 km2
25,16 km2
14,37 km2
4,74 km2
16,93 km2
11,11 km2
2,72 km2
0,599
0,729
0,531
0,626
0,740
0,550
67,3 %
77,3 %
57,4 %

Pesnica
7,59 km2
9,28 km2
7,48 km2
0,794
0,796
80,6 %

Če primerjamo rezultate (preglednica 10), ki vključujejo območja z nezadostnimi podatki, ima
najvišjo F vrednost Pesnica (0,794, 0,796), nato ji sledijo Sava (0,729, 0,740), Vipava (0,716,
0,736), Krka (0,599, 0,626) in Savinja (0,531, 0,550). Enako velja tudi za skladnost, pri
Pesnici znaša najvišje 80,6 %, pri Savinji pa najnižje 57,4 %. Vipava in Pesnica se obe
nahajata v dolini, zato je obseg poplav omejen z vzpetim svetom in je posledično prihajalo do
manjših odstopanj od opozorilne karte. Nekoliko večja odstopanja se kažejo pri Savi, saj
modelirane poplave na levem bregu ne sežejo tako globoko v notranjost in preko železniške
proge kot kaže opozorilna karta. Razlog za to je tudi neupoštevanje manjših pritokov in Sotle,
ki je zaradi zelo visokega vodostaja Save na opozorilni karti poplavljala onkraj železniške
proge in višje po svoji strugi kot je vidno na opozorilni karti.
Na območju Krke in Savinje je prišlo do največjih odstopanj, vzrokov pa je lahko več. Pri
Krki smo obravnavali najdaljši odsek reke (21 km), drugi najdaljši (8,6 km) je pri Vipavi.
Daljši kot je izbran odsek, bolj netočni so lahko izračuni, dodatno pa ima reka še številne
pritoke, ki jih v modeliranje nismo mogli zajeti, saj hidrološki podatki za njih ne obstajajo.
Glede na to, da je Krka na opozorilni karti tako obsežno poplavljala, je po vsej verjetnosti s
tem zajezila tudi številne pritoke, ki so posledično poplavljali višje po strugi navzgor.
Pri Savinji pa za tako odstopanje lahko podamo bolj posredne vzroke. Prvi, s katerim smo se
srečali je, da smo imeli na tem območju dva sotočja: Ložnice in Savinje ter Ložnice in
Koprivnice, saj pri slednjem nismo imeli podatkov o pretoku za Koprivnico, posledica pa je
manjši pretok Ložnice pri sotočju s Savinjo in verjetno manjši obseg poplav v okolici obeh
sotočij. Drugi razlog so lahko izbrani hidrološki podatki, saj je vodomerna postaja Medlog
začela obratovati šele leta 2002, največji pretok za Savinjo pa je bil v poplavah leta 1990
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(Spletni hidrološki arhiv, 2012). Morda bi kombinacija hidroloških podatkov iz obeh let
prinesla bolj obsežne modelirane poplave, še posebej na območju med Savinjo in Ložnico.
Seveda je tudi možnost, da smo zaradi pomanjkanja znanja o hidravliki in HEC-RAS-u,
nekaterim parametrom namenili premalo pozornosti, ki bi lahko ugodneje vplivali na rezultat
pri Savinji.
Preglednica 11: Primerjava površin in skladnosti poplav za vsa proučevana območja brez območij z
nezadostnimi podatki.

Vipava
Modelirane
Opozorilna
Presek
F1
F2
Skladnost %

2,40
2,77
2,20
0,716
0,736
79,3 %

Krka
Sava
Savinja
BREZ območij z nezadostnimi podatki
16,06
11,07
2,72
16,67
11,76
4,25
13,12
10,44
2,55
0,611
0,834
0,560
0,669
0,843
0,576
78,7 %
88,8 %
59,9 %

Pesnica
7,23
7,76
7,12
0,903
0,904
91,7 %

Pri primerjavi brez območij z nezadostnimi podatki (preglednica 11), vidimo, da je F vrednost
pri vseh območjih (razen Vipave) višja. Pesnica ima še vedno najvišjo F vrednost (0,903,
0,904), nato ji sledijo Sava (0,834, 0,843), Vipava (0,716, 0,736), Krka (0,611, 0,669) in
Savinja (0,560, 0,576). Zaradi izločitve območij z nezadostnimi podatki se je tudi skladnost
povsod (razen pri Vipavi) povečala. Pesnica ima še vedno najvišjo (91,7 %), Sava 88,8 %,
Vipava 79,3 %, Krka 78,7 % in Savinja najnižjo (59,9 %). Pri Krki, Savi in Pesnici se je
skladnost zaradi izločitve območij z nezadostnimi podatki povečala za približno 11 odstotnih
točk, pri Savinji pa le za slabi dve, kar pomeni, da smo pri prvih treh območjih te dokaj
uspešno odstranili, v primeru Savinje pa, glede na podatke, ne, saj smo območja z
nezadostnimi podatki označili tam, kjer smo menili, da jih lahko ustrezno utemeljimo.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da se je orodje HEC-RAS, glede na
uporabljene podatke, najboljše obneslo na območjih, ki so bila omejena na dolinsko dno, z
malo pritoki in brez sotočij (Sotlo smo pri Savi v drugem izračunu izločili). Pesnica in Vipava
sta obe omejeni na dolinsko dno, zato je obseg poplav večinoma omejen na ožji pas ob strugi,
majhno število pritokov in odsotnost sotočij pa je pomenilo manj spremenljivk v postopku
modeliranja. Slabši rezultati pa so na območjih s sotočji (Savinja z dvema) in z večjim
številom pritokov ter daljšim proučevanim odsekom (Krka). Če nimamo podatkov za vse
(večje) vodotoke na sotočjih (v primeru Savinje), potem imamo od sotočja v dolvodni smeri
prenizek pretok, posledično pa manjši obseg modeliranih poplav. Pri Krki smo verjetno
izbrali predolg odsek za proučevanje, saj smo s tem zajeli tudi veliko pritokov, za katere
nismo imeli hidroloških podatkov. S tem smo tudi povečali možnost napake v modeliranju,
ker sta bila gorvodni in dolvodni robni pogoj kar 20 kilometrov oddaljena eden od drugega, za
boljši rezultat pa bi po vsej verjetnosti potrebovali še vmesni robni pogoj (npr. na srednjem
delu izbranega odseka). Zato je boljše, če se proučuje krajši odsek vodotoka, še posebej če
imamo na voljo, poleg gorvodnega in dolvodnega robnega pogoja, tudi vmesne meritve
pretokov in vodne gladine.
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Kakovost modeliranih poplav je v veliki meri odvisna od natančnosti DMV-ja. V našem
primeru smo uporabili DMV 12,5, bilo pa bi smiselno uporabiti tudi DMV 5 in lidarski DMV
ter rezultate med seboj primerjati. Nedvomno bi bila kakovost rezultatov z lidarskim DMVjem najboljša, saj najbolj natančno predstavlja nadmorske višine in površje, kar je ključno pri
modeliranju poplav. Dokaz za to je lahko slabša skladnost prostorske razmestitve poplav pri
Savinji in Krki, ter v manjšem obsegu tudi pri Savi, kjer prevladuje ravninski relief, ki ima
majhne razlike v nadmorskih višinah. Ravno ta tip reliefa bi lidarski DMV prikazal bolj
natančno, s tem pa bi se izboljšali tudi rezultati modeliranih poplav, vendar je vprašljiva
njegova razpoložljivost za naša proučevana območja, saj ne pokriva celotnega ozemlja
Slovenije. Dodatna težava pa se pojavi tudi zaradi velike obsežnosti zajetih podatkov, zato je
za njihovo obdelavo in izdelavo lidarskega DMV-ja potrebna precej zmogljiva računalniška
oprema
Dobljeni rezultati so deloma tudi odvisni od uporabnikovega znanja o HEC-RAS-u, rečni
hidravliki in hidravličnih modelih, vendar smo s pomočjo priročnikov, različnih navodil in
»tutorialov« uspeli v zadostni meri spoznati parametre in določene predpostavke orodja HECRAS s katerimi smo lahko obdelali izbrane vhodne podatke. Če bi imeli na voljo več
hidroloških podatkov (npr. za določene pritoke ali celo terenske meritve) in natančnejši DMV,
ne nazadnje izbrali tudi drugačne koeficiente hrapavosti, bi bili rezultati zagotovo drugačni.
Potrebno je tudi izpostaviti, da smo v diplomskem delu modelirali vodotoke, ki imajo mirni
tok, torej niso deroči in nimajo velikega strmca. Uporabljen postopek se ne more uporabiti za
deroče tokove, saj za njih v hidrološkem modelu veljajo drugačne predpostavke.
Z diplomskim delom smo dosegli vse zastavljene cilje. S pomočjo pregledane literature smo
predstavili in preizkusili postopek modeliranja poplav z orodjem HEC-RAS in ArcGIS. Vsi
uporabljeni podatki so bili pridobljeni na spletnih straneh Agencije RS za okolje in
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, podatki Geodetske uprave RS pa na oddelku za geografijo.
Z uporabo dela metode GLUE smo dobljene rezultate primerjali z opozorilno karto poplav, na
podlagi te primerjave pa njihove podobnosti in razlike v prostorski razmestitvi poskušali
utemeljiti.
Prvo hipotezo »Skladnost prostorske razmestitve modeliranih poplav in opozorilne karte
poplav je, brez upoštevanja območij z nezadostnimi podatki, največja na območju Pesnice in
Vipave« smo delno potrdili. Drugo hipotezo »Skladnost prostorske razmestitve modeliranih
poplav in opozorilne karte poplav je, brez upoštevanja območij z nezadostnimi podatki,
najmanjša na območju Krke in Savinje« smo potrdili.
Modeliranje poplav je lahko v geografiji močno orodje za analiziranje vodotokov in njihovega
vpliva na okolico, predvsem ob ekstremnih poplavah. Kjer poplave niso evidentirane lahko z
modeliranjem, ob uporabi različnih vrednosti pretoka, predvidimo njihov obseg pojavljanja.
Ne samo pretoki, tudi raba tal se lahko s časom spreminja, kar lahko v modelu tudi
upoštevamo. Sprememba gozdnih in travnatih površin v pozidane lahko spremeni potek in
obseg poplav zaradi drugačnih koeficientov hrapavosti. Na vsakem prečnem profilu lahko
urejamo geometrijo struge, ki jo v primeru skalnega podora ali zemeljskega plazu lahko tudi
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ustrezno prilagodimo (npr. zožitev ali prestavitev struge). Pomanjkljivost tukaj je neustreznost
uporabljenega postopka za deroče vodotoke, ki imajo velik strmec, saj tam veljajo drugačne
predpostavke. S pomočjo dodatnih meritev pretoka in vodostaja na različnih odsekih
vodotoka, ortofoto posnetkov v času poplav in terenskega dela lahko hidrološki model tudi
umerjamo in prilagajamo, saj več kot imamo vhodnih podatkov in kontrolnih točk, bolj
natančni so rezultati. S pomočjo uporabljene programske opreme se izvajajo tudi številne
študije poplavne in erozijske ogroženosti, ki so osnova za sprejemanje občinskih prostorskih
načrtov in urbanistično planiranje, njihov cilj pa je tudi načrtovanje ukrepov za zmanjšanje
poplavne ogroženosti, načrtovanje rabe prostora, ugotavljanje učinkovitosti protipoplavnih
ukrepov in načrtovanje ukrepov zaščite in reševanja ob poplavah.

6. SUMMARY
The results were presented in the form of maps, two for each area. The first map displays the
modeled floods, studied river(s) in combination with terrain, tributaries, roads and railway
tracks, while the other displays modeled floods, studied river(s), terrain and flood warning
map. The overlapping of modeled floods and the flood warning map has been calculated with
the help of two formulas (F1, F2) from the so-called GLUE method and our own formula
(overlap %). Two different calculations have been made: the first one containing the areas
with insufficient hydrology data and the second one without them. In this chapter, we have
summarized the data on surfaces and overlapping of the modeled floods and the flood
warning map from the mentioned comparison.
Compared with the flood warning map from the Slovenian Environment Agency (ARSO), the
results of overlapping (F1, F2) including areas with insufficient data were: Pesnica (0,794,
0,796), Sava (0,729, 0,740), Vipava (0,716, 0,736), Krka (0,599, 0,626) and Savinja (0,531,
0,550). Pesnica area also had the highest overlap (80.6 %) and Savinja the lowest (57.4 %).
Vipava and Pesnica areas do not differ much in terms of flood extent. The reason for that is
that both rivers flow in a valley so floods are limited by higher ground and thus cannot
inundate a wider area. In Sava area, modeled floods don’t inundate the left bank as much as
the flood warning map shows because the tributary Sotla was not taken into account in the
modeling process.
Krka and Savinja areas have the biggest differences in flood extent in comparison with the
flood warning map. The longer the studied section (Krka being the longest with 21 km) the
more inaccurate calculations can be, not to mention Krka also has a large number of
tributaries that weren’t incorporated into the model due to their flow data being nonexistent.
One of the reasons Krka flooded such a wide area (depicted in the flood warning map) was its
high water surface that blocked the tributaries from flowing normally in to it, causing floods
higher in their upper stream. Savinja area is harder to explain why such differences occurred.
The only dilemma we have encountered during flood modeling was the existence of two
confluences in the studied area: confluence of the Ložnica and Savinja rivers and Ložnica and
Koprivnica rivers as we didn’t have available flow data for Koprivnica, resulting in smaller
floods along the confluences.
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The overlapping results (F1, F2) without areas with insufficient data were: Pesnica (0,903,
0,904), Sava (0,834, 0,843), Vipava (0,716, 0,736), Krka (0,611, 0,669) and Savinja (0,560,
0,576). Because of the removal of the areas with insufficient data the overlap % (except in
Vipava area) also increased: Pesnica still having the highest (91.7 %), Sava 88.8 %, Vipava
79.3 %, Krka 78.7 % and Savinja the lowest (59.9 %). On average, the result overlap %
increased by roughly 11 percentage points in the Pesnica, Vipava and Sava areas, which
means we have fairly successfully removed the areas with insufficient data. The Savinja area
only received a two percentage point increase, meaning we have not adequately removed the
areas with insufficient data.
Based on these findings we can conclude that HEC-RAS performed better in areas where
rivers flow in a valley (Pesnica and partially Vipava) or have fewer tributaries and no
confluences (Sava has none since we removed Sotla from the second calculation). Pesnica and
Vipava both flow in a valley so floods are limited by higher ground. Less tributaries and the
absence of confluences also means less variables in the flood modeling process. HEC-RAS
performance was poorer in areas with confluences (Savinja having two), larger number of
tributaries and a longer studied section of the river (Krka).
All diploma thesis goals which were raised in the introduction were accomplished. The first
hypothesis has been partially confirmed and the second one confirmed.
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