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Predslov 

Učebný text je zameraný na praktické cvičenia stanovenia prietoku v otvorených 

korytách a je určený predovšetkým pre študijný program Vodné stavby a vodné 

hospodárstvo a iné príbuzné programy, ktorých obsahom je aj predmet hydrológia. Celý 

text je venovaný hydrometrii, čo je jedna z častí hydrológie a jej podstata je 

zakomponovaná priamo v jej názve hydro – metria, čiže voda – meranie.  

Hydrometria sa zaoberá spôsobmi merania hydrologických prvkov, potrebnými meracími 

zariadeniami a metódami ich spracovania. Hydrometrické merania patria medzi základ 

celej hydrológie. Výstupy z hydrometrie sa využívajú najmä na stanovenie prietoku, 

pre  kalibráciu merných objektov (žľaby, priepady...), hydrologické predpovede, 

stanovenie podkladov pre výpočet hydrologických charakteristík alebo návrhových 

veličín, a to najmä M-denných prietokov (napr. Q355 využívaný pri zmiešavacích 

rovniciach pre určenie znečistenia), alebo N-ročných prietokov (napr. Q100 využívaný 

pri protipovodňových opatreniach, pri projekčnej činnosti: návrh mostov a priepustov cez 

tok, atď...). 

Prvá – teoretická časť učebného textu je venovaná stručnému prehľadu a histórii vývoja 

hydrometrie, konkrétne spôsobom určovania množstva vody v prirodzených tokoch. 

Ďalej sa v texte venujeme deleniu a popisu základných metód na stanovenie prietoku 

v otvorených korytách. V nadväznosti na teoretický základ sú uvedené pokyny 

na dodržiavanie bezpečnosti študentov pri výučbe v teréne, ktoré je nutné dodržiavať. 

Druhá – praktická časť textu, obsahuje už jednotlivé metodické postupy vybraných 

spôsobov stanovenia prietoku v otvorených korytách, ktoré sa využívajú v pedagogickom 

procese a v ich praktických cvičeniach v rámci terénnych meraní. 

Cieľom učebného textu je prispieť k lepšej orientácii v problematike a k osvojeniu si 

pracovných postupov pre stanovenie prietokov v otvorených korytách, ktoré možno 

využiť aj v praxi. Ide o učebnú pomôcku predmetu  Výučba v teréne – hydrologická časť.  
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1 Úvod 

Hydrometria sa označuje ako základná oblasť hydrológie, pretože od presnosti 

a spoľahlivosti výsledkov meraní vodných stavov a prietokov sa odvíja celá kvalitatívna 

úroveň hydrologických vzťahov, ako aj celého hydrologického poznania.  

Ľudstvo venovalo pozornosť vode od svojho počiatku a prvé poznatky a pozorovania 

úzko súvisia aj s vývojom hydrometrie. V starovekých kultúrach bolo hlavným záujmom 

zabezpečiť obyvateľom pitnú vodu a dodávku vody na závlahy pre ich poľnohospodársku 

činnosť. V týchto dobách (3300 rokov p. n. l.) sa sledovali najmä zmeny vo výške hladiny 

vody v toku. Príkladom sú starí Egypťania, ktorí na Níle zaznamenávali vodné stavy 

v obdobiach sucha a pozornosť venovali aj zvýšeným hladinám vody v toku. 

Odpozorované hladiny vody, ktoré predstavovali mimoriadne situácie ako bol hlad, 

utrpenie, katastrofa alebo naopak šťastie, bezpečie, označovali značkami na drevené stĺpy 

v prislúchajúcej výške. Od množstva vody v toku závisela ich úroda a príroda 

rozhodovala, či voda bude ich pomocníkom, alebo ohrozí ich úrodu (WMO, IAHS, 1974). 

Poznávací proces v minulosti vyplýval nielen z túžby po poznaní a očakávaní extrémnej 

situácie, ale aj z praktických požiadaviek pri výstavbe veľkých hydrotechnických stavieb, 

výstavbe mostných zariadení, zavlažovacích zariadení, hrádzí, vodných nádrží, 

plavebných kanálov a pod. Stavitelia takýchto diel potrebovali mať okrem intuície aspoň 

elementárne predstavy a poznatky o pohybe, režime a množstve vody, ktorá sa v daných 

profiloch nachádzala. Ľudia si začali uvedomovať, že meraním hladiny získavajú iba 

jeden parameter, a to jednu hodnotu o výške hladiny, ale nie o množstve vody. Prvé 

pokusy o meranie množstva vody boli evidované u Egypťanov (približne pred 1400 

p. n. l.) v podobe „vodných hodín“, kde do nádoby v tvare zrezaného kužeľa pritekala 

voda (WMO, IAHS, 1974). Princíp merania vychádzal z predpokladu zníženia hladiny 

vody v nádobe, a to v rovnakých časových krokoch o rovnakú výšku. 

Za prvého priekopníka v oblasti hydrometrie možno označiť Herona Alexandrijského, 

ktorý ako prvý vyjadril názor na potrebu poznania rýchlosti vody pre určenie prietoku. 

Okolo roku 100 n. l. overoval experimentálnymi meraniami výdatnosť prameňa (Biswas, 

1970). Dnes sa tento spôsob merania označuje meranie do nádoby. Rozdiel od súčasného 

merania do nádoby je, že Heron celý výtok z prameňa nechal pretekať cez pravouhlý žľab 

určitej dĺžky a známych rozmerov šírky a výšky, v ktorom mohol zmerať hĺbku 

pretekajúcej vody, a tým aj prietočnú plochu. Výtok zo žľabu zachytával v určitom 

priestore, ktorého veľkosť tiež vedel zmerať a čas meral slnečnými hodinami. Meraním 

času, objemu a prietočnej plochy získal údaje, ktoré využíval na určenie rýchlosti vody 

pretekajúcej pravouhlým žľabom. Takto stanovenú rýchlosť vody považoval za základný 
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prvok stanovenia prietoku, čím významne predstihol dobu. Aj keď Heronove 

experimenty boli známe a v minulosti sa im nepripisoval praktický význam, lebo v tejto 

dobe bola rýchlosť vody ešte stále neznámym pojmom. V prvom storočí nášho letopočtu 

stavitelia rímskych akvaduktov naďalej odvodzovali veľkosť potrebného prietoku 

v jednotlivých úsekoch akvaduktu iba od veľkosti prietokových plôch (Q = F), prípadne 

sklonu (Makeľ, 2003).  

Veľkou osobnosťou v oblasti vedy, kultúry a umenia na prelome 15. a 16. storočia bol 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519). Bol nielen umelec, sochár a maliar, ale aj inžinier, 

architekt, prírodovedec a fyzik. Za významnú časť z jeho prírodovedných aktivít sa 

považuje práve úvaha o vode (Biswas, 1970). Svoje experimenty vykonával priamo 

na vodných tokoch, kde pomocou plavákov meral povrchovú rýchlosť a jej rozdelenie 

v profile. Zistil, že povrchová rýchlosť je v strede toku väčšia ako pri brehu. Následne 

prišiel k presvedčeniu, že rýchlosť na hladine je väčšia ako pri dne. Tieto svoje úvahy 

experimentálne overoval praktickými meraniami a to dvojitými alebo tyčovými 

plavákmi. Plavák na hladine sa pohyboval rýchlejšie ako plavák zavesený v určitej hĺbke 

pod hladinou. Na tyčovom plaváku určitej dĺžky zistil, že tento plavák nezachováva 

pri plavbe zvislú polohu, ale nakláňa sa smerom po prúde. Leonardo da Vinci si všetky 

svoje myšlienkové úvahy starostlivo zaznamenával a robil si k nim náčrty a kresby. 

Výsledky celej svojej činnosti chcel zhrnúť do 15 – zväzkového diela „Traktát o vode“, 

ktorý nakoniec vydaný nebol a z jeho poznatkov sa zachovalo len veľmi málo (Biswas, 

1970). Viac ako sto rokov po Leonardovej smrti sa objavil vzťah „Q = v . F“, v ktorej 

znovu dominovala rýchlosť prúdenia ako jeden zo základných prvkov vyjadrenia 

prietoku. Jej autorom bol Benedetto Castelli (1577 – 644), ktorý pôsobil ako matematik 

na dvore pápeža Urbana VIII a prednášal na univerzite v Ríme a Pize. A práve od pápeža 

dostal nariadenie, aby sa zaujímal o problematiku pohybu vody v riekach. V roku 1628 

napísal knihu „O meraniach tečúcich vôd“ (Della misura dell'acque correnti), v ktorej 

jasne formuloval zákon konduktivity. Medzi vodohospodárskymi staviteľmi sa stal zákon 

plne akceptovaný (Pelikán, 1988). Plynulo na neho nadviazal Famiano Michelini, ktorý 

získal poznatky o možnosti využitia usmerňovacích prvkov na podporu členitosti koryta 

v prirodzených tokoch (Trattato della direzione de' fiumi, 1664).  

Začiatky merania rýchlosti prúdenia vody a stanovenia prietoku sa spájajú aj s fyzikom 

Evangelistom Toricellim, ktorý v 17. storočí popísal výtok otvorom. V roku 1650 

Perreault určil približný odhad prietoku vody na Seine a popísal prvý kvantitatívny vzťah 

obehu vody v prírode. Pitot (r. 1732) objavil možnosť merania bodovej rýchlosti vody 

pomocou špeciálnej trubice (Pitotova trubica). Neskôr Chézy (r. 1775) našiel spôsob 

stanovenia rýchlostí prúdenia (strednej prierezovej rýchlosti) a prietoku v tokoch, na čo 

následne na neho nadviazal Woltmann konštrukciou hydrometrickej vrtule (Pelikán, 

1988). Konštrukcia jeho vrtule pozostávala z dvojice zošikmených lopatiek upevnených 

na vodorovnej osi s mechanickým počítadlom otáčok. Woltmannov vynález 

hydrometrickej vrtule sa považuje za míľnik v hydrológii, ktorého výsledkom bol vznik 

hydrometrie, ako jedeného zo základných odborov hydrológie. Hydrometrická vrtuľa 
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prešla vývojom, či už úpravou tvaru lopatiek alebo hriadeľa a spôsobu signalizácie 

a zaznamenávania počtu otáčok. Henry (r. 1868) zaviedol elektrický otáčkomer, čo 

výrazne uľahčilo meranie. Tvary lopatiek vrtule prešli viacerými zmenami od rovinných 

cez miskovité, zavesené na zvislej osi až po súčasné skrutkovité. K tvaru hydrometrickej 

vrtule, ako ju poznáme dnes, prispel aj profesor Harlacher z Hydrologickej služby 

v Čechách (WMO, IAHS, 1974). Vrchol svojho rozvoja a princípu merania rýchlosti 

hydrometrickou vrtuľou sa dosiahol v posledných rokoch 20. storočia. Podľa prieskumu 

WMO (2009) sa ešte stále v praxi najviac využíva primárne hydrometrická vrtuľa. 

V Európe je to viac ako 60 % z celkového počtu využívaných spôsobov stanovenia 

prietoku. Technický rozvoj prináša využitie aj ďalších princípov merania rýchlosti 

prúdenia vody v toku, ako napríklad merania založené na báze elektromagnetickej 

indukcie alebo zmeny vodivosti v toku. Predovšetkým využitie technológie akustického 

Dopplerovho javu však zaznamenáva rýchly adaptabilný nástup v hydrometrickej praxi, 

a to aj vďaka rýchlosti merania a okamžitého vyhodnocovania prietoku, ktoré sa využíva 

stále častejšie. 

Na území Slovenska boli zdokumentované prvé práce spojené s meraním hladiny vody 

a prietoku až v období rokov 1822 – 1838, a to na Dunaji. Konkrétne práce zabezpečovala 

Dunajská meračská spoločnosť pre potreby protipovodňovej ochrany a úpravy Dunaja 

na našom území. Následne na to boli vybudované aj prvé vodočty v Bratislave (r. 1823) 

a v Komárne (r. 1830). Ide o cenné informácie aj napriek nepravidelným záznamom, 

ktoré vykonávali pozorovatelia. Kontinuálne pozorovanie vodných stavov sa začalo 

v Bratislave až v roku 1876 (Danáčová, Z., a kol., 2015). V roku 1919 bolo na našom 

území až 39 vodočtov. Výrazný nárast počtu staníc s vyčísľovaním prietokov nastal 

v roku 1931, keď sa prietoky začali vyčísľovať v 81 staniciach a mnohé z nich pozorujú 

dodnes. V 70. rokoch vznikla potreba národného hospodárstva detailnejšie poznať vodné 

zdroje, s čím súviselo aj ďalšie zriadenie a doplnenie počtu staníc do pozorovacej siete. 

V roku 1971 pozorovalo v sieti 494 vodočetných staníc a z nich bolo 60 % staníc 

vybavených limnigrafickým prístrojom s nepretržitým záznamom výšky hladiny v toku. 

Počet staníc sa zvyšoval (do roku 1987, historické maximum 580 staníc) a priamo úmerne 

aj vyčíslovanie prietokov v nich, čoho následkom bolo aj nové označenie vodočetnej 

stanice na „vodomernú stanicu“. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa však pristúpilo 

k redukcii pozorovacej siete hlavne z ekonomických dôvodov. V súčasnosti je 

v prevádzke približne 400 vodomerných staníc na strategicky významných miestach, 

z ktorých sa vo viac ako 90 % vyčíslujú aj prietoky a pozorujú sa aj jej fyzikálne vlastnosti 

(teplota vody a vo vybraných profiloch aj množstvo plavenín).  
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2 Prehľad súčasného stavu 

stanovenia prietokov 

v otvorených korytách 

Prietok vody je základný kvantitatívny parameter predstavujúci objem vody, ktorá 

pretečie uvažovaným priečnym profilom koryta za jednotku času. Na slovenských tokoch 

sa prietok kontinuálne priamo nemeria, ako je to často v bežnom hydrologickom 

vyjadrovaní zaužívané, ale prietok sa v určitom profile stanovuje (Pelikán, 1988). Priamo 

sa pozoruje (meria) výška hladiny, ktorá je bezprostredným a ľahšie merateľným 

nepriamym ukazovateľom okamžitého stavu odtoku a je vo veľmi tesnom vzťahu 

k prietoku.  

Pre kontinuálne pozorovanie výšky hladín bola vytvorená štátna hydrologická sieť (ŠHS) 

pozorovacích objektov kvantity povrchových vôd (Zákon 201/2009 Z. z., § 9, ods. 3). 

Pozorovacia sieť je sústava hydrologických pozorovacích objektov (vodomerných staníc; 

ukážky vodomerných staníc sú na Obr. 2.1). V súčasnosti je v prevádzke približne 420 

vodomerných staníc ŠHS v správe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). 

 

   

Obr. 2.1 Vodomerná stanica (zľava: Devín, Horné Orešany, Štiavnička) 
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Rozmiestnenie a hustota vodomerných staníc v hydrologickej pozorovacej sieti 

povrchových vôd závisí najmä od hydrologického režimu povodia, veľkosti povodia a od 

hustoty riečnej siete. Taktiež je nutné prihliadať aj k ďalším požiadavkám, ktoré štátna 

hydrologická sieť musí spĺňať, aby štát získal potrebné informácie pre navrhovanie 

strategických a plánovacích dokumentov, ako aj na plnenie medzinárodných záväzkov. 

Podmienky pre výber lokalít, umiestnenia stanice, výberu lokalít, zohľadnenie 

hydraulických a hydrologických podmienok, ako aj technické, prevádzkové 

a administratívne podmienky stanovuje OTN ŽP 3101:05 – Podmienky zriaďovania 

hydrologických pozorovacích objektov.  

Podľa spôsobu merania, zaznamenávania a prenosu hydrologických informácií sa 

vodomerné stanice delia v zmysle OTN ŽP 3101:05 – Podmienky zriaďovania 

hydrologických pozorovacích objektov na:  

a) vodočetné stanice – stanice vybavené vodočtom na vizuálne meranie a manuálne 

zaznamenávanie vodných stavov v určitom čase;  

b) registračné stanice – stanice vybavené vodočtom a snímacím a záznamovým 

zariadením na automatické snímanie a zaznamenávanie (registráciu) vodných 

stavov;  

c) automatické hydrologické stanice – stanice vybavené vodočtom a snímacím, 

záznamovým a prenosovým zariadením na automatické snímanie, zaznamenávanie 

(registráciu) a prenos operatívnych hydrologických informácií (hydroprognózne 

stanice). 

Vodomerné stanice majú nasledujúce základné časti (Obr. 2.3):  

a) vodomerný profil (priečny profil vodného toku);  

b) zariadenie na vizuálne meranie vodného stavu (vodočet);  

c) zariadenie na automatické snímanie priebehu hladiny vody (plavákový, tlakový, 

ultrazvukový, prípadne iný snímač);  

d) zariadenie na automatické zaznamenávanie priebehu hladiny vody (grafický 

alebo digitálny);  

e) pri automatických staniciach zariadenie na automatický prenos informácií o 

priebehu hladiny vody, teplote vody a teplote vzduchu;  

f) ochranná búdka a chránička na ochranu záznamového zariadenia (registračného 

prístroja) a senzora. 

 

V súčasnosti sa vo vodomerných staniciach meria výška vodnej hladiny pomocou 

vodočtu – vodočetnej laty a automatického hydrologického prístroja s tlakovým 

snímačom. Údaj o výške hladiny sa nazýva vodný stav. Ide o zvislú vzdialenosť hladiny 

nad zvoleným pevným bodom alebo porovnávacou rovinou.  
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Vodný stav sa udáva:  

a) v metroch nad morom ( m n. m.), ide o absolútne hodnoty,  

b) v centimetroch (cm) od zvoleného pevného bodu – nuly vodočtu. Ide o relatívne 

hodnoty. Vodný stav nepredstavuje hĺbku toku. 

Nula vodočtu je bod s geodeticky zameranou nadmorskou výškou, od ktorého je možné 

prepočítanie vodného stavu z cm do absolútnych hodnôt, a naopak. Nachádza sa v dolnej 

časti vodočetnej laty. Vodočetné laty môžu byť zvislé, šikmé alebo kombinované. Ich 

osadenie sa robí tak, aby nula vodočtu bola vždy pod najnižšou očakávanou hladinou 

vody v toku. 

 

 

 

Ochranná búdka meracích prístrojov 

 

 

Chránička tlakového senzoru meracieho 

prístroja 

 

Vodočetná lata (stupnica po 2 cm) 

 

Nula vodočtu (geodeticky zameraný bod) 

Obr. 2.2 Automatická hydrologická stanica 

 

Vodný stav je hlavný vstupný údaj pre stanovenie prietokov vo vodomerných profiloch, 

kde sa vykonáva jeho nepretržité meranie. Stanovenie prietoku z vodného stavu 

predstavuje jednu z hlavných a základných činností získavania prietokových údajov vo 

vodomerných staniciach.  

Merná krivka (Obr. 2.3) predstavuje závislosť medzi prietokmi a vodnými stavmi 

Q = f(H) (Kríž, 1979). Graficky sa táto závislosť zostrojuje tak, že 

do pravouhlého súradnicového systému sa na os „x“ vynesú priamo namerané (alebo 

hydraulicky vypočítané) prietoky, na os „y“ im zodpovedajúce výšky hladín (vodné 

stavy).  Získanými bodmi sa preloží krivka tak, aby pás bodov čo najlepšie vyrovnávala.  
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Obr. 2.3 Merná krivka prietokov 

 

Vzťah medzi prietokom a vodným stavom nie je trvalo konštantný, ale mení sa v čase 

v dôsledku zmien priečneho a pozdĺžneho profilu koryta. To nastáva predovšetkým 

v nestabilných profiloch tokov, pri ich vymieľaní resp. zanášaní, ale aj v dôsledku 

nestacionarity prúdenia (pri prechode povodňovej vlny vodomerným profilom sa menia 

sklony hladiny a dochádza tak k skutočnosti, že k jednému vodnému stavu zodpovedajú 

rôzne hodnoty prietoku – tzv. hysteréza mernej krivky). Zmenu mernej krivky je potrebné 

systematicky kontrolovať, lebo jej aktuálnosť je základom presnosti a spoľahlivosti 

hydrologických údajov (Herschy, 1995, Makeľ, 2010). Tvar mernej krivky závisí od 

morfometrie merného profilu a hydraulických parametrov meraného profilu časti 

vodného toku nad a pod merným profilom.  

Merné krivky môžu meniť tvar aj krátkodobo počas sezóny, v dôsledku zmeny drsnosti 

koryta alebo jeho časti, predovšetkým na nížinných tokoch a odvodňovacích kanáloch 

v dôsledku vegetácie v toku, ktorej hustota a veľkosť sa v priebehu vegetačného obdobia 

mení.  

Poznámka: V každej vodomernej stanici štátnej hydrologickej siete, ktorú spravuje 

SHMÚ, sa hydrometrické práce spravidla uskutočňujú 6-krát ročne v závislosti 

od stability merného profilu. Pri extrémnych (povodňových a minimálnych) vodných 

stavoch sa pre aktualizáciu mernej krivky v jej horných, resp. dolných častiach 

uskutočňujú osobitné operatívne merania. 

Merná krivka prietokov sa najčastejšie získava empiricky a  základom pre jej zostrojenie 

sú merané okamžité prietoky. Inou možnosťou jej získania je výpočet 

pomocou hydraulických parametrov koryta. Problematikou merných kriviek a ich 

tvorbou sa zaoberá norma STN ISO 1100-2:1998 – Meranie prietoku 

kvapalín  v otvorených korytách. Časť 2: Stanovenie vzťahu medzi vodným stavom a 

prietokom. 
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Pre zostrojenie mernej krivky je potrebné presné a okamžité určenie prietoku, ktoré má 

priamy vzťah k prislúchajúcemu vodnému stavu. Meranie prietokov sa môže vykonávať 

priamo, to je priamym meraním jednotlivých parametrov definujúcich prietok, alebo 

nepriamo. Nepriame meranie znamená, že hodnota prietoku sa stanoví z inej meranej 

veličiny, ktorá je v presne definovanom vzťahu k prietoku. V takomto prípade sa 

nehovorí o meraní prietoku, ale o stanovení prietoku na základe merania napr. 

rýchlostného poľa v prietočnom profile alebo priemernej profilovej rýchlosti, resp. 

merania pomocou využitia hydraulických zákonitostí alebo pomocou indikačných látok. 
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3 Spôsoby stanovenia prietoku  

Meranie prietokov sa môže vykonávať priamo, teda priamym meraním jednotlivých 

parametrov definujúcich prietok. Nepriame meranie znamená, že hodnota prietoku sa 

získa z inej meranej veličiny, ktorá je v presne definovanom vzťahu k prietoku. 

V takomto prípade sa nehovorí konkrétne o meraní prietoku, ale o stanovení prietoku.  

Prirodzené vodné toky vo svojej rozmanitosti fyzicko-geografických podmienok majú 

rozdielny hydrologický režim, a to predstavuje veľmi rôznorodé podmienky merania 

režimu ich prietokov. Preto z hľadiska účelu, technických možností, časovej náročnosti 

merania a nárokov na presnosť výsledkov bolo vyvinutých viacero metód na meranie 

a stanovenie prietoku. Ich delenie väčšinou vychádza zo základných princípov stanovenia 

prietoku. V tomto učebnom texte sme ich rozdelili do nasledujúcich skupín:  

 meranie do nádoby (hovorí sa o priamej, prípadne objemovej metóde), 

 meranie založené na meraní rýchlosti prúdenia a prietočného profilu (zameraním 

hlavných komponentov, t. j. plochy merného profilu, priemernej profilovej 

rýchlosti, merania povrchovej rýchlosti),  

 meranie s využitím poznatkov a vzťahov z hydrauliky, chémie a fyziky (priepady, 

umelé žľaby, meranie indikátormi).  

 

3.1 Meranie do nádoby  

V odbornej literatúre sa označuje meranie aj ako priama metóda merania prietoku. 

Využíva sa zväčša pri stanovení výdatnosti prameňov alebo v prípade menších prietokov 

vo vhodných profiloch. Prietok sa stanovuje pomocou merných kalibrovaných nádob, 

ktoré vyhovujú podmienkam merania (Kríž 1979, Pelikán 1988). Podľa spôsobu 

využívania sa merné nádoby delia na prenosné a stabilné, a veľkosť nádoby závisí od 

výdatnosti prameňa alebo vodného toku. Prenosné nádoby nemajú byť väčšie ako 20 až 

40 l a stabilné nádoby do veľkosti 200 l (OTN ŽP 3201:05 – Meranie hladín a teplôt 

podzemných vôd, výdatností a teplôt prameňov). Za stabilné nádoby možno považovať aj 

usadzovacie komory. 

Princíp merania do nádoby spočíva v meraní času potrebného na naplnenie nádoby 

známeho objemu. Pri meraní prenosnou nádobou sa podloží nádoba pod sústredený výtok 



  

16 

 

vody a počas plnenia musí nádoba stáť v horizontálnej polohe až do jej úplného 

naplnenia. Stopkami sa meria čas potrebný na naplnenie nádoby. Vzťah na určenie 

prietoku: 

 

t

V
Q        (3.1) 

kde:  Q – hodnota prietoku [m3.s-1] 

V – objem nádoby [m3] 

t – čas merania (naplnenia nádoby) [s] 

 

Podľa OTN ŽP 3201:05 (Meranie hladín a teplôt podzemných vôd, výdatností a teplôt 

prameňov) sa meranie opakuje 3-krát a z týchto meraní sa vypočíta priemerný čas plnenia 

nádoby. Objem odmernej nádoby pre dané meranie musí byť taký, aby najkratší čas jej 

plnenia bol 10 sekúnd.  

 

 
Obr. 3.1 Meranie do nádoby (foto: SHMÚ, 2011) 

 

Poznámka: Iný typ priamej metódy merania sa dá použiť na tokoch, kde sa nachádza 

vodná nádrž. Prietok za dané obdobie sa určuje z čiary objemov nádrže, s využitím 

hodnôt bilančných prvkov (výpar z vodnej hladiny, množstvo zrážok spadnutých 

na hladinu nádrže, ako aj infiltrácia vody do zaplavovaného priestoru) a meraním času 

plnenia nádrže (Szolgay, a kol. 2004). Ide o doplnkovú metódu, ktorú je možno použiť 

na odhad prietoku počas povodní. 
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3.2  Stanovenie prietoku založené 

na meraní rýchlosti 

Pri nepriamom meraní prietoku, teda jeho stanovení, sa najčastejšie vychádza z merania 

rýchlostí prúdenia a prietočného profilu. V otvorených korytách je nerovnomerné 

rozloženie rýchlostí v profile toku vo zvislom aj horizontálnom smere. Vo zvislici je 

rozdelenie veľmi variabilné a  nemožno ho analyticky vyjadriť (zobrazuje sa v tvare 

zložitých kriviek, elíps alebo parabol). V horizontálnom smere je ešte výraznejšia 

nepravidelnosť v prúdení (v miestach s najväčšou hĺbkou toku, tesne pod  hladinou má 

vodný prúd najvyššiu rýchlosť, ktorá sa znižuje smerom k brehom). Ide o typické 

rozloženie rýchlostného poľa v prietokovom profile koryta toku (Obr. 3.2). 

 

 

 

Obr. 3.2 Ukážka rozloženia rýchlosti v otvorenom koryte toku (Kríž, 1979) 

Vo všeobecnosti možno prúdenie v otvorených korytách rozdeliť na dve základné 

skupiny: 

 prúdenie ustálené (prietok  pre vybraný profil toku je konštantný v čase), 

ktoré možno ešte deliť na dva typy: 

o rovnomerne ustálené prúdenie (okrem prietoku je konštantný aj sklon, 

tvar a drsnosť koryta, výška hladiny a rýchlosť vody), 

o nerovnomerne ustálené prúdenie (prietok je konštantný a ostatné 

parametre koryta sú premenlivé), 

 neustálené prúdenie (prietok sa neustále mení). 

 

V prírode v otvorených korytách tokov sa vyskytuje vo väčšine prípadov neustálené 

prúdenie, kde nielen trenie medzi časticami, ale predovšetkým nerovnosti stien a dna 

koryta spôsobujú odpor a zmenu rýchlostného poľa. Drsnosť a členitosť koryta spôsobuje 

aj vznik vírov a nárazy medzi najbližšími časticami. 
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3.2.1 Plaváková metóda 

Najstarším spôsobom merania rýchlosti pohybu vody je meranie pomocou plaváka.  

Výsledky sú len približné, no v niektorých prípadoch postačujúce. Hlavným zdrojom 

nepresnosti je skutočnosť, že pomocou plaváka sa meria povrchová rýchlosť vody, ktorá 

je vo väčšine prípadov vyššia ako priemerná profilová rýchlosť. Táto skutočnosť sa dá 

zmierniť pomocou špeciálnych plavákov a plavákových tyčí, ktoré sú vo vode viac 

ponorené a odzrkadľujú tak rýchlosť vody blízku strednej rýchlosti v danej zvislici 

(Herschy, 1984).  

Hlavnou výhodou tejto metódy je jej jednoduchosť, a to, že nie je potrebné žiadne 

prístrojové vybavenie. Postačí, ak máme k dispozícii plavák (plávajúce teleso), meračské 

pásmo a stopky. Plaváková metóda sa často využíva aj pri terénnych meraniach 

na kvalifikovaný odhad prietoku, keď hydrológovia nie sú vybavení inými 

hydrometrickými prístrojmi alebo hydrologická situácia nedovoľuje priame meranie 

napr. z dôvodu bezpečnosti. Výhodou tejto metódy je aj to, že v porovnaní napr. 

s meraním hydrometrickou vrtuľou na tyči je počas zvýšených prietokov a rýchlostí táto 

metóda rýchlejšia a relatívne bezpečnejšia (nevyžaduje vstup pracovníka do toku). Aj 

preto sa táto metóda využíva na meranie rýchlosti prúdenia vody počas povodní (Pelikán, 

1988). Ako plaváky sa dajú použiť aj ľahko dostupné predmety, napríklad kus dreva alebo 

ovocie (pomaranč a jablko sú vhodné vďaka svojmu tvaru a farbe). 

Dôležitým bodom na začiatku merania, tak ako pri každej metóde, je správny výber 

úseku, na ktorom sa bude meranie vykonávať. Plavákovú metódu možno využiť v priamej 

trati a ideálne s rovnomerným rozdelením rýchlostí. Dĺžka meraného úseku/poľa L by 

mala byť: 

 na stredných tokoch:  

L = 2B     (3.2) 

 na malých tokov sa stanovuje meraný profil dlhší: 

L = (2 – 5)B    (3.3) 

 

kde: B – šírka toku v hladine [m] 

 L – dĺžka meraného úseku [m] 

   

Alebo sa dĺžka meraného úseku/poľa určuje tak, aby čas prechodu plaváka bol aspoň 20 

sekúnd.  

V súčasnosti existujú dve modifikované metódy stanovenia prietoku pomocou plaváka: 

 z poľa povrchových rýchlostí 
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 z maximálnej rýchlosti 

 

Stanovenie prietoku z poľa povrchových rýchlostí 

Na začiatku merania sa vytýči horný a dolný profil, ktoré vymedzujú dĺžku meraného 

poľa (Obr. 3.3). Približne v strede meraného úseku sa zvolí profil, kde je potrebné zistiť 

prietočnú plochu – S (pre potreby presnejšieho určenia sa môže sondovaním zistiť 

prietočná plocha aj v hornom a v dolnom profile, kde sa následne ich priemer plôch bude  

uvažovať vo výpočte).   

 

Obr. 3.3 Plaváková metóda 

 

Plavák sa vhadzuje do vody nad horným profilom, v dostatočnej vzdialenosti, aby mal 

pri prechode horným profilom rovnakú rýchlosť ako voda. Ďalším dôvodom je aj presné 

určenie času začiatku merania prechodu plaváka do meraného poľa. Pri prechode dolným 

profilom sa zaznamenáva poloha a čas prechodu plaváka do záznamníka. Pre toky 

so šírkou do 20 m sa používa 3 – 5 plavákových dráh (u širších tokov sa odporúča 

každých 5 metrov). V jednotlivých dráhach sa meranie opakuje 2 – 3 krát a v prípade 

vybočenia plaváka z dráhy sa toto meranie vylúči. Z ostatných pokusov sa vypočíta ich 

priemerná rýchlosť. Rýchlosť jednotlivých plavákov sa určí:  

 

vi =L/ti     (3.4) 

 

kde:  vi  – rýchlosť plaváka v jednotlivých dráhach [m.s-1] 

 L  – dĺžka meraného úseku [m] 

 ti  – čas prechodu i-teho plávka v danej dráhe [s] 
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Následne z rýchlostí v jednotlivých dráhach sa vynesie polygón priemerných rýchlostí 

a vypočíta sa prislúchajúca prietočná plocha Sp vo zvolenej mierke  (Obr. 3.4). 

 

     vp = Sp /B    (3.5) 

 

kde: vp – priemerná povrchová rýchlosť [m.s-1] 

 Sp – prietočná plocha z polygóna [m2] 

 B –  šírka toku v hladine [m] 

 

Prietok sa vypočíta ako: 

𝑄 = 𝑘 . 𝑣𝑝 . 𝑆      (3.6) 

 

kde: S  –  celková prietočná plocha v profile [m2] 

vp – priemerná povrchová rýchlosť [m.s-1] 

k –  súčiniteľ vyjadrujúci pomer stredných profilových rýchlostí a priemernej 

povrchovej rýchlosti (určuje sa z bodových meraní, ide o funkciu k = f(H)). 

 

Pokiaľ nepoznáme vzťah súčiniteľa k, tak môžeme použiť tabuľkové hodnoty (Mattas, 

2001, Obr. 3.4). 

 

Tabuľkové hodnoty 

Tok Súčiniteľ k 

stredné toky 0,8 – 0,85 

malé hĺbky a nízke 

rýchlosti 

0,75 – 0,85 

hlboké toky, rýchlosti 

nad 2 m.s-1 

0,90 – 0,96 

. 

 

Rozdelenie rýchlostí v profile 

Obr. 3.4 Tabuľkové hodnoty súčiniteľa „k“ a polygón rýchlostí (Mattas, 2001) 
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V prípade, že je známy sklon hladiny, môže sa vypočítať súčiniteľ k napríklad pomocou 

Železnjakovho vzťahu (Železnjakov, 1976): 

 

𝑘 = 1 −
5,8

𝑣𝑝
√ℎ. 𝑖    (3.7) 

 

kde:  i – sklon hladiny [-] 

h – priemerná hĺbka toku [m], ktorú získame ako h=S/B 

 

Stanovenie prietoku z maximálnych povrchových rýchlostí 

V tokoch, kde je plavák unášaný do prúdnice (zväčša v tokoch s bystrinným prúdením), 

nie je možné zisťovať celé pole povrchových rýchlostí. Vtedy je vhodné určiť maximálnu 

rýchlosť a z nej sa stanoví prietok. Postup merania je veľmi podobný ako pri vyššie 

uvedenej metóde, ale plaváky sa púšťajú iba v prúdnici. Meranie sa opakuje 3 až 5-krát, 

kde opäť ak plavák výrazne vybočí z dráhy, tak sa toto meranie vylúči. Z nameraných 

časov a známej dĺžky dráhy plaváka sa vypočítajú rýchlosti jednotlivých plavákov 

a z nich sa určí maximálna povrchová rýchlosť vpmax ako aritmetický priemer troch 

najrýchlejších plavákov. Následne sa vypočíta prietok: 

 

𝑄 = 𝜆 . 𝑣𝑝𝑚𝑎𝑥  . 𝑆    (3.8) 

 

kde: S – prietočná plocha [m2] 

λ  –  redukčný súčiniteľ [-] 

 

Redukčný súčiniteľ λ môžeme opäť určiť z tabuliek. Odhadnutá hodnota pre veľké 

a stredné toky s prúdením bez bariér a prekážok je v rozmedzí λ = 0,55 – 0,67. V prípade 

výskytu vegetácie, kamenitého dna alebo, znečistenia bude redukčný súčiniteľ v rozpätí 

λ = 0,43 – 0,54. Ak je nám známy sklon hladiny, použije sa na výpočet nasledovný vzťah: 

 

𝜆 = 1
17,54

𝑣𝑝𝑚𝑎𝑥
 √ℎ. 𝑖    (3.9) 

 

Hodnota prietoku, ktorá sa stanovuje pomocou plaváka, sa berie za orientačnú (pomocnú) 

hodnotu. Počas povodní, keď nie je možné využiť iný spôsob, je táto hodnota jedinečná 
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a dáva nám obraz aktuálneho prietoku ako dôležitého vstupu pri následnej rekonštrukcii 

povodne.  

 

Využitie plavákovej metódy v praxi, v hydrologickej službe na SHMÚ 

Určenie prietoku pomocou plavákovej metódy sa vykonáva iba vtedy, keď podmienky 

v toku nie sú vhodné pre akékoľvek iné meranie. Taká situácia nastáva najmä 

pri povodniach, keď sú rýchlosti povrchového toku natoľko veľké, že nie je možné 

hydrometrovať z toku a v blízkosti sa nenachádza žiadna lávka alebo most, z ktorého by 

bolo možné bezpečne vykonať meranie. Počas povodní je niekedy aj 

koncentrácia splavenín v toku natoľko veľká, že nie je možné použiť ani mobilný 

ultrazvukový prístroj ADCP/ADP (Acoustic Doppler Current Profiler/ Acoustic Doppler 

Profiler).  

Plaváková metóda sa môže aplikovať aj v prírodných kanáloch, kde sú nízke rýchlosti 

(malé sklony). Samotná rýchlosť nie je primárnou prekážkou, avšak dno koryta tvorí 

vysoký nános bahna (sedimentov) a je pokryté vegetáciou. Takéto podmienky sťažujú 

meranie hydrometrickou vrtuľou ako aj podmienky pre meranie s prístrojom ADCP.  

 

Sklon hladiny 

Rýchlosť vody je funkciou drsnosti koryta, sklonu hladiny vody a hydraulického 

polomeru. Sklon hladiny je tangens uhlu medzi hladinou a porovnávacou vodorovnou 

rovinou. Ide o výškový rozdiel hladiny ∆h vo vzdialenosti L, a vyjadruje sa v percentách 

alebo v promile (výškový rozdiel v metroch na vzdialenosť 100 m, resp. na vzdialenosť 

1000 m).  

𝑖 =
∆ℎ

𝐿
     (3.10) 

kde: i – sklon hladiny [-] 

∆h – výškový rozdiel hladiny počiatočného a koncového bodu [m]  

L – vodorovná vzdialenosť počiatočného a koncového bodu [m] 

V hydrometrii sa meria aktuálny sklon hladiny alebo zodpovedajúci stav hladiny v čase 

kulminačnom prietoku podľa zdokumentovaných stôp povodne, čo je dôležité 

pri rekonštrukcii povodne. Sklon hladiny a hydraulická drsnosť koryta sú dôležité 

parametre pre hydraulický výpočet prietoku.  

Zameranie sklonu hladiny sa robí v pozdĺžnom profile toku, pre ktorý sa vyberie priamy 

úsek toku tak, aby jeho súčasťou bol merný priečny profil. Najvhodnejší je priamy úsek 

toku. Meria sa zvyčajne len pri jednom brehu. Dĺžka úseku L pri väčších vodných tokoch 

by mala zodpovedať podmienke:  

L ≡ 3B > 75 – 100 m    (3.11) 
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pri malých tokoch 

L ≥ 60 m    (3.12) 

kde:  B - šírka toku v hladine 

 

V literatúre možno nájsť aj ďalšie odporúčania dĺžky úseku L, napr. dĺžka by mala byť 7 

až 10-násobok šírky koryta alebo  

 aspoň 75-násobok strednej hĺbky priečneho profilu, 

 spád v úseku sa rovná aspoň jednej rýchlostnej výške, 

 spád je väčší ako 15 cm. 

 

Merný úsek sa vytyčuje tak, že dve tretiny celkovej dĺžky sú nad merným priečnym 

profilom, jedna tretina pod týmto profilom. Ideálne v pravidelných vzdialenostiach sa 

vyznačia body, ktoré rozdelia úsek na čiastkové úseky. Jeden z podrobných bodov úseku 

je osadený vo východiskovom priečnom profile. V miestach bodov sa zatlčú pri brehu 

kolíky, odmeria sa presná vzdialenosť medzi nimi. „Hlavy“ kolíkov sa zanivelujú. 

Pri malých tokoch stačí nivelácia zo stredu. Ďalej sa presne odmeria vzdialenosť vodnej 

hladiny od hlavy kolíka v čo najkratšom časovom intervale. Najprv sa ide pozdĺž toku 

smerom po prúde a odmeria sa výška hladiny a ihneď sa odmeria proti toku, pokiaľ 

možno v rovnakých časových intervaloch. Z oboch meraní sa zoberie priemerná hodnota.  

V priamom úseku postačuje zameranie bodov na jednom brehu, avšak pre dostatočnú 

presnosť je vhodné zamerať body na oboch brehoch (hlavne v úsekoch s výskytom 

väčších kameňov, ktoré spôsobujú vzdutie, v oblúkoch s väčšou krivosťou a pod.). Ako 

orientačnú metódu možno zamerať nivelačnú latu, ktorá je položená na čiastočne 

ponorenom kameni alebo inom predmete, aby sa jej základňa dotýkala hladiny. 

 

   

Obr. 3.5 Zameranie sklonu hladiny na toku Vydrica 
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Meranie sklonu hladiny podľa značiek – stôp po povodni sa robí podobne, ale na území 

mimo dosahu vodnej hladiny. Toto treba uskutočniť v čo najkratšom časovom odstupe, 

kým sú stopy po tečúcej vode ešte výrazné (uležaná tráva, okraj splavenín na stromoch, 

kameňoch alebo domoch). Aj za týchto podmienok sa odporúča, aby dĺžka meraného 

úseku (predchádzajúcej brehovej čiary) bola väčšia  ako predpokladaná vyššie uvedené 

podmienky pre jej stanovenie (napr. o 2B). 

 

  

Obr. 3.6 Fotodokumentácia stavu po povodni, Píla 2013 

 

Zanivelované body hladiny sa vynesú do grafu a priamkovo sa vyrovnajú, čím sa posúdi 

rovnomernosť sklonu, prípadné hrubé chyby merania. Sklon sa následne určí ako rozdiel 

výšky z vyrovnaného a počiatočného a koncového bodu zameraného úseku, ktorý 

podelíme dĺžkou úseku. 

 

3.2.2 Stanovenie prietoku založené na meraní bodovej rýchlosti prúdenia 

vody 

Stanovenie prietoku na základe merania bodovej rýchlosti prúdenia vody, teda 

rýchlostného poľa v prietočnom profile možno realizovať pomocou hydrometrickej vrtule 

alebo bezvrtuľovým hydrometrickým prístrojom.  

 

Meranie pomocou hydrometrickej vrtule 

Najpoužívanejším spôsobom stanovenia prietoku v otvorených korytách tokov je meranie 

hydrometrickou vrtuľou (označuje sa aj ako hydrometrické krídlo, Obr. 3.7). 

K základným častiam hydrometrickej vrtule patrí: pohyblivá časť (vrtuľa, os), telo vrtule 

s kontaktným zariadením, prípadne prídavným závažím, signálne, resp. počítacie 

zariadenie a smerový stabilizátor (kormidlo). Nevyhnutnou súčasťou každej 
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hydrometrickej vrtule je sútyčie (s dĺžkovou stupnicou pre meranie hĺbok) alebo záves 

s manipulačným zariadením (pozri Obr. 3.8). 

 

 

Obr. 3.7 Jednotlivé časti hydrometrickej vrtule (zdroj: SHMÚ, 2010) 

 

Hydrometrická vrtuľa nachádza široké uplatnenie pri meraní rýchlosti prúdiacej vody 

v otvorených korytách tokov. Rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu otáčok 

pohyblivej časti prístroja (vrtule, rotoru) za určitý časový interval. Tvar lopatiek je 

navrhnutý tak, aby bol prístroj čo najcitlivejší a aby počiatočná rýchlosť kvapaliny, 

potrebná na roztočenie krídla bola čo najmenšia. Najčastejšie sa skladá z dvoch až štyroch 

lopatkových plôch v tvare lodnej skrutky (Obr. 3.8). 

 

  

Obr. 3.8 Hydrometrická vrtuľa pre veľké a malé toky (foto: SHMÚ, 2008) 
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Bodová rýchlosť prúdenia sa určuje pomocou počtu obrátok pohyblivej časti prístroja 

za určitý časový interval a využíva sa závislosť medzi počtom obrátok vrtule a rýchlosti 

prúdenia vody. Počet obrátok je úmerný rýchlosti tečúcej vody. 

 

vz = f(n)     ( 3.13) 

 

kde: v – rýchlosť prúdenia vody [m.s-1] 

n – počet obrátok vrtule za jednu sekundu  

 

Každá hydrometrická vrtuľa sa musí pravidelne ciachovať (kalibrovať). Ide o overenie 

vzťahu medzi rýchlosťou prúdenia vody a otáčkami vrtule. Vzťah medzi otáčkami vrtule 

a rýchlosťou sa označuje ako ciachovacia rovnica hydrometrickej vrtule a udáva sa 

zvyčajne v tvare: 

  

𝑣 = 𝛼 + 𝛽. 𝑛     (3.14) 

 

kde:  v – bodová rýchlosť [m.s-1] 

n – počet otáčok vrtule za sekundu, frekvencia vrtule  

α, β – konštanty [-] 

 

Hodnota konštanty α vyjadruje veľkosť trenia osi vrtule v ložisku (teda rýchlosť, 

potrebnú na prekonanie odporu). Hodnota konštanty β vyjadruje tvar skrutkovej plochy 

vrtule (najmä výšku stúpania skrutkovej plochy) (Kríž, 1988). 

 
Obr. 3.9 Graf ciachovacej rovnice hydrometrickej vrtule (Kríž, 1988) 
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Ciachovanie hydrometrických vrtúľ na Slovensku vykonáva Výskumný ústav vodného 

hospodárstva (VÚVH). Ďalšie možnosti ciachovania hydrometrický vrtúľ sú napr. 

v Maďarsku  a v Čechách.  

 

Využitie merania hydrometrickou vrtuľou v hydrologickej službe na SHMÚ 

V rámci monitoringu kvantity povrchových vôd SHMÚ je najpoužívanejšou metódou pre 

stanovenie prietoku tradičné meranie bodových rýchlostí na získanie rýchlostného poľa 

pomocou hydrometrickej vrtule. Podľa veľkosti toku a najmä podľa hĺbky a sily vodného 

prúdu sa na meranie pomocou hydrometrickej vrtule používa: 

 vodomerná vrtuľa na tyči 

 vodomerná vrtuľa na závese   

 

Od veľkosti toku a veľkosti vrtule závisí aj spôsob hydrometrovania: 

 priamo v toku 

o brodenie 

o z člna alebo lode 

 z mosta 

 z lanovky 

 

Vodomerná vrtuľa na tyči sa na meranie rýchlosti vody používa v plytkých tokoch s takou 

rýchlosťou prúdenia, kde možno bezpečne merať brodením, z člna, prípadne z lávky a 

sútyčie dosiahne až na dno. Pri meraní sa sútyčie drží vo zvislej polohe, pričom sa musí 

dbať na to, aby os vrtule smerovala stále proti prúdu. Vodomerná vrtuľa na závese sa 

používa pri tokoch s väčšími hĺbkami, pri väčších rýchlostiach, keď vrtuľa na tyči už 

nestačí; týmto spôsobom sa meria z mosta alebo pomocou hydrometrických lanoviek 

(Obr. 3.10). Poznámka: Na udržanie vrtule vo vode pri meraní na závese sa používajú 

rôzne závažia. 

 

   

Obr. 3.10 Ukážka jednotlivých spôsobov hydrometrovania (foto: SHMÚ, 2006; KVHK, 2012) 
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Popis a postup merania sa nachádza v OTN ŽP 3108:99: Meranie prietokov vodomernou 

vrtuľou vo vodnom toku. 

 

Bezvrtuľové hydrometrické prístroje 

Okrem hydrometrických vrtúľ sa využívajú aj bezvrtuľové hydrometrické prístroje 

na meranie rýchlosti prúdenia vody. Ich prednosťou je, že nemajú pohyblivé časti, a preto 

nedochádza k neistotám pri meraní spôsobených trením a odpormi. Snímač na meranie 

bodových rýchlostí môže byť založený na princípe: 

 elektromagnetickej indukcie 

 ultrazvukového Dopplerovského javu  

 

Medzi pomerne rozšírené indukčné prístroje patria napr. Nautilus (Obr. 3.11), FlowMate, 

ktoré využívajú princíp tzv. Faradayovho zákona (zákon o elektromagnetickej 

indukcii). Voda v tokoch je vodičom a v senzore sa cievkou vytvára magnetické pole, 

ktoré dvoma elektródami zaznamenáva indukované napätie priamo úmerné rýchlosti 

prúdenia vody v koryte toku. V riadiacej jednotke je priamo registrovaná rýchlosť. 

Výhodou tohto meracieho zariadenia je bezproblémové meranie dnových rýchlostí. Je 

vhodný pre meranie veľmi malých rýchlostí a pre toky s vegetáciou (od 0 m.s-1 do 2,5 

m.s-1). Prístroj nemožno použiť v tokoch, kde hĺbka vody v bode merania je menšia ako 

trojnásobok snímača prístroja. Taktiež kovové prvky v blízkosti merania môžu negatívne 

ovplyvniť vysielanie magnetického poľa, čo môže spôsobiť výrazne chyby v meraní 

(ISO/TN 15768 Measurement of liquid velocity in open channels – Design, selection and 

use of electromagnetic current meters). 

 

 

Obr. 3.11 Prístroj Nautilus (zdroj: OTT Company, 2003) 
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Iný typ prístroja, ktorý pracuje na princípe Dopplerovského javu je napr. FlowTracker 

(Obr. 3.12). Ide o využitie odrazu ultrazvukových vĺn od pohybujúcich sa častíc v toku, 

teda ide o zmenu frekvencie a vlnovej dĺžky ultrazvukového signálu. Prístroj 

FlowTracker sa skladá z riadiacej jednotky, teda ručného ovládača, na ktorom sa 

nachádza klávesnica a LCD monitor. Z tohto ovládača je priamo pomocou kábla 

upevnená 2D alebo 3D sonda, ktorá je upevnená na sútyčí. Meracia sonda má vysielač, 

prijímače a teplotný senzor. Z vysielača je vysielaný impulz, ktorý po prejdení presne 

definovanej dráhy zachytený prijímačom. Elektronické prepojenie medzi prijímačom 

a vysielačom zabezpečí, že sa každý ďalší impulz vysiela bezprostredne po prijatí toho 

predchádzajúceho po určitú. Časovým rozdielom medzi vyslaním a prijatím každého 

impulzu sa získava obehová frekvencia signálu, ktorá je úmerná rýchlosti prúdenia vody 

v mernej dráhe (Quantum Hydrometrie, 2011). 

Výhodou merania s týmto prístrojom je jednoduchosť jeho použitia, možnosť merania 

rýchlostí menších ako 1cm.s-1 a od hĺbky vody 2 cm, ako aj merací rozsah rýchlostí 

od  0,001 m.s-1
 až do 4,5 m.s-1

 a tiež okamžitý automatický výpočet prietoku 

s diagnostikou kvality merania (nie je vhodný na meranie pri výskyte vyššej koncentrácie 

splavenín).  

 

   

Obr. 3.12 Meranie prístrojom FlowTracker  

 

Na trhu existuje niekoľko ďalších mobilných zariadení na meranie rýchlosti prúdenia 

vody, založených na oboch princípoch. Zásady merania bodových rýchlosti pre získanie 

rýchlostného poľa v prietočnom profile sú rovnaké ako pri vrtuliach (merania vo zvislici 

a zvolenom počte bodov tzv. hydrometrovanie). Všeobecná výhoda týchto prístrojov 

spočíva aj v tom, že v pamäti riadiacej jednotky sa rýchlosť priamo zaznamenáva a 

ukladá, a niektorých prípadoch je možnosť aj výpočtu prietoku podľa zvolenej metódy. 
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Zásady merania a spôsoby výpočtu prietoku 

Merný priečny profil 

Výber miesta merania musí spĺňať nasledovné kritériá: 

 súmerné prúdenie a plynulý sklon, 

 sústredný celý prietok, 

 bez balvanov, porastov a iných prekážok, 

 prístupnosť. 

 

Profil pre hydrometrovanie by mal byť uprostred priameho úseku, ideálne pravidelný 

a súmerný a dostatočne hlboký. Dĺžka priameho úseku by mala byť aspoň 3 až 7-

násobkom šírky koryta v hladine. Merný profil má byť kolmý na smer prúdenia a voda 

má pretekať celým profilom.  

Nevhodné sú miesta, kde dochádza k tvoreniu vírov, výskytu vegetácie alebo nánosov. 

V malých tokoch je možné a vhodné profil aj krátky úsek nad ním upraviť, a to 

odstránením balvanov, ktoré môžu ovplyvniť prúdenie, vyčistením od vegetácie a pod.  

 

Počet a rozmiestnenie zvislíc 

Pre potreby merania bodových rýchlostí je potrebné tok rozdeliť na merné zvislice. Tieto 

zvislice sa vyberajú tak, aby bola vzdialenosť medzi nimi minimálne dvojnásobok 

priemeru hydrometrickej vrtule. Pre stredné toky (šírka do 5 m) je odporúčaný počet 

zvislíc 15 až 20. Merné zvislice sa umiestňujú najčastejšie v pravidelných intervaloch s 

výnimkou krajných, ktoré sú v menšej vzdialenosti, v závislosti od hĺbky vody pri brehu 

a tiež stave koryta pri brehu. Pri tokoch, so šírkou maximálne 5 metrov, môžeme zvoliť 

vzdialenosť zvislíc od brehu rovnú vzdialenostiam zvislíc v strede toku. Pri menších 

vzdialenostiach hrozí poškodenie meracieho prístroja a tiež, ak sú pri brehu malé hĺbky, 

nemusí byť prístroj schopný zmerať ich. Vzdialenosť medzi zvislicami b vypočítame 

pomocou vzťahu: 

 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑧+1
     (3.15) 

 

kde:  b – vzdialenosť medzi zvislicami [m] 

B – šírka koryta [m]   

Nz – počet zvislíc [-]   
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Ak je šírka toku viac ako 5 metrov, na výpočet vzdialenosti medzi zvislicami sa použije 

vzorec: 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑍
     (3.16) 

 

Vzdialenosť krajných zvislíc od brehu potom určíme ako polovicu z hodnoty b (Hrádek, 

1974). 

Nerovnomerné rozdelenie merných zvislíc sa volí iba v mimoriadnych prípadoch, ak nie 

je možné merať vo vyhovujúcom mernom profile (OTN ŽP 3108:99 Meranie prietokov 

vodomernou vrtuľou vo vodnom toku). 

 

Meranie rýchlostí  

Vo zvisliciach je potrebné zvoliť body, v ktorých sa bude merať bodová rýchlosť. 

Vo všeobecnosti je ich umiestnenie vo zvisliciach pravidelné (Obr. 3.13), pričom sa tým 

zjednodušuje výpočet stredných zvislicových rýchlostí. Počet merných bodov, resp. ich 

vzdialenosti sa určujú tak, aby vzdialenosť merných bodov vo zvislici nebola väčšia ako 

1 m a zároveň nesmie byť menšia ako priemer vrtule. Vzdialenosť týchto bodov sa volí 

od dna v násobkoch hĺbky zvislice: 0,2H, 0,4H, 0,6H a 0,8H, pričom vrtuľa nemôže 

narážať na dno a musí byť neustále celá ponorená pod hladinou. Počet bodov, v ktorých 

sa meria, sa pohybuje od jedného po šesť. Tento počet závisí od hĺbky vody v zvislici 

a od meracieho zariadenia. 

 

 

Obr. 3.13 Schéma rozmiestnenia bodov vo zvislici 
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Norma MŽP SR OTN ŽP 3108:99 Meranie prietokov vodomernou vrtuľou vo vodnom 

toku odporúča nasledovné merania vo zvislici:  

 jednobodové pri veľmi malých hĺbkach (hĺbka menšia ako tri priemery 

vrtule),  

 dvoj- a trojbodové pri hĺbkach do troch metrov,  

 päťbodové pri hĺbke viac ako dva metre,  

 šesťbodové v hlbokých tokoch a pri nepriaznivých podmienkach.  

 

Čas merania v jednom bode zvislice je rôzny. Za minimálny čas merania sa považuje 30 

až 40 sekúnd, ale tento čas vždy závisí od výberu profilu toku. Pri nepriaznivých 

podmienkach a tiež malých rýchlostiach sa čas merania zvyčajne predlžuje.  

Výsledky merania a vyhodnotenia jednotlivých údajov sa zapisuje do hydrometrického 

zápisníka, ktorý sa väčšinou skladá z dvoch častí. V prvej časti zápisníka sú uvedené 

základné údaje o meraní, akými sú miesto, čas merania, tok, typ meracieho prístroja, 

v prípade vrtule s jeho aktuálnymi kalibračnými konštantami  a tiež podmienky merania. 

Druhú časť zápisníka tvorí záznam o meraní v jednotlivých zvisliciach, kde sa zapisuje 

poradové číslo zvislice, jej vzdialenosť od pravého brehu a hĺbka vody v nej. Ďalej sa tu 

nachádzajú vzdialenosti bodového merania od dna, čas merania, resp. doba merania a 

nakoniec počet otáčok.  

Vyhodnotenie prietoku 

Bodová rýchlosť je rýchlosť prúdenia vody v bode vodného útvaru. 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 dokázalo, že hodnota strednej rýchlosti prúdenia v bode 

nezávisí na časovom intervale, pokiaľ tento interval nie je kratší ako 30 s.  

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 40 sekúnd. Moderné signálne 

zariadenia na meranie počtu otáčok vrtule môžu pracovať s nastaviteľným časom alebo 

s nastaviteľným počtom otáčok. 

 

Numerická metóda stanovenia prietoku 

Z nameraných hodnôt sa najskôr vypočítajú rýchlosti prúdenia v jednotlivých bodoch 

pomocou ciachovacej rovnice pre konkrétnu vrtuľu (pozri rovnicu 3.12) a nameraných 

hodnôt otáčok vrtule. Z nich sa stanoví priemerná zvislicová rýchlosť vp na základe 



  

33 

 

rozdelenia rýchlostného poľa vo zvislici, kde sú pridelené číselné váhy jednotlivým 

bodovým rýchlostiam (Obr. 3.13). 

 

 Jednobodové meranie vp = v0,4        

 Dvojbodové meranie vp = 0,5. (v0,2 + v0,8)  

 Trojbodové meranie vp = 0,25. ( v0,2 + 2. v0,4 + v0,8) 

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

 Šesťbodové meranie vp = 0,1. (vd + 2. v0,2 + 2. v0,4 + 2. v0,6 + 2. v0,8 + v0)     (3.17) 

 

 

kde: 

vp – priemerná zvislicová rýchlosť prúdenia stanovená numericky [m.s-1] 

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 od dna    

[m.s-1] 

 

Rýchlosti v profile boli merané v bodoch a vyhodnotené vo zvisliciach. Týmito mernými 

zvislicami je profil rozdelený na parciálne časti. Pre elementárny prietok dQ platí: 

 

𝑑𝑄 = 𝑢 . 𝑐𝑜𝑠𝛼. 𝑑𝑆    (3.18) 

 

kde:  u – rýchlosť prúdu v medziach elementárnej plôšky 

 α – uhol medzi normálou k plôške a vektorovej rýchlosti 

 dS – dx.dy – veľkosť elementárnej plôšky 

 

Prietok celým prierezom bude: 

 

𝑄 = ∫ 𝑢 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑑𝑆 =
𝑆

∫ ∫ 𝑢. 𝑐𝑜𝑠𝛼. 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝑥=𝐵

𝑥=0

𝑦=𝐻

𝑦=0
  (3.19)  

 

Ak je α = 0, čo sa dosiahne voľbou vhodného úseku toku a správnou orientáciou merného 

profilu, bude prietok: 

 

𝑄 = ∫ ∫ 𝑢. 𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐵

0

𝐻

0
    (3.20)  
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Pri výpočte parciálnych prietokov Qi medzi zvislicami sa berie do úvahy, že merné 

zvislice delia profil na lichobežníky, resp. krajné na trojuholníky. Plocha medzi 

zvislicami sa vypočíta zo vzťahu pre výpočet plochy lichobežníka (resp. trojuholníka). 

Priemerné rýchlosti prúdenia v elemente medzi zvislicami vp sa potom určia ako 

aritmetický priemer dvoch susedných rýchlostí, v prípade stredných plôch. Pre krajné 

plochy sa počíta priemerná zvislicová plocha ako ich 2/3. Celkový prietok sa tak stanoví 

ako: 

 

𝑄 =
2

3
𝐹0𝑣𝑝1 + 𝐹1.

1

2
(𝑣𝑝1 + 𝑣𝑝2)+. . . +𝐹𝑛−1

1

2
(𝑣𝑝𝑛−1 + 𝑣𝑝𝑝𝑛) +

2

3
𝐹𝑛𝑣𝑝𝑛 ( 3.21) 

 

kde: 

F
o
, resp. F

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

zvislicou a protiľahlým brehom 

F
1
, F

2 ... – prietočné plochy medzi prvou a druhou, druhou a treťou zvislicou atď. [m2] 

v
p1 

, v
p2

 – priemerné zvislicové rýchlosti v prvej, druhej ... až n-tej zvislici [m.s-1] 

 

Graficko-numerická metóda  

Graficko-numerická metóda známa aj ako Harlacherova metóda (podľa autora) sa 

považuje za štandardnú metódu určenia prietoku. Jej presnosť závisí aj od veľkosti 

použitej mierky v grafickom znázornení rozloženia elementárnych prietokov qi = vpi.hi 

po šírke profilu. Vychádza sa zo vzťahu: 

 

𝑄 = ∫ 𝑞𝑖 . 𝑑𝑥
𝑥=𝐵

𝑥=0
= ∫ 𝑣𝑝𝑖 . ℎ𝑖  𝑑𝑥

𝑥=𝐵

𝑥=0
   ( 3.22) 

 

kde:  vpi – priemerná rýchlosť v i-tej zvislici [m.s-1]  

hi –  hĺbka v i-tej zvislici [m] 

qi – elementárny prietok v i-tej zvislici [m3.s-1] 

 

Priemerná zvislicová rýchlosť sa zistí numericky alebo vynesením bodových rýchlosti; 

spojením bodov sa získa obrazec, ktorého plochu zistíme. Princíp riešenia je 

v transformácii obrazca rozdelenia bodových rýchlostí vo zvislici o známej ploche na 

obdĺžnik s rovnakou plochou a hĺbkou vo zvislici. Druhá strana obdĺžnika predstavuje 

priemernú zvislicovú rýchlosť.  
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Prietok sa vyhodnocuje z grafického zobrazenia priebehu qi po šírke. Hodnoty qi = vpi.hi  

sa vynesú v miestach zvislíc vo zvolenej mierke a spojením plynulou čiarou z jedného 

brehu na druhý (Obr. 3.14). Plocha uzavretá touto čiarou predstavuje stanovený prietok.  

 

Obr. 3.14 Princíp Harlacherovej metódy  

 

V prípade ultrazvukových prístrojov sa prietok počíta automaticky po výbere metódy 

výpočtu. Dnes sa obvykle na vyhodnotenie prietoku používajú špeciálne výpočtové 

programy. Vychádzajú obvykle zo vzťahu Q = ∑vi .Si a rozdiel spočíva v spôsobe určenia 

prislúchajúcich rýchlostí.  

 

3.2.3 Meranie založené na vzťahu medzi prierezovou 

rýchlosťou a prietočnou plochou – meranie ultrazvukom  

Medzi nepriame metódy stanovenia prietoku patrí aj meranie ultrazvukom, kde sa 

využíva vzťah medzi prierezovou rýchlosťou a prietočnou plochou. V hydrometrii sa 

čoraz viac využívajú ultrazvukové metódy tohto typu, ktoré možno rozdeliť do dvoch 

skupín: 

 ultrazvukové diferenčné meranie 

 ultrazvukové dopplerovské meranie 

 

 

Metóda ultrazvukového diferenčného merania 

Metóda je založená na vysielaní impulzu z vysielača, ktorý je po prejdení presne 

definovanej dráhy zachytený prijímačom. Meria sa  doba prechodu akustického impulzu 

medzi dvoma elektroakustickými senzormi. Zaznamenáva sa časový rozdiel vzniknutý 

rozdielnou rýchlosťou prúdenia zvukového signálu vo vode po prúde a proti prúdu. Ak 

sú známe hydraulické parametre koryta, vodný stav a smer prúdenia môžeme 
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predpokladať, že časový rozdiel je priamo úmerný prietoku (Quantum Hydrometrie, 

2011). 

Ultrazvukové diferenčné meranie sa môže realizovať prostredníctvom frekvenčných 

pásiem (z vysielača vychádza do toku súbor frekvencií) a metódou impulzu (krátky 

akustický signál jedenej frekvencie).  

Dôležitým faktorom pri tejto metóde je najmä rozmiestnenie senzorov na základe 

hydraulickým parametrov koryta. Poznáme niekoľko systémov umiestnenia senzorov: 

 jednosmerný (vhodný pri upravených tokoch a kanáloch) – signál prechádza 

v smere prúdenia toku z prvého senzoru do druhého a naopak.  

 krížový – 4 senzory umiestnené do kríža, 

 s responderom, ktorý zosilňuje prijatý signál, 

 systém s reflektorom, ktorý prijatý impulz odrazí, 

 viacúrovňový systém (vhodný pre toky s veľkou variabilitou výšky hladiny). 

 

 

a) jednosmerný signál 

 

b) signál s responderom  

 

c) krížový signál 

 

d) viacúrovňový signál 

Obr. 3.15 Ukážky typu systémov toku signálu (zdroj: Quantum Hydrometrie, 2011) 

 

Metóda ultrazvukového dopplerovského merania 

Metóda ultrazvukového dopplerovského merania patrí medzi najnovšie metódy merania 

prietoku v otvorených korytách. Dopplerov jav je zmena frekvencie (vlnovej dĺžky) 

akustických vĺn spôsobená pohybom zdroja alebo pozorovateľa. 

Prístroje využívajúce na meranie prietoku dopplerovský jav sa nazývajú prístroje ADCP 

– Acoustic Doppler Current Profiler. Ich využitie je predovšetkým v prirodzených 

tokoch, kanáloch a v profiloch, kde sú bežné metódy nevhodné alebo časovo náročné. 
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Vhodné je tiež ich použitie pri povodniach, keď je nebezpečné vstupovať do toku. 

Pri povodniach je dôležité zamerať prietok vzhľadom na neustálené prúdenie, v čo 

najkratšom čase. 

V prirodzených tokoch sa v prúdiacej vode nachádzajú plaveniny (častice alebo zrná 

v rôznej veľkosti, váhy a tvaru) pohybujúce sa rýchlosťou vodného prúdu, ktoré využíva 

ADCP prístroj vysielajúci do vody ultrazvukové impulzy (f1). Vysielané impulzy sú 

spätne odrazené od pohybujúcich sa častíc a prijímané sú s mierne pozmenenou 

frekvenciou (f2). Rozdiel medzi vysielanou a prijatou frekvenciou je priamo úmerný 

rýchlosti pohybu častice a nazýva sa Dopplerov frekvenčný posun (Obr. 3.16).  

 

 

Obr. 3.16 Princíp ultrazvukového Dopplerovského merania (upravené podľa Quantum 

Hydrometrie, 2011) 

 

Frekvenčný posun pri stacionárnych ADCP prístrojoch sa vypočíta:  

 

𝐹𝐷 = 𝐹𝑠 (
𝑣

𝑐
)    ( 3.23) 

   

kde: FD  − Dopplerov frekvenčný posun [Hz] 

FS  − pôvodná frekvencia vyslaná zo zdroja [Hz] 

v  − relatívna rýchlosť medzi zdrojom a prijímateľom [m.s-1] 

c − rýchlosť zvuku [m.s-1] 

 

V prípade použitia plávajúceho ADCP prístroja vznikajú dva referenčné posuny, a to 

pohybom častíc vo vode a pohybom samotného prístroja ADCP. Prvý referenčný posun 

vzniká pri vyslaní signálu z pohybujúceho sa prístroja a druhý pri odrazení od pohyblivej 

častice. Tvar rovnice je potom: 
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𝐹𝐷 = 2𝐹𝑠 (
𝑣

𝑐
)    ( 3.24) 

   

kde: FD − Dopplerov frekvenčný posun [Hz] 

FS − pôvodná frekvencia vyslaná zo zdroja [Hz] 

v − relatívna rýchlosť medzi zdrojom a prijímateľom [m.s-1] 

c − rýchlosť zvuku [m.s-1] 

ADCP prístroje napriek svojej technickej vyspelosti nie sú schopné stanoviť prietok 

v celom prietočnom profile. V tesnej blízkosti brehov, horizontu hladiny a pri dne 

nedokážu zmerať rýchlosti, a tak je prietok v týchto oblastiach určovaný numericky 

pomocou rovníc. Oblasť pri hladine sa označuje ako „slepá oblasť“, ktorá je spôsobená 

hĺbkou ponoru vysielača a taktiež obmedzenosťou vysielať a okamžite prijať signál 

odrazený z malej vzdialenosti. V súčasnosti prístroje ADCP používajú rovnaké senzory, 

ktoré merajú odrazený lúč až od vzdialenosti kedy ustanú vibrácie z vysielaného lúča 

(WMO, 2010). Druhou nemerateľnou zónou je oblasť od dna, ktorá závisí od uhla 

vysielača (6 až 15 % z celkovej hĺbky vody). Dôvodom sú tzv. vedľajšie lúče s menšou 

frekvenciou, ktoré vznikajú z hlavného frekvenčného lúča pri jeho odraze od dna. 

Kmitočet vedľajších lúčov je podobný kmitočtu odrazeného hlavného lúča 

od pohybujúcich sa častíc v toku. Nemeraná oblasť dna sa vypočíta ako (Mueller a 

Wagner, 2009): 

 

𝐷𝑒𝑏 = 𝐷. (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)    ( 3.25)  

 

kde: Deb − nemerateľná vzdialenosť od dna [m], 

D − vzdialenosť vysielača od dna [m], 

𝜃 − uhol náklonu vysielača od vertikálnej osi [°]   

 

Z vyššie uvedených dôvodov vzniku nemeraných oblastí v prirodzených korytách 

vyplýva, že začiatok a koniec merania nie je možné vykonávať v tesnej blízkosti brehu. 

Vznikajú tak dve ďalšie oblasti, v ktorých je prietok určovaný  z najbližších nameraných 

údajov (Obr. 3.17).   

Pri meraní prístrojom ADCP sa v riadiacej jednotke prístroja nastavujú potrebné 

parametre, ako je veľkosť a počet buniek, v ktorých bude meranie prebiehať, počet 

vysielaných impulzov a ďalšie (WMO, 2010).  
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Obr. 3.17 Rozdelenie priečneho profilu na bunky a oblasti merania 

 

Poznámka: Rýchlosť šírenia zvuku závisí od látky, v ktorej sa pohybuje a  jej fyzikálnych 

vlastností. Napríklad rýchlosť šírenia zvuku vo vzduchu je 300 až 400 m.s-1, vo vode 

približne  1500 m.s-1. V hustejších látkach sa zvuk šíri rýchlejšie, napr. betón 1700 m.s-1, 

ľad 3200 m.s-1, oceľ 5400 m.s-1 atď. 

 

Využitie merania prietoku ultrazvukovými prístrojmi v praxi – Hydrologická 

služba na SHMÚ 

Správcom štátnej hydrologickej siete je na základe zákona č.  201/2009 Z. z. o štátnej 

hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe Slovenský hydrometeorologický 

ústav (SHMÚ). V súčasnosti v rámci svojich meraní SHMÚ využíva 3 typy plávajúcich 

ultrazvukových prístrojov. Do prevádzky boli zaradené po testovaní pri rôzne veľkých 

prietokoch, hĺbkach vody a rýchlostiach prúdenia a výsledky boli porovnávané 

s výsledkami merania prietoku inými spôsobmi (vo väčšine prípadov boli porovnávané 

s výsledkami meraní s použitím hydrometrických vrtúľ).  

Prístroje fungujú na preverenej širokopásmovej Dopplerovej technológii, ktorá zaisťuje 

vysokú presnosť v širokom rozsahu. Súčasťou fungovania tohto prístroja je 

notebook/tablet s nainštalovaným softvérom na komunikáciu, meranie a spracovanie dát. 

Prednosťou týchto prístrojov je jednoduchosť použitia a presnosť merania aj pre 

komplikované podmienky, s ktorými sa mnohokrát hydrológ v teréne stretáva. Taktiež je 

zabezpečená analýza nameraných dát a ich archivovanie či už v danom programe, alebo 

ďalej v hydrologickej technologickej linke tak, aby fungovala interoperabilita medzi 

údajmi.  
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Prístroj ADP RiverSurveyor (Mini) 

Ultrazvukový prístroj ADP (Acoustic Doppler Profiler) RiverSurveyor je automatické 

zariadenie na meranie rýchlosti prúdu vody v prirodzených korytách. RiverSurveyor – 

Mini má senzor s 3 vysielačmi, ktoré umožňujú vypočítať rýchlosť vody (Obr. 3.18).  

Orientácia sond umožňuje ADP vypočítať rýchlosť vody v relatívnych karteziánskych 

súradniciach (XZY) k pozícii a orientácii ADP alebo v ENU (East-Nort-Up) 

súradniciach. Lúče zvuku sú rozdelené do jednotlivých prírastkov – bunky špecifickej 

veľkosti. Pre každú bunku sa zaznamenávajú údaje o rýchlosti, signále a hodnoty 

smerodajnej odchýlky pre každú zložku rýchlostí.  

 

 

RiverCat Catamaran   

 

RiverSurveyor 

„Mini   

 

Meranie z člna 

Obr. 3.18 Zariadenie ADP RiverSurveyor-Mini (foto: SHMÚ, 2011) 

 

Pri každom meranom priečnom profile toku a pri rôznej veľkosti prietoku sa zadáva 

maximálna predpokladaná hĺbka alebo veľkosť buniek. Pred samotným meraním je 

potrebné nastaviť parametre v softvéri a kalibrovať prístroj pohybom katamaranu 

vo všetkých smeroch. Na rozdiel od stacionárnych systémov sa meranie prietoku 

vykonáva, pokiaľ možno, kolmo na smer prúdenia v celom profile. Po spomínanej 

kalibrácii to však nie je nutné. V snahe získať čo najpresnejšie výsledky meraní, by sa 

nemalo plavidlo so zariadením pohybovať väčšou rýchlosťou, ako je rýchlosť prúdenia 

vody v toku.  

 

Technické parametre RiverSurveyor (Mini) od firmy Sontek /YSI sú: 

 senzory, montované na trimaran,  

 integrácia dát za 5 s, vysielanie impulzu 2/s, 

 max. počet buniek 20, 

 rýchlosť zvuku v médiu od 10 m.s-1.  

 

Nastavenie parametrov potrebných k meraniu je niekoľko: 
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 maximálna hĺbka (predpokladaná), 

 nemerateľná vzdialenosť, 

 veľkosť bunky (šírka, hĺbka), 

 počet buniek vo zvislici, 

 interval priemerovania parciálnych nameraných hodnôt, 

 súradnicový systém, 

 možnosť zadania merania v plytkých vodách, 

 možnosť merania pomocou funkcie „Bottom track – pohyb dna“. 

 

Využitie plavákových ultrazvukových ADP prístrojov RiverSurveyor Mini od firmy 

Sontek v štátnej hydrologickej sieti  spravovanej na SHMÚ  

V štátnej hydrologickej sieti sa začalo s meraním prietoku v otvorených korytách 

pomocou ultrazvukových prístrojov v roku 2005 (prístroj RiverSurveyor Mini). V prvých 

mesiacoch sa vykonalo testovanie prístroja veľkým počtom porovnávacích meraní ADP 

verzus hydrometrická vrtuľa, a to aj v rámci hraničných vôd s Maďarskou republikou 

a ich prístrojom ADP/ADCP. V roku 2006 sa vykonalo pomocou ultrazvukového 

prístroja ADP celkovo 516 meraní v 39 profiloch (z toho bolo 92 smerodajných a 424 

pomocných, čo vyplynulo z testovania zariadenia). Počas povodňovej situácie na Morave 

bolo vykonaných 17 meraní pri prechode povodňovej vlny v Moravskom Sv. Jáne 

v období 28. 3. – 5.4.2006, a 5 meraní tesne po povodni (Obr. 3.19). Počas tejto povodne 

bol 4.4.2006 v mernom profile Moravský Sv. Ján na Morave pomocou ADP zameraný 

prietok Q = 1435,2 m3.s-1, čo pre tento profil predstavuje hodnotu maximálneho prietoku 

s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov. Na základne tohto merania bola 

prehodnotená dovtedy používaná merná krivka v oblasti maximálnych prietokov (Obr. 

3.21). 

 

  

Obr. 3.19 Meranie SHMÚ pomocou ADP v Moravskom Svätom Jáne počas povodne v roku 

2006 (foto: SHMÚ, 2006) 
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Obr. 3.20 Grafický výstup merania prietoku prístrojom ADP z merania 4.4. 2006 vo vodomernej 

stanici Moravský Sv. Ján, (zdroj: SHMÚ, 2006) 

 

a) merná krivka pred meraním 

 

b) merná krivka s doplneným 

meraním 

 

c) upravená merná krivka 

Obr. 3.21 Zmena mernej krivky v Moravskom Sv. Jáne na Morave po meraní 4.4.2006, (zdroj: 

SHMÚ, 2006) 

 

ADCP prístroj – RiverRay RDI 

Prístroj ADCP RiverRay od spoločnosti Teledyne RD Instruments je vhodný pre merania 

na veľkých tokoch s veľkými hĺbkami a rýchlosťami prúdenia. Princíp merania a spôsoby 

vykonávania sú identické ako pri prístroji RiverSurveyor – Mini. Výhodou prístroja 

RiverRay je okrem jednoduchého ovládania to, že nie je potrebná jeho kalibrácia. To 

znamená, že pred meraním nie je potrebné žiadne nastavovanie parametrov, keďže je plne 

automatický. Táto funkcia bola overená pri spoločných meraniach na Dunaji v rámci 

hraničných vôd s Maďarskou republikou a Rakúskom, kde boli výsledky priamo 

porovnané s výsledkami hodnôt prietoku od zahraničných kolegov.  
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Prístroj RiverRay pozostáva z tzv. katamaranu (3 spojené plaváky), kde v strednom 

plaváku je umiestnený senzor s elektronickým vybavením prístroja. Senzor sa skladá 

z plochého fázového zosilňovača, pod ktorým sú 4 vysielače, zo senzoru teploty 

a jedného vysielača pre meranie hĺbky vody (Obr. 3.22). 

 

  

Obr. 3.22 ADCP prístroj RDI RiverRay (foto: SHMÚ, 2006) 

 

Základné technické parametre prístroja RiverRay: 

 max. rýchlosť prúdenia v toku 9,5 m.s-1, 

 rozsah merania prietoku (rýchlosti) 0,3 m – 40 m, 

 maximálna hĺbka dna 70 m, 

 počet buniek max. 200, 

 frekvencia systému 600 kHz, 

 snímač so štyrmi lúčmi vysielanými pod uhlom 30°, 

 interná pamäť  16 MB, 

 teplotný rozsah meraní až 45°. 

 

Komunikácia medzi prístrojom a počítačom/tabletom je prostredníctvom bluetooth 

modulu do 200 m (rádiomodemová komunikácia do 30 km). Namerané hodnoty sú 

spracovávané a vyhodnotené softvéri WinRiver II. 
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Obr. 3.23 Grafický a tabelárny výstup merania prietoku prístrojom RiverRay 

 

Využitie plavákových ultrazvukových prístrojov ADCP RDI RiverRay v štátnej 

hydrologickej sieti  spravovanej na SHMÚ 

SHMÚ má v prevádzke prístroj RiverRay od marca 2011. Využitie tohto modelu prístroja 

je na hlavnom toku Dunaja, na starom koryte Dunaja a na Morave, keďže je vhodný 

na meranie väčších tokov. Pri povodniach ako aj pri zvýšených vodných stavoch je s ním 

možné merať aj iné toky. Merania sa vykonávajú ťahaním prístroja z motorového člna 

alebo ťahaním z mosta. Ročne sa týmto prístrojom vykoná viac ako 100 meraní, do čoho 

nie sú zahrnuté merania pri výnimočných vodných stavoch. 

Pri tomto prístroji už nie je nutné nastavovať potrebné parametre pre samotné meranie, 

čím sa tieto merania opäť veľmi urýchlili. Dôkazom toho bolo testovanie, počas ktorého 



  

45 

 

bolo vykonaných niekoľko porovnávajúcich meraní s ADP SonTek RiverSurveyor Mini 

s prípustnou odchýlkou.  

 

Prístroj ADCP StreamPro  

Ultrazvukový prístroj StreamPro slúži na stanovenie prietokov predovšetkým v plytkých 

vodách. StreamPro pozostáva z plaváku, na ktorom sa nachádza meracia hlavica a 

konštrukcia pre pripevnenie ťažného lana. Senzor s vysielačmi sa napája 

káblom k meracej elektronike a môže byť umiestnený v dvoch polohách. Pre potreby 

merania v malých hĺbkach sa senzor pripevní na visuté rameno, ktoré je pripevnené 

k plaváku. Druhá, častejšie využívaná, je možnosť senzor pripevniť do stredu plaváka 

(Obr. 3.24). Senzor má 4 vysielače a spojenie medzi ADCP a tabletom/notebookom 

zabezpečuje bluetooth modul.  

 

  
 

Obr. 3.24 Ultrazvukový prístroj ADCP StreamPro 

 

Technické parametre StreamPro: 

 zaznamenáva rýchlosť prúdenia, kontinuálny záznam priebehu hĺbky a výpočtu 

prietoku v rozpätí hĺbok od 10 cm do 300 cm,  

 napájanie: 8x batérie typu AA, ktoré postačia na celodenné meranie, 

 malá hlava snímača pre minimalizovanie skreslenia prietoku pri meraní, 

 minimálna veľkosť bunky 2 cm, maximálna 20 cm, najväčší počet buniek je 20, 

 maximálna rýchlosť meraného prúdenia toku je 5 m.s-1. 

 

Využitie plavákových ultrazvukových prístrojov ADCP StreamPro v štátnej 

hydrologickej sieti spravovanej na SHMÚ 

Prístroje ADCP StreamPro boli na SHMÚ zavedené do prevádzky koncom roka 2008 a 

štandardne slúžia na meranie prietokov v povrchových tokoch s maximálnou hĺbkou do 

2 m. Pre potreby SHMÚ bol prístroj špeciálne upravený pre meranie až do hĺbky 4 m.  
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Prístroje slúžia pre potreby meraní prietokov na 4 regionálnych strediskách. Jeden prístroj 

využívajú strediská Bratislava a Žilina, druhý prístroj využívajú strediská Banská 

Bystrica a Košice. Meranie prebieha zväčša ťahaním prístroja na závese z mostu alebo 

ťahaním z jedného brehu na druhý. Pracovníci na brehoch stoja oproti sebe a prístroj, 

ktorý je zavesený na lane preťahujú z jedného brehu na druhý. Tento spôsob nie je vhodné 

použiť pri bystrinnom prúdení, nakoľko by mohlo dôjsť k prevráteniu prístroja. Ročne sa 

týmito dvomi prístrojmi vykoná približne 700 meraní. 

 

Obr. 3.25 Grafický výstup merania prietoku prístrojom StreamPro (zdroj: SHMÚ, 2011) 
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3.3  Meranie s využitím poznatkov 

a vzťahov z hydrauliky, fyziky 

a  chémie  

3.3.1 Meranie založené na využití princípov hydrauliky 

Na stanovenie hodnoty prietoku je možné využiť zariadenia, ktoré umožňujú vytvoriť 

vzťah medzi prietokom a priamo merateľnými geometrickými parametrami merného 

objektu, ako napr. priepady a žľaby. Podľa konštrukcie sa priepady dajú rozdeliť 

na ostrohranné, priepady haťové a priehradové, so širokou korunou, kruhové – šachtové, 

s nízkym prahom a stupne v dne (Mäsiar, Kamenský, 2001).  

Na Slovensku sa v hydrologickej službe využívajú tieto typy objektov:  

 trojuholníkové priepady – Thomsonov priepad, 

 obdĺžnikový priepad s bočnou kontrakciou – Ponceletov a Cipolletiho 

priepad, 

 kombinované priepady – zložený trojuholníkový priepad, 

 obdĺžnikový priepad bez bočnej kontrakcie – Bazinov priepad, 

 rúrový prietokomer, 

 priepady so širokou korunou, 

 stabilné nádoby s výrezom, 

 meracie žlaby – Venturiho, Parshallove, typu Saniiri, upravené vodomerné 

profily. 

 

Bazinov priepad (Mäsiar, Kamenský, 2001) sa považuje za základný tvar a typ priepadu. 

Pri Bazinovom priepade ide v podstate o obdĺžnikový priepad (Obr. 3.26). Oproti 

ostatným ostro hranným priepadom má Bazinov priepad tieto odlišnosti:  

 šírka prívodného kanála Bk (so zvislými stenami) sa rovná šírke priepadovej 

hrany b, čím je vylúčená bočná kontrakcia, 

 za priepadovou hranou sa žľab musí rozšíriť na šírku B´ ˃ Bk, aby došlo 

k zavzdušneniu prepadového lúča. Tlak medzi priepadovou stenou a lúčom vody 

sa musí rovnať atmosférickému tlaku. 
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Obr. 3.26 Bazinov priepad (zdroj: Masiar, Kamenský, 2001) 

 

Podľa Bazina sa prepadový prietok rovná: 

 

2/3
.2 hgmbQ      (3.26) 

 

kde: h – prepadová výška [m] 

m – Bazinov súčiniteľ prepadu 

g – gravitačné zrýchlenie  [m.s-2] 

s – výška priepadovej hrany [m] 

 

 

 

 

 

Bazinov súčiniteľ prepadu m obsahuje aj vplyv prítokovej rýchlosti:  
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Ponceletov priepad má obdĺžnikový tvar so šírkou menšou ako šírka žľabu, v ktorom 

býva osadený (Obr. 3.27). Prietok sa určuje z Weisbachovej rovnice, 

2

3

2
3

2
hgbQ p     (3.28) 

 

kde vplyv prítokovej rýchlosti je zahrnutý v 
p  podľa Háglyho:  
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kde:  
p  – hodnota súčiniteľa prepadu 

h – prepadová výška [m] 

b – šírka priepadu [m] 

Bk – šírka prívodného kanála (koryta) [m] 

g – gravitačné zrýchlenie  [m.s-2] 

s – výška prepadovej hrany [m] 

 

  

Obr. 3.27 Ponceletov priepad (upravené podľa Mäsiar, Kamenský, 2001) 

 

V praxi sa najčastejšie využíva symetrický trojuholníkový priepad s vrcholovým uhlom 

90˚, ktorý nazývame Thomsonov priepad (Obr. 3.28).  

    2

5

2
15

8
hgQ p     (3.30) 

 

Thomson ukázal, že hodnota súčiniteľa prepadu p  je v rozsahu prepadových výšok 0,06 

< h > 0,65 m konštantná p = 0,592 (Mäsiar, Kamenský, 2001). 
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Obr. 3.28 Thomsonov priepad (foto: SHMÚ, 2011) 

 

Ďalší spôsob stanovenia prietoku je pomocou hydraulických žľabov. Ide o prispôsobenie 

Venturiho princípu merania prietoku na meranie prietoku v otvorenom kanále (Herschy, 

1995). Žľab vznikne priblížením bočných stien a zvýšením prierezu spodnej steny (plytký 

kanál so širokou korunou). Na rozdiel od priepadov sa žľaby môžu využiť v tokoch 

s malým celkovým spádom. Najčastejšie sa používajú tri základné typy: 

 Parshallov žľab 

 Palmerov-Bowlusov žľab 

 parabolický výtlačný žľab 

 

Parshallov žľab sa používa v pravouhlom, otvorenom kanále, ostatné dva typy sa 

používajú v čiastočne naplnenom kruhovom potrubí (Pelikán, 1988). Neistota merania 

prietoku pomocou žľabov je o niečo väčšia ako neistota merania pomocou priepadov. 

 

 

Obr. 3.29 Parshallov žlab (foto: SHMÚ, 2011) 

 

Viac o merných priepadoch a výpočte prietoku je uvedené v Mäsiar, Kamenský (2001).  
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3.3.2 Meranie prietoku indikátorovou metódou 

Princíp indikátorovej metódy má pomerne široké uplatnenie. Využíva sa nielen 

na určenie prietoku povrchových vôd, ale aj postupovej doby znečistenia, resp. jeho 

rýchlosti nielen v povrchových vodách, ale predovšetkým v podzemných vodách. 

V prípade otvorených korýt tokov je indikátorová metóda vhodná pri meraniach prietoku 

v tokoch s turbulentným prúdením, v úsekoch tokov s vysokými rýchlosťami a malými 

hĺbkami, alebo s nepravidelným a členitým korytom.  

Indikátorová metóda bola prvýkrát aplikovaná na prelome 18. a 19. storočia, kde 

indikátor bol injektovaný do toku a následnom pozorovaní zvýšenia koncentrácie 

vypustenej látky bol stanovený prietok. Ako indikátor sa používali v minulosti 

fluorescenčné látky, alebo chemické prvky a rádionuklidy. 

 

Princípy merania prietoku indikátorovou metódou  

Meranie prietoku indikátorovou metódou je založené na určení miery zmiešania 

injektovaného indikátora. Do toku je injektované známe množstvo indikátora a cieľom je 

určiť, aké množstvo vody je potrebné, aby sa toto množstvo vody zmiešalo na 

koncentráciu, ktorú práve meriame (Kopáč, 2007). Z uvedeného vyplýva, že táto metóda 

je vhodná skôr pre toky s turbulentným prúdením, ktoré nám zabezpečí dokonalé 

zmiešanie indikátora s prúdiacou vodou.  

Na meranie prietoku sa využíva predovšetkým v  miestach, kde je komplikovaná 

morfológia koryta toku a kde nie je možné vykonať meranie pomocou prístroja ADCP 

alebo hydrometrovaním. Ide predovšetkým o horské a podhorské toky s členitým tvarom 

koryta. Taktiež ju možno použiť v obdobiach malej vodnosti v povodiach do 45 km2, ako 

alternatívnu metódu stanovenia prietoku (Hudson, Fraser, 2002).  

Riečny úsek, v ktorom sa vykonáva meranie, by mal byť priamy, bez oblúkov a bočných 

prítokov a zaústení odpadových rúr. Na meranie nie sú vhodné štrkovité a veľmi 

priepustné dná tokov, kde môže dochádzať k stratám/infiltrovaniu indikátora. Nežiaduci 

je aj výskyt vegetácie alebo oblasti so stojatou vodou (ukážka Obr. 3.30). 
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Obr. 3.30 Ukážky úseku tokov, ktoré sú nevhodné na meranie prietoku indikátorovými metódami 

Podľa spôsobu injektovania indikátora delíme indikátorovú metódu na: 

 kontinuálnu (Obr. 3.31) 

 jednorazovú (Obr. 3.32) 

 

V obidvoch prípadoch je indikátor (najčastejšie sa aplikuje soľ, soľný roztok) injektovaný 

na začiatku stanoveného úseku v smere prúdenia a jeho koncentrácia v prúdiacej vode je 

meraná na konci úseku, kde je indikátor rovnomerne zmiešaný v prúdiacej vode 

(Kilpatrick a Cobb, 1985; Moore, 2004). 

Pri kontinuálnej injektáži sa pridáva do profilu 1 (horný profil) konštantný prítok 

inektážneho roztoku QL s koncentráciou c1. Po dokonalom premiešaní a ustálení 

koncentrácie sa určí hodnota koncentrácie c2 v meranom profile 2 (dolný profil). Ak 

prúdiaca voda obsahuje daný roztok v koncentrácii c0 už nad profilom 1 (horný profil), 

bude platiť rovnica kontinuity prietoku indikačnej látky v profiloch 1 a 2: 
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Obr. 3.31 Konštantná injektáž roztoku (upravené podľa Schumann, Patzke, 2006) 

 

 

 

𝑄. 𝑐 + 𝑄𝐿 . 𝑐1 = (𝑄 + 𝑄𝐿). 𝑐2   
cc

cc
QQ L






2

21
  (3.31) 

 

kde:  QL – konštantný prietok injektážneho roztoku [l.s-1] 

 c1 – koncentrácia injektážneho roztoku [mg.l-1] 

 c2 – koncentrácia v dolnom meranom profile [mg.l-1] 

 c – pozaďová koncentrácia v toku [mg.l-1]   

 Q – prietok v toku [l.s-1] 

 

Pri jednorazovej injektáži roztoku s objemom (Vr)  a koncentráciou (c1) v profile 1 

(horný profil) vzniká v úseku tzv. mrak, ktorého prechod v profile 2 (dolný profil) sa 

zisťuje meraním časovej zmeny koncentrácie c2 = f(t). Vychádzajúc z množstva soľného 

roztoku, ktorý bol injektovaný v profile 1 (horný profil) a toho, ktorý vytiekol z profilu 2 

(dolného profilu) platí nasledovný vzťah: 
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kde:  Vr – objem injektážneho roztoku [l] 

 c1 – koncentrácia injektážneho roztoku [mg.l-1] 

 c2 – koncentrácia v meranom profile [mg.l-1] 

Q – prietok injektážneho roztoku [l.s-1] 

 c – pozaďová koncentrácia v toku [mg.l-1]   

 

 

Obr. 3.32 Jednorazová injektáž roztoku (upravené podľa Schumann, Patzke, 2006) 

 

Indikátorovú metódu možno využiť aj pri stanovení postupovej doby. Aplikuje sa 

jednorazová injektáž indikátora a ide o tzv. rýchlostnú metódu (Kríž, 1988). 

Po dokonalom premiešaní látky v celom priečnom profile sa určuje rozdiel časov 

prechodu indikátora dt v dvoch profiloch vzdialených od seba o známu dĺžku L. Z časovej 

polohy ťažiska obrazca koncentrácií sa určí postupová doba t z profilu 1 a 2 (Szolgay 

a kol., 2004).  

Prietok sa potom vypočíta: 

dt

L
SQ

p
      (3.33) 
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kde: S – prietočná plocha koryta, resp. potrubia [m2] 

 Lp – vzdialenosť profilov [m] 

 dt – rozdiel časov prechodu indikátora [s] 

 

Vzhľadom na nutnosť presnejšieho určenia objemu prietokového telesa je spomenutá 

metóda vhodná na meranie prietoku hlavne v potrubiach alebo v prizmatických korytách 

(prípadne pri meraniach dotokových dôb v tokoch). V prírodných podmienkach je 

meranie príliš komplikované (problematické určenie ťažiska prietokového telesa), a preto 

sa táto metóda v literatúre obvykle ani nespomína. 

 

Podmienky pri stanovovaní prietoku v otvorených korytách indikátorovou 

metódou 

Existencia turbulencie vody v toku ovplyvňuje meranie, resp. najdôležitejšiu podmienku 

ktorou je, že indikátor sa musí dokonale premiešať s prúdiacou vodou v celom meranom 

profile. Pri stanovení potrebnej vzdialenosti možno vychádzať z niekoľkých empirických 

vzťahov, kde by sa mala uplatniť zmiešavacia rovnica. Ide o stanovenie dĺžky 

zmiešavacieho úseku (L), ktorá je dôležitá nielen v prípade jednorazovej ale aj pri 

kontinuálnej injektáži indikátora. Najčastejšie sa využíva vzťah L > 25B, kde B je šírka 

hladiny v úseku. Treba však mať na zreteli, že ku každému toku treba pristupovať 

individuálne. Ďalšou podmienkou je, aby pozdĺž zmiešavacieho úseku nedochádzalo 

k stratám indikátora a aby prietok vody bol počas merania stacionárny, čiže sa nesmie 

meniť s časom (Ouhrabka, 1992).  

Dĺžka zmiešavacieho úseku (L) 

Pri určovaní dĺžky zmiešavacieho úseku sa zohľadňujú hydraulické vlastnosti koryta 

(napr. šírka a hĺbka koryta) a premenlivosť prúdenia v uvažovanom úseku. V krátkom 

zmiešavacom úseku nedochádza k úplnému zmiešaniu indikátora v celom priečnom 

profile, v dôsledku čoho je koncentrácia indikátora najvyššia v prúdnici oproti 

koncentrácii pri oboch brehoch. K tejto chybe určenia dĺžky zmiešania dochádza pomerne 

často, preto je nutné mať vždy na zreteli model rýchlostného poľa.  

Pre odhad zmiešavacieho úseku sa používajú rôzne metódy, ktoré možno rozdeliť na:  

1. priame pozorovania odhadu zmiešavacieho úseku – napríklad použitie indikátora 

(cukrárenské farbivo) a vizuálneho pozorovania dĺžky dokonalého premiešania 

indikátora. 

2. empirické metódy odhadu zmiešavacieho úseku – využívajú ľahko merateľné 

veličiny v teréne (šírka a hĺbka koryta, odhad rýchlosti...). 
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3. vzťahy vychádzajúce z princípov riečnej hydrauliky – sú náročnejšie a používajú 

sa len výnimočne (napr. podľa Rimmar, 1960). 

 

Empiricky založené vzťahy na odhad zmiešavacieho úseku vychádzajú z geometrie 

koryta, rýchlosti prúdenia a jeho premenlivosti v meranom úseku toku. V tabuľke (Tab. 

3.2) je uvedených niekoľko vybraných empirických vzťahov.  

 

Tabuľka 3.1 Prehľad vybraných empirických vzťahov na určenie zmiešavacieho úseku (L) 

Moore (2005)      L > 75B  Kite (1993)                 HBL *250  

 

Day (1976)        L > 25B  
Wood (1973)              

H

S
L

3

  

Hull (1962)       
H

B
BL 3  Fisher a kol. (1979)   

H

B
L

3

100  

kde: B – šírka koryta, �̅� – priemerná hĺbka vody, S – plocha prietočného profilu 

 

V norme ISO 9555-1:1994 („Measurement of liquid flow in open channels - Tracer 

dilution methods for the measurement of steady flow - Part 1: General“) je pre výpočet 

dĺžky zmiešania zavedená veličina tzv. „stupeň zmiešania (X)“, ktorá charakterizuje 

premiešanie indikátora a je udávaná v %. V praxi ide o veľmi zložito meranú veličinu a je 

nutné poznať rozdelenie prúdenia v priečnom profile. Ako odporúčaný stupeň zmiešania 

je X > 90% a dostatočné množstvo vzoriek z profilu.  

Kilpatrick, Cobb, 1985 sa taktiež vyjadrili, že z praktického hľadiska nemusí prísť 

k úplnému zmiešaniu (viď Obr. 3.33). Uspokojivé hodnoty meraného prietoku možno 

získať pri optimálnej dĺžke (LD) zmiešavacieho úseku, kde dochádza približne k 95 % 

zmiešaniu roztoku. Vzdialenosť je optimálna, pretože nie je dlhá a prichádza tu 

k adekvátnej reakcii. Kulminácie koncentrácií jednotlivých kriviek nie sú v rovnakej 

dobe, ako aj ich celkové trvanie. Napriek tomu, že plochy jednotlivých kriviek nie sú 

úplne totožné, indikátory sú dobre zmiešané a poskytujú dobré celkové hodnoty prietokov 

(Kilpatrick, Cobb, 1985). 
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Obr. 3.33 Meranie koncentrácie v troch rôznych bodoch priečneho profilu pri odlišných  

zmiešavacích dĺžkach úsekov jednorazovej injektáži (Kilpatrick, Cobb, 1985) 

 

Výber indikátora a možnosti jeho detekcie 

Použité indikátory sa využívajú na zistenie pohybu a režimu vody v prostredí. Je však 

nevyhnutné, aby sa indikátor v prostredí správal a pohyboval rovnakým spôsobom ako 

voda. Ideálne indikátory by mali byť hygienicky nezávadné, ľahko identifikovateľné aj 

v malých koncentráciách, nemali by reagovať s vodou ani s látkami v nej existujúcimi, 

musia byť dobre rozpustné vo vode a mali by byť cenovo prijateľné. Pri metóde merania 

prietoku roztokom je možné využiť viacero indikátorov. Najväčšiu skupinu indikátorov 

tvoria chemické stopovače, z ktorých sú najvyužívanejšie chloridy vo forme NaCl, ďalej 

aj jodidy ako NaI a lithium – LiCl. Najviac využívaný nielen z tejto skupiny ako indikátor 

je chlorid sodný (NaCl, tzv. kuchynská soľ), a to z viacerých dôvodov: 

 je lacný a dostupný, 

 jeho koncentrácia je ľahko merateľná elektrickým konduktomerom, 

 nie je toxický, v potrebný koncentráciách je neškodný pre prostredie a 

človeka, 

 dobre rozpustný vo vode, 

 jednoduchá manipulácia, nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky. 

Podľa viacerých autorov je použitie kuchynskej soli z ekologického hľadiska neškodné. 

Množstvo soli, ktoré injektujeme do toku nie je v takých koncentráciách, ktoré by 

negatívne ovplyvňovali prírodné prostredie, t. j. faunu, flóru alebo človeka (pri 

jednorazovej injektáži NaCl spôsobuje vo vode iba krátkodobý výrazný nárast 
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koncentrácie, ktorý sa odráža vo zvýšení driftu (pasívne unášané organizmy obývajúce 

breh a dno vôd), k tomu však dochádza aj počas povodne alebo v čase topenia snehu).  

Nevýhodou použitia  tejto metódy je v obmedzení merania väčších prietokov, z dôvodu 

potreby použitia veľkého množstva indikátora/soli a dlhého zmiešavacieho úseku. 

Potrebné množstvo indikátora je funkciou prietoku, dĺžky úseku, rýchlosti prúdenia a 

kulminácie koncentrácie zmiešania v záverečnom profile. Pre vizuálnu kontrolu správne 

určenej dĺžky zmiešavacieho úseku sa môže injektovať roztok s potravinárskym 

farbivom.  

 

 

Jednorazová 

injektáž roztoku 

 

Meranie prechodu indikátora 

 

Záznam prechodu indikátora 

Obr. 3.34 Ukážka merania – jednorazovej injektáže  

 

Priame využitie stanovenia prietoku soľnej metódy v hydrologickej službe 

V súčasnosti sa v hydrologickej službe vykonávanej v SHMÚ a ČHMÚ indikátorová 

metóda pre potreby stanovenia prietoku v otvorených korytách v praxi neaplikuje. Jej 

možnosti a obmedzenia použiteľnosti boli testované v období rokov 2009 – 2012 a to 

v spoločnom experimentálnom výskume Katedry vodného hospodárstva krajiny (SvF, 

STU Bratislava) a SHMÚ. Z výsledkov vyplynulo, že indikátorová metóda je použiteľná 

aj pre podmienky slovenských tokov. Pri dodržaní postupov a správnom určení úseku, 

dĺžky zmiešavacieho úseku a koncentrácie roztoku môžeme metódu považovať 

za spoľahlivú. Avšak metóda je časovo pomerne náročná. 

V zahraničí je indikátorová (soľná) metóda plnohodnotne využívaná ako jedna z metód 

priamo v hydrologickej monitorovacej sieti povrchových vôd. Medzi krajiny využívajúce 

túto metódu patrí Nórsko, Švajčiarsko, Nemecko, Anglicko, alpská oblasť Rakúska, ale 

aj napr. Kanada, USA a Austrália. Princíp merania je vo všetkých krajinách rovnaký, 

rozdielnosť je iba v koncentrácii injektovaného roztoku (množstvo soli). Každá krajina 

má tieto koncentrácie injektovaného roztoku iné a pohybujú sa od 0,5 kg na 1 m3.s-1 vody, 

v Kanade a Anglicku sa uvádza až 2 kg soli. Hodnotu treba podľa potreby zvyšovať tak, 



  

59 

 

aby bola splnená podmienka, že sa pozaďová koncentrácia toku má zvýšiť minimálne o 

20 až 30 %, ideálne je však zvýšenie o 70 % (Butterworth, a kol., 2000).  
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4 Bezpečnosť pri terénnych 

meraniach    

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri terénnych prácach, najmä pri meraní prietokov je 

nevyhnutnou a dôležitou súčasťou procesu. Proces musí byť nastavený tak, aby meranie 

prietokov bolo bezpečné pre všetkých účastníkov merania. Na to slúžia bezpečnostné 

predpisy, ktoré je nevyhnutné dodržiavať pri akýchkoľvek prácach v teréne alebo 

na pracoviskách/v laboratóriách, aby sa minimalizovalo riziko ohrozenia zdravia 

a zabezpečila dostatočná bezpečnosť pri dodržaní optimálnych pracovných podmienok 

pre výkon v teréne.  

Podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri meraní v otvorených korytách tokov sa 

zaoberá norma OTN ŽP 3111:02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri pozorovaní a meraní 

povrchových a podzemných vôd.  

 

4.1  Všeobecné pokyny pri terénnych 

prácach  

Pri hydrologických terénnych prácach je základným pravidlom vykonávať 

činnosť/meranie minimálne dvomi pracovníkmi, aby sa v prípade akejkoľvek 

mimoriadnej situácie sa zaručila okamžitá vzájomná výpomoc. Napríklad v prípade úrazu 

pracovníka môže byť zabezpečené poskytnutie prvej pomoci a v prípade nutnosti aj 

privolanie rýchlej zdravotnej starostlivosti. Dvojica alebo skupina pracovníkov musí byť 

okrem osobných ochranných prostriedkov vybavená lekárničkou prvej pomoci. Každý 

pracovník musí absolvovať pravidelné školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

ktoré zabezpečuje pracovisko/inštitúcia.  

Pracovníci sú povinní používať ochranné pomôcky podľa charakteru práce, aby sa 

zamedzilo pracovnému úrazu. Vedúci skupiny pri terénnych meraniach je povinný 

kontrolovať dodržanie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti práce a dbať o to, aby 

sa používali predpísané ochranné pomôcky.  
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Povinnosťou všetkých pracovníkov je oznámiť vedúcemu pracovníkovi alebo orgánom 

dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci nedostatky a poruchy, ktoré zistili 

a mohli by ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci.  

Pri terénnych prácach pod vodným dielom s manipuláciou je vedúci skupiny povinný 

zistiť čas a spôsob manipulovania, aby nedošlo k ohrozeniu náhlou zmenou počas 

merania a pohybu v priestore. 

 

4.2 Pokyny pri meraní prietokov 

v otvorených korytách tokov 

Meranie prietokov môžu vykonávať pracovníci, ktorí sú odborne vzdelaní alebo 

zaškolení, prípadne pracujú podľa podrobných pokynov a pod dozorom odborných 

pracovníkov. 

Všetky prístroje, pracovné a ochranné pomôcky sa musia pred každým meraním preveriť, 

aby bola zabezpečená ich funkčnosť. Zistené poruchy je nutné odstrániť ešte 

pred meraním, aby sa meranie mohlo uskutočniť. Meraciu techniku je nutné prepravovať 

v obaloch na to určených. 

Pred každou pracovnou cestou alebo meraním sa určí vedúci skupiny, ktorý zodpovedá 

za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.  

 

4.2.1 Meranie z vody (brodením) 

Do vody možno vstupovať iba s použitím relevantných osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, napr. v pracovnej obuvi, resp. v ochranných odevoch. Vedúci skupiny 

určuje spôsob a pracovný postup merania pre daný profil. 

Pred vstupom do vody a počas brodenia overuje pracovník hĺbku vody pred sebou 

sondovaním tyčou, ktorá musí byť minimálne 1,5 m dlhá.  

Meranie z vody v obťažných profiloch, ako napr. kamenisté a klzké dno, vysoká rýchlosť 

prúdenia vody, je dovolené len po starostlivom zvážení vedúceho pracovnej skupiny. Ak 

by meranie nebolo dostatočne bezpečné, treba určiť nový profil alebo iný spôsob merania 

(z mosta alebo člna). V prípade zvýšenia bezpečnosti môžeme použiť lano, ktoré je dobre 

upevnené na oboch brehoch a v prípade pošmyknutia poskytne oporu. Pri vyšších 

vodných stavoch alebo meraní hrúbky ľadu sa zaisťuje pracovník ochranným pásom a 

lanom ku priľahlému stromu alebo konštrukcii a druhý pracovník na brehu lano podľa 
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potreby uvoľňuje, navíja alebo upevňuje. Vedúci skupiny rozhodne ešte pred meraním, 

či je potrebné použiť plávaciu vestu a to vzhľadom na hĺbku a rýchlosť toku.  

Meranie brodením sa neodporúča v období chodu ladov, počas povodní, pri hĺbke väčšej 

ako 100 cm, alebo ak je rýchlosť prúdenia vyššia ako 1,5 m.s-1. 

 

4.2.2 Meranie z mosta 

Všetkým prácam vykonávaným z výšky, napr. pri meraní z mostných  konštrukcií, treba 

venovať maximálnu pozornosť. Ak nie sú zabezpečené zábradlím, treba pracovníka 

zaistiť lanom. Pri meraní z mosta, ktorý je súčasťou verejnej komunikácie, najmä cesty 

slúžiacej  motorovým vozidlám, je potrebné zabezpečiť pracovný priestor a pracovníci 

okrem ochranných odevov musia mať aj reflexné vesty. V niektorých prípadoch sa môžu 

použiť dopravné značky v zmysle platnej vyhlášky, aby sa vytvoril dostatočný 

manipulačný priestor a nedošlo k úrazu alebo ohrozeniu premávky. 

Pri meraní hydrometrickou vrtuľou z mosta sa merania zúčastňujú traja až piati 

pracovníci (podľa veľkosti toku). Kde je potrebné sledovať plávajúce predmety a zaistiť, 

aby v priestore merania neboli cudzie osoby. Pri meraní prístrojom ADCP z mosta 

postačujú na malých tokoch dvaja pracovníci, ale v prípade povodňových stavov a na 

veľkých tokoch musia zabezpečovať meranie minimálne 3 pracovníci. 

 

4.2.3 Meranie z člna 

Pri meraní z lode/člna alebo mostnej konštrukcie alebo v jej blízkosti, musí mať každý 

pracovník na sebe záchrannú plávaciu vestu. Každý čln (aj s vlastným motorom, 

v prípade poruchy) musí mať dostatočný počet vesiel, aby bolo zaistené jeho bezpečné 

manévrovanie. Pri práci a pohybe na lodi, musí posádka lode dodržiavať bezpečnostné 

predpisy platné pre dané plavidlo. Vedenie motorového člna môže vykonávať len 

pracovník s požadovaným osvedčením. Plavidlo v žiadnom prípade nesmie byť 

preťažené, jeho nosnosť je stanovená technickým osvedčením 

Pri meraní z lode alebo člna sa prác zúčastňujú minimálne traja pracovníci, z ktorých 

jeden zaisťuje stabilitu člna a sleduje plávajúce predmety. Pri meraní z člna na 

tokoch  s lodnou dopravou je obzvlášť nutné zaistiť sledovanie toku v oboch smeroch. 

Ak sa pri meraní používa merné lano, na napnutie merného lana väčšieho priemeru treba 

vykonať za pomoci pomocného lanka. 
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5 Metodické postupy merania pre 

stanovenie prietoku  

V tejto časti textu sú uvedené metodické postupy pre stanovenie prietoku, ktoré sa 

aplikujú na našich tokoch v rámci predmetu Výučba v teréne – hydrologická časť alebo 

v prípade záverečných prác študentov končiacich na Katedre vodného hospodárstva 

krajiny, na Stavebnej fakulte. Vybrané spôsoby stanovenia prietoku zohľadňujú aj 

aktuálne prístrojové vybavenie katedry.  
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5.1 Metodický postup merania: 

Hydrometrovanie pomocou 

hydrometrickej vrtule a stanovenie 

prietoku 

 

Hydrometrické stanovenie prietoku je základnou metódou pre stanovenie prietoku 

v riečnej sieti, resp. v otvorených korytách toku pomocou merania bodových rýchlostí 

prúdenia vody. Tieto rýchlosti meriame v dostatočnom množstve bodov prietokového 

prierezu a pomocou nich a priečneho profilu sa stanoví prietok. Pod hydrometrickým 

zariadením na meranie bodových rýchlostí si najčastejšie predstavujeme hydrometrickú 

vrtuľu (Obr. 5.1), no v súčasnosti sa využívajú aj bezvrtuľové zariadenia na báze 

ultrazvuku alebo elektromagnetických vĺn. 

 

 
Obr. 5.1 Hydrometrická vrtuľa pre malé toky (foto: SHMÚ, 2008) 

 

Hydrometrické meranie slúži na stanovenie prietoku a patrí medzi základné terénne práce 

v praxi hydrológa. Na základe výsledkov týchto meraní sa konštruujú a aktualizujú merné 

krivky, ktoré definujú vzťah medzi vodným stavom a prietokom v určitom profile. 

ÚLOHA: Stanovenie prietoku numerickou metódou vo vybranom profile toku pomocou 

hydrometrickej vrtule  

 

POMÔCKY: hydrometrická vrtuľa s príslušenstvom, pásmo, výtyčky, zápisník 
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POSTUP MERANIA POMOCOU HYDROMETRICKEJ VRTULE 

A. Výber merného profilu  

B. Príprava hydrometrickej vrtule 

C. Rozmiestnenie a počet zvislíc 

D. Meranie bodových rýchlostí 

E. Vyhodnotenie meraní a výpočet prietoku 

 

A. Výber merného profilu 

Pre výber merného profilu pri meraní bodových rýchlostí prietoku je dôležité vybrať 

vhodný meraný úsek. Pod meraným úsekom rozumieme časť toku pred a za merným 

profilom, minimálne v dĺžke 3 až 6 násobku šírky koryta. Meraný úsek má byť čo 

najrovnejší, nemal by byť ovplyvnený vzdutím alebo poklesom hladiny. Profil toku, 

v ktorom sa meria, by mal byť pravidelný, bez výrazných nerovností v dne a mal by byť 

kolmo na prúdnicu. Niekedy je potrebné zvoliť merný profil inak ako kolmo na tok, napr. 

ak meriame v profile šikmého mosta, prenásobíme zistený prietok hodnotou cos τ, kde τ 

charakterizuje uhol medzi nami zvoleným merným profilom a profilom kolmým na smer 

prúdenia toku. V prípade, že sa nedá zvoliť vhodný profil, tak koryto sa rozdelí na viac 

profilov a výsledný prietok sa určí sčítaním jednotlivých čiastkových prietokov.  

Zvolený profil sa označuje na oboch brehoch dvoma pevnými bodmi, najčastejšie 

oceľovými tyčami, na ktoré sa uchytí lano alebo šnúra ponad profil toku, pričom použitie 

lana zabraňuje vybočeniu zo zvoleného merného profilu. Vzhľadom na skutočnosť, 

že  v miestach styku vody s brehmi koryta, dnom a pri hladine so vzduchom, musí voda 

prekonávať väčší odpor ako vnútorné trenie medzi časticami kvapaliny, a tak vzniká 

špecifické rozdelenie rýchlostí v prietokovom profile, ktoré je zobrazené na Obr. 6.1 

(Kovář, 1988). 

 
Obr. 5.2 Rozdelenie rýchlostí vo zvislici prietokového profilu a rozdelenie rýchlostí 

v prietokovom profile (Kovář, 1988) 
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Správnosť merania závisí od rôznych faktorov: 

 výber vhodného merného profilu, 

 správne určenie prietokového profilu, 

 zvolený počet merných zvislíc, 

 voľba času merania v jednotlivých bodoch, 

 spôsob vyhodnocovania merania, 

 iné. 

 

B. Príprava hydrometrickej vrtule 

Hydrometrická vrtuľa patrí medzi najpoužívanejšie prístroje na meranie bodových 

rýchlosti prúdenia vody v otvorených korytách na Slovensku, ale aj vo svete. Jej história 

sa datuje od roku 1790, kedy ju prvýkrát použil Woltmann. Aplikoval na vrtuľu rovinné 

lopatky, avšak čoskoro ich nahradili skrutkové plochy vytvárajúce rozličné krivé plochy 

pre zvýšenie citlivosti, aby počiatočná rýchlosť kvapaliny, potrebná na roztočenie krídla 

bola čo najmenšia. Otáčky rotora sa prevádzajú cez prevod na počítadlo, pričom 

hydrometrická vrtuľa meria rýchlosť iba v jednom bode, takže na stanovenie strednej 

rýchlosti prúdu je potrebné určiť rýchlostný profil. Jednotlivé časti hydrometrickej vrtule 

sú zobrazené na Obr. 5.3. 

 

 

Obr. 5.3 Jednotlivé časti hydrometrickej vrtule 
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Každá hydrometrická vrtuľa sa musí pravidelne kalibrovať (ciachovať), ide o overenie 

vzťahu medzi rýchlosťou prúdenia vody a otáčkami vrtule. Tento vzťah možno zapísať 

pomocou ciachovacej rovnice, ktorá sa vo všeobecnosti udáva v tvare: 

 

𝑣 = 𝛼 + 𝛽. 𝑛      (5.1) 

 

kde: v – rýchlosť [m.s-1] 

α , β – kalibračné konštanty [-] 

n – počet otáčok vrtule za sekundu  

 

Hodnota konštanty α vyjadruje veľkosť trenia osi vrtule v ložisku, teda rýchlosť potrebnú 

na prekonanie odporu. Hodnota konštanty β definuje tvar skrutkovej plochy vrtule, najmä 

výšku stúpania skrutkovej plochy (Kríž, 1988). 

 

 

Spôsob merania 

Spôsobov merania pomocou hydrometrickej vrtule môže byť viacero. Pri meraniach 

prietoku na menších tokoch je vrtuľa väčšinou pripevnená na tyči, osoba vykonávajúca 

meranie sa postaví priamo do toku tak, aby nemenila prúdenie vody v aktuálne meranej 

zvislici. V prípade, že je tok väčších rozmerov, môže sa (ak to podmienky umožňujú) 

merať prietok z plavidla. Ďalším spôsobom je meranie prietoku z mosta, kedy sa používa 

vrtuľa zavesená na lane. Takáto vrtuľa je vždy vybavená usmerňovacím kormidlom a 

závažím, vďaka ktorému sa natáča automaticky do smeru prúdnice.  

 

C. Rozmiestnenie a počet zvislíc 

Pre potreby merania bodových rýchlostí je nutné rozdeliť tok na úseky rozdelené 

mernými zvislicami. Tieto zvislice sa vyberajú tak, aby medzi nimi bola vzdialenosť 

rovná minimálne dvojnásobku priemeru hydrometrickej vrtule. Merné zvislice sa 

umiestňujú v pravidelných intervaloch s výnimkou krajných, ktoré sa umiestňujú 

v menšej vzdialenosti, v závislosti na hĺbke pri brehu a tiež stave koryta pri brehu. Pri 

tokoch, kde je šírka maximálne 5 metrov, sa môže zvoliť vzdialenosť zvislíc od brehu 

rovnaká ako medzi zvislicami v strede toku. Pri malých hĺbkach pri brehu hrozí 

poškodenie meracieho prístroja a tiež nemusí byť prístroj schopný zmerať ich. 

Odporúčaný počet zvislíc je 15 až 20 pre väčšie toky (šírka koryta viac ako 5 m).  

Vzdialenosť medzi zvislicami b sa vypočíta pomocou z nasledujúceho vzťahu: 
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Tabuľka 5.1 Odporúčané vzdialenosti medzi zvislicami 

Pre malé toky  

do 5 m šírky koryta: 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑧 + 1
 

Pre toky  

nad 5 m šírky koryta: 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑍
 

kde: b – vzdialenosť medzi zvislicami [m], B – šírka koryta [m], Nz – počet zvislíc [-] 

 

Vzdialenosť krajných zvislíc od brehu sa potom zvolí ako polovica z b (Hrádek, 1974). 

Meranie vzdialeností sa vykonáva meračským pásmom na malých tokoch alebo 

natiahnutým meračským lanom pri väčších tokoch. Meranie hĺbok (v cm) sa vykonáva 

pri sondovaní sútyčím v úrovni hladiny.  

 

D. Meranie bodových rýchlostí 

Vo zvisliciach je potrebné zvoliť body, v ktorých sa bude merať bodová rýchlosť. 

Vo všeobecnosti sa umiestňujú vo zvisliciach pravidelne (Obr. 5.4), pričom sa tým 

zjednodušuje výpočet stredných zvislicových rýchlostí. Počet merných bodov, resp. ich 

vzdialeností sa volí tak, aby vzdialenosť merných bodov vo zvislici nebola väčšia ako 

1 m a zároveň nesmie byť menšia ako priemer lopatiek vrtule. Výška týchto bodov sa 

určuje od dna v násobkoch hĺbky zvislice: 0,2H, 0,4H, 0,6H a 0,8H, pričom vrtuľa 

nemôže narážať na dno a musí byť neustále celá ponorená pod hladinou.  

 

 

 šesťbodové v hlbokých tokoch a pri 

nepriaznivých podmienkach 

 päťbodové pri hĺbke viac ako 2 m,  

 dvoj- a trojbodové pri hĺbkach do 

3 m,  

 jednobodové – pri veľmi malých 

hĺbkach (menšia ako 3x priemer 

použitej vrtule) 

Odporúčanie: Odvetvová norma MŽP SR OTN 

ŽP 3108 

Obr. 5.4 Schéma rozmiestnenia bodov vo zvislici 

 

Minimálny čas merania v jednom bode zvislice je 30 až 40 sekúnd. Tento čas je vždy 

závislý od výberu profilu toku, pričom pri nepriaznivých podmienkach a tiež malých 

rýchlostiach sa čas merania predlžuje.  
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Výsledky merania a vyhodnotenia jednotlivých údajov zapisujeme do hydrometrického 

zápisníka, ktorý sa väčšinou skladá z dvoch častí. V prvej časti zápisníka sa uvádzajú 

základné údaje o meraní, akými sú miesto, čas merania, tok, typ meracieho prístroja a tiež 

podmienky merania. Druhú časť zápisníka tvorí záznam o meraní v jednotlivých 

zvisliciach, kde sa zapisuje poradové číslo zvislice, jej vzdialenosť od pravého brehu a 

hĺbka vody v nej. Ďalej sa tu nachádzajú vzdialenosti bodového merania od dna, čas 

merania a nakoniec počet otáčok (ukážka zápisníka sa nachádza v Tab. 5.2). 

 

Tabuľka 5.2 Záznam merania v zvisliciach merného profilu 

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. 

 

E. Vyhodnotenie meraní a výpočet prietoku - numerická metóda 

Najskôr je potrebné vypočítať bodové rýchlosti, a to tak, že z údajov o počte otáčok (a) 

za čas (T) sa vypočíta frekvencia vrtule fn.  
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fn = a / T     (5.2)  

kde: fn – frekvencia vrtule [s-1]  

a – počet otáčok za čas T 

 

Každá hydrometrická vrtuľa je označená/evidovaná a sú pre ňu určené parametre α, β 

(získavajú sa ciachovaním vrtule v špecializovanom laboratóriu). Bodové rýchlosti vb 

vypočítame podľa vzťahu:  

vb = α + β.fn      (5.3) 

  

kde:  vb – bodová rýchlosť prúdenia [m.s-1]  

fn – frekvencia  [s-1]  

α – koeficient vnútorného odporu vrtúľ [-] 

β – koeficient tvaru vrtule [-] 

 

Tabuľka 5.3 Určenie frekvencie fn a bodových rýchlostí prúdenia vb v profile 

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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Z bodových rýchlostí vb vypočítame priemerné zvislicové rýchlosti vp numerickým 

spôsobom. Na základe teoretického rozdelenia rýchlostného poľa vo zvislici sú pridelené 

koeficienty (číselne váhy) jednotlivým bodovým rýchlostiam vb.  

Na určenie priemernej zvislicovej rýchlosti vp podľa  počtu bodových meraní rýchlostí vb 

vo zvislici platia nasledovné vzťahy:  

Jednobodové meranie vp = v0,4       (5.4) 

Dvojbodové meranie vp = 0,5.(v0,2 + v0,8)      (5.5) 

Trojbodové meranie vp = 0,25.(v0,2 + 2.v0,4 + v0,8)     (5.6) 

Päťbodové meranie  vp = 0,1.(vd + 2.v0,2 + 3.v0,4 + 3.v0,8 + v0)   (5.7) 

Šesťbodové meranie vp = 0,1.(vd + 2.v0,2 + 2.v0,4 +2.v0,6 + 2.v0,8 + v0)  (5.8) 

 

kde: vp – priemerná zvislicová rýchlosť prúdenia stanovená numericky [m.s-1] 

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  [m.s-1] 

 

Priemerné zvislicové rýchlosti vp určené výpočtom podľa vzťahov (5.4) až (5.8) sú v Tab. 

5.4. 

 

Tabuľka 5.4 Výpočet priemerných zvislicových rýchlostí vp numericky 

Rýchlosť 

[m.s-1] 

Zvislica 

I II III IV V VI VII VIII 

vo 0,00 0,11      0,00 

v0,2  0,24 0,41 0,59 0,57 0,30 0,11  

v0,4  0,46 0,84 0,93     

v0,6         

v0,8  0,50 0,98 0,99 0,73 0,41 0,13  

v0  0,42       

vp 0,00 0,39 0,76 0,86 0,65 0,35 0,12 0,000 

 

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 

prierez, ktorú vyjadruje vzťah: 
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Q = F . vp     (5.9) 

 

kde:  Q – prietok [m3.s-1] 

F – plocha prietočného profilu [m2] 

vp – priemerná rýchlosť prúdenia vody v prietočnom profile [m.s-1] 

 

Priemerné zvislicové rýchlosti určíme numericky. Merné zvislice delia profil na 

lichobežníky, resp. krajné trojuholníky (Obr. 5.5). Plocha medzi zvislicami sa vypočíta 

zo vzťahov pre výpočet plochy lichobežníka (resp. trojuholníka): 

 

 

Obr. 5.5 Priečny profil toku s vyznačenými zvislicami 

 

 

 

 Fi = [(Hi + Hi+1).di]/2 pre stredné plochy  (5.10) 

 

alebo 

resp.  Fi = (Hi.di)/2  pre krajné plochy   (5.11) 

 

kde: Fi  – čiastková plocha medzi zvislicami [m2] 
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di  – zvislicová vzdialenosť [m] 

Hi – hĺbka vody v i-tej zvislici [m] 

 

Následne vypočítame priemernú rýchlosť prúdenia v elemente medzi zvislicami vpz:: 

vpz = (vpp i + vpp i+1)/2, pre stredné plochy     (5.12) 

resp. vpz =
3

2
. (vpp i) (pre oblasť medzi zvislicami I a II - alebo zvislicami VII a VIII) 

z týchto rýchlostí (vpz) pre čiastkový prietok Qi  (medzi zvislicami). Sčítaním čiastkových 

(medzi-zvislicových) prietokov Qi získame celkový prietok Q v profile ako to je uvedené 

v Tab. 5.5:  

 

Qi = vpz .Fi       (5.13) 

 

𝑄 =
2

3
𝐹0𝑣𝑝1 + 𝐹1.

1

2
(𝑣𝑝1 + 𝑣𝑝2)+. . . +𝐹𝑛−1

1

2
(𝑣𝑝𝑛−1 + 𝑣𝑝𝑛) +

2

3
𝐹𝑛𝑣𝑝𝑛 (5.14) 

 

kde: 

F
o
, resp. F

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

zvislicou a protiľahlým brehom [m2] 

F
1
, F

2 ... – prietočné plochy medzi prvou a druhou, druhou a treťou zvislicou atď. [m2] 

v
p1 

, v
p2

 – priemerné zvislicové rýchlosti v prvej, druhej ... až n-tej zvislici [m.s-1] 
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Tabuľka 5.5 Numerická metóda určenia celkového prietoku Q v profile toku 

E L [m] H [cm] di [m] Fi [m2] vp [m.s-1] vpz[m.s-1] Qi [m3s-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 Rieka v profile Lávka určený 

numerickou metódou má hodnotu 1,203 m3.s-1. 

  



  

75 

 

ZÁPISNÍK PRE HYDROMETROVENIE VRTUĽOU 

STANICA:     ČÍSLO MERANIA: 

TOK:     ČÍSLO VRTULE: 

DÁTUM MERANIA:   α =  β =  

ČAS OD          DO    STAV POČAS MERANIA: 

MERANIE:     VODNÝ STAV POČAS MERANIA: 

MERAL: 

 

Zvislica Staničenie  Výška po hlad. Výška bodu Počet ot. Čas 
Poznámka 

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

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



  

76 

 

5.2 Metodický postup merania: Plaváková 

metóda s stanovenie prietoku 

 

Plavákovú metódu možno využiť v priamej trati a ideálne s rovnomerným rozdelením 

rýchlostí. Základom tejto metódy je meranie času prechodu plaváka vo vytýčenej dĺžke 

merného úseku. Ide o najstarší spôsobom merania rýchlosti pohybu vody. Za pomoci 

redukčného koeficienta a geometrie koryta vieme stanoviť prietok. Táto metóda je menej 

presná, no má využitie predovšetkým v extrémnych prípadoch, kedy nie je možné použiť 

inú metódu. Hlavnou výhodou tejto metódy je jej jednoduchosť a to, že nie je potrebné 

žiadne prístrojové vybavenie. Postačí, ak máme k dispozícii plavák (plávajúce teleso), 

pásmo a stopky. 

V súčasnosti existujú dve modifikované metódy stanovenia prietoku pomocou plaváka: 

 z poľa povrchových rýchlostí (rozdelenie rýchlostí v profile) 

 z maximálnej povrchovej rýchlosti 

 

ÚLOHA: Stanovenie prietoku vo vybranom profile toky pomocou plavákovej metódy. 

 

POMÔCKY: plaváky, pásmo, stopky, zápisník 

 

POSTUP MERANIA PLAVÁKOU METÓDOU 

Pri týchto meraniach je potrebná spolupráca viacerých ľudí a postup je nasledovný: 

 

A. Výber profilu a typu plaváka 

B. Stanovenie dĺžky úseku merania, vytýčenie profilov 

C. Spôsob merania a vyhodnotenia prietoku 

 

A. Výber profilu a typu plaváka 

Plaváky by mali byť všetky rovnakého typu, napr. drevené hranoly, čiastočne vodou 

naplnené fľaše alebo polystyrénové kocky a treba ich mať v dostatočnom množstve. 

Pri meraní prietoku v otvorených korytách plavákovou metódou je dôležité vykonávať 

meranie v priamom úseku toku s rovnomerným rozdelením rýchlostí. Obmedzenie 

vo veľkosti, resp. šírke toku u tejto metódy nie je.  
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B. Stanovenie dĺžky úseku pre plavákový metódu, vytýčenie profilov 

Dĺžka úseku pre meranie plavákmi by mala byť rovná minimálne dvojnásobku šírky 

koryta (B), prípadne tak dlhá, aby čas prechodu plaváka bol aspoň 20 sekúnd. U malých 

tokov sa stanovuje meraný profil dlhší, asi L = (2 – 5)B. 

Po nájdení vhodného úseku na meranie je potrebné si vytýčiť horný a dolný profil, 

zároveň si zmeriame dĺžku meraného poľa/úseku (Obr. 5.6). Približne v strede úseku si 

zvolíme profil, kde zistíme prietočnú plochu – S (pre potreby presnejšieho určenia 

môžeme sondovaním zistiť prietočnú plochu aj v hornom a dolnom profile, kde následne 

budeme brať výslednú plochu ako ich aritmetický priemer).   

 

 

Obr. 5.6 Plaváková metóda 

 

C. Spôsob merania a vyhodnotenia prietoku 

Plavák vhadzujeme do vody nad horným profilom v dostatočnej vzdialenosti, aby pri 

prechode horným profilom mal rovnakú rýchlosť ako voda, ako aj z dôvodu presného 

určenia začiatku merania času prechodu plaváka v meranom úseku. Pre toky so šírkou do 

20 m sa používa 3 – 5 plavákových dráh (u širších tokov sa odporúča každých 5 metrov). 

Pri prechode dolným profilom sa zaznamenáva poloha a čas prechodu plaváka do 

záznamníka.  

 

a) z poľa povrchových rýchlostí (rozdelenie rýchlostní v profile) 

V jednotlivých dráhach sa meranie opakuje 2 až 3-krát a v prípade vybočenia plaváka 

z dráhy sa toto meranie vylúči. Z ostatných meraní sa vypočíta rýchlosť ako aritmetický 

priemer. Rýchlosť jednotlivých plavákov sa určí:  

 

vi =L/ti      (5.15) 
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kde:  vi  – rýchlosť plaváka v jednotlivých dráhach [m.s-1] 

 L  – dĺžka meraného úseku [m] 

 ti  – čas prechodu i-teho plávka v danej dráhe [s] 

 

Následne z rýchlostí vynesieme polygón priemerných rýchlosti v jednotlivých dráhach 

a vypočíta sa prislúchajúca prietočná plocha Sp  (Obr. 5.7). 

 

     vp = Sp /B    (5.16) 

 

kde: vp – priemerná povrchová rýchlosť [m.s-1] 

 Sp – prietočná plocha z polygóna [m2] 

 B –  šírka toku v hladine [m] 

 

Prietok sa stanoví: 

𝑄 = 𝑘 . 𝑣𝑣  . 𝑆    (5.17) 

 

Kde S je celková prietočná plocha a k je súčiniteľ vyjadrujúci pomer stredných 

profilových rýchlostí a priemernej povrchovej rýchlosti (určuje sa z meraní bodových 

rýchlosti, ide o funkciu k = f(H)). Pokiaľ nepoznáme vzťah súčiniteľa k, tak môžeme 

použiť tabuľkové hodnoty (Mattas, 2001, Obr. 5.7) 

 

Tabuľkové hodnoty: 

Tok Súčiniteľ k 

stredné toky 0,8 – 0,85 

malé hĺbky a nízke 

rýchlosti 

0,75 – 0,85 

hlboké toky, rýchlosti 

nad 2 m.s-1 

0,90 – 0,96 

 

 

Rozdelenie rýchlostí v profile 

Obr. 5.7 Tabuľkové hodnoty súčiniteľa „k“ a polygón rýchlostí (Mattas, 2001) 
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b) z maximálnej povrchovej rýchlosti 

Postup merania je veľmi podobný ako u vyššie uvedenej metódy, ale plaváky sa púšťajú 

v prúdnici. Meranie opakujeme 3 až 5-krát, kde opäť ak plavák výrazne vybočí z dráhy, 

tak meranie vylúčime. Z nameraných časov a známej dĺžky dráhy plaváka sa vypočítajú 

rýchlosti jednotlivých plavákov a z nich sa určí maximálna povrchová rýchlosť vpmax ako 

aritmetický priemer troch najrýchlejších plavákov. Následne sa vypočíta prietok ako: 

 

𝑄 = 𝜆 . 𝑣𝑝𝑚𝑎𝑥  . 𝑆    (5.18) 

 

kde: S – prietočná plocha [m2] 

λ – redukčný súčiniteľ [-] 

 

Odhadnutá hodnota λ je pre veľké a stredné toky s prúdením bez bariér a prekážok 

v rozmedzí od hodnoty 0,55 do 0,67. V prípade výskytu vegetácie, kamenitého dna alebo 

znečistenia bude redukčný súčiniteľ v rozpätí λ = 0,43 – 0,54.  
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ZÁPISNÍK PRE PLAVÁKOVÚ METÓDU 

Základné údaje o mernom profile 

Názov toku:  Dĺžka meraného úseku  [m]:   

Názov profilu:   Výskyt vegetácie:  

Dátum a čas 

merania:  Šírka hladiny [m]:  

Počasie:  Vodný stav [cm]:  

Typ prúdenia:  Počasie:  

Typ dna toku:  Spôsob merania:  

Breh toku:   Počet plavákov:  

 

Zápisník pre záznam času prechodu plaváka meraným úsekom 

dráha na 

začiatku čas prechodu plaváka - pokusy 

*Poznámka 

b [m] 1 2 3 4 5  

             

             

             

       

             

*pozn.: ak plavák výrazne vybočí z dráhy, vylúčime ho z merania 

 

Priečny profil  

Priečny profil 1  Priečny profil 2  Priečny profil 3 

Staničenie  
Výška 

hladiny   
Staničenie  

Výška 

hladiny   
Staničenie  

Výška 

hladiny 

b [m] H [m] b [m] H [m] b [m] H [m] 
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5.3 Metodický postup merania: 

Stanovenie prietoku pomocou 

ultrazvukového plavákového ADCP 

prístroja  

Ultrazvukový prístroj StreamPro slúži na meranie rýchlostí a stanovenie prietokov 

v plytkých vodách (merací rozsah hĺbky vody je od 10 cm do 3 m). StreamPro pozostáva 

z plaváka, na ktorom sa nachádza meracia hlavica a konštrukcia na pripevnenie ťažného 

lana. Senzor s vysielačmi sa napája káblom k meracej elektronike a môže byť umiestnený  

dvoch polohách (v strede plaváka alebo na visutom ramene).  

 

 

Obr. 5.8 Prístroj ADCP - StreamPro (senzor na visutom ramene) 

 

ÚLOHA: Stanovenie prietoku vo vybranom profile toku pomocou ultrazvukovej metódy. 

 

MERACIE PRÍSTROJE A POMÔCKY: 

 lano, karabínky, pracovné rukavice 

 ultrazvukový prístroj ADCP – StreamPro  

 notebook/tablet a v ňom nainštalovaná aktuálna verzia programu WinRiver II  

 bluetooth spojenie 

 

POSTUP MERANIA PRIETOKU PLÁVAJÚCIM ULTRAZVUKOVÝM 

ZARIADENÍM (ADCP – STREAMPRO) 

Pri týchto meraniach je potrebná spolupráca minimálne 3 ľudí a postup je nasledovný: 

A. Výber merného profilu a spôsobu merania 

B. Príprava prístroja StreamPro 
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C. Nastavenie prístroja pred meraním 

D. Priame meranie prietoku v otvorených korytách 

E. Vyhodnotenie meraní 

 

A. Výber merného profilu a spôsobu merania 

Spôsoby merania v závislosti od miesta merania a vodnosti toku môžu byť: 

 z mosta  

 z člna/lode 

 ťahaním z brehov pomocou lana  

 

Pri ťahaní z brehov sa lano najskôr prehodí z jedného brehu na druhý, vytvorí sa slučka 

do ktorej sa pripne ADCP Stream Pro pomocou karabínky. Po pripnutí sa ťahá potrebnou 

rýchlosťou od jedného brehu k druhému. Meranie vykonávajú minimálne traja 

pracovníci. Jeden pracovník obsluhuje notebook/tablet a dvaja (jeden na ľavom a druhý 

na pravom brehu toku) ťahajú prístroj ADCP. Profil na meranie je potrebné zvoliť tak, 

aby sa predišlo možnému úrazu. 

 

Meranie prietoku z mosta – meranie na malých tokoch vykonávajú minimálne dvaja 

pracovníci, pri väčších tokoch minimálne traja. Jeden pracovník kráča po pevnom moste 

od jedného brehu k druhému brehu a ťahá po hladine toku prístroj ADCP, ktorý je 

pripnutý karabínkou na lano. Druhý pracovník obsluhuje notebook/tablet. Lano musí byť 

dostatočne dlhé na manipuláciu s ADCP tak, aby sa zabezpečila rovnobežná poloha 

prístroja s vodnou hladinou a v prípade plávajúcich predmetov sa im dalo vyhnúť. Lano 

musí byť pevné, pri väčších prietokoch je potrebné prístroj zabezpečiť dvoma lanami a 

každé z nich musí držať minimálne jeden až dvaja pracovníci v ochranných rukaviciach. 

Pri väčších prietokoch sú pri meraní potrební ďalší pracovníci na oboch brehoch rieky, 

ktorí dávajú pozor na plávajúce predmety v toku. Tieto plávajúce predmety by po náraze 

alebo zachytení o plavák prístroja mohli spôsobiť nielen poškodenie prístroja, ale aj 

rizikovú situáciu, pri ktorej by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia obsluhujúceho 

pracovníka. To isté platí aj v prípade splavných tokov pre plávajúce lode, o ktorých musí 

pozorovateľ z brehu včas informovať (signalizáciou alebo vysielačkou) pracovníkov 

obsluhujúcich prístroj.  

Princípom merania je ťahanie pristroja ADCP naprieč tokom, pričom rýchlosť pohybu  

má byť menšia ako rýchlosť prúdenia meranej vody v toku. Na pevné lano pôsobí tlaková 

sila vody ako aj váha ADCP a preto je potrebné dobre si zvážiť typ lana a počet lán, ako 

aj počet pracovníkov vykonávajúcich meranie (počet určí vedúci meračskej skupiny).  
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Pri meraním prietoku z člnu/lode môže byť ADCP súčasťou člna, alebo je držané na 

lane. Pri meraní z člna alebo lode, musí mať každý pracovník na sebe záchrannú plávaciu 

vestu a pri meraní musia pracovníci meracej skupiny dodržiavať bezpečnostné predpisy 

a používať OOPP. Meraciu skupinu tvoria minimálne traja pracovníci: jeden vedie 

čln/loď, druhý obsluhuje notebook/tablet a tretí obsluhuje prístroj ADCP. V prípade, že 

ide o bezmotorový čln, je potrebný aj štvrtý pracovník, ktorý ťahá čln po vodiacom lane 

od jedného brehu k druhému. Pri použití nemotorového člna sa musí používať riadne 

na oboch brehoch upevnené pevné lano a čln sa pri meraní musí nachádzať pod ním 

v smere prúdenia. Napnutie vodiaceho lana sa musí vykonať tak, aby nemohlo dôjsť 

k jeho uvoľneniu. 

 

B. Príprava prístroja StreamPro  

Podľa spôsobu merania (z mosta, z lode, ťahaním ADCP na lane z brehov alebo ručne) si 

ťažné lano rozbalíme na potrebnú dĺžku a pripojíme karabínkou k ťažnému postroju. Pred 

spustením na vodu je vhodné skontrolovať všetky dôležité spoje a uchytenia plaváku, 

vysielača a ťažného postroja aby sme predišli k prípadným komplikáciám počas merania. 

V prípade merania so StreamPro v plytkých vodách sa vysielač môže poskladať 

do roztiahnutého ramena a ponor hlavy vysielača sa nastaví do vyššej polohy (ako je 

ryska) tak, aby bol pod hladinou vody. Pri nastavovaní nového merania sa hĺbka ponoru 

uvádza v karte Configuration Dialog v kolónke Transducer Depth . Pozn. Nesmieme 

zabudnúť odstrániť krytku z vysielača. 

Pred samotnou prípravou je potrebné skontrolovať napätie batérií v prístrojoch ADCP 

a notebooku. Minimálne napätie batérie StreamPro je 11,5 V. 

Komunikácia medzi ultrazvukovým prístrojom a programom WinRiver nainštalovanom 

v notebooku/tablete zabezpečuje bluetooth. Pred začiatkom merania WinRiver odošle 

preddefinované príkazy ADCP a ten spätne posiela dáta počas merania. Ukončením 

merania má WinRiver dáta uložené a tieto sa následne vyhodnocujú. 

 

C. Nastavenia prístroja pred meraním 

V notebooku/tablete si otvoríme nainštalovanú aktuálnu verziu programu WinRiver II; 

postup je nasledovný: 

ADCP komunikuje s programom WinRiver cez bluetooth: 

 Nastavenie portu spojenia notebooku s ADCP:  Configure → Periferals → 

rozbaliť Read serial rawADCP data → Port: ADCP serial port → Configure → 

V kolonke Comm. Port nastaviť komunikačný port ADCP → OK → Test Port. 

Prebehne test spojenia.  

Na karte Configure → Reference, musí byť nastavený Bottomtrack, ten je už 

preddefinovaný.  
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 File → New measurement  

o V karte Site information (Obr. 5.9) vyplniť základné údaje k meraniu – 

Station name (názov stanice), Station number (indikatív stanice), River 

Name (názov toku); Date of Measurement (dátum merania) je 

automatický, Measurement Number (číslo merania) vo forme napr. 

04052015.  

o Rating information: Vyplniť údaj vodný stav – Inside Gage Height (udáva 

sa v metroch).  

 

 

Obr. 5.9 Okno „Site Information“ 

 

 Configuration dialog (Obr. 5.10): ADCP sa automaticky spojí s WinRiver 

(červená gulička sa zmení na zelenú) a zobrazí sa typ prístroja, ktorý používame 

spolu s jeho sériovým číslom.   

V prípade nespojenia ADCP s prístrojom sa zobrazí okno s ponukou pre manuálne 

zadanie alebo automatické vyhľadanie komunikačného portu. Je potrebné 

skontrolovať zadaný komunikačný port, prípadne zopakovať bluetooth pripojenie. 

 Offsets: 

Transducer Depth: StreamPro 0,05. V prípade Stream Pro sa dá hodnota 

upraviť podľa hĺbky ponoru vysielača v roztiahnutej polohe  

o Mag. Variation: zadáme hodnotu 4.   

o ADCP Wizard Configuration: 

- Zadať maximálnu hĺbku toku, podľa hĺbky toku sa automaticky 

nastaví veľkosť buniek Cells Size.  

- Zadať maximálnu rýchlosť toku podľa použitia módu profilovania. 

Mode 12 je predvolený, 

Mode 13 použiť v prípade rýchlosti toku menej ako 0,25 m/s 

a hĺbky toku do 1 m. 

- Streambed – zvoliť typ materiálu dna. 

- StreamPro Configration – nechá sa označené Default Cell Size. 
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o Discharge:  

Zvoliť tvar brehu v Left a Right Bank Coeff pre výpočet pravého prietoku 

„Right Q“ a ľavého prietoku „Left Q“. Zvolíme Triangle pre šikmý breh 

(preddefinovaný) a Square pre kolmý breh toku.  

 

 

Obr. 5.10 Karta Configuration Dialog 

 

o Output Filename Options: Podľa potreby nastaviť formát dátumu v názve 

súboru Use Date/Time in Filename a oddelovač v názve súboru Use Delimiter 

Filename .  

o Commands Preview: Vidíme kódy príkazov pre ADCP. 

o Summary Page: Súhrn merania, Finish. 
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D. Meranie prietoku v otvorených korytách  

Po zapnutí programu je potrebné zadať do programu vzdialenosť od brehu odkiaľ sa začne 

meranie a spustiť nahrávanie merania: Acquire → Start Transect (F5) (Obr. 5.11). 

 

 

Obr. 5.11  Spustenie nahrávania 

 

o  V okne Acquire Control sa zobrazí čiernym Recording a držať pozíciu. 

Zvoliť stranu toku (F8) prvom meraní a vzdialenosť ADCP od brehu (pozri 

v Obr. 5.11). Pre výpočet „brehového“ prietoku (Right, Left Q) nechať nahrať 

≥ 10 „brehových ensemblov“. Ich počet vidíme v okne Composite Tabular 1 

(obr. 6.5) podľa Nmb. Of Ens. mínus Bad Ens. → enter/OK.  

 

 

Obr. 5.12  Informácie o stave a počte nahratých „ensemblov“ 

 

Pozn: Pri nevydarenom začiatku merania ukončíme nahrávanie (F5) a vrátime sa 

do pôvodnej polohy. Opäť spustiť nahrávanie (F5) a stlačením (F8) si prepíname stranu 

brehu. 

 

ADCP ťaháme plynulo k druhému brehu a kolmo na smer prúdenia toku. Rýchlosť 

pohybu ADCP by nemala byť väčšia ako rýchlosť prúdiacej vody.  

Ukončenie 1. merania (t. j. jedna šírka) – Tiež v pozícii vzdialenosti od brehu aspoň dvoch 

rýchlostných buniek a v tejto polohe → ukončíme nahrávanie End Transect (F5) → 

nechať nahrať ≥ 10 „brehových“ ensemblov, zvoliť vzdialenosť od brehu → enter/OK.  

 

 Pri prvom zadaní strany toku a vzdialeností ADCP od pravého/ľavého brehu si 

ich program bude pamätať a automaticky meniť.   
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Týmto spôsobom opakovať minimálne 4 merania s odchýlkou menšou ako 5 % pre 

vyhodnotenie merania.  

 

 Stlačením  F12 sa zobrazí sumár dát merania. V stĺpci Delta Q vidíme odchýlky 

od jednotlivých meraní. Hodnoty v červenej farbe hovoria o meraní s odchýlkou 

nad 5 %. Nevhodné merania sa odznačia v okne Measurement Ctrl → Site 

Discharge, čím sa upraví priemer Delta Q.  

 Po zachytení správnych meraní sa ukončí „pingovanie“ (F4) alebo Acquire → End 

Pinging.  

 

Meranie je ukončené, dáta v programe WinRiver sa automaticky ukladajú vždy po začatí 

alebo ukončení merania danej šírky. 

 

Okná pracovnej plochy: 

Velocity contour 1: zobrazuje rýchlostný profil merania a údaje o hĺbkach. 

Pravým klikom na plochu okna – DataSelection umožňuje voľby zobrazovaných dát. 

Pravým klikom na plochu okna – Properties umožňuje zmenu rozsahu súradnice x a y.  

Pohybom s kurzorom po rýchlostnom poli vidíme informácie o jednotlivých 

rýchlostných bunkách (vzdialenosť/poradie rýchlostného stĺpca, hĺbka bunky a rýchlosť). 

V okne Velocity Contour 1 sa pohybom posuvníka po jednotlivých rýchlostných stĺpcoch 

„ensembloch“ zobrazujú súvisiace hodnoty v oknách Intensity Prifile, Stick Ship Track, 

Composite Tabular, Detailet discharge Tabular (je pod oknom Composite 

Tabular). Možnosť výberu ďalších údajov v karte View → Graphs, Tabular → ...  

 

 

Obr. 5.13  Okno “Velocity contour 1“ 

 

Measurement Control: Položka Site Discharge obsahuje jednotlivé merania 

s možnosťou ich úpravy. Položka Site Information obsahuje metadáta o meraní tiež 

s možnosťou ich úpravy.  
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Intensity Profile: Zobrazuje intenzity štyroch lúčov vysielaných z ADCP pomerom 

ku hĺbke v každom vyslanom signáli. Pohybom s kurzorom v jednotlivých hĺbkach 

vidíme ich hodnoty.  

Stick ship track: zobrazuje polohu plaváku s X,Y súradnicami na základe nastaveného 

Bottom-Track alebo GPS. 

Composite tabular: Zobrazuje informácie o aktuálnych nameraných dátach (prietoku, 

rýchlosti plaváku, rýchlosti vody, hĺbke dna, šírke hladiny) s každým signálom „pingom“. 

Acquire control: Zobrazuje status činnosti – pingovania ADCP Status,  nahrávania údajov 

Raw data a prípadne iných prídavných nástrojov používaných k meraniu. Pri spustení 

pingovania sa okno otvára automaticky, prípadne sa zapína karta View → Acquire Data. 

 

 

Obr. 5.14  Okno “Acquire control“ 

 

V karte Window je možnosť zobrazenia okna Detailed Discharge Tabular, kde možno 

vidieť detailné aktuálne údaje merania. 

 

E. Vyhodnotenie meraní 

1. Otvorenie merania: File → Open Measurement (zobrazí sa súbor *.mmt) 

2. Zhrnutie nameraných hodnôt – F12 alebo v okne MeasurementCtrl → Site 

Discharge → Discharge Summary. V okne vidíme namerané hodnoty 

z jednotlivých meraní a ich priemer. 

 

Podľa odchýlok Delta Q sa vyberie vhodná sada meraní, minimálne štyri, 

z ktorých získame výsledné priemerné hodnoty. Veľkosť chyby týchto meraní by 

nemala presiahnuť 5 %. 

 

 

Úprava nastavení merania: 

Potrebné označené merania sa načítajú v karte Playback → Reprocess Checked Transects 

alebo v okne MeasurementCtrl → pravým klikom na Site Discharge. 
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V načítaných meraniach a následným rozbalením Transect pribudne možnosť Playback 

Configuration. Jeho otvorením je možné meniť jednotlivé nastavenia – funkcií merania 

prietoku v Discharge, označenie a vzdialenosti ADCP od brehov v Edge Estimates, ponor 

ADCP, magnetická variácia v Offsets, atď. 

Po úprave nastavení sa potvrdením stlačidla OK zmeny automaticky prepočítajú, alebo 

v konkrétnom transect sa zobrazí červená gulička vo Field Configuration, čím sa musí 

meranie prepočítať → Reprocess Checked Transects.  
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5.4 Metodický postup merania:  

Indikátorová (soľná) metóda – 

jednorazová injektáž 

Základom tejto metódy je znalosť koncentrácie injektážneho roztoku, ktorý sa pridáva 

do prúdiacej vody. Ten sa následne zmieša s vodou v toku, takže stupeň zriedenia je aj 

mierou množstva rozpúšťadla, čiže prietoku. Premiešanie roztoku s vodou závisí aj od 

intenzity turbulentného prúdenia, ktoré zistíme meraním jeho koncentrácie.  

Podľa spôsobu injektovania indikátora delíme indikátorovú metódu na: 

 kontinuálnu – indikátorový roztok sa pridáva do toku po určitú dobu 

s konštantným prítokom, 

 jednorazovú – do toku sa injektuje celý známy objem roztoku v istom okamihu 

(Obr. 5.15). 

 

 

Obr. 5.15 Jednorazová injektáž roztoku 

 

V rámci terénneho cvičenia na určenie prietoku indikátorovou metódou použijeme 

jednorazovú injektáž (Obr. 5.15), pri ktorej nie sú potrebné špeciálne zariadenia a veľkosť 

prietoku nie je natoľko obmedzujúca, ako pri kontinuálnej injektáži. 

 

ÚLOHA: Stanovenie prietoku vo vybranom profile toky pomocou indikátorovej metódy. 
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MERACIE PRÍSTROJE A POMÔCKY: 

 konduktomer s príslušenstvom 

 meracie pásmo 

 odmerná nádoba (vedro)  

 stopovací prvok (kuchynská soľ) 

 presné váhy 

 

POSTUP MERANIA INDIKÁTOROVOU METÓDOU 

Pri týchto meraniach je potrebná spolupráca viacerých ľudí a postup je nasledovný: 

 

A. Výber indikátora, príprava použitých prístrojov a ich nastavenia 

B. Stanovenie dĺžky zmiešavacieho úseku 

C. Zostrojenie kalibračnej krivky 

D. Príprava injektážneho roztoku  

E. Meranie priechodu indikátora 

F. Stanovenie prietoku 

 

A. Výber indikátora, príprava použitých prístrojov a ich nastavenia 

Indikátory by mali byť hygienicky nezávadné, ľahko identifikovateľné aj v malých 

koncentráciách, nemali by reagovať s vodou, ako ani s látkami v nej existujúcimi, musia 

byť dobre rozpustné vo vode a mali by byť cenovo prijateľné. Pri metóde merania 

prietoku roztokom je možné využiť viacero indikátorov. Najväčšia je skupina indikátorov 

tvoria chemické stopovače, z ktorých sú najvyužívanejšie chloridy vo forme NaCl, ďalej 

aj jodidy ako NaI a lithium – LiCl. Najviac využívaný nielen z tejto skupiny ako indikátor 

je chlorid sodný (NaCl, tzv. kuchynská soľ), a to z viacerých dôvodov: 

 je lacný a dostupný, 

 jeho koncentrácia je ľahko merateľná elektrickým konduktomerom, 

 nie je toxický, v potrebný koncentráciách je neškodný pre prostredie a 

človeka, 

 dobre rozpustný vo vode, 

 jednoduchá manipulácia, nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky. 

 

Merná elektrická vodivosť (konduktivita) je fyzikálna veličina, ktorá popisuje schopnosť 

látky viesť elektrický prúd. Udáva sa v S.m-1, v hydrochémii sa používa jednotka μS.cm-
 

1. 
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Na meranie mernej elektrickej vodivosti toku používame prístroj nazývaný 

konduktomer. V rámci terénneho cvičenia použijeme konduktomer Cond340i 

(Obr. 5.16), ktorý meria mernú elektrickú vodivosť [μS.cm-1] a teplotu vody [°C]. 

 

 

Obr. 5.16 Konduktomer Cond340i 

 

Konduktomer musí byť pred meraním v teréne laboratórne kalibrovaný a testovaný. 

Elektrická vodivosť závisí od teploty roztoku, pohyblivosti iónov a od koncentrácie. 

Súbežne je preto potrebné vykonávať aj meranie teploty vody. Pri zvýšení teploty o 1˚C 

vzrastie konduktivita elektrolytov o 2 až 2,5 %. Z tohto dôvodu je vhodné využiť teplotnú 

kompenzáciu k prislúchajúcej referenčnej teplote vodivosti. 

 

B. Stanovenie dĺžky zmiešavacieho úseku 

Pri tejto metóde je veľmi dôležité určenie dĺžky zmiešavacieho úseku (L), začiatok profilu 

(miesto, v ktorom pridávame do toku roztok NaCl) a koniec profilu (miesto, v ktorom 

meriame elektrickú vodivosť), ktorá musí byť taká, aby došlo k dokonalému premiešaniu 

roztoku s vodným prúdom v celom meranom profile. Pri stanovení tejto vzdialenosti je 

možné vychádzať z viacerých empirických vzťahov, ktoré by mali zohľadňovať 

vlastnosti koryta, jeho geometriu a premenlivosť prúdenia v uvažovanom úseku. V našom 

prípade použijeme nasledovný vzťah: 

 

BL 25  (5.19) 

 

kde: L – dĺžka meraného profilu toku [m] 
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B – priemerná šírka hladiny v uvažovanom úseku toku [m]  

 

C. Zostrojenie kalibračnej krivky 

Pre výpočet prietoku je potrebné previesť záznam elektrickej vodivosti prechodu soľného 

mraku na jeho koncentráciu. Vzťah medzi týmito dvoma veličinami vieme určiť tak, že 

pre známu koncentráciu (zvolený rozsah) meriame jeho aktuálnu vodivosť. Z odobratej 

vody toku (pozaďová vodivosť) si vytvoríme roztoky s rôznou koncentráciou soli, pre 

ktoré je potrebné zmerať ich aktuálnu vodivosť (Tab.5.9, Obr. 5.17).  

napr.: 

1. roztok – 1 g NaCl v 5 l vody,  

2. roztok – 1 g NaCl v 7 l vody,  

3. roztok – 1 g NaCl v 10 l vody, 

4. roztok – 1 g NaCl v 13 l vody, 

5. roztok – 1 g NaCl v 16 l vody, 

6. roztok – 1 g NaCl v 20 l vody. 

Tabuľka 5.6 Kalibračná tabuľka (ukážka) 

 

Pozn.: Kalibračnú krivku nie je nutné získavať, ak máme k dispozícii konduktomer 

schopný merať aj extrémne hodnoty elektrickej vodivosti. V takom prípade je 

postačujúce ak zistíme hodnotu vodivosti injektovaného roztoku, ktorý musí byť 

dokonale zmiešaný v nádobe a správne injektovaný. A prietok stanovíme na základe 

priebehu prechodu soľného mraku ako vodivostná krivka. 

 

D. Príprava injektážneho roztoku  

Koncentrácia injektážneho roztoku musí byť dostatočne vysoká, aby zvýšenie elektrickej 

vodivosti bolo merateľné, avšak nesmie prekročiť stanovené zdraviu a prírode nezávadné 

normy. Jeho prípravu vykonávame v mieste merania a musíme zabezpečiť, aby jeho 

teplota bola blízka teplote toku. Pripravíme roztok so známou koncentráciou c [mg/l] a 

objemom V [l] .  

Obr. 5.17 Vzťah medzi elektrickou 

vodivosťou a koncentráciou soli roztoku 
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Veľmi dôležité pri príprave roztoku je dokonalé premiešanie, aby došlo k úplnému 

rozpusteniu soli a je potrebne si zmerať aj jeho vodivosť. Práve tu dochádza 

k potenciálnej chybe, ak nám zostane v nádobe nerozpustená soľ.   

 

E. Meranie priechodu indikátora 

Na začiatku merania je potrebné si zmerať resp. zistiť pozaďové hodnoty mernej 

elektrickej vodivosti EC [μS/cm] a teploty T [°C] v oboch profiloch zmiešavacieho úseku 

(na začiatku a konci), aby sme vylúčili v prípade merania v intraviláne vyústenie 

odpadových vôd alebo skryté bočné prítoky z priľahlých území. Tie spôsobujú odlišné 

hodnoty, ktoré následne ovplyvňujú presnosť stanovenia prietoku. 

Pri jednorazovej injektáži je dôležite vyliať celý objem pripraveného roztoku do prúdnice 

toku v počiatočnom profile (ideálne v zúženom mieste, ak to podmienky dovoľujú) – 

naraz celý objem do prúdnice, nesmie dôjsť ku prerušeniu procesu vylievania roztoku, 

prípadne následnému k zbytočnému oplachovaniu nádoby. Súčasne s injektážou je 

potrebné ponoriť sondu v koncovom profile a vykonávať záznam zmien mernej 

elektrickej vodivosti v nastavenom časovom intervale (v našom prípade 5 sec). Sondy 

musia mať teplotné a vodivostné senzory nastavené priamo na prúdenie vody. 

Meranie vykonávame nepretržite po dobu prechodu soľného mraku, kým sa vodivosť 

neustáli, resp. nevráti do pôvodných (pozaďových) hodnôt. Typická zaznamenaná „soľná 

vlna“ má asymetrický tvar s prudkým nárastom a miernym poklesom s pozvoľným 

prechodom do počiatočných hodnôt (Obr. 5.18). 

 

 

Obr. 5.18 Znázornenie merania vodivosti – zachytenia soľného mraku pri jednorazovej injektáži   
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Na tvar tejto vlny má vplyv dĺžka zmiešavacieho úseku, ale aj umiestnenie vodivostných 

sond a koncentrácia injektážneho roztoku. Ideálne je dosiahnutie kulminácie soľnej vlny 

v hodnote o 50 až 100 % väčšej,  ako je pozaďová hodnota elektrickej vodivosti.  

F. Stanovenie prietoku 

Na stanovenie hodnoty prietoku soľným indikátorom sme pri výpočte využili tzv. 

integrálnu metódu. Podľa získanej regresie medzi vodivosťou a koncentráciou, čo je naša 

kalibračná krivka, bolo potrebné prepočítať namerané hodnoty elektrickej vodivosti 

prechodu soľného mraku na koncentráciu. Zo vzťahu medzi množstvom injektovaného 

roztoku, ktorý sme injektovali na začiatku určeného zmiešavacieho úseku a ktorý 

pretiekol koncovým profilom, bol prietok určený nasledovne: 

 




2

1

2

t

t

dtc

Vc
Q      (5.20) 

 

kde:  V – objem soľného roztoku [l] 

c – koncentrácia soľného roztoku [mg/l] 

c2 – koncentrácie prepočítané z vodivostí, ktoré boli namerané počas priebehu 

soľného mraku [mg/l] 

t – časový interval merania počas priebehu soľného mraku [s] 

 

Záver: meranie opakujeme 3-krát, vykonáme teda 3 injektáže pre vylúčenie chyby 

merania. Ak sú vypočítané prietoky zo všetkých meraní približne rovnaké, tak ako 

výsledný prietok zoberieme ich aritmetický priemer. V prípade, ak sa niektoré meranie 

zásadne líši od ostatných, dané meranie vylúčime.   

 

Doplnenie: 

Konduktivita (EC) (merná elektrická vodivosť) – fyzikálna veličina, ktorá popisuje 

schopnosť látky viesť elektrický prúd. Udáva sa v S.m-1, v hydrochémii sa používa 

jednotka mS.cm-1, resp. μS.cm-1. Elektrická vodivosť závisí od teploty roztoku, 

pohyblivosti iónov a od koncentrácie. Pri zvýšení teploty o 1 °C vzrastie konduktivita 

elektrolytov o 2 až 2,5 %. Prosté podzemné a povrchové vody majú zvyčajne elektrickú 

konduktivitu 50 až 500 mS.cm-1. Odpadové vody majú vodivosť zvyčajne vyššiu niekedy 

až 104 mS.cm-1. 

Mernú elektrickú vodivosť môžeme vyjadriť ako prevrátenú hodnotu rezistivity (ρ): 
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1
   [S.m-1] (5.21) 

 

Konduktomer – prístroj na meranie mernej elektrickej vodivosti. 

 

Koncentrácia (c) – miera množstva látky v zmesi, najčastejšie v roztoku. Hmotnostná 

koncentrácia c je vyjadrená hmotnosťou zložky m [g, mg] na jednotku objemu V [l]: 

 

V

m
c    [g.l-1; mg.l-1]. (5.22) 
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ZÁPISNÍK PRE INDIKÁTOROVÚ METÓDU 

 

Základné údaje o mernom profile 

Názov toku:  Typ prúdenia:   

Názov profilu:   Šírka hladiny [m]:  

Dátum a čas merania:  

Dĺžka zmiešavacieho úseku  

[m]:  

Číslo a typ 

konduktomera:  Vodný stav [cm]:  

Spôsob injektáže:  Počasie:  

Typ dna toku:  Teplota vody [°C]:  

Breh toku:   Teplota vzduchu [°C]:  

Výskyt vodného 

rastlinstva:  Pozaďová vodivosť [μS/cm]:  

 

 

Kalibračná krivka  

Vodivosť  

EC [μS/cm] 

Koncentrácia  

c  [mg/l] Pomer zmiešania kalibračného roztoku 
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Zápisník injektáží 

 

 

 

Injektáž č.1 

 

Injektáž č.2 

 

Injektáž č.3 

Pomer zmiešania  

injektážneho roztoku: 

 

Pomer zmiešania 

 injektážneho roztoku: 

 

Pomer zmiešania 

 injektážneho roztoku: 

 

t  

[s] 
EC 

[μS/cm] 

c  

[mg/l] c . t 

EC 

[μS/cm] 

c  

[mg/l] c . t 

EC 

[μS/cm] 

c  

[mg/l] c . t 

5             

10              

15              

20              

25              

30              

35              

40              

45              

50              

55              

60              

65              

70              

75              

80              

85              

90              

95              

100              

105              

110              

115              

120              

125              

130              

135              

140              

145              

150              
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5.5 Metodický postup merania: 

Stanovenie prietoku hydrometrovaním 

pomocou prístroja FlowTracker 

Hydrometrické stanovenie prietoku je základnou metódou pre stanovenie prietoku 

v riečnej sieti, resp. v otvorených korytách toku pomocou merania bodových rýchlostí. 

Najčastejšie sa využíva hydrometrická vrtuľa, avšak v súčasnosti sa využívajú aj 

bezvrtuľové zariadenia na princípe akustického dopplerovského odrazu. Jedným 

z takýchto prístrojov je aj FlowTracker, ktorý sa využíva aj v rámci výučby v teréne, kde 

je na sútyčí upevnená 2D sonda (Obr. 5.19). 

 

  

Obr. 5.19 Meranie s prístrojom FlowTracker 

 

Prístroj FlowTracker, pracujúci na princípe ADV metódy, má dva základné operačné 

režimy: „discharge mode“ a „general mode“. Prvý z nich je určený na určenie prietoku 

v toku. V druhom režime prístroj meria a zaznamenáva všetky tri zložky rýchlosti 

v ľubovoľne rozmiestnených bodoch v pozdĺžnom aj priečnom smere meraného úseku 

toku, prípadne v okolí prekážky v prúdiacej kvapaline. V rámci cvičení budeme pracovať 

v „discharge mode“. 

 

ÚLOHA: Stanovenie prietoku hydrometrovaním pomocou prístroja Flow Tracker 

 

POMÔCKY: prístroj FlowTracker, pásmo, výtyčky, zápisník 
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POSTUP MERANIA POMOCOU HYDROMETRICKEJ VRTULE 

A. Výber merného profilu  

B. Opis a príprava prístroja FlowTracker 

C. Rozmiestnenie a počet zvislíc 

D. Postup a princípy merania bodových rýchlostí 

E. Vyhodnotenie merní 

 

A. Výber merného profilu 

Vo všeobecnosti je pri meraní bodových rýchlostí prietoku dôležité vybrať správny 

meraný úsek. Meraný úsek má byť čo najrovnejší, nemal by byť ovplyvnený vzdutím 

alebo poklesom hladiny. Profil toku, v ktorom sa meria, by mal byť pravidelný a bez 

výrazných nerovností v dne a mal by byť kolmo na prúdnicu.  

Zvolený profil označíme na oboch brehoch dvoma pevnými bodmi, najčastejšie 

oceľovými tyčami, na ktoré sa uchytí lano ponad profil toku, pričom použitie lana 

zabraňuje vybočeniu zo zvoleného merného profilu.  

Správnosť merania závisí od viacerých faktorov, ktoré sa predovšetkým spájajú 

s bodovým meraním rýchlosti, t. j. výber vhodného merného profilu, zvoleného počtu 

merných zvislíc, voľby doby merania v jednotlivých bodoch, dodržiavania pokynov. 

 

B. Opis a príprava prístroja FlowTracker 

Prenosný digitálny prístroj FlowTracker od firmy SONTEK (Obr. 5. 20), meria rýchlosť 

na princípe akustického dopplerovského odrazu (ADV). Ide o bezvrtuľové meranie 

rýchlosti, kde je na sútyčí upevnená 2D sonda. Prístroj FlowTracker sa skladá z riadacej 

jednotky, teda ručného ovládača, na ktorom sa nachádza klávesnica a LCD monitor. 

Z tohto ovládača je priamo pomocou kábla upevnená 2D sonda, ktorá má vysielač, 

prijímače a teplotný senzor (Obr. 5.20). 

 
 

Obr. 5.20 Prístroj Flow Tracker a 2D ADV sonda 
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Stlačením stačidla  po dobu 1 sekundy sa prístroj uvedie do aktivity (podržíním 

tlačidla do 4 sekúnd sa prístroj vypne). Po zapnutí a stlační tlačidla Enter sa na display 

zobrazí hlavné menu. 

 

Stlačením príslušného čísla otvoríme danú ponuku. V prípade ponuky nastavenia 

parametrov to je číslo 1: 

 

1: Setup Parameter 

1: Unit (English) 

2: Avg Time (40 s) 

3: Mode Discharge 

0: Exit or Enter=More 

4: QC Settings 

5: Discharge Settings 

6: Salinity (0.00) 

0: Exit or Enter=More 

7: Language English 

 

 

0: Exit or Enter=More 

Pozn: Units English = feet, Metric Units = meter 

2: System Functions 

1: View Data File 

2: Avg Time (40) 

3: Mode Discharge 

0: Exit or Enter=More 

4: Temperature Data 

5: Battery Data 

6: Raw Velocity Data 

0: Exit or Enter=More 

7: Auto QC Test 

8: Show Config 

9: Set System clock 

0: Exit or Enter=More 

 

3: Start Data Run – spustenie merania 

Za začiatku merania sa zadáva názov súboru (max. 8 znakov), prípadne jeho príponu 

(max. 3 znaky). Ďalej je možné uviesť popis lokality alebo popis podmienok v profile. 

Pred každým meraním je užívateľ vyzvaný spustiť tzv. test kvality merania: Automatic 

QC test (SmartQC). V ponuke je aj druhý podrobnejší test BeamCheck (or bucket test). 

Pred spustením testu kvality merania je nutné umiestniť sondu FlowTracker do toku, 

mimo prekážky a je nutné ho zopakovať. Následné systém vyhodnocuje počas 30 sekúnd 

údaje a analyzuje všetky dôležité aspekty prevádzky systému. Ak výsledok testu 

nevyhovuje očakávaným kritériám, treba premiestniť sondu a test zopakovať.  
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C. Rozmiestnenie a počet zvislíc 

Pre potreby merania bodových rýchlostí je potrebné rozdeliť tok na merné zvislice. Merné 

zvislice sa umiestňujú v pravidelných intervaloch s výnimkou krajných, ktoré 

umiestňujeme v menšej vzdialenosti, a to v závislosti od hĺbky pri brehu a tiež stave 

koryta pri brehu. Jednou z výhod je, že možno merať rýchlosti aj pri brehu, kde sú malé 

hĺbky. Tak ako pri hydrometrovaní hydrometrickou vrtuľou, aj v tomto prípade je 

odporúčaný počet zvislíc 15 až 20 (pre toky so šírkou viac ako 5 m). Na ich určenie je 

možné použiť nasledovné vzťahy:  

Pre malé toky, do 5 m šírky koryta: 

 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑧+1
    (5.23) 

 

 

Pre toky, kde šírka koryta je viac ako 5 m: 

 

𝑏 =
𝐵

𝑁𝑍
     (5.24) 

 

Kde: b – vzdialenosť medzi zvislicami [m], B – šírka koryta [m], Nz – počet zvislíc [-]. 

 

Vzdialenosť krajných zvislíc od brehu potom určíme ako polovicu z b (Hrádek, 1974). 

Meranie vzdialeností určujeme pásmom na malých tokoch, alebo natiahnutým 

meračským lanom pri väčších tokoch. Meranie hĺbok (v cm) sa vykonáva pri sondovaní 

sútyčím v úrovni hladiny.  

 

D. Postup a princípy merania bodových rýchlostí 

Vo zvisliciach je potrebné zvoliť body, v ktorých sa bude merať bodová rýchlosť. Ak 

nám to hĺbka toku dovolí, merania vykonávame vo viacerých hĺbkach (Obr. 5.21). 
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• 1-bodová: 0,6 * H 

• 2-bodová: 0,2 a 0,8 * H 

• 3-bodová: 0,2, 0,6 a 0,8 * H 

• „Kreps“ (hladina a 0,62 * H) 

• 5 bodov (hladina, pri dne a 0,2 / 0,6 / 0,8 * H) 

• Viacbodová metóda (akýkoľvek počet 

bodov, ktoré volí užívateľ vo špecifikovaných 

hĺbkach) 

Obr. 5.21 Schéma rozmiestnenia bodov vo zvislici (FlowTracker) 

 

Orientácia sondy a umiestnenie vo zvislice je veľmi dôležité počas merania. Sondu je 

potrebné umiestniť, aby vysielač bol kolmo na prúdiacu vodu a sútyčie za pomoci 

vodováhy taktiež držíme zvislo (Obr. 5.22).  

 

 

Obr. 5.22 Orientácia sondy vzhľadom na prúdenie a vodiace lano (manuál FlowTracker) 

 

Doba merania v jednom bode zvislice je rôzna. Za minimálny čas merania sa považuje 

30 až 40 sekúnd, ale tento čas je vždy závislý od výberu profilu toku, pričom pri 

nepriaznivých podmienkach a tiež malých rýchlostiach sa čas merania predlžuje.  

Na začiatku merania bodových rýchlostí je potrebné zvoliť stranu, z ktorého brehu 

budeme merať (Lew = ľavý, Rew = pravý breh). Pomocou tlačidla „Set Location“ sa 

nastaví začiatočný bod. 
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Set Dept: hĺbka vody 

Next Station: zadávame ďalšiu zvislicu 

 

Použitím Method+ alebo Method-  sa nastavuje bodová metóda vo zvislici.  

Ak máme nastavenú pozíciu zvislice, jej hĺbku a metódu vo zvislici (v danej výške je 

sonda) tlačidlom Measure spustím meranie. 

 

 

Po ukončení je potrebné potvrdiť, či meranie akceptujeme 1 alebo chcem zopakovať 2. 

Po ukončení merania vo zvislici (podľa počtu bodov) sa automaticky prístroj prepne na 

ďalšiu zvislicu. V poslednej/koncovej zvislici sa pomocou tlačidla End Section zvolí 

ukončenie. Pre výpočet prietoku použijeme klávesu Calucate Disch. Stlačením tlačidla 

0 sa vrátite do hlavného menu. Ponuka. Musíte sa vždy vrátiť do hlavného menu 

skontrolujte, či sú všetky údaje uložené. 

Poznámka: Prístroj FlowTracker má možnosť vybrať si tri metódy výpočtu prietoku, a to 

tzv. „stredovú“ (mid-section), „priemerovú“ (mean-section) a tzv. japonskú metódu 

(využíva sa len výnimočne). Stredová (mid-section) metóda je založená na princípe, že 

ku každému stanovisku je počítaný obsah plochy a priradená rýchlosť. Priemerová 

(mean-section) metóda je naopak založená na spriemerovaní vždy po sebe nasledujúcich 

priemerných zvislicových rýchlostí. Japonská metóda pri výpočte zohľadňuje plochu ako 

polygón dvoch susediacich zvislíc. 

 

Stn 1   Loc 2.0 

0.6   0.6 (0.54) 

   Dep 1.35 

   Enter=More 

 

Vel 2.25   ơV 0.04 

Ang 5°   SNR 15.1 

Spike 0   Bnd BEST 

1: accept   2: Repeat  
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Obr. 5.23  Stredová „mid-section“metóda 

 

Bez ohľadu na to, ktorú metódu výpočtu prietoku si na začiatku merania zvolíme, postup 

merania vo zvisliciach je vždy rovnaký. V našom prípade si zvolíme stredovú „mid-

section“ metódu (Obr. 5.23). 

 

E. Vyhodnotenie meraní  

Všetky dáta sú počas merania uložené v prístroji, neskôr môžu byť stiahnuté do počítača 

pre ďalšie spracovanie, zobrazenie a archiváciu. Je potrebné mať nainštalovanú poslednú 

verziu softvéru FlowTracker od SonTek, kde pomocou napájacieho konektora si 

stiahneme dáta pre prípadnú ďalšiu analýzu.   
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Obr. 5.24 Výstupný formulár merania prietoku – hlavička tabuľky 

 

Grafický výstup slúži aj na rýchlu analýzu merania, kde možno vidieť aké boli hĺbky vo 

zvislici (v akej hĺbke bolo vykonané bodové meranie, teda koľko bodové meranie), k nim 

prislúchajúce rýchlosti a percentuálne rozdelenie prietoku (Obr. 5.26).  

 

 
Obr. 5.25 Tabuľkový výstup merania 
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Obr. 5.26 Výstupný formulár merania prietoku – priebeh hĺbok, rýchlosti a rozdelenia veľkosti 

prietoku  
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