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ZOZNAM ZNAČIEK A SKRATIEK 

a – počet otáčok hydrometrickej vrtule za čas T [-], 
cs – koeficient (súčiniteľ) asymetrie [-], 
cv – koeficient (súčiniteľ) variácie [-], 
di – zvislicová vzdialenosť [m], 
di, 4 – vzdialenosť i-tej stanice od stanice s chýbajúcim údajom č. 4 [km, m], 
dL – šírka elementárneho prúžku [m], 

 – doba trvania náhradného dažďového oddielu (resp. náhradného dažďa) 
                             [min], 
E – poradové číslo zvislice [-], 
E0 – potenciálna evapotranspirácia [mm], 
fn – frekvencia vrtule [s-1], (počet otáčok za sekundu), 
F – plocha prietočného profilu [m2], 
F1, F2 ... Fn-1 – prietočné plochy medzi prvou a druhou, druhou a treťou zvislicou atď [m2], 
Fi – čiastková plocha medzi zvislicami [m2], 
Fo, resp. Fn – prietočná plocha medzi brehom a prvou zvislicou, príp. medzi poslednou 
                             zvislicou a protiľahlým brehom [m2], 
h – vzdialenosť bodového merania vo zvislici od dna [cm], 
hz – celková výška dažďa [mm], 
hz,ai  – dlhodobý priemerný ročný úhrn z i-tej stanice [mm], (normál), 

hz,t – výška zrážok za časový úsek t [mm], 
hz,i – priemerný ročný úhrn zrážok z i-tej stanice [mm], 

ih   – priemerný ročný zrážkový úhrn medzi susednými izohyetami [mm], 

H – hĺbka vody vo zvislici [cm], 
Hi – hĺbka vody v i-tej zvislici [m], 
Hmax – maximálna nadmorská výška, nadmorská výška prameňa [m n. m.], 
Hmin – minimálna nadmorská výška, nadmorská výška záverečného profilu 
                             [m n. m.], 
Hz,S – priemerný ročný úhrn zrážok pre danú plochu S [mm], 
i – priemerná intenzita dažďa [mm.min-1], 
iT – priemerný sklon toku [%], 

ti  – intenzita náhradného dažďového oddielu (resp. náhradného dažďa)  

                            [mm.min-1], 
I – spád toku [m], 
IDW – metóda vzdialenosťou váženého priemeru (z angl. Inverse Distance  
                             Weighting), 
k – redukčný súčiniteľ [-], 
K, a, B – empirické parametre platné pre danú stanicu [-], 
Lt – dĺžka toku [km], 
L – vzdialenosť zvislice od pravého brehu [m], 
L1 – dĺžka prítokov [km], 
m – váhový koeficient [-], 
n – počet [-], 
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O  – dlhodobá priemerná odtoková výška [mm], 
P – periodicita náhradných dažďov [-], 
q – priemerná špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1], 

qt – špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1] s trvaním ∆t [min], 
q15 – špecifická výdatnosť dažďa s 15 min trvaním [l.s-1.ha-1], 
qa – priemerný dlhodobý špecifický odtok z povodia [l.s-1.km2]. 
qi – elementárny prietok  [m2.s-1] v i-tej zvislici, 
qmax – maximálna výdatnosť [l.s-1.ha-1], 
qo – elementárny odtok [l.s-1.km-2], 
q  – priemerná výdatnosť dažďa [l.s-1.ha- 1], 

Q – prietok [m3.s-1], 
Qi  – čiastkový medzizvislicový prietok [m3.s-1], 
Qd – priemerný denný prietok [m3.s-1], 
Qm – priemerný mesačný prietok [m3.s-1], 
QMd – M-denný prietok [m3.s-1], prietok, ktorého hodnota bola v spracúvanom  
                            období dosiahnutá a prekročená po dobu M dní, 
Qr – priemerný ročný prietok [m3.s-1], 

 aQ  – dlhodobý priemerný ročný prietok [m3.s-1], 

r1 – vzdialenosť od jadra dažďa [km], 
s – dĺžka celkovej odtokovej dráhy [m], 
si – plocha prieniku i-teho mnohouholníka s plochou povodia [km2], 
sk – dĺžka odtokovej dráhy v koryte toku [m], 
sp – dĺžka odtokovej dráhy na svahu [m], 
su – dĺžka odtokovej dráhy v údolnici [m], 
S – plocha povodia [km2], 
SL – zalesnená plocha [km2], 
t – celkové trvanie dažďa [min], 
T – trvanie bodového merania [s] 

T  – dlhodobá priemerná teplota vzduchu [°C]. 
v0 – rýchlosť prúdenia pri povrchu hladiny [m.s-1], 
v0,2, v0,4, v0,6, v0,8 – bodová rýchlosť meraná v 0,2 až 0,8 násobku hĺbky vody H od dna [m.s-1], 
v0g – povrchová rýchlosť stanovená graficky [m.s-1], 
vb – bodová rýchlosť prúdenia [m.s-1], 
vd – rýchlosť prúdenia pri dne [m.s-1], 
vp – priemerná rýchlosť prúdenia vody v prietočnom profile [m.s-1], 
vpg – priemerná zvislicová rýchlosť stanovená graficky [m.s-1], 
vpp – priemerná zvislicová rýchlosť stanovená matematicky [m.s-1], 
vpp1 , vpp2 ... vppn – priemerné zvislicové rýchlosti v prvej, druhej až n - tej zvislici [m.s-1]. 
vpz – priemerná rýchlosť prúdenia v elemente medzi zvislicami [m.s-1], 

V  – dlhodobý priemerný ročný výpar [mm], 

 Z  – dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok [mm], 
α – charakteristika tvaru povodia [-], 
αv – koeficient vnútorného odporu vrtule [-], 
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α, α1, β, β1, χ, D – lokálne empirické parametre pre ombrografické stanice na Slovensku [-], 
βv – koeficient tvaru vrtule [-], 
λ – lesnatosť povodia [%], 
ρ – hustota riečnej siete [km.km-2], 
  – kontrakčný koeficient prietoku [-], 

  – priemerný ročný odtokový súčiniteľ [-]. 
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PREDSLOV 

Najdôležitejšia a najrozšírenejšia kvapalina na Zemi je voda, pričom je pre ľudstvo 
životne dôležitá a nenahraditeľná. Vedný odbor skúmajúci jej zákonitosti výskytu, distribúciu 
a obeh v prírode, jej chemické a fyzikálne vlastnosti a tiež vzťah s okolitým prostredím 
v každej fáze hydrologického cyklu sa nazýva hydrológia. Zjednodušene by sme hydrológiu 
mohli taktiež nazvať detailnou vedeckou štúdiou vody. Získané znalosti o zdrojoch 
vody, vzniku a rozdelení odtoku vody na zemskom povrchu a pod ním môžu byť užitočné pre 
zlepšenie podmienok života na Zemi.  

Základným cieľom predmetu Hydrológia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave je poskytnúť študentom vedomosti z oblasti meteorológie, 
klimatológie a hydrológie povrchových vôd, ako aj procesoch v prízemnej vrstve atmosféry. 
Predkladané skriptá slúžia ako návody k cvičeniam z predmetu Hydrológia a sú určené 
predovšetkým študentom 1. stupňa bakalárskeho študijného programu Vodné stavby a vodné 
hospodárstvo, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Krajinárstvo a krajinné plánovanie 
na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a samozrejme tiež všetkým 
záujemcom o hlbšie poznanie tejto vednej disciplíny o Zemi.  

Riešené úlohy z hydrológie sú členené do siedmich kapitol. Prvá kapitola sa venuje 
vyčleneniu základnej hydrologickej jednotky – povodiu a určeniu jeho základných 
morfometrických charakteristík. Druhá až štvrtá kapitola kladú dôraz na spracovanie 
a vyhodnotenie klimatologických pozorovaní v stanici a na miestach bez priamych 
pozorovaní metódami používaných v inžinierskej praxi na Slovensku. V piatej kapitole sa 
rieši úloha spracovania hydrometrického merania prietokov a potom sú prezentované viaceré 
spôsoby stanovenia prietokov. V kapitole šesť je metodicky opísané spracovanie radov 
priemerných denných prietokov a určenie návrhových M-denných prietokov. V poslednej 
kapitole sa venujeme hydrologickej bilancii, režimu prietokov a metódam nepriameho 
stanovenia členov hydrologickej bilancie. Každá riešená úloha je doplnená základnou 
terminológiou v oblasti danej problematiky. 

Riešené príklady, ktoré sú v týchto skriptách vznikali postupne ako metodické listy 
pre študentov počas viacerých rokov a podieľalo sa nich viacero kolegov a doktorandov, ktorí 
už nepracujú na našom pracovisku, ale patrí im naša vďaka. Chceli by sme touto cestou 
poďakovať najmä prof. Ing. Jánovi Szolgayovi, PhD., iniciátorovi tvorby týchto metodík,              
a tiež Ing. Vladimírovi Mosnému, PhD., a Ing. Radoslavovi Tihlárikovi, ktorí stáli                    
pri zrode prvých verzií týchto príkladov. Autori tiež ďakujú recenzentom,                       
RNDr. Gabriele Babiakovej, CSc.  a RNDr. Pavlovi Miklánkovi, CSc., za vecné pripomienky 
a námety. 

 

v Bratislave 2018                                                                                                           Autori 
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1  HYDROGRAFIA 

Základná terminológia (STN 75 0110; Hydrológia – terminologický výkladový slovník, 
2002): 

 dĺžka toku (stream length) – dĺžka osi koryta toku od jeho ústia po prameň.                       
Je to charakteristika nestála, ktorá sa mení činnosťou vodného toku alebo človeka. Dĺžka 
toku sa určuje najpresnejšie priamym meraním v teréne alebo, menej presne z mapy [km]. 

 hustota riečnej siete (drainage density) – súčet dĺžok vodných tokov pripadajúci               
na jednotku plochy daného územia [km.km-2]. 

 lesnatosť povodia (afforestation) – podiel zalesnenej plochy povodia k celkovej ploche 
povodia [%]. 

 morfometrické charakteristiky povodia (morphometric characteristics of a basin) – 
kvantitatívne vyjadrenie geometrických vlastností foriem alebo celého reliéfu povodia 
siete. 

 plocha povodia (watershed area, catchment area, river basin area) – plocha pôdorysu 
povodia. 

 povodie (basin, catchment, watershed) – časť zemského povrchu vymedzená orografickou 
rozvodnicou, z ktorého voda steká do daného profilu vodného útvaru (vodný tok, vodná 
nádrž, jazero a pod.). 

 pozdĺžny profil toku (longitudinal stream profile) – zvislý prierez vodného toku vedený 
osou jeho koryta. Súčasťou pozdĺžneho profiluje staničenie významných miest alebo 
objektov na toku a fixovanie kótami dna a brehov koryta, hladiny vody, profilov stavieb          
a iných súčastí vodného toku. 

 priemerná nadmorská výška (mean elevation) – určíme ju pomocou hypsometrickej 
krivky. Hypsometrická  krivka vyjadruje  vzťah  medzi  nadmorskou výškou  a plochou  
povodia ležiaceho nad príslušnou nadmorskou výškou [m n. m.]. 

 rád toku, poradie tokov (stream order) – číslo udávajúce počet postupných zaústení 
vodných tokov od mora. (pozn. vodný tok ústiaci do mora je prvého, to znamená 
najvyššieho rádu; rád vodného toku sa označuje rímskymi číslicami, napríklad Váh je tok 
II. rádu (ústi do Dunaja a ten do mora)). 

 rozvodnica (orographic watershed divide) – myslená čiara na povrchu terénu označujúca 
hranicu medzi susednými povodiami. 

 sklon dna toku (bed slope) – výškový rozdiel dna koryta toku pripadajúci na jednotku 
horizontálnej dĺžky v jeho osi. 

 spád toku (water levelfall) – výškový rozdiel nadmorskej výšky prameňa a ústia [m]. 

 staničenie na toku (stream log) – určenie polohy miest alebo objektov na vodnom toku 
vzhľadom na jeho kilometráž. 

 tvar povodia (shape of the watershed) – tvar pôdorysu povodia spravidla vyjadrený 
zvolenou číselnou charakteristikou, najjednoduchšou číselnou charakteristikou je pomer 
plochy povodia k štvorcu dĺžky údolia. 
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 ústie toku (stream mouth, outlet) – miesto, kde vodný tok vteká do toku vyššieho rádu, 
nádrže, mora a pod. 

Základná jednotka pre väčšinu hydrologických výpočtov a prípravu podkladov 
na vodohospodárske plánovanie je povodie. Je to územie po hydrologickej stránke spravidla 
uzavreté, čo znamená, že akékoľvek zrážky spadnuté na jeho povrch odtekajú jedným 
záverovým profilom a že do neho nepriteká iná voda po povrchu ani pod povrchom. 
Rozoznávame povodie povrchovej vody a povodie podzemnej vody. Povodie povrchovej vody 
sa vymedzuje orografickou rozvodnicou a povodie podzemnej vody hydrogeologickou 
rozvodnicou. Väčšinou prevláda odtok z povrchu a odtokové územia povrchovej a podzemnej 
vody sa veľmi často vôbec nelíšia (hlavne pri veľkých povodiach). Podzemné povodie sa od 
povrchového odchyľuje spravidla len nepatrne. V takomto prípade je postačujúce určiť 
povodie vyhľadávaním oblasti, z ktorej voda steká z najvyššieho položeného miesta 
k nižšiemu podľa tvaru a výškovej členitosti povrchu územia. Povodie k danému profilu 
sa vymedzuje teda spravidla len podľa reliéfu, t. j. orografickou rozvodnicou (určenie 
hydrogeologickej rozvodnice vyžaduje väčšinou nákladný geologický prieskum).  

 

Obr. 1.1. Orografické a hydrologické povodie 

 

Pre kvantitatívny opis geofyzikálnych procesov prebiehajúcich v povodí a v riečnej sieti  
sa hľadajú a vyčísľujú morfometrické charakteristiky lineárnych plošných alebo objemových 
prvkov zemského povrchu, ktoré tieto procesy ovplyvňujú. Opisom morfometrických 
charakteristík povodia sa zaoberá časť hydrológie pevniny, ktorá sa nazýva hydrografia. 
Morfometrické charakteristiky sú v hydrológii a vo vodnom hospodárstve potrebné napr.         
na určenie priemerného úhrnu zrážok na povodie, pri nepriamych metódach výpočtu 
maximálnych a minimálnych prietokov, výpočtu variability priemerných ročných prietokov, 
ako vstupy do jednoduchých zrážkovo-odtokových modelov, na výpočet odtoku z malých 
povodí, výpočet prvkov hydrologickej bilancie v profiloch bez priameho pozorovania, 
kvantifikácie erózneho zmyvu z povodí a pod. (Szolgay a kol., 2004; Mosný 2002).  
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1.1. Zadanie 1: Stanovenie základných morfometrických charakteristík toku a povodia 

Predmetom riešenia je z vyčleneného povodia na vybranej mape stanoviť: 

1. Základné morfometrické charakteristiky: i) plocha povodia, ii) dĺžka toku, iii) hustota 
riečnej siete, iv) spád toku, v) priemerný sklon toku, vi) lesnatosť povodia                       
a vii) charakteristiku tvaru povodia. 

2. Pozdĺžny profil hlavného toku. 

3. Určenie najdlhšej odtokovej dráhy. 

Vstupné údaje: Vybraný mapový list v M 1 : 50 000. 

 

1.1.1.Morfometrické charakteristiky toku a povodia 

Určenie základných morfometrických charakteristík toku a povodia si vysvetlíme na toku 
Lomnica, pravostrannom prítoku Bielej Oravy. 

Na zadanej mape v  M 1 : 50 000 si vyčleníme povodie, s ústím hlavného toku 
v zadanom bode (záverečný profil povodia). Rozvodnicu (červená farba) zakreslíme                  
z vrstevnicovej mapy postupným vedením čiary od zadaného bodu kolmo k vrstevniciam         
a po najvyšších miestach terénu späť do zadaného záverečného profilu. Na vyčlenenom 
povodí obkreslíme celú riečnu sieť (modrou farbou), smer prúdenia hlavného toku (modrou 
šípkou), prameň (modrým kruhom s čiarkou), hlavné vrstevnice (sivou farbou), zalesnené 
plochy (zelenou farbou) a nezalesnené plochy (bielou farbou). Príklad vyhotovenej mapy 
povodia toku Lomnica je na Obr. 1.2. Vyhotovená mapa musí obsahovať názov mapy, mierku 
(M 1 : 50 000), ukazovateľ severu, resp. svetových strán a legendu všetkých zakreslených 
bodov a čiar. 
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Obr. 1.2. Povodie toku Lomnica s jeho prítokmi 

Potom si určíme morfometrické charakteristiky toku a povodia. Plocha povodia 
S = 16,1 km2, zalesnená plocha (lesy a lesokroviny) SL = 13,0 km2, dĺžka toku Lomnica 
Lt = 6,5 km, dĺžka prítokov L1 = 26,5 km, nadmorská výška prameňa Hmax = 1120 m n. m., 
nadmorská výška záverečného profilu Hmin = 685 m n. m. Z týchto stanovených 
charakteristík sa potom vypočítajú: 

 hustota riečnej siete (ρ): 

21 6,5 26,5
2,05 .

16,1
tL L

km km
S

  
                                                                             (1.1) 

 spád toku (I): 

max min 1120 685 435I H H m                                                                                 (1.2) 

 

 priemerný sklon toku (iT): 

435
100 100 6,69 %

6500T
t

I
i

L
                                                                             (1.3) 
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 lesnatosť povodia (λ): 

2

2

13,0 km
0.808 80,8 %

16,1 km
LS

S
                                                                               (1.4) 

 charakteristika tvaru povodia (α): 

2

2 2

16,1 km
0,38

6,5  kmt

S

L
                                                                                                 (1.5) 

Určíme typ povodia na základe Tabuľky 1.1. Povodie toku Lomnica je podľa koeficientu 
tvaru povodia vejárovitého typu, pretože α > 0,26. 

Tabuľka 1.1. Hodnoty α pre jednotlivé typy povodí v závislosti od veľkosti plochy S 

Typ povodia S < 50 km2 S ≥ 50 km2 

Pretiahnuté α ≤ 0,24 α ≤ 0,18 

Prechodné 0,24 < α ≤ 0,26 0,18 < α ≤ 0,2

Vejárovité α > 0,26 α > 0,2 

 

1.1.2.Pozdĺžny profil hlavného toku 

Z mapového podkladu toku M 1 : 50 000 najprv určíme písaný pozdĺžny profil 
(Tab. 1.2). Jednotlivé body pozdĺžneho profilu toku umiestňujeme v miestach staničenia 
(v zadaní každý celý kilometer) a v zaústení všetkých prítokov do hlavného toku. Staničenie 
začíname v ústí (ZÚ = 0,0 rkm) a pokračujeme až po prameň hlavného toku. Pre každý bod 
v písanom pozdĺžnom profile určíme z mapy jeho nadmorskú výšku (pomocou vrstevníc a kót) 
a do poznámky sa prípadne uvedie jeho bližší slovný opis. 

Vykreslením písaného pozdĺžneho profilu získame grafický pozdĺžny profil toku (Obr. 1.3). 
Terčíky na grafe vyznačujú miesto prítoku, pričom načierno je zafarbená tá časť terčíka, 
z ktorej strany daný prítok priteká do toku (ľavostranný, resp. pravostranný prítok).  
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Tabuľka 1.2. Písaný pozdĺžny profil toku Lomnica 

ID 
Staničenie 

[km] 
Nadmorská výška

[m n. m.] 
Poznámka 

1 0,00 685 ústie 
2 1,00 708 - 
3 1,34 716 pravostranný prítok 
4 1,90 738 ľavostranný a pravostranný prítok 
5 2,00 740 - 
6 2,34 742 pravostranný prítok 
7 2,70 750 ľavostranný prítok 
8 3,00 760 pravostranný prítok 
9 3,39 773 pravostranný prítok 

10 3,72 788 ľavostranný a pravostranný prítok 
11 4,00 802 - 
12 4,42 820 ľavostranný prítok 
13 4,86 851 ľavostranný prítok 
14 5,00 864 - 
15 6,00 995 - 
16 6,50 1120 prameň 

 

Obr. 1.3. Grafické znázornenie pozdĺžneho profilu toku Lomnica 

Mierka pozdĺžneho profilu toku je v tvare 1 : mierka pre os Y/mierka pre os X, (na Obr. 1.3 
je os X v mierke 1 : 50 000, os Y v mierke 1 : 10 000.) Zmenu sklonu toku v jednotlivých 
úsekoch toku vyjadrujú priemerné sklonové pomery. Priemerný sklon sa uvádza v % alebo 
v ‰, Mosný (2002). 
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1.1.3.Určenie najdlhšej odtokovej dráhy na povodí 

Dôležitú úlohu pri výpočte veľkosti odtoku z povodia zohráva aj stanovenie času 
koncentrácie. Tá reprezentuje čas, za ktorý sa voda dostane z najvzdialenejšieho miesta 
povodia do jeho ústia. Prvým krokom pri stanovení čas koncentrácie je určenie najdlhšej 
odtokovej dráhy, keďže je predpoklad, že doba koncentrácie odtoku na nej bude mať 
najväčšie trvanie. Najdlhšia odtoková dráha sa vo všeobecnosti skladá z 3 základných zložiek:  

a) plošný povrchový odtok (sp) – dráha, ktorú prejde voda vo forme nesústredeného 
povrchového odtoku napr. na svahu, 

b) sústredený odtok údolnicou (su) – dráha, ktorú prejde voda vo forme sústredeného 
povrchového odtoku, 

c) odtok v koryte toku (sk) – dráha, ktorú prejde voda v koryte toku. 

Celkovú dráhu odtoku možno potom určiť ako súčet týchto 3 zložiek podľa vzťahu: 

p u ks s s s                                                                                                                          (1.5) 

kde s – dĺžka celkovej odtokovej dráhy, sp – dĺžka odtokovej dráhy na svahu, su – dĺžka 
odtokovej dráhy v údolnici, sk – dĺžka odtokovej dráhy v koryte toku. 

Jednotlivé zložky odtoku, resp. odtokové dráhy sa určujú z topografickej mapy. Keďže 
rýchlosť odtoku je funkciou viacerých premenných, medzi ktoré patrí napríklad topografia 
terénu, geológia alebo spôsob využitia územia, tak pri stanovení najdlhšej odtokovej dráhy 
si subjektívne stanovíme 3 varianty odtokových dráh. Pri stanovení jednotlivých prvkov 
odtokových dráh (plošný, údolnicový odtok a v koryte toku) je potrebné dbať na to, aby 
jednotlivé dráhy odtoku boli vždy kolmé na vrstevnice. Príklad stanovenia 3 subjektívne 
vybraných variant odtokových dráh je znázornený na povodí rieky Lomnica (Obr. 1.4)          
a ich dĺžky opísané v Tabuľke 1.3. 

Tabuľka 1.3. Dĺžky 3 subjektívne vybraných variant odtokových dráh na povodí toku  
Lomnica 

P.č./Dĺžka 
sp 

[km] 
su 

[km] 
sk 

[km] 
s 

[km] 
1 0,58 0,47 6,50 7,55 
2 0,52 0,31 6,12 6,95 
3 O,33 0,44 5,19 5,96 

Najdlhšia subjektívne zvolená odtoková na vybranom povodí má 7,55 km, pričom odtok 
na svahu má 0,58 km, odtok v údolí 0,47 km a odtok v koryte toku 6,5 km, resp. ide o rieku 
Lomnica. 
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Obr. 1.4. Príklad stanovenia 3 subjektívne zvolených variant dráh odtoku na povodí rieky 
Lomnica 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by malo byť čitateľovi zrejmé, akým spôsobom určiť 
plochu povodia, dĺžku toku, hustotu riečnej siete, spád a priemerný sklon toku, lesnatosť 
a charakteristiku tvaru povodia, pozdĺžny profil hlavného toku a ako stanoviť najdlhšiu 
odtokovú dráhu na povodí. 
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2   PRIEMERNÝ ZRÁŽKOVÝ ÚHRN NA POVODÍ 

Základná terminológia (Hydrológia – terminologický výkladový slovník, 2002): 

 atmosférické zrážky (precipitation) – častice vzniknuté kondenzáciou vodnej pary              
v ovzduší, vypadávajúce z oblakov alebo usadzujúce sa na povrchu územia, predmetov       
a rastlín. 

 dážď (rain) – kvapalné zrážky padajúce z oblakov v tvare kvapiek s priemerom väčším 
ako 0,5 mm alebo aj menším, pokiaľ sú veľmi rozptýlené. 

 dažďový oddiel (rainfall unit) – časť skutočného dažďa so zvolenou dĺžkou trvania, pre 
ktorú zisťujeme priemernú intenzitu (náhradná intenzita dažďa); spravidla je to úsek 
ombrografického záznamu, na ktorom môžeme krivočiary priebeh hydrogramu nahradiť 
priamkou. 

 hydrologická reakcia povodia (hydrological response of the wathershed) – pod týmto 
pojmom sa myslí najmä priebeh odtoku (riečneho, povrchového, podpovrchového, 
podzemného) počas zrážkovej udalosti (búrka, lejak, atď.), resp. po jej skončení. 

 hyetografická čiara (rainfall intensity curve) – grafické znázornenie vzťahu medzi 
zrážkovým úhrnom a plochou územia, na ktorom je uvažovaná hodnota výšky zrážok 
dosiahnutá alebo prekročená. 

 izohyeta (isohyet) – čiara spájajúca na mape miesta s rovnakým úhrnom zrážok za určité 
obdobie. 

 objem zrážok (precipitation total) – celkový objem vody zo zrážok, ktoré spadli na danú 
plochu za uvažované obdobie. Vyjadruje sa v m3. 

 ombrograf (raingauge recorder) – prístroj registrujúci časový priebeh atmosférických 
zrážok orografia (orography) – reliéf zemského povrchu opísaný jeho vonkajšími znakmi; 
súbor tvarov zemského povrchu.  

 Thiessenove polygóny (Thiessen polygons) – mnohouholníky vytvorené kolmicami, ktoré 
vychádzajú zo stredov priamok, spájajúcich susedné zrážkomerné stanice. Rozdeľujú 
povodie na plochy, reprezentujúce podiel príslušnej zrážkomernej stanice na zrážkovom 
úhrne na povodie. 

 úhrn zrážok (precipitation amount) – množstvo vody v kvapalnom aj tuhom skupenstve, 
ktoré spadlo na vodorovnú plochu v danom mieste za určité obdobie, napr. deň, mesiac, 
rok a pod. Vyjadruje sa výškou vodného stĺpca v mm. 

 zrážkomerná stanica (precipitation station) – miesto vybavené zariadením                       
na systematické meranie zrážok, výšky snehovej pokrývky a pozorovanie nebezpečných 
javov. 

Zrážkový úhrn Hz nameraný jednou zrážkomernou stanicou nám dáva informáciu 
o zrážkových pomeroch len v bezprostrednej blízkosti zrážkomernej stanice. Pri určovaní 
celkového množstva zrážok (t. j. objemu vody z atmosférických zrážok spadnutých                     
za uvažovaný čas na danú plochu) je potrebné určiť priemerný úhrn zrážok Hz,S pre danú 
plochu S. Priemerný úhrn zrážok predstavuje priemernú hrúbku vrstvy vody na ploche S 
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vytvorenej celkovým množstvom zrážok spadnutých na územie. Východiskom pri určovaní 
Hz,S je sieť zrážkomerných staníc v danom povodí (uvažovanej ploche) a doplnkovo aj stanice 
nachádzajúce sa v tesnom susedstve povodia, resp. v jeho blízkosti. Pri výpočte Hz,S môžeme 
vychádzať buď priamo zo zrážkových úhrnov nameraných v jednotlivých zrážkomerných 
staniciach alebo v prvom rade z nich zostrojíme mapu izohyet, pomocou ktorej stanovíme 
priemerný úhrn Hz,S. Stanovenie priemerného zrážkového úhrnu na danom povodí (resp. 
ploche) je v praxi potrebné v celom rade prípadov, napr. aj na výpočet vodnej bilancie 
povodia pre dimenzovanie závlah a odvodnenia, návrh dažďovej kanalizácie a stavieb 
protipovodňovej ochrany, návrh protieróznej ochrany, výpočet vstupov do matematického 
zrážkovo-odtokového modelu na predpovedanie hydrologickej reakcie povodia a pod. 
(Szolgay a kol., 2004; Mosný, 2004). 

 

2.1     Zadanie 2: Stanovenie priemerného ročného zrážkového úhrnu na povodí 

Predmetom tohto riešenia je stanoviť priemerný ročný zrážkový úhrn na povodí podľa štyroch 
metód: 

1. Metóda aritmetického priemeru. 

2. Metóda Thiessenových polygónov. 

3. Metóda izohyet. 

4. Metóda hyetografickej krivky. 

Vstupné údaje: Priemerné ročné úhrny zrážok zo zrážkomerných staníc A až J na povodí 
(Tab. 2.1 a Obr. 2.1). 

Tabuľka 2.1. Zoznam zrážkomerných staníc a hodnoty priemerných ročných úhrnov zrážok 

Stanica A B C D E F G H I J K 

Priemerný ročný úhrn 
zrážok [mm] 

650 700 850 870 730 980 1010 1030 1050 850 750 

 

 

Obr. 2.1. Rozmiestnenie zrážkomerných staníc v rámci povodia alebo v jeho blízkosti 
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2.1.1.  Metóda aritmetického priemeru 

Priemerný zrážkový úhrn na povodí sa určuje ako aritmetický priemer hodnôt 
nameraných v jednotlivých staniciach za dané obdobie. Metóda je vhodná pre povodia, kde  
sa zrážky menia plynulo od zrážkomernej stanice k stanici, kde nie sú výraznejšie zmeny 
vo fyzikálno-geografických pomeroch (parametroch) územia, pozorovacie stanice                 
sú rozmiestnené relatívne rovnomerne a individuálne odchýlky zrážkových úhrnov                     
z jednotlivých staníc nie sú veľmi odlišné od priemeru. 

Problém prípadnej nerovnomernosti rozmiestnenia staníc možno (po zvážení) riešiť 
doplnením údajov v miestach kde chýbajú tak, že sa do výpočtu zahrnú aj stanice z území 
susediacich s daným povodím, alebo pomocou interpolácie medzi stanicami s prípadným 
zohľadnením orografických špecifík rozdelenia zrážok (pluviometrický gradient). 

Úhrny zrážok v jednotlivých zrážkomerných staniciach (Tab. 2.1) dosadíme                      
do nasledujúceho vzťahu 2.1 a vypočítame priemerný ročný úhrn zrážok na povodie S – H

z,S
. 

,
1

,

n

z i
i

z S

h

H
n




                                                                                                                       (2.1) 

kde Hz,S – priemerný ročný úhrn zrážok na povodí [mm], hz,i – priemerný ročný úhrn zrážok 

z i- tej stanice [mm], n – počet zrážkomerných staníc. 

,

,
650 700 850 870 730 980 1010 1030 1050 850 750

861
11

z S

z S

A B C D E F G H I J K
H

n

H mm

         


         
 

 

Priemerný ročný úhrn zrážok na povodí S stanovený metódou aritmetického priemeru             
je 861 mm. 

 

2.1.2.  Metóda Thiessenových polygónov 

Priemerný zrážkový úhrn v povodí sa počíta ako vážený priemer údajov z jednotlivých 
zrážkomerných staníc. Za váhu je považovaná veľkosť územia priradená k príslušnej stanici 
(t. j. čím väčšiu plochu stanica pokrýva, tým viac hodnota jej zrážkového úhrnu ovplyvňuje 
celkový priemer). Veľkosť územia priradeného k príslušnej stanici stanovujeme pomocou 
Thiessenových polygónov. Pri tejto metóde je vhodné zahrnúť do výpočtu aj stanice susediace 
s daným povodím, ak sú k dispozícii. Nedostatkom metódy je, že neumožňuje zohľadniť 
orografické vlastnosti terénu (v princípe s nárastom nadmorskej výšky rastie množstvo 
spadnutých zrážok) a je determinovaná len polohou staníc. Z tohto dôvodu teda nie je príliš 
vhodná na aplikáciu v orograficky členitých povodiach, ale aj napriek tomu je jej používanie 
veľmi rozšírené. 

Na mape povodia spojíme navzájom body reprezentujúce zrážkomerné stanice tak, aby 
vznikla trojuholníková sieť. Stredom spojníc zrážkomerných staníc (strán vzniknutých 
trojuholníkov) vedieme kolmice, ktoré po vzájomnom pretnutí vytvoria sieť mnohouholníkov 
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– tzv. Thiessenove polygóny (pozri Obr. 2.2). Potom určíme veľkosť plôch prienikov plochy 
daného povodia s plochami jednotlivých mnohouholníkov. Pomery týchto plôch k ploche 
povodia reprezentujú hľadané „váhy“ k príslušným staniciam (vo vnútri každého 
mnohouholníka leží jedna stanica), ktoré zodpovedajú plochám Thiessenových polygónov 
prislúchajúcim jednotlivým staniciam, pričom sa použijú pri výpočte váženého priemeru. 
Plochy jednotlivých prienikov i-tých mnohouholníkov si...n s plochou povodia vypočítame 

napr. pomocou milimetrového papiera, resp. ich odmeriame planimetrom.  
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Obr. 2.2. a) Rozmiestnenie zrážkomerných staníc v rámci povodia alebo v jeho blízkosti, 
b) Trojuholníková sieť medzi zrážkomernými stanicami, c) Thiessenove polygóny 

Výpočet priemerného ročného úhrnu zrážok na povodie S realizujeme podľa vzťahu 2.2: 
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                                                    (2.2) 

kde Hz,S – priemerný ročný úhrn zrážok na povodí [mm], hz,i – priemerný ročný úhrn zrážok 

z  i- tej stanice [mm], si – plocha prieniku i-tého mnohouholníka s plochou povodia 

[km2], S – celková plocha povodia [km2], n – počet staníc. 

Čiastkové výsledky ako aj výsledný priemerný ročný úhrn zrážok na povodie zapíšeme 
do prehľadnej Tabuľky 2.2. 

Tabuľka 2.2. Výsledky výpočtu priemerného ročného úhrnu zrážok na povodie metódou 
Thiessenových polygónov 

Stanice A B C D E F G H I J K  

hz,i [mm] 650 700 850 870 730 980 1010 1030 1050 850 750  

si [km2] 112,8 102,0 109,7 95,1 95,7 109,9 72,1 69,4 66,6 34,8 54,4 922,5 

hz,i.si 
[mm.km2] 

73320 71400 93245 82737 69861 107702 72821 71482 69930 29580 40800 782878 

Hz,S = 782878 / 922,5 = 849 mm 

Priemerný ročný úhrn zrážok na vybranom povodí stanovený metódou Thiessenových 
polygónov je 849 mm. 

 

2.1.3.  Metóda izohyet  

Výpočet priemerného zrážkového úhrnu pomocou metódy izohyet je založený               
na princípe vážení úhrnov zrážok príslušnou plochou, ktorú v tomto prípade reprezentujú 
plochy medzi susednými izohyetami na povodí (Obr. 2.3). Začíname s výpočtom priemerného 
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úhrnu zrážok medzi susednými izohyetami. Vypočítané priemerné úhrny sa vynásobia 
plochami, ktoré sú ohraničené k týmto úhrnom prislúchajúcimi susednými izohyetami             
a hranicami povodia. Získame tak objem zrážok spadnutých na územia, resp. subpovodia 
medzi jednotlivými izohyetami. Vydelením sumy všetkých týchto objemov plochou povodia 
dostaneme priemerný zrážkový úhrn na povodí. Metóda izohyet poskytuje relatívne najlepšie 
výsledky, avšak vyžaduje hustú sieť pozorovacích zrážkomerných staníc, aby bolo možné 
vykresliť izohyety dostatočne spoľahlivo. 

Vypočítame priemerné ročné zrážkové úhrny ih  medzi navzájom susednými izohyetami 

vyznačenými na mape povodia (Obr. 2.3) podľa vzťahu 2.3: 

1 1

2 2
0,1,2...

i i i i
i

izohyeta izohyeta h h
h

i n

  
 


                                                                                  (2.3) 

kde hz,i – hodnota priemerného ročného zrážkového úhrnu reprezentovaná i-tou izohyetou, 

resp. interpolovanými hodnotami na okrajoch povodia [mm], ih – priemerný ročný 

zrážkový úhrn medzi susednými izohyetami [mm], n – počet izohyet pretínajúcich 
povodie. 

 

Obr. 2.3. Mapa izohyet na povodí a v jeho blízkosti (úhrny zrážok sú v [mm]) 

Poznámka: Hodnoty zrážok v ľavej a pravej okrajovej časti povodia získame interpoláciou 
medzi príslušnými izohyetami (vyznačené červenou farbou). 

Potom určíme plochy si uzavreté susednými izohyetami a rozvodnicou. Dosadíme ih a zistené 

čiastkové plochy si do vzťahu 2.4: 
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                                                                                                        (2.4) 

kde Hz,S – priemerný ročný územný zrážkový úhrn na povodí [mm], ih  – priemerný ročný 

zrážkový úhrn medzi dvoma susednými izohyetami [mm], si – plocha ohraničená 

susednými izohyetami a hranicami povodia [km2], S – celková plocha povodia [km2],          
n – počet izohyet pretínajúcich povodie. 

Čiastkové výsledky ako aj výsledný priemerný ročný zrážkový úhrn na povodie zapíšeme 
do prehľadnej Tabuľky 2.3. 

Tabuľka 2.3. Výsledky výpočtu priemerného ročného úhrnu zrážok na povodie metódou    
izohyet 

Oblasť medzi 
Ihz,i+1 - Ihz,i 

ih  

[mm] 

si 

[km2] 
ih .si 

[mm.km2] 

1030 - 1055 1 042,5 41,3 43 055,3 

1010 - 1030 1 020,0 62,6 63 852,0 

980 - 1010 995,0 118,5 117 907,5 

930 - 980 955,0 202,3 193 196,5 

810 - 930 870,0 312,7 272 049,0 

685 - 810 747,5 185,1 138 362,3 

  922,5 828 422,5 

Hz,S = 828 422,5 / 922,5 = 898 mm 

Priemerný ročný zrážkový úhrn na vybranom povodí stanovený metódou izohyet je 898 mm. 

 

2.1.4.  Metóda hyetografickej krivky 

Táto metóda vyžaduje vstupný údaj mapu izohyet (Obr. 2.3), pričom vychádzame 
z predpokladu, že plocha geometrického útvaru – P, ktorý je tvorený touto krivkou, ďalej 
osou y a priamkou rovnobežnou s osou x prislúchajúcej najnižšej hodnote zrážok spadnutých 
na povodie (Obr. 2.4), je úmerná objemu zrážok spadnutých na povodie. Transformáciou tejto 
plochy na rovnoplochý obdĺžnik so základňou rovnou ploche povodia S dostaneme hľadanú 
hodnotu priemerného zrážkového úhrnu Hz,S. 

Použijeme mapu izohyet a plochy uzavreté medzi susednými izohyetami a rozvodnicou 
z predošlej podkapitoly 2.3 Metóda izohyet. Najprv si zostavíme jednoduchú Tabuľku 2.4 
a vyplníme ju, pričom posledný stĺpec vytvoríme ako postupný súčet hodnôt plôch medzi 

susednými izohyetami (pozri predposledný stĺpec). Súčty plôch si spočítame postupným 

pripočítavaním smerom od najväčšej izohyety k najnižšej. 
Hyetografickú krivku (Obr. 2.4) zostrojíme tak, že na x-ovú os vynesieme hodnoty 

v stĺpci (5 – KROK 5) Tabuľky 2.4, t. j. hodnoty plôch na povodí, na ktorých je príslušná 
hodnota výšky zrážok v stĺpci (3 – KROK 3) dosiahnutá alebo prekročená a na y-ovú práve 
túto hodnotu výšky zrážok. V ďalšom kroku určíme plochu P v [cm2] uzavretú osou y, 
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hyetografickou krivkou a priamkou vedenou rovnobežne s osou x v bode s najnižšou výškou 
zrážok. Odčítame hodnotu š v [cm] na Obr. 2.4, ktorá zodpovedá poradnici rovnej hodnote 
ploche povodia S. Výšku obdĺžnika so základňou š, ktorého plocha sa rovná P nazveme v  

a vypočítame ju tak, že plochu P v [cm
2
] vydelíme základňou š v [cm], čiže v =P / š [cm]. 

Hľadaný priemerný ročný zrážkový úhrn Hz,S získame vykreslením priamky rovnobežnou 

s osou x vo vzdialenosti v od priamky reprezentujúcej najnižší úhrn zrážok v povodí, ktorú       
os y pretne v hodnote Hz,S.. 

 
Tabuľka 2.4. Čiastkové výsledky výpočtu priemerného ročného úhrnu zrážok na povodie 

metódou hyetografickej krivky 

KROK 1 KROK 2 KROK 3 KROK 4 KROK 5 

Izohyety 
Ihz,i a Ihz,i+1, pre 

ktoré sú v stĺpci (2) 
uvedené plochy 
uzavreté medzi 

nimi a rozvodnicou 
[mm] 

Plocha uzavretá 
susednými 
izohyetami 

a rozvodnicou si 
[km2] 

Výška zrážok, ku 
ktorej hľadáme 

plochu, na ktorej je 
táto dosiahnutá 

alebo prekročená 
[mm] 

Plocha povodia, na 
ktorej je výška 

zrážok v predošlom 
stĺpci dosiahnutá 
alebo prekročená 

si 
[km2] 

si 
[km2] 

1055 – 1060 0 1055 0 0 

1030 – 1055 41,3 1030 0 + 41,3 41,3 

1010 - 1030 62,6 1010 41,3 + 62,6 103,9 

980 – 1010 118,5 980 103,9 + 118,5 222,4 

930 – 980 202,3 930 222,4 + 202,3 424,7 

810 – 930 312,7 810 424,7 + 312,7 737,4 

685 - 810 185,1 685 737,4 + 185,1 922,5 

 

 
Obr. 2.4. Hyetografická krivka 
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Priemerný ročný zrážkový úhrn na vybranom povodí stanovený metódou hyetografickej 
krivky je 895 mm. 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by mal čitateľ samostatne vedieť stanoviť priemerný 
ročný úhrn zrážok na povodí metódou aritmetického priemeru, Thiessenových polygónov, 
metódou izohyet a metódou hyetografickej krivky. 
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3   OMBROGRAFICKÝ ZÁZNAM O PRIEBEHU DAŽĎA                           
A DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH ZRÁŽKOVÝCH ÚDAJOV 

Základná terminológia (Sobíšek a kol., 1993; STN 75 0110; Hydrológia – terminologický 
výkladový slovník, 2002): 

 atmosférické zrážky (precipitation, rainfall) – častice vzniknuté kondenzáciou vodnej 
pary v ovzduší, vypadávajúce z oblakov  alebo usadzujúce sa  na povrchu územia, 
predmetov a rastlín. Rozoznávame: 

- vertikálne (padajúce) – dážď, mrznúci dážď, mrholenie, sneh, snehové krúpky, 
snehové zrná, krúpky, zamrznutý dážď, krúpy, ľadové ihličky;  

- horizontálne (usadené) – rosa, srieň, námraza, ľadovica. V hydrológii za atmosférické 
zrážky považujeme tie produkty kondenzácie vodných pár, ktoré dopadnú na zemský 
povrch, alebo sa na ňom vytvoria. 

 intenzita zrážok (i) (rainfall intensity) – množstvo atmosférických zrážok hz spadnutých 
za jednotkový čas t. Obyčajne sa vyjadruje v mm.min-1 (i = hz / t).  

 náhradný dážď, náhradná intenzita dažďa (rainfall rate duration) – v praxi 
pre vodohospodárske výpočty nahrádzame skutočný dážď s premenlivou intenzitou 
náhradnými dažďami so zvolenou dobou trvania (najčastejšie 5, 10, 15, ..., 180 min) 
a s konštantnou intenzitou dosiahnutou počas zvoleného času trvania. 

 ombrograf (raingauge recorder) – prístroj zaznamenávajúci množstvo a časový priebeh 
padajúcich atmosférických zrážok v kvapalnej fáze. Najčastejšie používané princípy 
merania:  

- plavákové – plavák je spojený s registračným perom, ktoré zaznamenáva nárast vody 
v plavákovej komore počas zrážok na papier pripevnený na valec otáčaný 
hodinovým strojčekom o jednu otáčku za 24 hodín. Plaváková komora                       
sa po naplnení dostatočne rýchlo vyprázdni (napr. pomocou násosky) a pero klesne 
na spodok valca pričom pokračuje v zázname.  

- člnkové – voda sa sústreďuje do zhora otvorenej preklápateľnej nádoby – člnku – 
rozdelenej uprostred zvislou prepážkou na 2 rovnaké časti. Po naplnení jednej 
polovice (s obsahom zodpovedajúcim napr. 0,1 mm zrážok) sa člnok preklopí a plní 
sa druhá polovica. Počet preklopení člnku v závislosti od času sa registruje, čo dáva 
informáciu o množstve a časovom priebehu spadnutých zrážok. 

 ombrogram (pluviogram, ombrogram) – záznam o časovom priebehu atmosférických 
zrážok. 

 periodicita zrážok (P) (periodicity) – pomer počtu prípadov dosiahnutia a prekročenia 
(prípadne dosiahnutia a nedosiahnutia) hodnoty hydrologického prvku alebo 
charakteristiky zo súboru prahových hodnôt k počtu rokov jej pozorovania; obrátená 
hodnota času opakovania. 

 špecifická výdatnosť zrážok (dažďa) (q) (rainfall unit yield) – množstvo atmosférických 
zrážok hz spadnutých za jednotku času t na určitú plochu, najčastejšie hektár alebo km2. 
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Prevody medzi špecifickou výdatnosťou a intenzitou zrážok: 
q [l.s-1.ha-1] = 166.67.i [mm.min-1]; q [m- 3.s- 1.km- 2] = 16.667.i [mm.min-1]. Poznámka: 
v inžinierskej praxi, najmä staršej literatúre, sa namiesto termínu špecifická výdatnosť 
používa len termín výdatnosť zrážok resp. výdatnosť dažďa. V tomto príklade 
dodržiavame terminológiu zavedenú akademikom Dubom a prof. Dzubákom. 

 trvanie zrážok (t) (rainfall duration) – doba trvania jednotlivej neprerušenej zrážkovej 
udalosti – dažďa (s, min atď.). 

 výška zrážok (hz) (depth of precipitation) – množstvo atmosférických zrážok                 
hz spadnutých na povrch daného územia za daný časový interval (napr. čas trvania dažďa, 
deň, mesiac, rok), vyjadrený výškou vrstvy vody (najčastejšie v mm) rovnomerne 
rozloženej po ploche územia za predpokladu, že výpar, odtok a vsak sú nulové. 

Údaje o priebehu atmosférických zrážok z ombrografického záznamu sa často používajú 
ako podklad na nepriame určovanie odtoku z povodí a na dimenzovanie vodohospodárskych 
stavieb. Ide najmä o kanalizačné siete, priepusty, záchytné priekopy alebo úpravy malých 
tokov a návrh protipovodňových poldrov. Za významné z hľadiska dimenzovania týchto 
vodohospodárskych stavieb považujeme najmä tie atmosférické zrážky, ktorých trvanie            
je relatívne krátke a sú mimoriadne výdatné. Ide o silné búrkové dažde: lejaky, silné lejaky        
a prívalové dažde, ktorých intenzita a trvanie je pre zahltenie kanalizácie, či vznik povodne  
na malom toku, oveľa významnejšia, ako intenzita dlhotrvajúcich menej výdatných dažďov.  

V praxi z ombrografických záznamov zisťujeme najmä výšku dažďa, trvanie, okamžité 
a priemerné intenzity, respektíve špecifické výdatnosti dažďov. Tieto údaje potom vstupujú 
do výpočtov na určenie periodicity výskytu určitých intenzít a závislosti intenzity zrážok      
od času trvania tzv. náhradných dažďov (Szolgay a kol., 2004; Mosný 2004). 

 

3.1     Zadanie 3: Vyhodnotenie ombrografického záznamu dažďa – ombrogramu 
a doplnenie chýbajúcich zrážkových údajov 

Predmetom riešenia je z ombrografického záznamu stanoviť: 

1. Celkovú výšku dažďov hz [mm]. 

2. Celkové trvanie dažďov t [min]. 

3. Priemernú intenzitu dažďov i [mm.min-1]. 

4. Priemernú špecifickú výdatnosť dažďov q [l.s-1.ha-1]. 

5. Maximálnu intenzitu 5, 10, 15 a 30-minútového dažďového oddielu [mm.min-1]. 

6. Typ dažďa podľa Hellmanovej klasifikácie dažďov. 

Vstupné údaje: Ombrografický záznam o priebehu dažďa, kde červenou farbou je definovaný 
dážď, ktorý je potrebné analyzovať (Obr. 3.1). 
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Obr. 3.1. Ombrografický záznam o priebehu dažďa 
 

3.1.1.  Vyhodnotenie ombrografického záznamu zrážok 

Vyhodnotenie ombrogramu je prvým krokom pri odvodení návrhových dažďov. 
Vytvoríme podkladový materiál na ich štatistické vyhodnotenie a odhad návrhových dažďov. 
Na Obr. 3.2 je znázornený detail analyzovaného dažďa z ombrografického záznamu, 
pomocou ktorého ďalej stanovíme:  

1. Celkovú výšku hz [mm] dažďa z ombrografického záznamu stanovíme odčítaním 
konečnej výšky dažďa od počiatočnej (Obr. 3.1 a detail Obr. 3.2). Táto charakteristika 
nadobúda hodnotu hz = 7,2 mm. 

2. Celkový čas trvania t [min] dažďa z ombrografického záznamu stanovíme odčítaním času 
medzi začiatkom a koncom dažďa (Obr. 3.1 a detail Obr. 3.2). Čas trvania analyzovaného 
úseku z ombrografického záznamu dažďa je t = 65 min, čas 805 až 910. 

3. Priemernú intenzitu celého dažďa i [mm.min-1] vypočítame podľa vzťahu: 

17, 2
0,11 .min

65
zh

i mm
t

                                                                                                (3.1) 

kde hZ [mm] je celková výška dažďa a t [min]  je celkový čas trvania dažďa.  

4. Priemernú špecifickú výdatnosť q [l.s-1.ha-1] zaznamenaného dažďa vypočítame                 
z intenzity toho istého dažďa tak, že intenzita v mm.min-1 sa prepočíta na l.s-1.ha-1. 
V praxi používame nasledovné vzťahy: 

1 1166,67 166,67.0,11 18, 4 . .q i l s ha                                                                              (3.2) 

1 10,11
0,006 18, 4 . .

0,006 0,006

i
i q q l s ha                                                                     (3.3) 

kde q je špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1] a i je intenzita dažďa [mm.min-1]. 
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5. Určenie maximálnej intenzity 5, 10, 15 a 30 minútového náhradného dažďa. Výšku 
spadnutých zrážok v závislosti na čase zapisuje ombrograf do ombrografického záznamu 
(ombrogramu) ako krivku v tvare súčtovej čiary výšky spadnutých zrážok.  

 

 

Obr. 3.2. Postup vyhodnotenia analyzovaného dažďa z ombrografického záznamu 

Ako možno vidieť z ombrografického záznamu, intenzita dažďa sa v čase mení.                
Ak spočiatku stúpa a ku koncu opäť klesá, ide o jednoduchý (jednovrcholový, jednomodálny) 
dážď. Ak intenzita znovu stúpne po dočasnom poklese, dážď sa nazýva dvojnásobný. V praxi 
sa často vyskytujú aj viacnásobné dažde. Pre praktické vodohospodárske výpočty nahrádzame 
skutočný dážď takzvanými náhradnými dažďovými oddielmi, (nazývané aj náhradné dažde) 
so zvolenými dobami trvania (najčastejšie 5, 10, 15, 30 min), ktoré majú konštantnú intenzitu, 
takzvanú intenzitu náhradného dažďa. Pritom predpokladáme, že tieto náhradné dažde majú 
taký istý účinok ako skutočný dážď v tom istom časovom úseku. 

Určenie takých náhradných dažďových oddielov, ktoré dosahujú najväčšie intenzity pre 

čas trvania t = 5, 10, 15 a 30 minút v rámci vyhodnocovaného dažďa urobíme tak, že pre 

tieto časové úseky vyhľadáme na krivke v ombrograme najvyšší zrážkový úhrn hz,t. Úseky 
spĺňajúce tieto požiadavky na krivke vyznačíme (Obr. 3.2). Odčítame výšku zrážok v týchto 

úsekoch a vypočítame priemerné intenzity ti : 

,z t
t

h
i

t


 


                                                                                                                          (3.4) 

kde ti  – intenzita náhradného dažďového oddielu (resp. náhradného dažďa) [mm.min-1], 

hz,t  – výška zrážok za časový úsek t [mm],  t – čas trvania náhradného dažďového 
oddielu (resp. náhradného dažďa) [min]. 

Maximálne intenzity 5, 10, 15 a 30 minútového náhradného dažďa nadobúdajú hodnoty 
i5 = 2,5 / 5 = 0,50 mm.min-1, i10 = 3,6 / 10 = 0,36 mm.min-1, i15 = 4,7 / 15 = 0,31 mm.min-1 
a i30  = 5,7 / 30 = 0,19 mm.min-1. 

6. Typ dažďa pre t = 5, 10, 15 a 30 minút podľa Hellmanovej klasifikácie dažďov určíme 
z Tabuľky 3.1. 
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Tabuľka 3.1. Hellmanova klasifikácia dažďov podľa ich intenzity [mm.min-1] 

Trvanie [min] 1 - 5 6 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 61 - 120 121 - 180 > 180 

Lejak ≥ 0,5 ≥ 0,3 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,2 ≥ 0,1 ≥ 0,10 ≥ 0,09 

Silný lejak ≥ 1,0 ≥ 0,8 ≥ 0,6 ≥ 0,5 ≥ 0,4 ≥ 0,3 ≥ 0,20 ≥ 0,10 

Prívalový dážď ≥ 2,0 ≥ 1,6 ≥ 1,2 ≥ 1,0 ≥ 0,8 ≥ 0,6 ≥ 0,45 ≥ 0,30 

Ide o dážď, ktorého priemerné intenzity it náhradných dažďových oddielov pre trvania 

t = 5, 10 a 15 minút zodpovedajú hodnotám, ktoré Hellman stanovuje pre lejak a hodnota 

pre trvanie t = 30 min je klasifikovaná ako obyčajný dážď.  

Predmetom riešenia tohto zadania je aj doplnenie chýbajúcich zrážkových údajov 
podľa nasledujúcich metód: 

1. Metóda vzdialenosťou váženého priemeru, 

2. Metóda pomeru k normálu. 

Vstupné údaje: Tabuľka 3.2 obsahujúca informácie o vzdialenostiach zrážkomerných staníc 
a údajoch o zrážkach od stanice s chýbajúcim úhrnom zrážok. 

Stanica 
Vzdialenosť i-tej 

stanice s chýbajúcim 
údajom – di,4 [km] 

Ročný úhrn z i-tej 
stanice – hz,r [mm] 

Dlhodobý priemerný 
ročný úhrn na 

stanici – hz,a [mm] 
1 5,73 714 728 
2 3,33 721 739 
3 9,15 739 716 
4 - ? 758 

 

3.1.2.  Doplnenie chýbajúcich zrážkových údajov  

Metóda vzdialenosťou váženého priemeru (IDW – „inverse distance weighting“) patrí 
k metódam založeným na lineárnej kombinácii hodnôt meraných v diskrétnych bodoch. 
Základným princípom metódy je priradenie väčšej váhy bodom, ktoré sú bližšie k hľadanému 
interpolovanému bodu (zrážkomernej stanici). Váhy interpolačnej funkcie sú teda iba 
funkciou vzdialenosti medzi interpolovaným bodom a zrážkomernými stanicami. Túto 
závislosť možno zapísať podľa nasledujúceho vzťahu: 
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                                                                                                                (3.5) 

kde hz,4 – chýbajúci ročný úhrn zrážok v stanici č. 4 [mm], hz,i  – ročný úhrn zrážok z i-tej 
stanice [mm], di, 4 – vzdialenosť i-tej stanice od stanice s chýbajúcim údajom [km, m],          
(v tomto prípade stanica č. 4). 

Ročný úhrn zrážok hz,4 v stanici 4 (Obr. 3.3 – červená farba) doplníme metódou inverznej 
váženej vzdialenosti podľa vzťahu 3.5. 
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Doplnený ročný úhrn zrážok v stanici 4 metódou inverznej váženej vzdialenosti má hodnotu 
721 mm. 

 

Obr. 3.3. Rozloženie zrážkomerných staníc a ich vzdialenosti od seba 

Metóda pomeru k normálu odhaduje úhrny zrážok v stanici ako funkciu normálu 
dlhodobého priemerného ročného úhrnu zrážok predmetnej stanice a zrážok susedných staníc. 
Doplnenie úhrnu zrážok možno vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu: 
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                                                                            (3.6) 

kde hz,r4 – chýbajúci ročný úhrn zrážok v stanici č. 4 [mm], hz,ai  – dlhodobý priemerný ročný 
úhrn z i-tej stanice [mm], (normál) a hz,i  – ročný úhrn zrážok z i-tej stanice [mm]. 

Ročný úhrn zrážok hz,4 v stanici 4 (Obr. 3.4 – červená farba) doplníme metódou pomeru 
k normálu podľa vzťahu 3.6. 
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Obr. 3.4. Rozloženie zrážkomerných staníc 

Doplnený ročný zrážkový úhrn v stanici 4 metódou pomeru k normálu má hodnotu 755,1 mm. 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by sa mal čitateľ oboznámiť a mal by vedieť, akým 
spôsobom vyhodnotiť ombrografický záznam dažďa, resp. stanoviť celkovú výšku dažďa, 
jeho celkové trvanie, priemernú intenzitu, priemernú špecifickú výdatnosť, maximálnu 
intenzitu 5, 10, 15 a 30-minútového dažďového oddielu a v neposlednom rade aj jeho typ 
podľa Hellmanovej klasifikácie dažďov. Zoznámiť by mal však aj s problematikou doplnenia 
chýbajúcich zrážkových údajov a to metódou vzdialenosťou váženého priemeru a metódou 
k normálu. 
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4   ZÁVISLOSŤ INTENZITY DAŽĎA OD JEHO TRVANIA 
A PERIODICITY. POKLES INTENZITY DAŽĎA OD JEHO JADRA. 

Základná terminológia: Je uvedená v predchádzajúcej kapitole 3. 

4.1.   Zadanie 4a: Stanovenie závislosti špecifickej výdatnosti dažďov q od času trvania 
náhradných dažďov ∆t a ich periodicite výskytu P v lokalite, v ktorej máme 
ombrografické pozorovania (metodika podľa Urcikána a Imriška) 

4.1.1.   Špecifická výdatnosť dažďa v zrážkomernej stanici, pre ktorú máme k dispozícii 
ombrografické pozorovania (metodika podľa Urcikána a Imriška) 

Keď vyhľadáme vo viacročnom (napr. 20-ročnom) úseku ombrografických pozorovaní 
všetky 5-minútové intenzity presahujúce zvolenú hodnotu limitnej intenzity podľa Hellmana, 
získame tak n 5-minútových intenzít väčších ako táto hodnota. Štatistickou analýzou 
získaných intenzít môžeme odhadnúť intenzity náhradných dažďov s požadovanou 
periodicitou P.  

Analýzu intenzít náhradných dažďov z rozsiahleho súboru 68 ombrografických staníc 
spracovali Šamaj s Valovičom (Šamaj a Valovič, 1973). Výsledky boli publikované vo forme 
máp, grafov a tabuliek, ktoré vyjadrujú vzťahy medzi intenzitou, časom trvania a periodicitou 
náhradného dažďa. Výsledky ich analýzy potom zovšeobecnili formou empirických funkcií 

Urcikán s Imriškom (Urcikán a Imriška, 1986). Nimi stanovené závislosti i = f(t, P), resp. 

q = f(t, P), sú široko využívané vo vodohospodárskej praxi, najmä pri návrhoch 
kanalizačných sietí a preto ich použijeme i v nasledujúcich výpočtoch.  

Úlohu budeme riešiť pomocou empirického vzťahu na výpočet náhradných dažďov podľa 
metodiky Urcikána a Imriška (Urcikán a Imriška, 1986) pre periodicity P = 0,5 a 1 a času 
trvania ∆t = 5, 10, 15, 30 minút. Závislosti q = f(t, P) graficky vykreslíme. 

Vstupné údaje: Zadaná ombrografická stanica č.1 Banská Bystrica (Urcikán a Imriška, 1986) 
s jej charakteristikami (Tab. 4.1 a Obr. 4.1). 

Tabuľka 4.1: Stanica Banská Bystrica a jej charakteristiky 

ID Ombrografická stanica q15 α α1 β β1 χ D 
1 Banská Bystrica 123,0 0,871 0,017 3,91 0,108 - 0,023 1,09 

 

kde q15 – špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1] s trvaním 15 min a P = 1 a α, α1, β, β1,            
χ, D – lokálne empirické parametre pre 68 spracovaných ombrografických staníc 
na Slovensku; sú uvádzané v Tab. 4.5 (Urcikán a Imriška, 1986). 
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Obr. 4.1. Rozmiestnenie ombrografických staníc na Slovensku 
(stanica Banská Bystrica – ID 1), podľa (Urcikán a Imriška, 1986) 

 

V zadanej stanici vypočítame špecifickú výdatnosť dažďa q pre čas trvania t = 5, 10, 15, 
30 minút a periodicity P = 1 a P = 0,5, podľa nasledujúcich vzťahov.  
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                                                                                                                         (4.1) 
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   1B P                                                                                                                            (4.4) 

kde P – periodicita náhradných dažďov [-], K, a, B – empirické parametre platné pre danú 
stanicu [-], t∆q  – špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1] s trvaním ∆t [min], ∆t – trvanie 

náhradného dažďa [5, 10, 15, 30 min], q15 – špecifická výdatnosť dažďa [l.s-1.ha-1]                
s trvaním 15 min a P = 1 a α, α1, β, β1, χ, D – lokálne empirické parametre pre 68 
spracovaných ombrografických staníc na Slovensku; sú uvádzané v Tabuľke 4.5. 
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Výsledky zapíšeme do prehľadnej Tabuľky 4.2. 

Tabuľka 4.2. Závislosti špecifickej výdatnosti náhradného dažďa (q) od času jeho trvania (∆t) 
a periodicite (P) v zrážkomernej stanici Banská Bystrica 

Parameter, charakteristika P = 1 P = 0,5 
K 1781,9 2095,1 
a 0,871 0,861 
B 3,91 4,21 

q5 [l.s
-1.ha-1] 223,5 255,2 

q10 [l.s
-1.ha-1] 157,1 182,6 

q15 [l.s
-1.ha-1] 123,0 144,5 

q30 [l.s
-1.ha-1] 76,6 91,5 

Vypočítané hodnoty špecifických výdatností dažďa tq∆  v závislosti od trvania dažďa graficky 

vykreslíme (Obr. 4.2). 

 

Obr. 4.2. Špecifické výdatností dažďa tq∆  v závislosti od trvania dažďa pre stanicu Banská 

Bystrica (podľa metodiky Urcikána a Imriška, 1986) 

 

4.2.   Zadanie 4b: Stanovenie závislosti špecifickej výdatnosti dažďov q od času trvania 
náhradných dažďov ∆t a ich periodicity P v lokalite, pre ktorú nemáme k dispozícii 
ombrografické pozorovania 

Predmetom riešenia je túto úlohu vypočítať podľa metodiky od nasledujúcich autorov: 

1. Urcikána a Imriška. 

2. Šamaja a Valoviča. 

a to pre periodicity P = 0,5 a P = 1 a čas trvania ∆t = 5, 10, 15, 30 minút. Závislosti q = f(t, P) 
graficky vykreslíme.  
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4.2.1.   Stanovenie špecifickej výdatnosti dažďa v lokalite, pre ktorú nemáme k dispozícii   
ombrografické pozorovania 

Väčšina nových vodohospodárskych stavieb je navrhovaná v oblastiach v ktorých 
nemáme pozorovania veličín, ktoré sú potrebné na ich dimenzovanie. V prípade návrhových 
dažďov postupujeme tak, že najskôr odhadneme návrhové veličiny v mieste 
s ombrografickými pozorovaniami a z nich potom odhadneme návrhové veličiny v miestach 
bez priamych pozorovaní. V tomto príklade uvádzame dva na Slovensku používané postupy: 

1. Metodika podľa Urcikána a Imriška 

Vstupné údaje: Zadaná lokalita bez ombrografických pozorovaní (Obr. 4.1). 

Na mape k cvičeniu (Obr. 4.1) vyberieme 3 najbližšie ombrografické stanice v okolí 
zadanej lokality. Určíme vzdialenosti Li týchto staníc od zadanej lokality. Podľa vzťahov 
uvedených v úlohe 4a vypočítame parametre Ki, ai, Bi pre P = 1 a 0,5 na základe tabuľkových 
parametrov q15, α, α1, β, β1, χ, D v týchto troch staniciach v okolí zadanej lokality (Tab. 4.5). 
Poznámka: parametre K, a, B sú priamo určené v literatúre (Urcikán a Imriška, 1986)            
pre P = 1. Hľadané hodnoty parametrov K, a, B pre danú lokalitu vypočítame vážením 
vzdialenosťou Li (najbližšia stanica = najväčšia váha) takto podľa vzťahu: 
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kde m – váhový koeficient, K, a, B – hľadané parametre, Ki, ai, Bi – hodnoty vypočítaných 
parametrov z 3 najbližších spracovaných ombrografických staníc, Li – vzdialenosti 
zadanej lokality od najbližších staníc [km]. 

Hľadanú špecifickú výdatnosť q vypočítame dosadením vypočítaných vážených parametrov 
K, a, B do vzťahu (4.1) uvedenom v úlohe 4a. 

Najbližšie spracované ombrografické stanice k zadanej lokalite majú ID 1, 35, 62. 
Z tabuľky v publikácii Urcikán, Imriška (Urcikán a Imriška, 1986) zistíme, že ide o Banskú 
Bystricu, Motyčky a Turčianske Teplice, pričom odčítame pre P = 1 hodnoty parametrov Ki, 
ai, Bi pre tieto tri stanice. Pre P = 0,5 parametre Ki, ai, Bi vypočítame pomocou vzťahov 
v úlohe 4.1. Ďalej určíme vzdialenosti Li každej stanice od zadanej lokality v km (podľa 
mierky mapy). Vypočítame hľadané parametre K, a, B a potom pomocou nich určíme 
špecifickú výdatnosť dažďa q pre jednotlivé trvania Δt. 
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Tabuľka 4.3.  Vzdialenosti Li každej stanice od zadanej lokality bez pozorovaní v km                  
so svojimi empirickými parametrami pre P = 1 

Stanice Ki ai Bi Li [km] 

1 1781,9 0,871 3,91 5 
35 1787,0 0,876 2,38 7 
62 2238,2 0,930 5,64 6 

Tabuľka 4.4.  Závislosti špecifickej výdatnosti náhradného dažďa (q) od času trvania 
náhradného dažďa (∆t) a periodicite (P) pre lokalitu bez ombrografických 
pozorovaní 

Parameter, charakteristika P = 1 P = 0.5 
K 1932,6 2342,8 
a 0,892 0,894 
B 4,05 4,36 

q5 [l.s
-1.ha-1] 234,3 273,2 

q10 [l.s
-1.ha-1] 163,2 192,2 

q15 [l.s
-1.ha-1] 126,8 150,1 

q30 [l.s
-1.ha-1] 77,9 92,8 

Vypočítané hodnoty špecifických výdatností dažďa tq v závislosti od trvania dažďa graficky 

vykreslíme. 

 

Obr. 4.3. Špecifické výdatností dažďa tq  v závislosti od trvania dažďa s periodicitou P = 0,5 
a P = 1 pre lokalitu bez ombrografických pozorovaní (podľa metodiky Urcikána a Imriška, 1986) 
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Tabuľka 4.5. Hodnoty špecifickej výdatnosti dažďa q15 a empirických parametrov pre 
jednotlivé stanice podľa Urcikána a Imriška, hodnoty K, a, B sú uvedené           
pre P = 1 (Urcikán a Imriška, 1986) 

ID Ombrografická stanica q15 α α1 β β1 χ, D K a B 
1 Banská Bystrica 123,0 0,871 0,017 3,91 0,108 -0,023 1,09 1781,9 0,871 3,91
2 Banská Štiavnica 148,4 0,911 -0,001 4,84 0,223 0,175 0,46 2467,5 0,911 4,84
3 Bratislava VÚ 115,9 0,790 -0,045 1,46 0,368 0,313 0,31 1153,7 0,790 1,46
4 Brezno 126,1 0,862 0,004 3,45 0,173 0,156 0,53 1736,7 0,862 3,45
5 Čadca 142,4 0,916 -0,023 4,22 0,043 0,205 0,48 2302,3 0,916 4,22
6 Čertižné 142,8 0,837 -0,040 1,06 0,502 0,395 0,19 1528,9 0,837 1,06
7 Číž 150,2 0,882 -0,033 2,20 0,427 0,373 0,25 1967,2 0,882 2,20
8 Dobšinská ľad. jaskyňa 155,0 0,861 0,015 2,96 0,112 0,062 0,80 2054,5 0,861 2,96
9 Dolný Kubín 135,6 0,890 0,005 1,79 0,270 0,216 0,43 1752,7 0,890 1,79

10 Gelnica 154,0 0,772 -0,011 1,55 0,352 0,245 0,36 1484,5 0,772 1,55
11 Hliník nad Hronom 140,2 0,948 0,012 5,78 0,092 0,138 0,58 2637,1 0,948 5,78
12 Holíč 127,5 0,853 -0,029 2,54 0,208 0,199 0,50 1608,3 0,853 2,54
13 Hrachovo 131,6 0,919 0,004 5,02 0,123 0,024 0,92 2245,8 0,919 5,02
14 Humenné 156,7 0,938 0,052 5,07 -0,087 -0,154 1,79 2781,7 0,938 5,07
15 Hurbanovo 111,0 0,891 0,004 2,73 0,064 0,057 0,84 1542,5 0,891 2,73
16 Ilava 135,6 0,856 -0,008 3,41 0,144 0,077 0,77 1839,6 0,856 3,41
17 Jarabá 155,4 0,851 0,006 3,83 0,123 0,034 0,89 2152,2 0,851 3,83
18 Kežmarok 111,4 0,756 0,002 0,90 0,432 0,335 0,21 963,3 0,756 0,90
19 Komárno 102,2 0,917 -0,022 2,06 0,392 0,333 0,29 1434,9 0,917 2,06
20 Košice-Bankov 147,6 0,858 0,020 3,14 0,121 0,032 0,89 1970,7 0,858 3,14
21 Košice-Barca 139,4 0,940 -0,006 4,28 0,155 0,102 0,68 2374,0 0,940 4,28
22 Kšinná 131,3 0,831 -0,021 1,97 0,267 0,234 0,43 1504,9 0,831 1,97
23 Kuchyňa-Nový Dvor 122,7 0,839 -0,005 2,50 0,042 0,050 0,83 1496,9 0,839 2,50
24 Ladzany 134,6 0,987 -0,004 6,39 0,175 0,171 0,52 2809,3 0,987 6,39
25 Lešť 139,3 0,858 0,047 6,34 -0,052 -0,115 1,67 2305,6 0,858 6,34
26 Liptovský Hrádok 112,8 0,849 0,015 2,04 0,067 0,047 0,84 1354,2 0,849 2,04
27 Liptovská Teplička 129,1 0,751 -0,064 0,93 0,548 0,583 0,01 1106,7 0,751 0,93
28 Lom nad Rimavicou 136,6 0,810 -0,046 1,57 0,483 0,391 0,19 1439,3 0,810 1,57
29 Ľubochňa 114,2 0,752 0,023 1,10 0,259 0,100 0,66 1000,8 0,752 1,10
30 Lučenec 133,4 0,921 -0,022 4,95 0,225 0,159 0,56 2275,9 0,921 4,95
31 Malé Bielice 132,5 0,886 0,006 3,73 0,027 -0,033 1,13 1953,8 0,886 3,73
32 Martin 126,0 0,828 0,006 2,24 0,031 -0,041 1,15 1468,5 0,828 2,24
33 Modra-horáreň 122,9 0,808 -0,050 0,75 0,495 0,300 0,34 1188,2 0,808 0,75
34 Motešice-Letný Dvor 146,9 0,780 -0,017 1,25 0,311 0,177 0,51 1398,1 0,780 1,25
35 Motyčky 136,4 0,876 -0,036 2,38 0,309 0,326 0,26 1787,0 0,876 2,38
36 Nenince 124,9 0,863 -0,030 3,06 0,330 0,321 0,29 1675,0 0,863 3,06
37 Nitra 131,0 0,916 0,002 4,33 0,005 0,004 0,99 2132,4 0,916 4,33
38 Nitrianske Pravno 139,2 0,822 -0,009 2,18 0,049 0,030 0,90 1592,9 0,822 2,18
39 Nový Tekov 134,2 0,928 0,011 4,45 0,081 0,090 0,71 2253,6 0,928 4,45
40 Oravská Lesná 133,1 0,858 -0,013 2,85 0,207 0,201 0,47 1738,5 0,858 2,85
41 Oravský Podzámok 119,7 0,751 -0,013 1,27 0,265 0,176 0,54 1066,8 0,751 1,27
42 Oravská Polhora 111,0 0,837 -0,036 1,76 0,324 0,274 0,35 1266,2 0,837 1,76
43 Papín 144,0 0,918 0,032 4,18 0,073 -0,014 1,05 2331,8 0,918 4,18
44 Piešťany 132,7 0,810 0,007 2,13 0,003 -0,053 1,20 1472,5 0,810 2,13
45 Poprad 108,6 0,905 0,004 5,24 0,084 0,155 0,48 1828,5 0,905 5,24
46 Prešov 129,6 0,890 0,032 5,05 -0,106 -0,109 1,58 2097,7 0,890 5,05
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47 Prievidza 131,7 0,828 0,015 2,41 0,053 0,032 0,88 1557,3 0,828 2,41
48 Rožňava 151,7 0,943 -0,010 2,89 0,300 0,221 0,47 2388,4 0,943 2,89
49 Skalnaté Pleso 138,0 0,683 0,031 1,55 -0,139 -0,025 1,14 1091,2 0,683 1,55
50 Spišská Nová Ves 130,0 0,910 -0,036 3,33 0,269 0,265 0,35 1961,1 0,910 3,33
51 Starý Smokovec 122,8 0,853 -0,012 4,23 0,128 0,180 0,47 1756,5 0,853 4,23
52 Stropkov 133,4 0,836 0,028 2,61 0,031 -0,043 1,17 1631,6 0,836 2,61
53 Svätuša 144,6 0,927 0,013 4,01 0,140 0,066 0,79 2359,8 0,927 4,01
54 Štós-kúpele 137,4 0,753 0,034 1,31 0,080 -0,093 1,41 1235,8 0,753 1,31
55 Štrbské Pleso 119,0 0,877 -0,012 3,31 0,319 0,309 0,28 1673,2 0,877 3,31
56 Štúrovo 147,0 0,806 0,002 2,01 0,173 0,151 0,58 1599,4 0,806 2,01
57 Švermovo 145,0 0,860 0,006 3,85 0,048 0,066 0,76 2046,9 0,860 3,85
58 Tesárske Mlyňany 146,9 0,928 0,061 4,19 -0,049 -0,062 1,23 2428,7 0,928 4,19
59 Trebišov 144,2 0,874 0,032 4,49 0,131 0,095 0,70 2185,1 0,874 4,49
60 Trenčianske Biskupice 128,8 0,830 -0,009 2,46 0,262 0,206 0,50 1536,0 0,830 2,46
61 Trnava 139,7 0,918 -0,019 3,44 0,149 0,173 0,53 2158,8 0,918 3,44
62 Turčianske Teplice 124,0 0,930 0,002 5,64 0,029 -0,051 1,22 2238,2 0,930 5,64
63 Valaská Belá 139,8 0,720 0,002 1,38 0,152 0,085 0,72 1175,3 0,720 1,38
64 Veľké Rovné-Podivor 146,6 0,828 -0,022 1,43 0,267 0,156 0,60 1589,8 0,828 1,43
65 Vígľaš-Pstruša 121,4 0,805 0,023 2,65 -0,022 -0,005 1,02 1395,6 0,805 2,65
66 Zborov 149,9 0,888 0,026 2,23 0,040 -0,030 1,12 1994,5 0,888 2,23
67 Zvolen-Hájniky 137,6 0,845 0,017 3,25 0,119 0,075 0,77 1803,7 0,845 3,25
68 Žilina 131,8 0,859 0,037 3,90 0,011 0,012 0,95 1863,5 0,859 3,90

2. Metodika podľa Šamaja a Valoviča 

Šamaj s Valovičom (Šamaj a Valovič, 1973) vypracovali pre Slovensko mapy, opisujúce 
zmeny parametra α a intenzít náhradných dažďov pre rôzne periodicity. Využitím týchto máp 
a na základe metodiky Šamaja a Valoviča určíme špecifickú výdatnosť dažďa v zadanej 
lokalite, pre ktorú nemáme k dispozícii ombrografické pozorovania. 

Vstupné údaje: Zadaná lokalita bez ombrografických pozorovaní (Obr. 4.1). 

V prvom kroku z Obr. 4.4 určíme interpoláciou hodnotu parametra α pre P = 1 v zadanej 
lokalite, kde nemáme k dispozícii ombrografické pozorovania. Táto hodnota pre vybranú 
lokalitu je α = 0,73. 

Obr. 4.4. Hodnoty koeficientu a pre periodicitu P = 1 v rámci Slovenska 
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Z Obr. 4.5 ďalej určíme interpoláciou špecifickú výdatnosť 15-minútového náhradného 
dažďa (q1) s periodicitou P = 1 pre zadanú lokalitu. Špecifická výdatnosť náhradného dažďa 
je q1 = 130 l.s-1.ha-1 pre periodicitu P = 1. 

 

Obr. 4.5. Hodnoty špecifických výdatností náhradných dažďov q pre trvanie t = 15 minút 
a periodicitu P = 1v rámci Slovenska 

Potom vyberieme z Tabuľky 4.6 z najbližších ombrografických staníc k zadanej lokalite tú 
stanicu, ktorá má hodnotu α najbližšiu k hodnote α zadanej lokality a odčítame pre túto 
stanicu špecifickú výdatnosť 15-minútového náhradného dažďa (q2) s periodicitou P = 1.  

Tabuľka 4.6. Hodnoty koeficienta α a špecifických výdatností dažďov q pre trvanie Δt = 5, 
10, 15 a 30 minút a pre P = 1 a P = 0.5  v ombrografických staniciach podľa 
Šamaja a Valoviča (Šamaj a Valovič, 1973) 

Stanica P = 1 P = 0,5 Stanica P = 1 P = 0,5 

ID α  q5 q10 q15 q30 q5 q10 q15 q30 ID α  q5 q10 q15 q30 q5 q10 q15 q30 

1 0,722 222 156 124 77 253 181 144 91 35 0,777 277 180 136 82 335 218 166 100 

2 0,727 270 188 147 91 303 218 173 110 36 0,727 231 157 122 76 278 197 155 96 

3 0,735 224 151 117 72 274 184 142 88 37 0,740 237 166 127 78 292 205 158 97 

4 0,722 233 162 127 79 273 196 155 98 38 0,727 267 178 138 85 311 211 163 100 

5 0,767 265 181 138 84 335 231 176 107 39 0,772 250 172 133 80 301 211 163 100 

6 0,829 310 193 143 83 380 240 182 107 40 0,735 250 169 132 81 306 209 162 101 

7 0,791 304 193 146 87 378 248 186 113 41 0,700 225 152 120 76 274 188 147 94 

8 0,727 298 196 152 94 350 240 188 120 42 0,777 228 148 111 89 270 178 135 80 

9 0,824 289 182 134 77 350 225 170 102 43 0,765 262 181 140 85 320 228 177 109 

10 0,683 290 193 150 95 348 240 188 122 44 0,713 253 168 132 82 300 201 158 100 

11 0,781 257 177 138 84 304 213 172 110 45 0,726 195 138 108 68 225 162 131 85 

12 0,731 245 162 125 77 295 200 154 95 46 0,744 230 162 129 81 268 193 157 102 

13 0,742 231 166 130 81 281 200 157 98 47 0,727 249 168 131 82 300 203 158 100 

14 0,781 293 200 153 92 355 249 194 120 48 0,839 323 202 149 86 390 249 187 112 

15 0,808 228 146 112 66 277 182 138 84 49 0,591 238 171 139 94 279 203 165 114 

16 0,709 250 173 134 84 287 202 163 103 50 0,786 254 171 130 77 305 205 157 91 

17 0,683 273 193 149 95 320 234 187 122 51 0,687 214 154 122 77 253 188 149 95 
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18 0,700 225 145 110 69 278 185 144 90 52 0,709 250 169 132 84 298 204 160 102 

19 0,847 219 138 102 59 273 173 130 76 53 0,779 272 187 142 87 338 232 176 106 

20 0,781 275 188 145 89 324 226 178 112 54 0,701 259 174 135 85 303 208 163 106 

21 0,727 272 183 138 83 312 214 165 99 55 0,758 228 157 120 74 275 192 149 94 

22 0,754 255 168 130 80 312 212 163 135 56 0,692 280 186 144 91 340 230 180 115 

23 0,718 234 158 122 76 280 188 146 91 57 0,705 260 182 144 90 300 211 169 113 

24 0,805 250 174 134 80 290 210 164 100 58 0,773 274 183 142 88 348 239 189 120 

25 0,617 222 168 138 93 253 198 166 115 59 0,700 253 178 141 90 299 218 178 118 

26 0,767 226 147 112 68 270 179 138 85 60 0,740 240 165 129 80 293 202 160 100 

27 0,705 252 162 124 77 332 221 172 107 61 0,786 273 184 140 84 334 225 171 102 

28 0,744 270 176 136 84 330 219 168 104 62 0,727 220 160 122 76 253 184 143 89 

29 0,700 222 146 113 72 261 177 140 90 63 0,637 256 175 138 90 300 210 168 111 

30 0,751 249 170 133 82 286 200 158 99 64 0,767 300 192 146 88 362 232 176 107 

31 0,749 252 171 131 80 290 202 156 96 65 0,675 219 152 121 78 265 183 146 94 

32 0,731 237 161 126 79 285 193 152 94 66 0,795 310 195 147 87 373 241 182 109 

33 0,810 261 165 123 73 326 204 153 89 67 0,700 253 178 141 90 299 218 178 118 

34 0,731 283 188 144 90 342 228 177 111 68 0,718 234 158 122 76 280 188 146 91 
 

Najvhodnejšia je v tomto prípade stanica ID 62, Turčianske Teplice, s α = 0,727. Pre túto 
stanicu odčítame z Tabuľky 4.6 špecifickú výdatnosť 15-minútového náhradného dažďa q2 
s P = 1. Táto charakteristika má hodnotu q2 = 122 l.s-1.ha-1.  

Potom vypočítame koeficient k podľa vzťahu: 

1

2

130
1,066

122

q
k

q
                                                                                                               (4.9) 

kde k – koeficient [-], q1 – špecifická výdatnosť náhradných dažďov určená z Obr. 4.4          
[l.s-1.ha-1], q2 – špecifická výdatnosť náhradných dažďov odčítaná z Tabuľky 4.6            
[l.s-1.ha-1]. 

Týmto koeficientom k násobíme špecifické výdatnosti náhradných dažďov s ľubovoľnou 
periodicitou a časom trvania v zvolenej najbližšej ombrografickej stanici Turčianske Teplice 
(v Tab. 4.5), čím získame hľadané hodnoty špecifických výdatností náhradných dažďov 
pre trvania Δt = 5, 10, 15 a 30 min a periodicitu P = 0.5 a 1 pre danú lokalitu                       

bez ombrografických pozorovaní. Vypočítané hodnoty špecifických výdatností dažďa tq  

v závislosti od trvania dažďa vykreslíme do grafu a zapíšeme do prehľadnej tabuľky (Szolgay 
a kol., 2004; Mosný, 2004).  

Tabuľka 4.7. Závislosti špecifickej výdatnosti náhradného dažďa (q) od času trvania 
náhradného dažďa (∆t) a periodicite (P) pre lokalitu bez ombrografických 
pozorovaní 

Δt 
[min] 

q (P=1) 
(z Tab. 4.5) 

q (P=1) 
 (zadaná lokalita) 

q (P=0,5) 
 (z Tab. 4.5)

q (P=0,5) 
 (zadaná lokalita) 

5 220 234.5 253 269.7 
10 160 170.6 184 196.1 
15 122 130.1 143 152.4 
30 76 81.0 89 94.9 
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Obr. 4.6. Špecifické výdatností dažďa tq∆  v závislosti od trvania dažďa s periodicitou P = 0,5 

a P = 1 pre lokalitu bez ombrografických pozorovaní  (metodika podľa Šamaja a Valoviča, 1973) 

 

4.3.   Zadanie 4c: Stanovenie poklesu intenzity, resp. výdatnosti dažďa od jeho jadra –  
redukcia návrhového dažďa na plochu 

Predmetom riešenia je túto úlohu vypočítať podľa ďalej uvedených autorov: 

1. podľa Frühlinga. 

2. podľa Grissoleta. 

3. podľa Spechta. 

4. podľa Levina a Mjačkova. 

5. podľa vzťahov Ústav fyziky atmosféry AV ČR. 

 

4.3.1.Redukcia návrhového dažďa na plochu – zistenie poklesu výdatnosti dažďa                   
od jeho jadra 

Krátkodobé prívalové dažde zasahujú najmä menšie plochy, pričom ich intenzita nie         
je na zasiahnutej ploche rovnaká. Najväčšia je v jadre dažďa a potom so vzdialenosťou         
od jadra klesá. Čím je dážď intenzívnejší, tým menšia býva zasiahnutá plocha dažďom            
a naopak. Pri výpočte odtoku z plochy zaťaženej návrhovým dažďom môžeme použiť napr. 
viaceré empirické redukcie bodovej hodnoty výdatnosti dažďa; ako napr. podľa Frühlinga, 
Grissoleta, Spechta, Levina & Mjačkova (Szolgay a kol., 2004). Tieto historické empirické 
vzťahy, ktoré boli odvodené v minulom storočí, predstavujú len isté schémy zložitých 
prírodných dejov. Novší prístup, založený na reálnych meraniach zrážok predstavujú napr. 
krivky odvodené na Ústave fyziky atmosféry AV v ČR, ktoré vyjadrujú redukčný súčiniteľ 
dažďa v závislosti od jeho trvania a plochy (Obr. 4.7), pričom sú tieto krivky použiteľné 
i v podmienkach Slovenska: 
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Vstupné údaje: Pre stanicu č.1 hodnota je zadaná maximálna výdatnosť                       
qmax = 45,351 l.s-1.ha-1, vzdialenosť od jadra dažďa ri = 2,822 km a zasiahnutá plocha           

S  = 100 km2. 

Pokles intenzity (resp. výdatnosti) dažďa v závislosti od zasiahnutej plochy môžeme 
vyjadriť redukčným súčiniteľom κ [-] takto: 

max

q

q
                                                                                                                                 (4.10) 

kde qmax – maximálna výdatnosť [l.s-1.ha-1] v jadre dažďa a q  – priemerná výdatnosť dažďa 

[l.s- 1.ha- 1] (redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra).  

V prvom kroku vypočítame návrhovú výdatnosť dažďa qmax pre P = 1 a t = 60 min pre 
zadanú stanicu podľa úlohy 4a. Určíme redukčný súčiniteľ κ podľa jednotlivých autorov 
(Frühlinga, Grissoleta, Spechta, Levina a Mjačkova). Vypočítame priemernú výdatnosť dažďa 
redukovanú v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou redukčného súčiniteľa podľa 
jednotlivých autorov. 

 

Určenie redukčného súčiniteľa κ: 

1. Metodický postup podľa Frühlinga 

Podľa Frühlinga klesá výdatnosť z maximálnej hodnoty qmax v jadre k okrajom 
zasiahnutej plochy podľa paraboly. Priemerná intenzita bude od jadra dažďa ubúdať                    
na kruhových plochách s polomerom ri  [km] podľa vzorca: 

11 0,005 1 0,005 2,8822 0,9916r                                                                         (4.11) 

kde κ – redukčný súčiniteľ, ri  – vzdialenosť od jadra dažďa [km]. Zo vzťahu 4.10 vyplýva, 

že:  

max
1 10,9916.45,351 44,97 . .l aq q s h      

Priemerná výdatnosť dažďa redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou 
redukčného súčiniteľa vypočítaného podľa Frühlinga je 44,97 l.s-1.ha-1. 

2. Metodický postup podľa Grissoleta 

Redukčný súčiniteľ κ možno podľa Grissoleta vyjadriť nasledovne podľa vzťahu takto: 

60 0,003 60 0,003.2,8822
0,99948

60 0,014 60 0,014 .2,8822
i

i

r

r
  
  

 
                                                              (4.12) 

kde κ – redukčný súčiniteľ, ri  – vzdialenosť od jadra dažďa [km]. 

Potom podľa vzťahu 4.10 platí, že:  

a
1 1

m x 0,99948.45,351 45,32 . .l aq q s h      

Priemerná výdatnosť dažďa redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou 
redukčného súčiniteľa vypočítaného podľa Grissoleta je 45,32 l.s-1.ha-1. 
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3. Metodický postup podľa Spechta 

Specht určil pokles výdatnosti dažďa v závislosti od zasiahnutej plochy S vzťahom: 

12 12
1 1

0,68
100S

                                                                                                           (4.13) 

kde κ – redukčný súčiniteľ, S  – zasiahnutá plocha [km2]. 

Zo vzťahu 4.10 vyplýva, že: 

max
1 10, 68.45,35 8 . .1 30, 9 lq aq s h      

Priemerná výdatnosť dažďa redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou 
redukčného súčiniteľa vypočítaného podľa Spechta je 30,89 l.s-1.ha-1. 

4. Metodický postup podľa Levina a Mjačkova, 

Levin a Mjačkov uvažujú s poklesom qmax s rastom plochy S podľa Tabuľky 4.8. 

Tabuľka 4.8. Pokles výdatnosti s rastom plochy S 

S κ 

[km2] [-] 

1 0,95 

5 0,84 

25 0,80 

1000 0,75 

2500 0,67 

Redukčný súčiniteľ κ odhadnutý interpoláciou podľa metodiky Levina a Mjačkova                       
je κ = 0,80. Potom podľa vzťahu 4.10 platí, že:  

max
1 10,8.45,351 3 . .36, 0 lq aq s h      

Priemerná výdatnosť dažďa redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou 
redukčného súčiniteľa vypočítaného podľa Levina a Mjačkova je 36,30 l.s-1.ha-1. 

5. Metodický postup podľa vzťahov Ústav fyziky atmosféry AV ČR 

Na Ústave fyziky atmosféry AV v ČR odvodili z reálnych meraní zrážok na vyjadrenie 
redukcie dažďa na plochu tieto krivky (Obr. 4.7). 
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Obr.4.7. Grafické vyjadrenie koeficientu κ v závislosti od veľkosti plochy a trvania dažďa t  
(t = 1, 3, 6, 12 h a 1-5 dní) 

 

Redukčný súčiniteľ κ odčítaný pre plochu S  = 100 km2 z Obr. 4.7 má hodnotu 0,84  . 

Potom zo vzťahu 4.10 vyplýva, že:  

max
1 10,84.45,35 1 . .1 38, 0 lq aq s h      

Priemerná výdatnosť dažďa redukovaná v závislosti od vzdialenosti jadra dažďa pomocou 
redukčného súčiniteľa vypočítaného podľa vzťahov ÚFA AV ČR je 38,10 l.s-1.ha-1. 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by mal čitateľ vedieť stanoviť závislosti špecifickej 
výdatnosti dažďov od času trvania náhradných dažďov a ich periodicity výskytu v lokalite,         
v ktorej máme ombrografické pozorovania a v lokalite, pre ktorú nemáme k dispozícii 
ombrografické pozorovania. V neposlednom rade by sa mal oboznámiť taktiež so spôsobom 
stanovenia poklesu intenzity, resp. výdatnosti dažďa od jeho jadra (redukciou návrhového 
dažďa na plochu) podľa metodiky od rôznych autorov.  
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5   HYDROMETRICKÝ ZÁPISNÍK A VÝPOČET PRIETOKU 
VYBRANÝMI METÓDAMI 

Základná terminológia (OTN ŽP 3103:05; OTN ŽP 3101:05, STN 736820): 

 bodová rýchlosť (point velocity) – rýchlosť prúdenia vody v bode vodného útvaru.  

Poznámka: Táto rýchlosť nie je konštantná, ale v každom časovom okamžiku nadobúda 
inú hodnotu označovanú ako okamžitá bodová rýchlosť. Jej vektor náhodne kmitá 
(pulzuje) okolo určitej hodnoty - strednej bodovej rýchlosti, ktorá je definovaná ako 
spriemerovaná hodnota okamžitých bodových rýchlostí za určitý časový interval. 
Spracovanie veľkého množstva experimentálnych meraní ukazuje, že hodnota strednej 
rýchlosti prúdenia v bode nezávisí od časového intervalu, pokiaľ tento interval              
nie je príliš krátky. V praktických úlohách hydrológie sa pracuje so spriemerovanými 
bodovými rýchlosťami, ktoré sa dosiahnu tým, že rýchlosť v bode sa meria určitý čas, 
ktorý je potrebný na vylúčenie vplyvu pulzácií. Pri praktických hydrologických 
meraniach prietokov sa odporúča jednotný optimálny čas merania 50 sekúnd. Moderné 
signálne zariadenia na meranie počtu otáčok vrtule môžu pracovať s nastaviteľným 
časom, alebo s nastaviteľným počtom otáčok. 

 hydrometria (hydrometry) – časť hydrológie zaoberajúca sa spôsobmi merania 
hydrologických prvkov a potrebnými prístrojmi, ako aj metódami ich získavania, 
prenosu, spracovania a archivácie hydrologických údajov. 

 kalibrácia vodomernej vrtule (current meter calibration) – experimentálna previerka 
vzťahu medzi rýchlosťou prúdenia vody a otáčkami vrtule. 

 merná zvislica (gauging vertical) – zvislica v prietokovom profile toku, v ktorej                
sa vykonávajú bodové alebo integračné merania rýchlosti prúdenia vody a hĺbky vody. 

 priemerná povrchová rýchlosť (mean surface velocity) – pomer súčtu elementárnych 
bodových rýchlostí na hladine vody prietokového profilu a šírky hladiny. 

 priemerná profilová rýchlosť (mean velocity of discharge section) – pomer prietoku 
vody a plochy prietokového profilu. 

 priemerná zvislicová rýchlosť (vertical mean velocity) – pomer súčtu elementárnych 
bodových rýchlostí v zvislici a hĺbky vody. 

 prietok (discharge, flow) – objem vody, ktorá pretiekla prietokovým profilom                   
za jednotku času, alebo pretekanie vody prietokovým profilom. 

 prietokový profil (discharge cross section) – časť priečneho profilu koryta toku 
ohraničená voľnou hladinou a omočeným obvodom koryta toku. 

 vodomerný profil (discharge measurement cross section) – priečny profil toku vybavený 
vodočtom, v ktorom sa merajú vodné stavy, prietoky, prípadne ďalšie hydrologické 
prvky. 

 vodomerná vrtuľa (current meter) – prístroj na bodové meranie rýchlosti prúdenia vody. 
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Z historického vývoja problematiky merania prietokov poznáme v súčasnosti viaceré 
metódy merania prietoku v otvorených korytách tokov. Delíme ich na priame a nepriame.           
Za priame metódy merania prietokov označujeme také, ktorých výstupná veličina je prietok, 
bez ďalších potrebných výpočtov. Najčastejšie sú realizované na prameňoch, avšak 
vykonávajú sa aj na malých tokoch pri nízkych vodných stavoch. Na tokoch, kde                     
nie je možné z dôvodu veľkých prietokov, malého spádu alebo bez možnosti vzdutia hladiny 
použiť predchádzajúci spôsob merania, stanovujeme prietok výpočtom z iných, ľahšie 
merateľných veličín. Na nepriame meranie prietoku boli časom vyvinuté rôzne metódy 
merania založené na meraní rýchlostí prúdenia vody (napr. hydrometrickou vrtuľou, 
bezvrtuľovým hydrometrickým prístrojom alebo plavákom), či využívajúce poznatky                
z chémie, fyziky a hydrauliky (pomocou indikačných látok, merných priepadov alebo žľabov 
a ultrazvukového Dopplerovho javu).  

Metódy, ktoré budú použité na výpočet prietoku v tomto zadaní patria k nepriamym 
metódam a sú založené na stanovení prietokov vyhodnotením rýchlostného poľa, ktoré sa určí 
hydrometrovaním. Hydrometrovanie je meranie bodových rýchlostí prúdenia vody v danom 
priečnom profile a v stanovených zvisliciach pomocou hydrometrického zariadenia (obyčajne 
hydrometrickou vrtuľou). Merné zvislice sa volia tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola 
najmenej dva priemery vodomernej vrtule a umiestňujú sa najčastejšie v rovnakých 
vzdialenostiach medzi sebou. Počet merných bodov vo zvislici sa volí v závislosti od hĺbky 
vody H vo zvislici, od priemeru použitej vrtule a od požadovanej presnosti merania. Výšky 
bodov merania sa stanovujú od dna toku v násobkoch hĺbky H vo zvislici. Čas merania 
rýchlosti v jednom bode musí trvať najmenej 40 s pri použití vrtule a počítadla s registráciou 
každej otáčky vrtule. Výsledky merania sa zapisujú do hydrometrického zápisníka (Tab. 5.1). 

 
5.1.   Zadanie 5: V zadanom priečnom profile vodného toku vyhodnoťte hydrometrický 

zápisník. Určite prietok tzv. matematickou metódou, matematicko-grafickou 
a Harlacherovou metódou 

Vstupné údaje: Vyhodnotenie bodového merania výpočtom bodových rýchlostí a celkového 
prietoku je názorne ukázané na príklade toku Zázrivka v profile Párnica. Zápisník pozostáva 
z dvoch častí. V prvej sú uvedené informácie o mieste a čase merania, toku, hydrologickej 
stanici, meracom zariadení a podmienkach merania: 

Tabuľka 5.1. Informácie o hydrometrickom meraní na toku Zázrivka 

Zápisník pre meranie prietokov 
 Číslo  

        

Stanica   Párnica    Hydr. číslo     
Tok   Zázrivá    Dátum  17.5.  2000 
Čas od   do    Číslo vrtule     
    αv  0,011 βv  0,111 

N   Signál 1x za   otáčok Priem. stav   cm 

Stav počas merania         

Tendencia        Prietok:.   m3.s-1 
Meral        Dňa:.     
Pozn.        Miesto merania:.     
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Druhú časť tvorí záznam merania bodových rýchlostí v jednotlivých zvisliciach (Tab. 5.2).  

Tabuľka 5.2. Záznam merania v zvisliciach profilu na toku Zázrivka 

E L [m] H [cm] h [cm] T [s] a 

I 0 0 0 0 0 

II 1,5 60 5 150 140 

   10 120 250 

   24 60 240 

   36 60 262 

   55 60 221 

III 2,5 48 5 60 216 

   19 60 446 

   43 60 522 

IV 3,5 40 5 60 313 

   15 60 497 

   35 60 527 

V 4,5 26 5 60 300 

   21 60 390 

VI 5,5 21 5 60 154 

   16 60 216 

VII 6,5 16 5 60 52 

   11 60 63 

VIII 7,8 0 0 0 0 

kde E – poradové číslo zvislice, L – vzdialenosť zvislice od pravého brehu [m],                       
H – hĺbka vody vo zvislici [cm], h – vzdialenosť bodového merania vo zvislici                
od dna [cm], T – trvanie bodového merania [s], a – počet otáčok hydrometrickej vrtule          
za čas T. 

 

5.1.1.  Výpočet bodových rýchlostí 

Z údajov a, T vypočítame frekvenciu otáčania vrtule podľa nasledujúceho vzťahu: 

  /  nf a T                                                                                                                            (5.1) 

kde fn – frekvencia vrtule [s-1], (počet otáčok za sekundu), T – trvanie bodového merania [s], 
a – počet otáčok hydrometrickej vrtule za čas T. 

Každá hydrometrická vrtuľa je označená a evidovaná a sú pre ňu určené parametre αv, βv. Tie 
sú stanovené laboratórne ciachovaním v hydraulickom žľabe. Bodové rýchlosti vb vypočítame 
podľa vzťahu: 

   .b v v nv f                                                                                                                       (5.2) 

kde vb – bodová rýchlosť prúdenia [m.s-1], fn – frekvencia  [s-1], αv – koeficient vnútorného 
odporu vrtule, βv – koeficient tvaru vrtule, (v tomto príklade boli použité hodnoty:                
αv = 0,011, βv = 0,111). 

Výsledky výpočtu bodových rýchlostí sú zapísané do prehľadnej Tabuľky 5.3. 
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Tabuľka 5.3. Vypočítané frekvencie fn a bodové rýchlosti prúdenia vb v profile toku Zázrivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.  Určenie priemernej zvislicovej rýchlosti 

Z bodových rýchlostí vb vypočítame priemerné zvislicové rýchlosti vpp. Priemerné 
zvislicové rýchlosti určíme dvoma spôsobmi: 

1. Matematicky. 

2. Graficky. 
 

1. Určenie priemernej zvislicovej rýchlosti výpočtom 

Na základe teoretického rozdelenia rýchlostného poľa vo zvislici sú pridelené koeficienty 
(číselne váhy) jednotlivým bodovým rýchlostiam vb. Pre jednotlivé počty meraní bodových 
rýchlostí vb vo zvislici platia tieto vzťahy určenia priemernej zvislicovej rýchlosti vpp:  

1. Jednobodové meranie    vpp = v 0,4                                                                         (5.3) 

2. Dvojbodové meranie      vpp = 0,5 (v 0,2 + v 0,8)                                                     (5.4) 

3. Trojbodové meranie       vpp = 0,25 (v 0,2 + 2.v 0,4 + v 0,8)                                      (5.5) 

4. Päťbodové meranie       vpp = 0,1 (vd + 2.v 0,2 + 3.v 0,4 + 3.v 0,8 + v0)                    (5.6) 

5. Šesťbodové meranie       vpp = 0,1 (vd + 2.v 0,2 + 2.v 0,4 +2.v 0,6 + 2.v 0,8 + v0)       (5.7) 

kde vpp – priemerná zvislicová rýchlosť prúdenia [m.s-1] stanovená výpočtom, vd – rýchlosť 
prúdenia pri dne [m.s-1], v0 – rýchlosť prúdenia pri povrchu hladiny [m.s-1], v0,2, v0,4, v0,6, 
v0,8  – bodová rýchlosť meraná v 0,2 až 0,8 násobku hĺbky vody H od dna.  

 

E L [m] H [cm] h [cm] T [s] a fn [s
-1] vb [m.s-1] 

I (breh) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

II 1,5 60 5 150 140 0,93 0,11 

   10 120 250 2,08 0,24 

   24 60 240 4,00 0,46 

   36 60 262 4,37 0,50 

   55 60 221 3,68 0,42 

III 2,5 48 5 60 216 3,60 0,41 

   19 60 446 7,43 0,84 

   43 60 522 8,70 0,98 

IV 3,5 40 5 60 313 5,22 0,59 

   15 60 497 8,28 0,93 

   35 60 527 8,78 0,99 

V 4,5 26 5 60 300 5,00 0,57 

   21 60 390 6,50 0,73 

VI 5,5 21 5 60 154 2,57 0,30 

   16 60 216 3,60 0,41 

VII 6,5 16 5 60 52 0,87 0,11 

   11 60 63 1,05 0,13 

VIII (breh) 7,8 0 0 0 0 0,00 0,00 
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Priemerné zvislicové rýchlosti vpp určené výpočtom podľa vzťahov 5.3 až 5.7 sú v Tab. 5.4.  

Tabuľka 5.4. Výpočet priemerných zvislicových rýchlostí vpp výpočtovou metódou 

Zvislica I II III IV V VI VII VIII 

vbd [m.s-1] 0,00 0,11      0,00 

vb0,2 [m.s-1]  0,24 0,41 0,59 0,57 0,30 0,11  

vb0,4 [m.s-1]  0,46 0,84 0,93     

vb0,6 [m.s-1]         

vb0,8 [m.s-1]  0,50 0,98 0,99 0,73 0,41 0,13  

vb0 [m.s-1]  0,42       

vpp[m.s-1] 0,00 0,39 0,76 0,86 0,65 0,35 0,12 0,000 

 

2. Grafický spôsob určenia priemernej zvislicovej rýchlosti  

Princíp riešenia je v premenení vykresleného obrázka rozdelenia bodových rýchlostí           
vo zvislici na obdĺžnik s rovnakou plochou a hĺbka vody vo zvislici. Druhá strana obdĺžnika 
predstavuje priemernú zvislicovú rýchlosť vpg (Obr. 5.1).  

 

Obr. 5.1. Znázornenie grafického určenia rýchlostí vpg a v0g vo zvislici 

Určenie priemerných zvislicových rýchlostí vpgi a povrchových rýchlostí v0gi je znázornené 
na Obr. 5.2 až 5.7. 
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Obr. 5.2. Grafické určenie rýchlostí vpg a  v0g vo zvislici II 

 

Obr. 5.3. Grafické určenie rýchlostí vpg a v0g vo zvislici III 

0,375

0

10

20

30

40

50

60

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

H
 [

cm
]

vb [m.s-1]

II

Hladina

vpg

0,757

0

8

16

24

32

40

48

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

H
 [

cm
]

vb [m.s-1]

III

Hladina

vpg



54 
 

 

Obr. 5.4. Grafické určenie rýchlostí vpg a v0g vo zvislici IV 

 

Obr. 5.5. Grafické určenie rýchlostí vpg a v0g vo zvislici V 
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Obr. 5.6. Grafické určenie rýchlostí vpg a v0g vo zvislici VI 

 

 

Obr. 5.7. Grafické určenie rýchlostí vpg a v0g vo zvislici VII 

 

5.1.3.  Výpočet prietoku 

Rýchlosti v profile boli merané v bodoch a vyhodnotené vo zvisliciach. Nimi je profil 
rozdelený na parciálne časti, pričom celkový prietok v profile bude určený ako súčet 
parciálnych prietokov Qi medzi zvislicami. Vychádzame z rovnice kontinuity pre celý 
prietočný profil, ktorú vyjadruje vzťah: 
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  . pQ F v                                                                                                                               (5.8) 

kde Q – prietok [m3s-1], F – plocha prietočného profilu [m2], vp – priemerná rýchlosť prúdenia 
vody v prietočnom profile [m.s-1]. 

Použijeme tieto tri metódy výpočtu prietoku: 

1. Matematickú. 

2. Matematicko-grafickú. 

3. Grafickú – Harlacherovu metódu. 

 

1. Matematický spôsob určenia prietoku 

Priemerné zvislicové rýchlosti určíme matematicky. Merné zvislice delia profil 
na lichobežníky, resp. krajné trojuholníky (Obr. 5.8).  

 

Obr. 5.8. Priečny profil Párnica na toku Zázrivka s vyznačenými zvislicami 

Plochu medzi zvislicami vypočítame zo vzťahov pre výpočet plochy lichobežníka (resp. 
trojuholníka):  

 1  . / 2i i i iF H H d    pre stredné plochy                                                                        (5.9) 

resp. 

  . / 2i i iF H d pre krajné plochy                                                                                       (5.10) 

kde Fi – čiastková plocha medzi zvislicami [m2], di – zvislicová vzdialenosť [m], Hi – hĺbka 
vody v i-tej zvislici [m]. 

Následne vypočítame priemernú rýchlosť prúdenia v elemente medzi zvislicami vpz : 

   1  / 2pz pp i pp iv v v   pre stredné plochy                                                                          (5.11) 

resp. 
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2
  

3pz pp iv v (pre oblasť medzi zvislicami I a II – alebo zvislicami VII a VIII)              (5.12) 

Pomocou týchto rýchlostí (vpz) vyjadríme medzizvislicový prietok Qi  podľa vzťahu: 

  i pz iQ v F                                                                                                                             (5.13) 

Sčítaním čiastkových medzizvislicových prietokov Qi (vzťah 5.14) získame celkový prietok 
Q v profile ako to je znázornené v Tabuľke 5.5. 

0 1 1 1 2 1 1

2 1 1 2
. ( ) ... ( )

3 2 2
 

3pp pp pp n ppn ppn n ppnQ F v F v v F v v F v                                            (5.14) 

kde F
o
, resp. F

n – je prietočná plocha medzi brehom a prvou zvislicou, príp. medzi poslednou 

zvislicou a protiľahlým brehom, F
1
, F

2 ... Fn-1
 – prietočné plochy medzi prvou a druhou, 

druhou a treťou zvislicou atď. [m2], v
pp1 

, v
pp2

 ... v
ppn

 – priemerné zvislicové rýchlosti          

v prvej, druhej až n-tej zvislici [m.s-1]. 

Tabuľka 5.5. Matematická metóda určenia celkového prietoku Q v profile toku 

E L [m] H [cm] di [m] Fi [m
2] vpp [m.s-1] vpz[m.s-1] Qi [m

3s-1] 

I 0 0   0,000   
   1,5 0,450  0,258 0,116 

II 1,5 60   0,387   
   1 0,540  0,576 0,311 

III 2,5 48   0,765   
   1 0,44  0,812 0,357 

IV 3,5 40   0,859   
   1 0,33  0,754 0,249 

V 4,5 26   0,649   
   1 0,235  0,501 0,118 

VI 5,5 21   0,353   
   1 0,185  0,235 0,044 

VII 6,5 16   0,117   
   1,3 0,104  0,078 0,008 

VIII 7,8 0   0,000   

      ∑Qi = Q = 1,203 

Prietok určený z hydrometrického merania na toku Zázrivka v profile Párnica určený 
matematickou metódou má hodnotu 1,20 m3.s-1. 

2. Matematicko-grafický spôsob určenia prietoku 

Tento spôsob určenia prietoku je totožný s predchádzajúcim s tým rozdielom,                    
že priemerné zvislicové rýchlosti sú určené grafickým spôsobom. (Poznámka: do vzťahu 5.11 
a 5.12 namiesto vpp dosadíme hodnoty vpg a pokračujeme vzťahmi 5.13 a 5.14). Taktiež 
vypočítame povrchový prietok z povrchových rýchlostí v0 (podľa vzťahu 5.14). Výsledky 
zapíšeme do prehľadnej Tabuľky 5.6). 
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Tabuľka 5.6. Matematicko-grafická metóda určenia celkového prietoku Q a Q0 v profile toku 
Zázrivka 

E L [m] H [cm] 
di 

[m] 
Fi 

[m2] 
vpg 

[m.s-1] 
v0 

[m.s-1] 
vpz 

[m.s-1] 
v0z 

[m.s-1] 
Qi 

[m3s-1] 
Q0i 

[m3s-1] 
I 0 0   0,000 0,000     
   1,5 0,450   0,250 0,267 0,113 0,120 

II 1,5 60   0,375 0,400     
   1 0,540   0,566 0,685 0,306 0,370 

III 2,5 48   0,757 0,970     

   1 0,440   0,793 0,970 0,349 0,427 

IV 3,5 40   0,828 0,970     

   1 0,330   0,709 0,845 0,234 0,279 
V 4,5 26   0,590 0,720     

   1 0,235   0,451 0,560 0,106 0,132 

VI 5,5 21   0,312 0,400     

   1 0,185   0,208 0,250 0,038 0,046 

VII 6,5 16   0,103 0,100     
   1,3 0,104   0,069 0,067 0,007 0,007 

VIII 7,8 0   0,000 0,000     

        ∑ Qi = Q =1,152 ∑ Q0i = Q0 = 1,380 

Prietok určený z hydrometrického merania na toku Zázrivka v profile Párnica určený 
matematicko-grafickou metódou má hodnotu 1,38 m3.s-1. Povrchový prietok vyjadrený 
z povrchových rýchlostí je 1,152 m3.s-1. 

3. Grafický spôsob určenia prietoku 

Harlacherova grafická metóda je založená na grafickom znázornení rozloženia 
elementárnych prietokov q

i = vpgi Hi po šírke profilu. Hľadaný prietok je daný výrazom: 

,

0 0

. . .
B B

i pg i iQ q dL v H dL                                                                                                      (5.15) 

kde q
i – elementárny prietok  [m

2
.s

-1] v i-tej zvislici, vpg,i – stredná rýchlosť v i-tej zvislici, 

H
i – hĺbka vody v i-tej zvislici, dL – šírka elementárneho prúžku. 

Prietok vyhodnocujeme z grafického zobrazenia priebehu qi po šírke toku (Obr. 5.9). 
Hodnoty qi = vpg,i

 Hi (alebo v0g,i
.Hi ) vynesieme v miestach zvislíc vo zvolenej mierke a 

spojíme ich plynulou čiarou od jedného brehu po druhý (Tab. 5.7). Plocha uzavretá touto 
čiarou predstavuje podľa vzťahu 5.15 hľadaný prietok.  

Tabuľka 5.7. Výpočet hodnôt (H.vpg) a (H.v0g) pre grafické určenie prietoku Harlacherovou 
metódou 

Zvislica I II III IV V VI VII VIII 

H [m] 0,00 0,60 0,48 0,40 0,26 0,21 0,16 0,00 

vpg [m.s-1] 0,00 0,38 0,76 0,83 0,59 0,31 0,10 0,00 

v0g [m.s-1] 0,00 0,40 0,97 0,97 0,72 0,40 0,10 0,00 

H.vpg [m
2.s-1] 0,00 0,23 0,36 0,33 0,15 0,07 0,02 0,00 

H.v0g [m
2.s-1] 0,00 0,24 0,47 0,39 0,19 0,08 0,02 0,00 



59 
 

Obr. 5.9. Grafická  metóda určenia celkového prietoku Q a prietoku z povrchových rýchlostí 
Q0 v profile Párnica na toku Zázrivka 

 

Násobením P0 a Pp, ktoré ohraničujú funkcie (H.v0 ) a (H.vp ) na Obr. 5.9 a príslušnej 
zvolenej mierky M (1cm2 zodpovedá v tomto príklade 0,1 m3.s-1), vypočítame prietok Q0 a Qp  
takto:  

3 1
0 0  .  14.0,1  1, 40 .Q P M m s                                                                                       (5.16) 

3 1   .   11,5.0,1  1,15 .Q P M m s                                                                                       (5.16) 

Prietok určený z hydrometrického merania na toku Zázrivka v profile Párnica určený 
Harlacherovou metódou má hodnotu 1,15 m3.s-1. Prietok určený z povrchových rýchlostí má 
hodnotu 1,4 m3.s-1.  

4. Kontrakčný koeficient prietoku 

Z prietokov Q a Q0 možno stanoviť kontrakčný koeficient , ktorý definujeme ako:  

0

 
Q

Q
                                                                                                                                  (5.17) 

Prietok určený z hydrometrického merania na toku Zázrivka v profile Párnica určený 
graficko-počtárskou metódou má hodnotu 1,15 m3.s-1 (Tab. 5.6). Prietok určený 
z povrchových rýchlostí má hodnotu 1,38 m3.s-1 (Tab. 5.6). Kontrakčný koeficient má potom 

hodnotu  = 1,15 / 1,38 = 0,83. 

Je zrejmé, že Qo  Q a teda   = Q/Qo  1. Koeficient   sa v jednom prietočnom profile 

mení s vodným stavom pomerne málo, čo sa využíva na orientačné určenie prietoku                     
z merania povrchových rýchlostí pomocou plavákov – plaváková metóda (Szolgay a kol., 
2004; Mosný, 2002).  

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by sa mal čitateľ oboznámiť so základnou 
terminológiou ohľadom merania a stanovenia prietokov, pričom by mal vedieť vyhodnotiť 
hydrometrický zápisník a vypočítať prietok matematickou, matematicko-grafickou                    
a Harlacherovou metódou. 
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6   SPRACOVANIE PRIEMERNÝCH DENNÝCH PRIETOKOV 

Základná terminológia (Hydrológia – terminologický výkladový slovník, 2002; STN 75 
1410 – 1 : 2000; STN 75 1410 – 2 : 2001; STN 75 1410 – 3 : 2001; OTN ŽP 3104 : 97): 

 čiara nedosiahnutia (cumulative frequency of curve, cumulative frequency of non-
exceedence) – čiara udávajúca početnosť, pravdepodobnosť alebo čas dosiahnutia alebo 
nedosiahnutia hodnôt hydrologického prvku alebo charakteristiky. 

 čiara prekročenia (cumulative frequency curve, flow duration curve, cumulative 
frequency of exceedence) – čiara udávajúca početnosť, pravdepodobnosť, alebo čas 
dosiahnutia alebo prekročenia hodnôt hydrologického prvku alebo charakteristiky. 

 hydrogram – čiara prietokov (hydrograph) – chronologická čiara prietokov v danom 
profile. 

 hydrologický rad (hydrological series) – chronologicky zoradený súbor hodnôt 
hydrologických prvkov alebo hydrologických charakteristík. 

 M-denný prietok (QMd) (M-day discharge) – priemerný denný prietok dosiahnutý alebo 
prekročený po M dní vo zvolenom období. (Poznámka: Obdobie sa volí v dĺžke jedného 
roka. Ak sa použije iné obdobie, musí sa to uviesť, napríklad M-denný prietok 
vo vegetačnom období. Pri M-denných prietokoch za viacročné obdobie symbol M 
označuje priemerný čas dosiahnutia alebo prekročenia príslušného prietoku v roku). 

 priemerný denný prietok (mean daily discharge) – aritmetický priemer všetkých 
prietokov v danom profile za zvolený deň. 

 priemerný mesačný prietok (mean monthly discharge) – aritmetický priemer všetkých 
prietokov v danom profile za zvolený mesiac. 

 priemerný ročný prietok (mean annual discharge) – aritmetický priemer všetkých 
prietokov v danom profile za zvolený rok. 

 prietok (discharge, flow) – objem vody, ktorý pretečie prietokovým profilom za jednotku 
času, alebo pretekanie vody prietokovým profilom [m3.s-1]. 

 súčtová čiara odtečených množstiev (mass curve) – čiara udávajúca v danom bode 
hodnotu určitého integrálu od začiatku z funkcie závislosti prietokov od času. Zvyčajne 
sa používa pri určovaní zásobného objemu nádrží. 

Priemerný denný prietok je základným prvkom údajovej základne hydrológie 
povrchových vôd. Priemerný denný prietok sa v praxi určuje ako prietok, zodpovedajúci 
podľa platnej mernej krivky prietokov priemernému dennému vodnému stavu. Pri prudkých 
zmenách vodných stavov v priebehu dňa sa určuje ako priemerná hodnota prietokov 
zodpovedajúcich vodným stavom vo vhodne volených kratších časových intervaloch (napr.         
3 hodiny). Z radu priemerných denných prietokov Qd v jednotlivých mesiacoch môžeme 
odvodiť priemerný mesačný prietok Qm ako aritmetický priemer hodnôt všetkých Qd                
v konkrétnom mesiaci. Rovnako môžeme odvodiť pre riešenie niektorých vodohospodárskych 
úloh aj priemerný sezónny prietok (napr. zimný, jarný, vegetačný a pod.) alebo priemerný 
ročný prietok Qr. 

Čiara prekročenia priemerných denných prietokov udáva počet dní M, po ktoré bol počas 
spracovaného obdobia istý prietok dosiahnutý alebo prekračovaný, alebo naopak, umožní nám 
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určiť hodnotu prietoku QMd, ktorého hodnota bola v spracúvanom období dosiahnutá                
a prekročená počas M dní – tento prietok nazývame M-denný prietok. Hodnoty M-denných 
prietokov z nej určených predstavujú veľmi dôležité vodohospodárske charakteristiky toku            
a slúžia ako návrhové hodnoty pre mnohé vodohospodárske výpočty.  

Ďalšia vodohospodársky významná čiara, ktorú môžeme konštruovať z čiary prietokov 
Q = f(t) je súčtová čiara odtečených množstiev V = f(t), ktorá udáva priebeh narastania 
množstva (objemu) vody, ktoré pretieklo uvažovaným profilom od okamžiku t0 až po čas t. 
Vlastnosti súčtovej čiary odtečených množstiev sa využívajú pri riešení celého radu 
vodohospodárskych problémov, ako je určenie akumulačných objemov nádrží 
najrozličnejšieho typu, zostavenie manipulačných poriadkov nádrží a pod. 

6.1.   Zadanie 6: Spracovanie priemerných denných prietokov. 

V rámci cvičenia si na príklade údajov priemerných denných prietokov v stanici 
Bratislava – Dunaj (ID 5140, 1-4-20-01-006-01) z hydrologického roku 1993 ukážeme 
konštrukciu čiary prekročenia, čiary nedosiahnutia priemerných denných prietokov a súčtovej 
čiary odtečených množstiev. 

Predmetom cvičenia je v zadanom vodomernom profile odkiaľ pochádzajú pozorované 
rady údajov zostrojiť: 

1. Hydrogramy priemerných denných prietokov, priemerných mesačných prietokov 
a priemerného ročného prietoku. 

2. Čiaru prekročenia a čiaru nedosiahnutia priemerných denných prietokov v danom 
hydrologickom roku a určite hodnoty M-denných prietokov pre rôzne zadané trvania. 

3. Z hodnôt priemerných mesačných prietokov určite celkové odtečené množstvo vody 
v danom roku a vykresliť súčtovú čiaru odtečených množstiev.  

Vstupné údaje: Vstupné údaje tvoria rady priemerných denných prietokov v hydrologickom 
roku 1. 11. 1992 až 30. 10. 1993 v stanici Dunaj-Bratislava (Tab. 6.1). 

Tabuľka 6.1. Priemerné denné prietoky – vodomerná stanica Dunaj-Bratislava, hydrologický  
rok 1993 

Deň 
Qd  

[m3s-1] 
1 1225 
2 1153 
3 992 
4 959 
5 1030 
6 1136 
7 1195 
8 1627 
9 2673 

10 2559 
... ... 
... ... 
... ... 

364 1954 
365 1856 
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6.2.   Hydrogramy priemerných denných prietokov, priemerných mesačných prietokov 
a priemerného ročného prietoku 

V prvom kroku zostrojíme z priemerných denných prietokov Qd (Tab. 6.1) hydrogram 
priemerných denných prietokov (Obr. 6.1) a znázorníme ho bodkovanou čiarou. Hydrogram 
znázorňuje priebeh prietokov v hydrologickom roku. Potom z priemerných denných prietokov 
vypočítame priemerné mesačné prietoky (Qm) ako ich aritmetický priemer v každom mesiaci 
(znázorníme ju plnou čiarou a nad ňu vypíšeme vypočítané hodnoty Qm). Podobne určíme 
priemerný ročný prietok (aritmetickým priemerom z priemerných mesačných prietokov), 
znázorníme ho bodkočiarkovanou čiarou (Obr. 6.1). 

Ďalej vykreslíme histogram absolútnych početností priemerných denných prietokov ktorý 
vyjadruje, koľko dní za spracované obdobie sa vyskytli priemerné denné prietoky 
vo zvolenom triednom intervale. Postupujeme tak, že priemerné denné prietoky zatriedime 
do zvolených triednych intervalov (triedne intervaly majú konštantnú šírku), určíme horné 
a dolné hranice týchto triednych intervalov. Volíme ich na základe rozpätia priemerných 
denných prietokov tak, aby to boli celé čísla a delenie bolo prehľadné. Vytvoríme 
približne 14 až 20 intervalov. Určíme početnosť výskytu priemerného denného prietoku 
v každom intervale za celé spracované obdobie (Tab. 6.2) a výsledok znázorníme vo forme 
stĺpcového grafu na osi y. 

Tabuľka 6.2. Početnosť výskytov priemerných denných prietokov vo zvolených intervaloch,  
kumulatívne početnosti a poradnice čiary prekročenia a nedosiahnutia zostrojené 
pre vodomernú stanicu Dunaj-Bratislava,  hydrologický rok 1993 

 

Triedny interval [m3s-1] Početnosť v intervale
Poradnice čiary 

prekročenia 
Poradnice čiary 
nedosiahnutia 

<4800-5100) 1 1 365 
<4500-4800) 3 4 364 
<4200-4500) 1 5 361 
<3900-4200) 7 12 360 

<3600-3900) 2 14 353 

<3300-3600) 6 20 351 
<3000-3300) 8 28 345 
<2700-3000) 13 41 337 
<2400-2700) 26 67 324 
<2100-2400) 33 100 298 
<1800-2100) 78 178 265 
<1500-1800) 70 248 187 
<1200-1500) 72 320 117 
<900-1200) 45 365 45 
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6.3.   Čiara prekročenia a čiara nedosiahnutia priemerných denných prietokov v danom 
hydrologickom roku a hodnoty M-denných prietokov pre rôzne zadané trvania 

Pri konštrukcii čiary prekročenia priemerných denných prietokov postupne z hora 
smerom nadol vynesieme kumulatívne početnosti dní v daných triednych intervaloch. 
Kumulatívne početnosti v triednych intervaloch určíme postupným sčítavaním početností 
v triednych intervaloch od najvyššieho triedneho intervalu po najnižší (poradnice čiary 
prekročenia priemerných denných prietokov) alebo od najnižšieho intervalu po najvyšší 
(poradnice čiary nedosiahnutia priemerných denných prietokov) Tab. 6.2. Súčty vynášame          
na dolné hranice triednych intervalov a body spojíme úsečkou. Získame čiaru prekročenia 
priemerných denných prietokov. Čiaru nedosiahnutia priemerných denných prietokov 
skonštruujeme tak, že kumulatívne početnosti vynášame na horné hranice triednych 
intervalov zdola nahor a spojením týchto bodov získame čiaru nedosiahnutia priemerných 
denných prietokov (Tab. 6.2 a Obr. 6.1). 

Pre zvolené hodnoty dní sa v praxi udávajú M-denné prietoky (QMd) ako návrhové 
veličiny. Tieto M-denné prietoky sa odčítavajú z čiary prekročenia priemerných denných 
prietokov a udávajú sa číselne pre hodnoty priemernej doby dosiahnutia alebo prekročenia pre 
M = 30, 60, 90, 120, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 355 a 364 dní v roku. Odčítame hodnoty 
M-denných prietokov z čiary prekročenia (Obr. 6.1) pre M = 30, 60, 90, 120, 180, 210, 240, 
270, 300, 330, 355 a 364 (Tab. 6.3), (Szolgay a kol., 2004; Mosný 2002). 

Tabuľka 6.3.  M-denné prietoky pre vodomernú stanicu Dunaj-Bratislava, hydrologický         
rok 1993 

QM30 2900 m3s-1 QM240 1500 m3s-1 

QM60 2550 m3s-1 QM270 1380 m3s-1 

QM90 2120 m3s-1 QM300 1240 m3s-1 

QM120 2010 m3s-1 QM330 1090 m3s-1 

QM180 1790 m3s-1 QM355 1010 m3s-1 

QM210 1650 m3s-1 QM364 970 m3s-1 
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6.4.   Stanovenie objemu odtoku z priemerných mesačných prietokov a vykreslenie súčtovej 
čiary odtečených množstiev  

Objem odtoku z priemerných mesačných prietokov stanovíme tak, že každú hodnotu 
priemerného mesačného prietoku vynásobíme počtom sekúnd v mesiaci a dostaneme tak 
celkový objem vody, ktorý pretečie profilom za mesiac. Počítali sme s priemerným mesiacom 
60 x 60 x 24 x 365/12 = 2628 000 s. Sčítaním mesačných objemov odtoku dostaneme celkový 
ročný odtečený objem (Tab. 6.4), v našom zadaní to predstavuje hodnotu 6.1010 m3.  

Tabuľka 6.4. Priemerné mesačné prietoky, odtečené objemy v jednotlivých mesiacoch 
a  kumulatívne odtečené objemy 

Veličina/mesiac Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. 
Priemerný 
mesačný prietok 
[m3s-1] 

1607,1 1311,2 2024,9 2177,0 1925,8 1964,5 2829,9 2079,7 1998,0 1641,8 1235,6 2045,0 

Odtečený objem 
[m3] 

4,3.109 3,2.109 5,4.109 5,6.109 5,2.109 5,1.109 7,6.109 5,6.109 5,2.109 4,4.109 3,3.109 5,3.109 

Kumulatívne 
odtečené 
objemy [m3] 

4,3.109 7,5.109 1,3.1010 1,9.1010 2,4.1010 2,9.1010 3,6.1010 4,2.1010 4,7.1010 5,2.1010 5,5.1010 6.1010 

Ďalšia vodohospodársky významná čiara, ktorú môžeme konštruovať z čiary prietokov 
Q = f(t) je súčtová čiara odtečených množstiev V = f(t), ktorá udáva priebeh narastania 
množstva (objemu) vody, ktoré pretieklo uvažovaným profilom od okamžiku t0 až po čas t, 
teda: 

0

) (
t

t

V t Qdt                                                                                                                             (6.1) 

Súčtová čiara odtečených množstiev vyjadruje objem pretečený priečnym profilom ako 
funkciu času. V našom zadaní ju skonštruujeme ako čiary mesačných prietokov Qm. 

Postupujeme matematicky, postupným sčítaním čiastkových objemov Vmi = Qmi. t za 

zvolené časové intervaly o konštantnej dĺžke t tak, že platí: 

1

 ( ) .
n

miV t Q t                                                                                                                      (6.2) 

kde Qmi – priemerný mesačný prietok v i-tom mesiaci o dĺžke t. 

Poznámka: V praxi pre názornosť niekedy, aj dnes zostrojujeme čiaru V(t) aj priamo z čiary 
Q(t) aj graficky i keď je dnes m spôsob jednoduchší a rozšírenejší.  

Ako zo vzťahu 5.19 vyplýva, vyjadruje pri konštantných intervaloch t postupné sčítanie 
objemov úmerných priemerným mesačným prietokom Qmi. Aby bol priebeh konštruovanej 
súčtovej čiary odtečených množstiev vo vopred zvolených medziach, redukujeme graficky 
sčítavané hodnoty Qmi týmto spôsobom (Obr. 6.2): 
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Obr. 6.2. Ukážka grafickej konštrukcie súčtovej čiary odtečených množstiev 
 

Na osi x si zvolíme vo vzdialenosti f od osi y tzv. pól O, pomocou ktorého redukujeme 

hodnoty Qmi na hodnoty Vmi = Qmi.t tak, že v grafe súčtovej čiary odtečených množstiev 

vedieme v príslušnom intervale t rovnobežku s lúčom OQmi od posledného bodu čiary V(ti-1), 

čím dostaneme prírastok pretečeného množstva Vi. Z podobnosti vyšrafovaných 
trojuholníkov (Obr. 6.2) vyplýva: 

 mi miQ V

f t





                                                                                                                           (6.3) 

Túto úmeru použijeme na výpočet pólovej vzdialenosti f pri zvolených mierkach pre Q, V a t. 
Postupujeme tak, že do stĺpcového grafu vynesieme priemerné mesačné prietoky v m3.s-1. 
Pre odtečený objem vytvoríme pomocnú os y v m3 na pravej strane grafu (Obr. 6.3). Keďže sa 
pri konštrukcii čiary odtečených množstiev vychádza zo zvolenej mierky, zvolili sme si tieto 
rozmery grafu: maximálna hodnota oboch y-ových osí je 15 cm, pričom 15 cm zodpovedá 
prietoku 3000 m3.s-1 a  tiež zodpovedá objemu 6.1010 m3. Dĺžka x-ovej osi je 12 cm, teda 
každý mesiac reprezentuje 1 cm. 

Jednotlivé mierky volíme nasledovne: 

pre Q volíme mierku  1 m3.s-1= a  [cm], 

pre V 1 m3 = b  [cm], 
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pre t 1 s = c  [cm]. 

Na výpočet pólovej vzdialenosti f platí vzťah: 

 
.a c

f
b

                                                                                                                                  (6.4) 

Teda potom 
3000

15
a = 0,005 cm, 

1010.6

15
b  = 2,5.10-10  cm, 

2628000

1
c  = 3,81.10-7 cm. 

Potom 
7 10

10 10

0,005 3,81.10 19,05 10
7,62

2,5.10 2,5.10

a c
f cm

b

 

 

  
    . 

Vynesením vzdialenosti f do grafu, dostaneme pól O a postupujeme spôsobom opísaným 
vyššie (Obr. 6.3). Zostrojenú súčtovú čiaru odtečených množstiev z priemerných mesačných 
prietokov pre vodomernú stanicu Dunaj-Bratislava možno vidieť na Obr. 6.3. Kontrolu 
správnosti konštrukcie tejto čiary možno vykonať porovnaním koncového bodu súčtovej čiary 
odtečených množstiev, ktorý musí byť totožný s hodnotou ročného odtečeného množstva, 
teda v zadaní s hodnotou 6.1010 m3. 

 

Obr. 6.3. Grafická konštrukcia súčtovej čiary odtečených množstiev pre vodomernú stanicu 
Dunaj-Bratislava,  hydrologický rok 1993 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by mal čitateľ vedieť zostrojiť hydrogramy 
priemerných denných, priemerných mesačných prietokov, priemerného ročného prietoku 
a skonštruovať čiaru prekročenia a nedosiahnutia priemerných denných prietokov v danom 
hydrologickom roku, resp. určiť hodnoty M-denných prietokov pre rôzne trvania. 
V neposlednom rade by mal vedieť vykresliť súčtovú čiaru odtečených množstiev a z hodnôt 
priemerných mesačných prietokov určiť celkové odtečené množstvo vody v roku. 
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7   NEPRIAME METÓDY URČOVANIA ZÁKLADNÝCH ČLENOV 
ROVNICE HYDROLOGICKEJ BILANCIE 

Základná terminológia (Hydrológia – terminologický výkladový slovník, 2002; STN 75 
0110; STN 75 1400): 

 akumulácia vody (water storage) – prirodzené alebo umelé hromadenie vody                
vo vodných útvaroch. 

 elementárny odtok (elementary runoff) – objem odtoku vody z elementárnej plochy 
povodia za jednotku času. 

 evapotranspirácia (evapotranspiration) – výpar z pôdy a transpirácia. 

 hydrologická bilancia (water balance, water budget) – vyhodnotenie prírastkov                  
a úbytkov množstva vody a zmeny jej akumulácie vo vodnom útvare za zvolený časový 
interval. 

 klimatický výpar (total evaporation) – dlhodobý priemerný výpar v daných 
podmienkach zisťovaných za obdobie jeden rok, zahrňuje všetky zložky výparu 
a transpirácie. 

 objem odtoku (runoff volume) – objem vody odtečenej z povodia alebo  povrchového 
vodného útvaru za zvolený časový interval. 

 potenciálna evapotranspirácia (potential evapotranspiration) – maximálne množstvo 
vody, ktoré sa môže vypariť z pôdy a vegetačného krytu za daných meteorologických 
podmienok za predpokladu dostatočného množstva vody na výpar. 

 potenciálny výpar (potential evaporation) – maximálne možný výpar za daných 
meteorologických podmienok za predpokladu dostatočného množstva vody na výpar. 

 rovnica hydrologickej bilancie (water-balance equation) – rovnica porovnávajúca 
prírastky alebo úbytky objemu vody a zmeny jej akumulácie vo vodnom útvare            
za zvolený časový interval. 

 súčiniteľ odtoku (runoff coefficient) – podiel objemu (alebo výšky) odtoku vody                   
a objemu (alebo výšky) príslušných zrážok spôsobujúcich tento odtok. 

 špecifický odtok (runoff unit-yield, specific runoff) – objem odtoku vody z jednotky 
plochy povodia za jednotku času. 

 transpirácia (transpiration) – zložka výparu, ktorú tvorí prenos vody do atmosféry 
cez koreňovú sústavu porastu, jej stvol (kmeň) a povrch porastu, najmä prieduchy listov. 

 výpar (evaporation) – množstvo vody vyparenej za daný čas z vyparujúceho povrchu. 

Kolobeh vody v prírode sa dá kvantifikovať vo forme rovnice hydrologickej bilancie.          
Je to rovnica porovnávajúca prírastky alebo úbytky objemu vody a zmeny jej akumulácie      
vo vodnom útvare za zvolený časový interval (napr. rok, mesiac, tzv. dlhé obdobie – niekoľko 
desiatok rokov a pod.). Jej členy sú komponenty kolobehu vody, jej základný tvar možno 
definovať ako: 
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„Objem vstupujúcej vody – objem vystupujúcej vody =  zmena objemu v danom  priestore a čase.“ 

Pre veľmi dlhé obdobie rovnica hydrologickej bilancie pre povodie udáva vzťah medzi 
dlhodobými priemernými hodnotami odtoku, zrážok a výparu: 

 aQ Z V                                                                                                                              (7.1) 

kde  aQ  – dlhodobý priemerný ročný prietok je aritmetický priemer priemerných ročných 

prietokov za dlhé obdobie dlhodobý priemer). Jeho hodnoty a spoľahlivosť odhadu závisí 
najmä od dĺžky pozorovaní, z ktorého bol odvodený a od stupňa premenlivosti 
priemerných ročných prietokov, ktorý býva najčastejšie vyjadrený ich súčiniteľom 

variácie cv,  Z  – dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok a V – dlhodobý priemerný 

ročný výpar. 

Hodnoty členov rovnice udávame zvyčajne v milimetroch, alebo objemových jednotkách 
(výška zrážok, odtoková výška, výška výparu). Členy bilančnej rovnice sa navzájom 
podmieňujú. Pomocou tejto rovnice zvyčajne nepriamo určujeme dve veľmi dôležité 
charakteristiky hydrologického režimu povodia a to dlhodobý priemerný ročný prietok           
a úhrnný výpar (klimatický výpar). 

Pre prax máme k dispozícii viaceré spôsoby určovania členov hydrologickej bilancie 
nepriamymi metódami napr.: pomocou bilančnej rovnice priamo, ak poznáme jej členy, z máp 
izočiar elementárnych odtokov qo , izočiar klimatického výparu, ktoré boli odvodené                 
z rovnice hydrologickej bilancie malých povodí, pomocou empirických vzťahov 
aproximáciou bilančných rovníc a pomocou dát z povodia analogónu. 

Vstupné údaje: Zadané povodie v lokalite osady Podbanské, povodie toku Belá o ploche  
93,5 km2 (Obr.7.1). Dlhodobý priemerný ročný prietok povodia Belá na Podbanskom je 

zadaný o hodnote 3 1 3,54 . .aQ m s  

 
7.1.   Zadanie 7a: Určovanie členov hydrologickej bilancie nepriamymi metódami 

7.1.1.   Určenie dlhodobého priemerného odtoku qo pomocou máp elementárnych 
špecifických odtokov 

Mapy izočiar elementárnych odtokov pre územie našej republiky zostrojilo viacero 
autorov. Pri spracovaní hydrologických pomerov bývalej ČSSR bola zostrojená mapa izočiar 
elementárnych odtokov qo (skutočný dlhodobý priemerný odtok z jednotkovej plochy)                 

v mierke M 1 : 1 000 000 za roky 1931 až 1960. Na SHMÚ zostrojili z údajov za obdobie 
1931 až 1980 mapu qo v mierke M 1 : 200 000, čím sa zvýšila presnosť stanovenia 

elementárneho odtoku. Pri zostrojení mapy izočiar qo sa vychádzalo z máp izohyet                       

a z pozorovaných odtokov na malých povodiach. Hodnoty elementárnych odtokov sa 
overovali porovnávaním so špecifickým dlhodobým odtokom z vybraných veľmi malých 
povodí. 
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Obr.7.1. Mapa elementárnych odtokov qo na Slovensku (červená je zadaná lokalita) 

Pre zadané povodie sme priamym odčítaním z mapy elementárnych odtokov (Obr. 7.1) 
stanovili qo [l.s

-1.km-2], pričom mapa elementárnych odtokov v gridovej forme sa nachádza 

v Atlase krajiny SR (Atlas krajiny, 2002). Elementárny odtok pre túto lokalitu bol stanovený 
na hodnotu qo = 13 l.s- 1.km-2. 

 

7.1.2.   Určenie dlhodobého priemerného odtoku qo pomocou členov rovnice hydrologickej 
bilancie stanovených nepriamym odhadom 

Empirické vzorce na výpočet dlhodobého priemerného ročného odtoku a dlhodobého 
priemerného klimatického výparu vypracovali viacerí autori (Dub, Tresová, Turc, Tomlain, 
Szolgay, Parajka a ďalší). Použijeme vzťahy podľa autorov: Dub – Tresová, Turc a mapu 
izočiar priemerných ročných úhrnov evapotranspirácie pre územie Slovenska, ktorú vytvoril 
prof. Tomlain (Tomlain, 1996). 

Dub a Tresová (Dub, 1997) vypracovali tieto vzťahy pre výpočet dlhodobého 
priemerného výparu a dlhodobého priemerného odtoku za sledované obdobie: 

 pre oblasť Slovenska:     1, 06   24, 21 369,9O Z T                                         (7.2) 

 pre Slovensko bez Tatranskej oblasti:    0, 79   43,88  12,36O Z T               (7.3) 

 pre Českú a Slovenskú republiku:   1, 01  31,91 299,55O Z T                       (7.4) 

kde  O – dlhodobá priemerná odtoková výška [mm],  Z  – dlhodobý priemerný zrážkový úhrn 

[mm],  T  – dlhodobá priemerná teplota vzduchu [°C]. 

Podľa Duba (Dub, 1997) sú nasledujúce hodnoty získané s priemernou chybou asi 14 %, 
pričom v niektorých prípadoch na území južného Slovenska môžeme vypočítať aj záporné 
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hodnoty odtoku (výpar prevyšuje zrážky). Pre vyčíslenie dlhodobého priemerného výparu 
vypracovali autori vzťahy: 

 pre Slovensko:  0,12 13, 09 485, 05V Z T                                                         (7.5) 

 pre celú Českú a Slovenskú republiku:  0,14 24,8 420, 2V Z T                      (7.6) 

Turc vyjadril závislosť klimatického výparu  V od ročného úhrnu zrážok Z a priemernej ročnej 
teploty T podľa vzťahu: 

 2 2
0

   
0,9 / E

Z
V

Z



                                                                                                             (7.7) 

kde  V  – klimatický výpar [mm], 0 E  – potenciálna evapotranspirácia [mm],  T  – dlhodobá 

priemerná ročná teplota vzduchu [°C]. 

3
0  300 25 0,05 E T T                                                                                                       (7.8) 

Elementárny odtok pre dané miesto môžeme určiť z empirického vzťahu: 

    oq O k                                                                                                                                  (7.9) 

kde k – prevodová konštanta, pomocou ktorej dostaneme výsledok v požadovaných  
jednotkách. 

Elementárny odtok qo určíme pomocou empirických vzťahov na stanovenie členov 

rovnice hydrologickej bilancie pre zadané malé povodie v lokalite osady Podbanské. 
Dlhodobý priemerný ročný zrážkový úhrn a dlhodobú priemernú ročnú teplotu odčítame 
z mapy priemerných ročných úhrnov zrážok (Obr. 7.2) a mapy priemernej ročnej teploty 
vzduchu (Obr. 7.3). V prípade, že sú k dispozícii pozorované údaje z meteorologických staníc 
možno ich určiť štatisticky. 

 

Obr.7.2. Mapa priemerných ročných úhrnov zrážok na Slovensku 
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Obr.7.3. Mapa priemernej ročnej teploty vzduchu na Slovensku 

Z mapových príloh sme odčítali pre povodie v lokalite osady Podbanské hodnoty                     

 Z  = 1000 mm a  T  = 4 °C.  

1. Určenie qo v prípade odhadu dlhodobého priemerného klimatického výparu podľa 
metodiky Duba - Tresovej 

Pre výpočet dlhodobého priemerného klimatického výparu použijeme vzťah 7.5: 

   0,12   13,09   485,05  0,12 . 1000  13,09 . 4  485,05   417V Z T mm          

Odtokovú výšku určíme pomocou rovnice hydrologickej bilancie: 

– 1000 417 583O Z V mm     

Potom sa elementárny odtok vypočítaný podľa vzťahu 7.9 ako: 

1 2      583 . 0,031709  18, 49 . .oq O k l s km     

Elementárny odtok pomocou využitia základnej rovnice hydrologickej bilancie má hodnotu 
qo =18,49 l.s-1.km-2. 

Výpočet dlhodobého priemerného odtoku pre veľmi malé povodie v lokalite osady Podbanské 
realizujeme podľa vzťahu 7.2 ako: 

1,06   24, 21 369,9 1,06.1000 24, 21.4 369,9 593, 26 593O Z T mm         

Potom elementárny odtok podľa vzťahu 7.9 sa rovná: 

1 2      593 . 0, 031709  18,81 . .oq O k l s km     

Elementárny odtok vyjadrený podľa metodiky Duba–Tresovej má hodnotu                        
qo =18,81 l.s-1.km-2. 
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2. Určenie qo v prípade odhadu dlhodobého priemerného výparu podľa Turca 

Na výpočet potenciálnej evapotranspirácie použijeme vzťah 7.8: 

3 3
0  300 25 T 0,05 T 300 25.4 0,05.4 403, 2E mm        

Výpočet dlhodobého priemerného klimatického výparu podľa vzťahu 7.7: 

   2 2 2 2
0

1000
   377

0,9 / E 0,9 1000 / 403, 2

Z
V mm

Z
  

 
 

Výpočet dlhodobého priemerného odtoku na povodie v lokalite osady Podbanské realizujeme 
podľa základnej rovnice hydrologickej bilancie ako: 

1000 377 623O Z V mm      

Elementárny odtok podľa vzťahu 7.9 sa potom vyjadrí ako: 

1 2      623 . 0, 031709  19,75 . .oq O k l s km     

Elementárny odtok vypočítaný podľa Turca je qo =19,75 l.s-1.km-2. 

3. Určenie qo v prípade odhadu dlhodobého priemerného výparu podľa Tomlaina 

Tomlain vytvoril pre územie Slovenska mapu izočiar priemerných ročných úhrnov 
evapotranspirácie z obdobia 1951 až 1980 na základe výpočtu pomocou Budykovej metódy. 
Z mapy priemerných ročných úhrnov potenciálnej evapotranspirácie (Obr. 7.4) odčítame 

výpar, ktorý má hodnotu  V  = 400 mm pre lokalitu Podbanské. 

 

Obr.7.4. Mapa priemerných ročných úhrnov aktuálnej a potenciálnej evapotranspirácie 
na Slovensku 

Výpočet dlhodobého priemerného odtoku pre povodie v lokalite osady Podbanské vypočítame 
podľa základnej rovnice hydrologickej bilancie ako: 
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1000 400 600O Z V mm      

Elementárny odtok podľa vzťahu 7.9 je definovaný takto: 

1 2     600 . 0, 031709  19,03 . .oq O k l s km     

Elementárny odtok vypočítaný podľa Tomlaina má hodnotu qo =19,03 l.s-1.km-2. 

Na záver je uvedené porovnanie jednotlivých metodík (Tab. 7.1). 

Tabuľka 7.1. Porovnanie odhadov qo podľa použitých metodík 

Metóda 
Mapa element. 

odtokov 
Dub-Tresová emp. 

vzorce 
Turc Tomlain 

qo [l.s
-1.km-2] 13,0 18,49 18,81 19,75 19,03 

4. Určenie priemerného ročného súčiniteľa odtoku φ 

Ďalšou dôležitou hydrologickou charakteristikou povodia je priemerný ročný odtokový 
súčiniteľ, ktorý predstavuje pomer medzi dlhodobou priemernou ročnou odtokovou výškou 
a dlhodobou priemernou ročnou výškou zrážok: 

 
O

Z
                                                                                                                                     (7.10) 

kde O – dlhodobá priemerná odtoková výška [mm], Z – dlhodobý priemerný zrážkový           
úhrn [mm]. 

Potom vypočítame odtokový súčiniteľ pre všetky metódy určenia dlhodobého priemerného 
odtoku na povodí v lokalite Podbanské, ktoré sú zhrnuté pre úlohy 2, 3, 4, teda metodika 
podľa Duba - Tresovej, Turca a Tomlaina. 

Tabuľka 7.2. Porovnanie odhadov φ v závislosti od viacerých metodík 

 

 

 

 

 

7.1.3.   Variabilita priemerných ročných prietokov 

Koeficient variácie spolu s dlhodobým priemerom poskytuje najpodstatnejšie informácie 
o čiare prekročenia priemerných ročných prietokov. Ako teoretickú čiaru prekročenia 
zvyčajne používame Pearsonove rozdelenie III typu. V povodiach bez pozorovaní odtoku 
odhadujeme cs = 2.cv, v prípade použitia Pearsonovho rozdelenia zaručuje nezáporné hodnoty 
priemerných ročných prietokov (dolné ohraničenie funkcie hustoty rozdelenia 
pravdepodobnosti je 0). 

Koeficient variácie je dôležitý parameter, ktorý potrebujeme čo najpresnejšie určiť         
aj v profiloch, kde nemáme dlhodobé pozorovania resp. žiadne pozorovania. Môžeme použiť 
metódu analógie a empirické vzťahy. Nepriamym určovaním koeficienta variácie 

Charakteristika/Metóda 
Dub - Tresová emp. 

vzorce  
Turc Tomlain 

 V  [mm] 417 417 377 400 

 O  [mm] 583 593 623 600 

φ 0,58 0,59 0,62 0,6 
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empirickými vzťahmi sa zaoberalo viacero autorov, ktorí stanovovali jeho hodnotu                  
v závislosti:  

 od veľkosti plochy povodia F a dlhodobého priemerného špecifického odtoku qa 
(Dub, 1997), 

 len od dlhodobého priemerného špecifického odtoku qa (Bratránek, Adámyová). 

1. Nepriamy odhad koefcientu variácie cv podľa Duba 

Na určenie variačného súčiniteľa cv pre územie Slovenska odvodil Oto Dub jednoduché 
aproximatívne vzťahy (Dub, 1997): 

pre F < 250 km2 
0,5

1,355
 cv

aq
                                                                                                  (7.11) 

pre F > 250 km2 
0,65

1,355
 cv

aq
                                                                                                  (7.12) 

kde F – plocha povodia [km2], qa – priemerný dlhodobý špecifický odtok z povodia                  
[l.s-1.km2]. 

2. Nepriamy odhad koefcientu variácie cv podľa Svobodu 

Na základe údajov z vodomerných staníc odvodil regionálne vzťahy pre výpočet cv 
pre 6 skupín tokov bývalej ČSFR na základe špecifického odtoku a plochy povodia.             
Pre Slovenské toky sú zaradené do skupín 3 až 6 a to takto: 

3. skupina – oblasť moravskosliezkych a slovenských Beskýd (Ostravica, Bečva, horná 
časť Bielej Oravy), Krkonoše, východná časť Slovenského Rudohoria – horná Slaná, 
Hornád, ďalej povodie Hrona, povodie Revúcej, toky Strážovskej vrchoviny a Vtáčnika – 
horná Nitra, Žitava. 

0,557

1,32 1250
 c 0,0214logv

aq F
                                                                                           (7.13) 

4. skupina – toky s najväčšou variabilitou priemerných ročných prietokov v oblasti 
juhovýchodného Slovenska, tečúcich z južných svahov Rudohoria (Štítnik, Jelšava, Ipeľ, 
Rimava, Slaná s výnimkou jej hornej časti), Krupinskej vrchoviny( Krupinica, Lučenecký 
potok) a Štiavnického pohoria. 

0,360

0,98 295
 c 0,0836 logv

aq F
                                                                                             (7.14) 

5. skupina – povodie Odry, Opavy zasahujúce do Oderských vrchov, horná oblasť 
povodia Moravy a Svratky, toky východného Slovenska tečúce do údolia Hornádu – 
Torysa a východoslovenskej nížiny – Topľa, Ondava. Patrí sem horná časť povodia Váhu  
a Popradu, oblasť Veľkej a malej Fatry a časť Beskýd – povodie Kysuce okrem častí 
zaradených v inej skupine. 

0,677

1, 41 200
 c 0,0296 logv

aq F
                                                                                             (7.15) 
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6. skupina – povodie Váhu a vlastný tok Váhu s výnimkou oblastí zaradených do inej 
skupiny. 

0,677

1, 41 4300
 c 0,0441logv

aq F
                                                                                           (7.16) 

Určenie koeficienta variácie (cv) nepriamym spôsobom realizujeme tak, že podľa vzťahu 
7.17 vypočítame dlhodobý priemerný špecifický odtok qa pre povodie toku Belá                     
na Podbanskom, pričom zo vstupných údajov vieme, že plocha povodia F = 93,5 km2                   

a dlhodobý priemerný ročný prietok je aQ = 3,54 m3.s-1. 

3 1 2 1 23,54
 0,03786 . . 37,86 l. .

93,5
a

a

Q
q m s km s km

F
                                                   (7.17) 

Potom povodie toku Belá na Podbanskom zaradíme do príslušnej skupiny (3-6) pre odhad 
koeficienta variácie podľa Svobodu (Dub a kol., 1969). V tomto prípade ide o 5. skupinu. 
Potom použijeme empirický vzťah podľa Svobodu (vzťah 7.15) pre túto skupinu: 

0,677 0,677

1, 41 200 1, 41 200
 c 0,0296log 0,0296log 0,13

37,86 93,5v
aq F

      

 

7.2.   Zadanie 7b: Pre zadané povodie Belá na Podbanskom stanovte rozdelenie dlhodobého 
priemerného odtoku v jednotlivých mesiacoch roka 

7.2.1.  Rozdelenie odtoku v roku 

Vymedzenie oblastí Slovenska s rovnakým typom rozdelenia dlhodobého priemerného 
ročného odtoku na mesačné odtoky je stanovené v norme STN 75 1410 – 2 (2001): 
Hydrológia Hydrologické údaje povrchových vôd, Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 2: 
Charakteristiky mesačných vodných stavov a prietokov (STN 75 1410 – 2).  

Autori Turbek a Škoda (STN 75 1410 – 2) vyčlenili na Slovensku 14 podobných oblastí      
s rovnakým typom rozdelenia dlhodobého priemerného ročného odtoku na mesačné odtoky         
a tabuľkovo stanovili pre dané oblasti percentuálne pomery dlhodobých priemerných 
mesačných prietokov k dlhodobému priemernému ročnému prietoku, ako uvádzame                  
v nasledujúcich tabuľkách: 

Oblasť I/a: 

 ľavostranné prítoky Váhu od Rajčianky po Tepličku vrátane, ľavostranné prítoky 
Rajčianky. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,5 8,0 7,5 8,0 12,0 11,0 9,5 8,0 7,5 8,5 6,0 6,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 91,3 94,3 88,4 103,4 141,4 133,9 111,9 97,4 88,4 100,1 73 76,6 100 
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Oblasť I/b: 

 pravostranné prítoky Váhu od Kvačianky po Oravu, ľavostranné prítoky Váhu – Revúca 
a Ľubochnianka, prítoky Oravy z Oravskej Magury a Skorušinských vrchov, povodia 
Turca a Bystrice (Hron). 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 8,0 8,0 6,5 5,5 10,0 16,0 11,5 8,5 7,0 6,5 6,0 6,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 97,4 94,3 76,6 71,1 117,8 194,8 135,5 103,5 82,5 76,6 73,1 76,6 100 

Oblasť I/c: 

 povodie Bieleho Váhu, ľavostranné prítoky Oravy zo Západných Tatier. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 5,5 6,5 5,5 5,0 8,0 11,0 11,0 11,0 11,0 10,0 8,0 7,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 67,0 76,6 64,8 64,6 94,3 133,9 129,6 133,9 129,6 117,8 97,4 88,4 100 

Oblasť II/a: 

 povodie Slanej po Muráň, povodie Hnilca okrem hornej časti, povodie Hornádu po Hnilec, 
horná časť povodia Turne po Hrhov. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 8,5 7,5 5,5 6,0 11,0 14,0 11,5 9,5 8,5 6,5 5,0 6,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 103,5 88,4 64,8 77,6 129,6 170,5 135,5 115,7 100,1 76,6 60,9 76,6 100 

Oblasť II/b: 

 povodie Čierneho Váhu, ľavostranné prítoky Váhu po Ľubochnianku (okrem Kľačianky), 
pravostranné prítoky Hrona po Bystricu, horná časť povodia Hnilca po Stratenú. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 8,0 6,5 4,5 4,0 6,5 16,0 15,5 11,0 8,5 7,0 6,0 6,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 97,4 76,6 53,0 51,7 76,6 194,8 182,6 133,9 100,1 82,5 73,1 76,6 100 
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Oblasť II/c: 

 Poprad a jeho ľavostranné prítoky, povodie Bielej Vody a Javorinky. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 6,0 5,0 4,0 3,5 6,0 10,0 14,0 15,0 13,0 10,0 7,0 6,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 73,1 58,9 47,1 45,3 70,7 121,8 165,0 182,6 153,2 117,8 85,2 76,6 100 

Oblasť III/a: 

 pravostranné prítoky Váhu od Kysuce po Jablonku vrátane, ľavostranné prítoky Váhu 
od Tepličky po Striebornicu (pri Piešťanoch) vrátane, povodia Nitry a Žitavy, pravostranné 
prítoky Hrona z Kremnických vrchov a Vtáčnika. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,5 10,0 8,5 11,5 15,5 13,0 8,5 7,0 5,5 4,5 3,5 5,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 91,3 117,8 100,1 148,7 182,6 158,3 100,1 85,2 64,8 53,0 42,6 58,9 100 

Oblasť III/b: 

 toky povodia Kysuce a Oravy stekajúce z Kysuckých a Oravských Beskýd, Kysuckej 
vrchoviny, toky povodia Toryse a Svinky, pravostranné prítoky Popradu pod Ľubicou. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,0 7,0 5,5 7,0 13,5 16,5 8,5 7,5 9,5 7,0 5,0 6,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 85,2 82,5 64,8 90,5 159,1 200,9 100,1 91,3 111,9 82,5 60,9 70,7 100 

Oblasť III/c: 

 toky povodia Čierneho Hrona, Slatina a jej pravostranné prítoky, povodia Muráňa, 
Klenoveckej a Tisoveckej Rimavy, horné časti povodia Bodvy a Idy, toky povodia 
Bodrogu stekajúce z Vihorlatu a Popričného. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,5 7,5 5,5 6,0 13,0 17,5 11,5 8,5 7,0 5,5 4,5 6,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 91,3 88,4 64,8 77,6 153,2 213,1 135,5 103,5 82,5 64,8 54,8 70,7 100 
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Oblasť III/d: 

 Tichý a Kôprový potok, Belá a jej pravostranné prítoky zo Západných Tatier, pravostranné 
prítoky Váhu zo Západných Tatier. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 6,0 4,5 3,0 3,5 4,0 10,0 19,5 15,0 13,0 9,0 6,5 6,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 73,1 53,0 35,3 45,3 47,1 121,8 229,8 182,6 153,2 106,0 79,1 70,7 100 

Oblasť IV/a: 

 toky povodia Turca (Slaná), Rimavice, Blhu a Gortvy. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,0 9,0 7,0 10,0 17,0 14,0 10,0 7,0 6,0 4,5 3,5 5,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 85,2 106,0 82,5 129,3 200,3 170,5 117,8 85,2 70,7 53,0 42,6 58,9 100 

Oblasť IV/b: 

 Sekčov, toky povodia Hornádu a Bodrogu stekajúce zo Slanských vrchov, Ondavskej 
a Laboreckej vrchoviny a Bukovských vrchov. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 7,0 8,0 6,0 9,0 18,5 15,0 7,5 8,0 8,5 4,5 3,0 5,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 85,2 94,3 70,7 116,4 218,0 182,6 88,4 97,4 100,1 53,0 36,5 58,9 100 

Oblasť IV/c: 

 toky stekajúce zo západných a juhovýchodných svahov Malých Karpát. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 6,5 8,5 7,0 11,0 17,5 18,0 10,0 6,5 4,5 3,5 3,0 4,0 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 79,1 100,1 82,5 142,2 206,2 219,2 117,8 79,1 53,0 41,2 36,5 47,1 100 
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Oblasť V/a: 

 toky slovenskej časti povodia Ipľa, ľavostranné prítoky Hrona od Slatiny po Sikenicu 
vrátane a Neresnica. 

a)percentuálny podiel mesačných odtokov z ročného odtoku. 

Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Wa 8,5 9,0 7,5 13,0 22,0 13,5 7,5 5,5 4,0 3,0 3,0 3,5 100 

b)percentuálny pomer mesačných prietokov k ročnému prietoku. 
Mes. XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X Rok 
% Qa 103,5 106,0 88,4 168,1 259,2 164,4 88,4 67,0 47,1 35,3 36,5 41,2 100 

Na riešenie použijeme prílohu z normy STN 75 1410 – 2, ktorá definuje vymedzenie 
oblastí Slovenska s rovnakým typom rozdelenia dlhodobého priemerného ročného odtoku 
na mesačné odtoky. 

Zaradíme povodie do príslušnej oblasti. Povodie Belá na Podbanskom patrí do oblasti 
III/d. Na základe údajov o percentuálnom pomere dlhodobých priemerných mesačných 
prietokov k dlhodobému priemernému ročnému prietoku stanovíme hodnoty dlhodobých 
priemerných mesačných prietokov, Tabuľka 7.3. Hodnoty vynesieme do grafu (Obr. 7.5). 

Tabuľka 7.3. Percentuálny pomer dlhodobých priemerných mesačných prietokov 
k dlhodobému priemernému ročnému prietoku 

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% Qa 35,3 45,3 47,0 121,8 229,8 182,6 153,2 106,0 79,1 70,7 73,1 53,0 

Qm 1,250 1,604 1,667 4,312 8,135 6,464 5,423 3,752 2,800 2,503 2,588 1,876 

 

 

Obr. 7.5. Znázornenie priebehu dlhodobých priemerných mesačných prietokov v roku              
v stanici Belá – Podbanské 

Zhrnutie: Po preštudovaní tejto kapitoly by sa mal čitateľ oboznámiť so základnou 
terminológiou problematiky ohľadom hydrologickej bilancie povodia a mal by vedieť určiť 
jednotlivé členy hydrologickej bilancie nepriamymi metódami podľa metodiky od rôznych 
autorov. 
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