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Povodne patria medzi prírodné hrozby, ktorých sme v posledných rokoch častými svedkami.
Najviac ohrozenými časťami krajiny sú samozrejme plochy v tesnej blízkosti vodných tokov,
myslíme tým jednak vzdialenosť od toku, ale i výšku (prevýšenie) nad hladinou. V tomto
cvičení si ukážeme zjednodušený postup, ako takéto oblasti vyčleniť. Nevyhnutným
podkladom je digitálny model reliéfu územia (DMR). Vhodné je ak máme tiež vrstvu riečnej
siete územia. V úlohe využijeme nástroje programov ArcGIS 10 a SAGA 2.1.4.
Vytvorenie presnejšieho DMR z vrstevníc
DMR je možné vytvoriť z viacerých podkladov. Jedným z najdostupnejších, ale menej
presným, sú vrstevnice zvektorizované zo základných máp. Predpokladáme, že čitateľ už
ovláda vytvorenie DMR len z vrstevníc. Tu si ukážeme, ako ho môžeme spresniť pomocou
niekoľkých vrstiev, ako napr. vrstvou riečnej siete, či výškových kót. Spustite nástroj "Topo
to Raster", ktorý nájdete v ArcToolbox / Spatial Analyst Tool / Interpolation. Kliknutím na
rozbaľovaciu šípku v riadku "Input feature data" zobrazte vektorové vrstvy, ktoré máte už
načítané v okne ArcMapu a vyberte z nich vektor vrstevníc. Vrstva sa zobrazí v okne v strede
dialógu, kde kliknite v stĺpci "Field" (v riadku s názvom vrstvy vrstevníc) a z otvoreného
zoznamu názvov stĺpcov atribútovej tabuľky vrstvy, vyberte stĺpec, v ktorom sú údaje o
nadmorskej výške vrstevníc, v príklade na Obr. 1 je to "VYSKA". Všimnite si, že v stĺpci
"Type" je nastavený parameter "Contour".
Po nastavení miesta uloženia, názvu (tretí riadok) a zadaní veľkosti bunky výsledného DMR
(štvrtý riadok), by ste vytvorili DMR spôsobom, ktorý už poznáte. My však môžeme spresniť
vytvorenie DMR pridaním niekoľkých ďalších vrstiev.
Jednou z najzákladnejších je vektorová vrstva riečnej siete (tokov). Tá pomôže pri vytváraní
modelu tým, že program bude presne "vedieť" kadiaľ vedie koryto toku a nemusí to
modelovať len z vrstevníc. Pri vrstve riečnej siete však platí jedna podmienka, a to, že vrstva
musí byť vektorizovaná v smere od prameňa k ústiu. Ak takúto vrstvu máte, pridáte jo do
dialógu rovnako ako vrstvu vrstevníc, teda kliknite na rozbaľovaciu šípku v riadku "Input
feature data" a zo zoznamu vyberte vrstvu vrstevníc, ktorá sa pridá do zoznamu vrstiev v okne
v strede dialógu. Následne kliknite do bunky v stĺpci "Type" v riadku s názvom vrstvy riečnej
siete a následne znova kliknite na rozbaľovaciu šípku, ktorá sa tam zobrazila (Obr. 2).
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Obr.1: Nastavenie stĺpca s hodnotami nadmorských výšok vrstevníc v okne nástroja "Topo to Raster"

Obr.2: Nastavenie parametra typu vrstvy v okne nástroja "Topo to Raster" programu ArcGIS 10.

Zobrazí sa zoznam parametrov, z nich vyberte "Stream" (tok). Všimnite si, že hneť po tomto
nastavení, ostane bunka v stĺpci "Field" prázna. Je to preto, lebo pri tomto type vrstvy nie je
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potrebné zadať názov stĺpca s nadmorskými výškami (taký ani vrstva tokov nemá), pretože
program predpokladá, že nadmorská výška od prvého bodu (vertexu - bod na ktorý ste klikli
keď ste vektorizovali toky) na toku (prameň) klesá až k poslednému bodu (ústie).
Všimnime si ešte zoznam parametrov, ktoré sa zobrazili po kliknutí na rozbaľovaciu šípku v
stĺpci "Type" (Obr. X). Napovedajú nám, aké ďalšie vrstvy ešte môžeme využiť na spresnenie
tvorby DMR. V rýchlosti si ich vymenujme:
 PoinElevation (body s nadmorskou výškou) – ďalšou vrstvou, ktorá môže spresniť tvorbu
DMR sú výškové kóty. Často sa nachádzajú na vrcholoch kopcov, ale nie len na nich.
Môžete si vytvoriť bodovú vektorovú vrstvu a kóty zvektorizovať napr. zo základných máp
1: 10 000. V atribútovej tabuľke vrstvy musíte vytvoriť stĺpec, kde bude uvedená
nadmorská výška bodov. Po pridaní výškovej bodovej vrstvy do okna nástroja „Topo to
Raster“ je potrebné nastaviť v stĺpci „Type“ atribút „PointElevation“ a v stĺpci „Field“
nastaviť názov stĺpca atribútovej tabuľky vrstvy, v ktorom sú uvedené nadmorské výšky
bodov (Obr. 3).

Obr. 3: Okno násttroja "Topo to Raster" programu ArcGIS 10 po nastavení.






Contour (kontúry) – vektorová vrstva vrstevníc, jediná nevyhnutná vrstva
Stream (toky) – vektorová vrstva vodných tokov, popísali sme vyššie
Sink (zníženiny) – bodová vektorová vrstva reprezentujúca známe zníženiny.
Boundary (hranica) – vektorová vrstva, v ktorej je 1 polygón predstavujúci hranicu,
v rámci ktorej sa má DMR vytvoriť – DMR nebude mať štvoruholníkovitý tvar, ale tvar
hranice
 Lake (jazero) – vektorová polygónová vrstva reprezentujúca vodné plochy v území
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Na záver je potrebné nastaviť umiestnenie a názov rastra (riadok „Output surface raster“)
a veľkosť bunky rastra DMR (riadok „Output extent“). Nezabudnite na to, že ide o raster –
názov rastra i adresára, ako aj všetkých nadradených adresárov (celá cesta k vrstve) musí byť
bez medzier. Názov rastra musí mať do 12 znakov. Aj názvy adresárov sú lepšie kratšie
a umiestnenie rastra je tým lepšie, čím menej zložitej adresárovej štruktúre je.
Export DMR do programu SAGA
Podrobnejšie opisujme prevod rastra z programu ArcGIS do programu SAGA a späť
v kapitole o modelovaní vodnej erózie pôdy. Predpokladáme, že študent ovláda základnú
prácu s programom SAGA (ak nie, pozrite si kapitolu o modelovaní vodnej erózie pôdy). Tu
si zhrnieme len základné kroky:
1. preveďte raster DMR na ASCII raster pomocou ArcToolbox / Conversion Tools /
From Raster / Raster to ASCII
2. V programe SAGA prejdite na Geoprocessing /File / Grid / Import / Import
ESRIArc/Info Grid
3. V otvorenom dialógu riadku „File“ v pravom stĺpci dvojklikom pridajte ASCII raster
DMR
4. Kliknite na „Okay“
Príprava DMR pre hydrologické analýzy
Pri tvorbe (interpolovaní) DMR dochádza k vzniku chýb, ktoré na „prvý pohľad“ nie je
možné ani zistiť. Tieto chyby sú väčšinou ojedinelé a veľmi malé (v závislosti od hustoty
bodového poľa a algoritmu interpolácie) a pre väčšinu aplikácií z DMR (sklon, expozícia,
výšková
členitosť,
apod.)
zvyčajne nepredstavujú žiaden
problém. Problém nastáva až pri
modelovaní
povrchového
odtoku, generovaní riečnej siete
z DMR, a pod., kedy odtok vody
prípadne vygenerovaný vodný
tok sa zrazu končí „v strede
Obr.4: Príklad vzniknutej chyby pri tvorbe DMR a jej oprava.
svahu“. Príčinou sú drobné
(Prevzaté z Schäuble, 2003)
„jamky“ (angl. „sink“ alebo
„pit“), ktoré vznikajú pri tvorbe DMR (Obr. 4). Tieto chyby je potrebné opraviť a DMR
„zprietočniť“. Na opravu chýb (zprietočnenie) je možné použiť rôzny GIS. Napríklad v
programe ArcGIS 10 je potrebné najskôr nainštalovať rozšírenie Arc Hydro Tools, ktoré
rozširuje program o mnohé nástroje súvisiace s hydrologickými analýzami (vyčleňovanie
povodí, riečnej siete, a pod.). Rozšírenie je zadarmo a môžete si ho stiahnuť na adrese
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=a801e0c3435f4744b3e6f90491317649.
Po
nainštalovaní získate aj nástroj „Fill“, ktorý nájdete v ArcToolbox / Spatial Analyst Tool /
Hydrology, a ktorý slúži na zprietočnenie reliéfu. Do otvoreného dialógu stačí len zadať
DMR, ktorý chcete zprietočniť a v druhom riadku umiestnenie a názov vytvoreného
prietočneného DMR. Tu si podrobnejšie popíšeme postup zprietočnenia v programe SAGA:
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1. „Nezprietočnený“ DMR už máme v programe načítaný. Teraz prejdime na
Geoprocessing / Terrain Analysis / Preprocessing / Fill Sinks. Sú prístupné až tri (od
troch autorov) nástroje na zprietočnenie reliéfu. Mohli by ste si zvoliť ktorýkoľvek,
ale 1. a 3. ponúkajú ako výstup len zprietočnený DMR, pričom druhá voľba aj ďalšie
vrstvy a jednu z nich budeme tiež potrebovať. Preto si vyberte druhý v poradí - „Fill
Sinks (Wank Liu)“
2. V otvorenom dialógu (Obr. 5) dvojklikom v pravom stĺpci prvého riadku „Grid
system“ nastavte grid systém (informáciu o veľkosti bunky a „rozsahu“ rastra), bude
tam len jeden
3. V riadku „DEM“ v pravom stĺpci dvojklikom nastavte „nezprietočnený“ DMR
4. Výstupy budú tri a sú „povinné“ (to znamená, že sa nedá zrušiť ich vytvorenie), takže
nemusíme už nič ďalšie nastavovať. Okrem zprietočneného DMR - Filled DEM
využijeme v ďalšom ešte vrstvu „Flow Directions“ (smery odtoku), ktorej bunky
obsahujú údaj (číselný kód), ktorým z ôsmych smerov odteká voda z bunky
5. Pre spustenie nástroja klikneme na tlačidlo „Okay“. Vytvoria sa tri vrstvy, z ktorých
v ďalšom budeme potrebovať dve.

Obr. 5: Okno nástroja "Fill Sinks (Wang Liu)" v programe SAGA

Na margo „povinných“ výstupov v SAGA. Všetky výstupy SAGA sa ukladajú do dočasného
adresára, z ktorého sa po zatvorení programu zmažú. Taktiež názov vrstiev zadáva program
automaticky. Preto nie je potrebné pri spúšťaní operácií zadávať názov ani miesto uloženia
vrstvy. Ak si chcete nejakú vrstvu trvalo uložiť, je potrebné po jej vytvorení kliknúť pravým
tlačidlom myši na jej názov v okne Data (ľavé horné okno) a z ponuky vybrať „Save As“.
Zobrazí sa dialóg kde zadáte názov a miesto uloženia vrstvy. Ak chcete takýto uložený raster
potom v SAGE otvoriť, stačí kliknúť na modrú obálku na hornej lište programu.
Prispievajúce plochy - Catchment Area
Pre generovanie riečnej siete bude okrem DMR potrebná aj vrstva „geomorfologického
odtoku“, tzv. „prispievajúcich plôch“. V anglicky písaných textoch sa táto analýza označuje
ako výpočet „Catchment Area“ (napr. SAGA) alebo „Flow Accumulation“ (napr. ArcGIS).
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Raster „prispievajúcich plôch“ obsahuje v každej bunke údaj, cez koľko buniek by musela
voda pretiecť, aby sa dostala do danej bunky - presnejšie povedané spočíta veľkosti
prepojených buniek. Teda zistí veľkosť povodia prináležiace ku každej bunke, ak by sa bunka
považovala za ústie – bod od ktorého sa vyčlení povodie. V programe SAGA je viacero
možností ako vytvoriť vrstvu „prispievajúcich plôch“. V skupine nástrojov „Catchment Area“
(Modules / Terrain Analysis / Hydrology) máte až 4 možnosti. Mohli by ste použiť
ktorúkoľvek z nich, každá z nich prináša niektoré iné voľby, ale my tu použijeme inú
možnosť:
1. V programe SAGA spustite Geoprocessing / Terrain Analysis / Hydrology /
Topographic Indices / SAGA Wetness Index
2. V otvorenom dialógu (Obr. 6) je potrebné nastaviť len „Grid system“ a vložiť
„zprietočnený“ DMR (dmr [no sinks]) do riadku „Elevation“

Obr. 6: Okno nástroja "Wetness Index" programu SAGA

3. Nič ďalšie nie je potrebné meniť. Nástroj vytvorí 4 „povinné“ výstupy:
 Catchment area - vrstva prispievajúcich plôch, naša cieľová vrstva
 Catchment slope – každá bunka rastra obsahuje údaj o priemernom sklone
z prispievajúcej plochy (povodia bunky). Pozor toto nie je klasický sklon
 Modified Catchmet Area – viac v návodoch k programu na stránkach
http://www.saga-gis.org
 Topographic Wetness Index – topografický vlhkostný index. Bunky rastra
a
obsahujú hodnoty vypočítané na základe vzťahu (Beven et al, 1984): W 
,
ln S
kde a je veľkosť prispievajúcej plochy, ln S je prirodzený logaritmus sklonu.
Vzťah vychádza z predpokladu, že čím na nejakú plochu priteká viac vody a čím
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je ta plocha menej sklonená, tym je predpoklad jej vyššej zamokrenosti.
A naopak, čím menej vody na plochu priteká a čím je plocha strmšia, tým je
suchšia. Preto so zvyšujúcou sa hodnotou W rastie pravdepodobnosť zamokrenia,
prípadne zvýšenej vlhkosti pôdy. Vrstvu nebudeme pri tejto úlohe potrebovať, ale
určite viacerí študenti nájdu možnosť jej uplatnenia vo svojich prácach
4. Pre spustenie nástroja kliknite na tlačidlo „Okay“.
Odvodenie riečnej siete z DMR
Pre vytvorenie rastra prevýšenia reliéfu nad dnom doliny, z ktorého budeme vedieť odvodiť
plochy najviac ohrozené záplavami, potrebujeme mať riečnu sieť odvodenú zo
zprietočneného DMR. Nie je možné použiť napr. nami zvektorizovanú sieť. Nami vytvorená
sieť nám môže slúžiť len na porovnanie, či odvodená sieť z DMR sa zhoduje s reálne
existujúcou.
 V SAGE spustite Geoprocessing / Terrain Analysis / Channels / Channel Network.
Otvorí sa dialóg ako na Obr. 7.
 V riadku „Grid system“ nastavte grid systém, mal by tam byť len jeden. V riadku
„Elevation“ nastavte „zprietočnený“ DMR (dmr [no sinks]). V riadku „Flow
Direction“ vložte raster smerov odtoku (pozri vyššie). Výstupnými vrstvami sú
„Channel Network“ – riečna sieť vo vektorovom i rastrovom formáte a „Channel
Direction“ – každá bunka riečnej siete obsahuje informáciu (číselný kód) o smere
(jeden z ôsmych smerov) odtoku
 Dôležitým vstupom je tzv. iniciačný, spúšťací raster. Tým bude pri generovaní riečnej
siete raster prispievajúcich plôch („Catchment area“). Preto v pravom stĺpci riadku
„Initiation Grid“ nastavte tento raster (Obr. 8).

Obr. 7: Okno nástroja "Cannel Network" programu SAGA.
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Obr. 8: Nastavenie iniciačného rastra - nástroj "Cannel Network" v programe SAGA



Dôležité sú aj ďalšie dva riadky, a to „Initiation Type“ (iniciačný typ) a „Initiation
Threshold“ (iniciačný prah).
Dažďové zrážky po dopade na povrch buď vsiaknu do pôdy, alebo po prekročení
infiltračnej kapacity, či infiltračnej rýchlosti, začínajú odtekať po povrchu. Povrchový
odtok je najskôr plošný, neskôr, po niekoľkých desiatkach až stovkách metrov
dochádza k jeho sústreďovaniu, najskôr do malých stružiek, potom do jarčekov,
potokov, atď. Princíp generovania riečnej siete z DMR spočíva v zadaní počtu buniek
rastra, cez ktoré ak voda pretiekla, je odtok už koncentrovaný, a teda vytvára už riečnu
sieť. Na to práve slúžia tieto dva vyššie uvedené parametre. V riadku „Initiation Type“
dvojklikom v pravom stĺpci zobrazíme tri možnosti (Obr. 9):
 Greater than (viac než) – za vodný tok sa budú považovať všetky bunky rastra,
do ktorých ústi viac než zadané množstvo buniek (voda musela pretiecť cez
zadané množstvo buniek, aby sa do nej dostala). Táto voľba je vhodná pre
generovanie riečnej siete. Túto voľbu použite aj vy, resp. vôbec ju nemeňte, je
predvolená.
 Less than (menej než) - za vodný tok sa budú považovať všetky bunky rastra,
do ktorých ústi menej než zadané množstvo buniek. Nevyhovuje pre našu
úlohu, využíva sa v iných typoch úloh
 Equals (rovnako) - za vodný tok sa budú považovať všetky bunky rastra, do
ktorých ústi presne zadané množstvo buniek. Nevyhovuje pre našu úlohu,
využíva sa v iných typoch úloh
V riadku „Initiation Threshold“ zadávame počet buniek, ktoré tvoria prah – hranicu od
ktorej začína voda odtekať v riečnej sieti. Teda ak zvolíme iniciačný typ („Initiation
Type“) viac než (Greater than) a iniciačný prah („Initiation Threshold“) zadáme 500
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000, potom všetky bunky rastra, do ktorých musí najskôr voda pretiecť cez 500 000
a viac iných buniek, budú považované za vodný tok (súčasť riečnej siete).

Obr. 9: Zobrazenie troch možností iniciácie tvorby riečnej siete - nástroj "Cannel Network" v programe SAGA



Nastavte, resp. ponechajte v riadku „Initiation Type“ voľbu „Greater than“ a do riadku
„Initiation Threshold“ vložte hodnotu 500 000 (Obr. 10). Ostatné parametre nie je
potrebné meniť, preto by už stačilo len kliknúť na „Okay“. Vytvorí sa vrstva riečnej
siete (Obr. 11).
Vráťme sa však ešte k nastaveniu iniciačného prahu, teda počtu prepojených buniek, od
ktorého sa už začína generovať riečna sieť. Aké číslo máme zadať? Ťažko povedať. Závisí to
od veľkosti buniek rastra DMR, od toho, či chcete mať vygenerované len hlavné toky, alebo
aj tie najdrobnejšie a pod. Jedinou možnou metódou je pokus a omyl. Ak do riadku
iniciačného prahu („Initiation Type“) najskôr zadáte nejaké číslo, napr. spomínaných 500 000
a pozriete sa na výsledok. Aké to je? Príliš málo tokov, len tie najväčšie? Potom zmenšite
číslo napr. na 250 000. Aké to je? Príliš veľa tokov, sú vytvorené aj také toky, ktoré
v skutočnosti nie sú? Potom zvýšte číslo na 300 000. Teraz je to aké? Už je to v poriadku,
alebo je potrebné číslo zvýšiť, či znížiť? Alebo sú vo vašom prípade vyhovujúce úplne iné
hodnoty? Takýmto spôsobom sa „dopátrate“ k výsledku. Už sme sa vyššie zmienili, že SAGA
ukladá vytvorené vrstvy do dočasného adresára, a že vytvárané vrstvy pomenúva
automaticky. Možno ste si tiež všimli, že nástroj, ktorý bol spustený sa zobrazuje v spodnej
časti dialógu po kliknutí na „Geoprocessing“ (Obr. 12) v hlavnom menu, pre jeho opätovné
rýchle spustenie. Po kliknutí na tento nástroj (v našom prípade na Channel Network) sa otvorí
okno nástroja so všetkými nastaveniami, ktoré ste urobili. Teraz stačí len prepísať hodnotu
iniciačného prahu a môžete spustiť nástroj znova. Keďže sú vrstvy rovnako pomenované
a ukladajú sa do dočasného adresára, tak sa jednoducho „prepíšu“, dokonca aj
v zobrazovacom okne sa vrstva sama prekreslí. Teda nevzniká Vám veľké množstvo
„nepotrebných vrstiev“. Na Obr. 13 vidíte nastavenie okna nástroja, kde sme len prepísali
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hodnotu iniciačného prahu na 3 000 000 a na Obr. 14 je vytvorená riečna sieť pri takomto
prahu. Môžete ju porovnať s riečnou sieťou na Obr. 11.

Obr. 10: Nastavenie parametrov nástroja Cannel Network" v programe SAGA

Obr. 11: Vytvorená vrstva riečnej siete pri prahu iniciácie 500 000 buniek.
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Obr. 12: Zobrazený dialóg po kliknutí na
„Geoprocessing“ v hlavnom menu. V spodnej časti si
všimnite vypisovanie nástrojov programu, ktoré boli
už predtým spustené. V prípade na obrázku je to len
jeden nástroj - Channel Network (môže byť ich tam
vypísaných viac). Stačí kliknúť na tento nástroj a
otvorí sa okno nástroja so všetkými nastaveniami,
ktoré ste urobili.

Obr. 13: Prepísanie iniciačného prahu na 3 000 000 - nástroj Cannel Network" v programe SAGA. Ostatné
parametre ponecháme ako boli.

Veľmi dobrou pomôckou je porovnať vygenerovanú riečnu sieť z DMR s reálne
existujúcou riečnou sieťou. Ak máte zvektorizovanú riečnu sieť zo základnej mapy 1:10
000 pridajte ju do SAGY. SAGA priamo číta „shapefilové“ vrstvy (teda vektorové vrstvy
ArcGIS). Vrstvu pridáte kliknutím na modrú obálku na hornej lište. Po zobrazení jej
názvu v zozname vrstiev v okne „Data“ (ľavé horné okno) kliknite na jej názov pravým
tlačidlom myši (Obr. 15). V zobrazenej ponuke kliknite na „Add to Map“ (pridaj k mape).
Zobrazí sa malý dialóg (Obr. 15), kde máte zoznam už vykreslených vrstiev a tiež voľbu
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Obr. 14: Vytvorená vrstva riečnej siete pri prahu iniciácie 3 000 000 buniek.

„New“ (ak by ste chceli vrstvu vykresliť v samostatnom okne). Zo zoznamu vyberte tú
vrstvu, do ktorej okna chcete pridať reálnu riečnu sieť, v našom prípade vyberiete vrstvu
„Channel Network. Výsledok je na
Obr. 16. Zelenou farbou je reálna
riečna sieť. Modrou farbou
vygenerovaná sieť pri iniciačnom
prahu 3 000 000.

Obr. 15: Zobrazený dialóg po kliknutí pravým tlačidlom myši na názov vrstvy a dialóg po následnom
kliknutí na príkaz "Add tp Map" - postup zobrazenia vrstvy v jednom zobrazení s inou vrstvou
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Obr. 16: Zobrazenie dvoch vrstiev, vygenerovanej a reálnej riečnej siete, v jednom zobrazení po aplikovaní
krokov z Obr. 15

Zaplavované územie – prevýšenie nad dolinou
Ak ste spokojný s vygenerovanou riečnou sieťou, môžeme pristúpiť k vytvoreniu rastra
prevýšenia nad dolinou.
1. V programe SAGA prejdite na Geoprocessing / Terrain Analysis / Channels / Vertical
Distance to Channel Network. V otvorenom dialógu nastavte grid systém a v riadku
„Elevation“ nastavte „zprietočnený“ DMR. V riadku „Channel Network“ nastavte
raster vygenerovanej riečnej siete.
2. Výstupy máme možné dva (Obr. 17), jeden „povinný“ a druhý voliteľný. Potrebujeme
len ten povinný – „Vertical Distance to Channel Network“ (vertikálna vzdialenosť
k riečnej sieti). Teda v nastaveniach nemusíme nič meniť, stačí kliknúť na „Okay“.
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Obr. 17: Okno nástroja "Vertical Distance to Channel Network" pre vytvorenie vrstvy prevýšenia nad riečnou
sieťou

Aby sme mohli vyčleniť zaplavované územia, bude potrebné vytvorený raster (Obr. 18) ešte
reklasifikovať. To však urobíme v programe ArcGIS.

Obr. 18: Vrstva prevýšenia okolitého reliéfu riečnou sieťou (nad dnom doliny)
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Export vytvorenej vrstvy z programu SAGA do ArcGIS
Vytvorený raster prevýšenia nad dolinou je potrebné exportovať do programu ArcGIS.
Podobne, ako SAGA nebola schopná priamo pracovať s rastrovou vrstvou ArcGISu, nie je
schopný pracovať ArcGIS s rastrom z programu SAGA. Preto musíme vyexportovať
vytvorený raster do formátu ASCII, a ten otvoriť v programe ArcGIS.
1. Klikneme na záložku Geoprocessing, kde v zobrazenej ponuke vyberieme File/ Grid/
Export / Export ESRI Arc/InfoGrid (Obr. 19).
Obr. 19:
Umiestnenie
nástroja pre export
rastrových vrstiev
programu SAGA
do formátu ASCII
ArcGIS

2. V otvorenom okne nástroja (Obr. 20) nastavíme „Grid system“ a v riadku Grid nastavíme
názov rastra prevýšenia nad riečnou sieťou. Názov a umiestnenie vytvoreného ASCII
rastra prevýšenia nastavíme v riadku File. Ostatné nastavenia ponecháme bez zmeny. Pre
vyexportovanie rastra klikneme na „Okay“.

Obr. 20: Okno nástroja pre export rastrových vrstiev programu SAGA do formátu ASCII ArcGIS
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Prevod ASCII rastra do formátu ArcGIS GRID
V programe ArcMap spustíme panel nástrojov ArcToolbox
a vyhľadáme nástroj
Conversion Tools / To raster / ASCII to Raster a dvojklikom ho spustíme. V otvorenom okne
nástroja (Obr. 21) do riadku Input ASCII raster file vložíme (kliknutím na žltú obálku
a následným vyhľadaním súboru na disku) ASCII raster prevýšenia nad riečnou sieťou.
V riadku Output raster nastavíme umiestnenie a názov vytvoreného rastra prevýšenia nad
riečnou sieťou vo formáte ArcGIS GRID. Dôležité je nezabudnúť na nastavenie v treťom
riadku (Output data type), kde kliknutím na čiernu šípku nastavíme, či hodnoty vo
vytváranom rastri budú celočíselné (Integer) alebo aj s desatinnými hodnotami (Float).
Keďže hodnoty prevýšenia majú aj desatinné hodnoty, je potrebné nastaviť Output data type
na Float. Na záver klikneme na tlačidlo OK.

Obr. 21: Okno nástroja prevodu ASCII rastra na raster programu ArcGIS

Výsledná mapa zaplavovaného územia
V ArcGISe je potrebné ešte raster reklasifikovať pomocou ArcToolbox / Spatial Analyst
Tools / Reclass / Reclassify. Predpokladáme, že túto problematiku už študent ovláda. Keďže
najohrozenejšie sú plochy v blízkosti riek v čo najmenšej výške nad riekou (prevýšení),
môžeme raster prevýšenia reklasifikovať napr. na nasledovné kategórie (Obr. 22):
 do 0,5 m - veľké ohrozenie zaplavením
 0,5 – 2 m – stredné ohrozenie
 2 – 4 m – malé ohrozenie
 nad 4 m - veľmi malé až žiadne ohrozenie
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Obr. 22: Výsledná mapa oblastí ohrozených zaplavovaním
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