
Materiál a metódy 
 

Naším záujmovým územím bolo povodie toku Blatina. Tento tok pramení v Malých 

Karpatoch a preteká intravilánom mesta Pezinok. Výber územia bol podmienený časovou 

dostupnosťou pre terénny výskum v danej lokalite a taktiež existenciou hydraulického modelu 

na pracovisku SVP. 

Vstupné dáta do modelu boli predspracované v programe ArcGis 10.3. pomocou 

hydrologickej extenzie ArcHydro Tools. Kabinetným výskumom sme vytvorili hydrologicky 

korektný digitálny  model  reliéfu.  DMR  bol  vytvorený v  súradnicovom  systéme  S-JTSK 

s vrstevnicovým krokom 10 metrov pomocou nástroja TopoToRaster. Vrstva riečnej siete 

bola topologicky ošetrená a segmentovaná. Riečna sieť vychádzala z Vodohospodárskej mapy 

v mierke 1 : 50 000. Nemenej dôležitým vstupným údajom bola vrstva sklonov daného 

povodia. Mapa zrnitosti pôd bola vytvorená na základe WMS vrstvy voľne dostupnej na 

internetovej stránke Forest portalu [1], resp. z kódu BPEJ nelesných pôd. Bonitované 

pôdno-ekologické jednotky sme získali vektorizáciou pôdnych máp zo stránky informačného 

servisu VÚPOP [2]. Pre potreby zistenia konduktivity a pórovitosti hornín bolo potrebné 

vytvoriť mapu geologickej stavby povodia Blatiny. Posledným vstupným údajom bola vrstva 

krajinnej pokrývky ktorú sme vytvorili na základe práce Druga, Falťan, Herichová [3]. 

Terénny výskum prebiehal na jeseň roku 2015 a na jar 2016. Pod miestami sútoku 

jednotlivých tokov boli odmerané  8-bodové  priečne  profily.  Takto  bolo  odmeraných 

27 priečnych profilov v celom povodí. Priamo v teréne prebiehalo aj zisťovanie vlastností 

koryta a jeho priľahlých častí. Zisťovanými vlastnosťami boli typ koryta a druh vegetácie. Na 

základe týchto kritérií boli brehom koryta pridelené hodnoty Manningového koeficientu, ktorý 

vyjadruje empirickú závislosť rýchlosti prúdenia vody od drsnosti koryta. Pri určovaní 

Manningových koeficientov sme vychádzali z práce US Army Corps of Engineers [4]. 

Metódou na výpočet charakteristík povrchového odtoku, bola metóda čísiel 

odtokových kriviek (SCS-CN). Metóda SCS-CN bola odvodená Agentúrou na ochranu pôdy - 

Soil Conservation Service. Princíp tejto metódy spočíva v zjednotení parametrov 

hydrologických vlastností pôd v povodí, hydrologických charakteristík jednotlivých spôsobov 

obrábania pôdy a indexu predchádzajúcich zrážok, ktorý charakterizuje vlhkostný stav pôdy. 

Zjednotenie týchto parametrov slúži k jednoduchému výpočtu odtokovej straty pri zrážkovo-

odtokovej udalosti v malých povodiach. Hodnoty CN kriviek boli pridelené na základe 

práce Ven Te Chow [5]. Na základe metódy CN kriviek a sklonu povodia bola 

vypočítaná počiatočná strata vody v povodí. Pomocou nástrojov extenzie HEC-geoHMS sme 
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vyrátali dobu oneskorenia. Metódou základného odtoku bola nelineárna Boussinesqova 

metóda (nonlinear Boussinesq). Táto metóda má fyzikálny základ. Vstupnými parametrami sú 

priemerná dĺžka svahu, konduktivita v  mm.hod-1  a  pórovitosť  hornín  geologického 

podložia [6]. Charakteristiky riečnych úsekov ako dĺžka a sklon boli vypočítané nástrojmi 

programu ArcGIS 10.3. Pre transformáciu prietokovej vlny sme vybrali metódu 

Muskingum-Cunge. Táto metóda modeluje sploštenie prietokovej vlny v koryte toku alebo vo 

vodnej nádrži pomocou rovníc kontinuity a akumulácie vody, ktoré reprezentujú vzťah medzi 

objemom vody a výtokom z riečneho úseku. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pred získaním samotných výsledkov zo zrážkovo-odtokového bolo potrebné model 

kalibrovať a validovať pomocou reálne odmeraných dát. Na kalibráciu a validáciu modelu 

boli použité  údaje  poskytnuté  SHMÚ.  Kalibrácia  modelu  prebiehala  na  základe  údajov 

o prietoku z hydrologickej stanice v Pezinku a z automatickej zrážkomernej stanice v Častej. 

Dáta sme získali pre časové obdobie od 19.6.2009 do 25.6.2009. Validácia prebiehala z 

údajov z rovnakých staníc z obdobia od 25.3.2006 do 7.4.2006. 

Prvým výsledkom modelu bolo zistenie kulminačného prietok v ľubovoľnom bode 

toku, čiže aj mimo hydrologickej stanice. Modelovaný prietok v mieste ústia Blatiny do 

Šúrskeho kanálu bol 5,685 m3.s-1. Pri použití minútového kroku simulácie nastala kulminácia 

prietoku na stanici SHMÚ 23.6. o 16:45 a pri ústi toku prietok kulminoval o 17:04. 

Vzdialenosť medzi stanicou a koncovým bodom povodia meraná po vodnom toku je 9 311 m. 

Z toho sa dá veľmi jednoducho odvodiť  rýchlosť  prúdenia  vody  v  koryte,  ktorá  bola 

29,4 km.h-1, resp. 8,2 m.s-1. 

Hlavným cieľom zrážkovo-odtokového modelovania bolo zistiť hodnotu 

kulminačného prietoku po fiktívnom odlesnení krajiny. Odlesnenie krajiny sme modelovali 

zmenou hodnôt  CN  kriviek.  Rôzne  typy  lesnej  vegetácie  sme  nahradili  pasienkami 

z rozličnými hydrologickými vlastnosťami. Simuláciou odtoku vody z odlesneného povodia 

sme namodelovali prietokovú vlnu na stanici SHMÚ. Jej objem sa zväčšil z 55 300 m3
 

na 147 000 m3, čo je nárast o 165,8 %. Kulminačný prietok dosiahol 2,252 m3.s-1  a bol tak 
 

o 266,2 % väčší ako v pôvodnej krajine. 
 

Zmena krajinnej pokrývky sa odrazila aj v záverečnom profile povodia. Vodná hladina 

pôvodne kulminovala na hodnote 5,685 m3.s-1, no simulovaný prietok pre odlesnenú krajinu 

bol  7,960  m3.s-1.  Tento  rozdiel  predstavuje  nárast  o  40  %  oproti  pôvodnému  stavu. 
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Percentuálny nárast prietoku na vodomernej stanici bol až 266 %. Tento nepomer je 

spôsobený tým, že takmer 100 % územia nad stanicou SHMÚ bolo odlesnených, ale pod 

stanicou to bola len štvrtina povodia. Celkový objem vlny z tejto zrážkovo-odtokovej udalosti 

sa zmenil z 312 500 m3 na 465 400 m3. Táto zmena predstavuje nárast o 48,93 %. Všetky 

charakteristiky sú zobrazené v prehľadnej tabuľke (Tab. 1). Na Obr. 1 sú znázornené 

namerané zrážky na stanici v Častej, nameraný prietok na stanici v Pezinku a modelovaný 

prietok pred a po odlesnení povodia Blatiny. 
 
 

Tab. 1 Porovnanie modelovaného prietoku a objemu vody pred a po odlesnení územia 
 

 bez zmeny krajinnej pokrývky po zmene krajinnej pokrývky 
prietok [m3.s-1] objem [m3] prietok [m3.s-1] objem [m3] 

Stanica SHMÚ 0,615 55 300 2,252 147 000 
Ústie Blatiny 5,685 312 500 7,960 465 400 

 
 

 
Obr. 1. Úhrn zrážok na stanici v Častej a prietoky v stanici Pezinok 

 
 

Hydraulický model bol spracovaný na mieste, kde sa do Blatiny vlieva jej pravostranný 

prítok Cajla. Práve tu je lokalizovaná aj vodomerná stanica SHMÚ. V mieste modelovaného 

územia, síce nie je umelo vytvorené betónové koryto, ale vodný tok tu je do značnej miery 

zregulovaný. Simulovaná prietoková vlna exportovaná zo softvéru HEC-HMS, dosahuje 

veľkosť približne 5-ročnej vody. Aj z toho dôvodu nadobúda vrstva exportovaná z MIKE 21 

nenulové hodnoty iba v koryte toku a z koryta sa vylieva v podstate iba pri sútoku Blatiny a 
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Cajly. Odlesnením krajiny sa zvýšil odtok z povodia, avšak ani zmena krajinnej pokrývky 

nespôsobila pri danej zrážkovo-odtokovej situácii nejaké výrazné vybreženie toku z koryta. V 

koryte sa po odlesnení vyskytujú väčšie hĺbky vody a rozloha zaplaveného územia sa iba 

mierne zvýšila. Simulácia odtoku pri nezmenenej krajinnej pokrývke namodelovala zaliatie 

plochy 7 031,7 m2 a pri odlesnenom území to bolo 8 971,7 m2. Zmenou prírodného prostredia 

tak narástla veľkosť plochy, ktorá bola postihnutá touto zrážkovo-odtokovou udalosťou iba 

minimálne. (Obr. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Hydraulické modelovanie 
 
 

Záver   
Zrážkovo-odtokové  modely  môžu  byť  perspektívnym  nástrojom,  ktorý  je  dobre 

 

využiteľný v integrovanom manažmente povodí a pri plánovaní krajiny a jej využitia. Je však 

potrebné uvedomovať si limity, obmedzenia a problémy, ktoré sa pri interpretácii výsledkov 

môžu vyskytnúť. Model je stále len schematické znázornenie reálneho systému, ktorého 

parametre sa nastavujú podľa zhody s reálnymi prietokmi pri aktuálnom stave v určitom 

území. Závislosť zrážkovo-odtokových vzťahov od krajinnej pokrývky môže byť poznačené 
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značnou mierou neurčitosti. Na presnosť a dôveryhodnosť simulovaných prietokov vplýva 
 

kvalita vstupných údajov a parametrov povodia a jeho prírodného prostredia. 
 

Výsledky     zrážkovo-odtokového     modelovania     je      možné      implementovať 

do hydraulických modelov, ktoré dokážu predikovať miesta inundácie vodného toku. Aj tieto 

modely však pracujú iba s určitou mierou spoľahlivosti. 

Pri zjednotení meteorologických, zrážkovo-odtokových a hydraulických modelov je 

možné vytvoriť predpovedný a varovný systém pred bleskovými povodňami v malých 

povodiach. Na implementáciu takéhoto systému do praxe je však potrebné, čo najlepšie 

porozumieť všetkým zložkám prírodného prostredia, ktoré vstupujú do jednotlivých modelov. 
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