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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI    
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-
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kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 
 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 

 

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 
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Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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Stanovení spolehlivosti stokové sítě pomocí dlouhodobé 
srážko-odtokového děje na urbanizovaném povodí s využitím 

simulačního modelu MOUSE DHI 
 
Řešitel :  Jitka Mertová, VUT Brno, Fakulta stavební  

student: V. ročníku, stud. obor : Vodní hospodářství a vodní stavby 

  

Vedoucí práce :  Ing. Petr Prax, PhD., VUT Brno 
Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí 

 

 

 

Anotace práce : 
 

 Stokové sítě patří mezi nejdražší a nejsložitější inženýrské sítě městské infra-

struktury. Proto je jejich hospodárný návrh neustále středem pozornosti, jak vědeckého 

výzkumu, projekční praxe, tak i legislativy. Nejdůležitějšími faktory pro určení návrho-

vých charakteristik systému jsou cena a bezpečnost. Hydrologický návrh je potom pro-

cesem, který musí zvážit řadu stochastických proměnných. Předkládaná práce se zabý-

vá metodikou posouzení spolehlivosti městských odvodňovacích systémů. 
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1.   ÚVOD 
 

          Modelováním srážko-odtokového procesu na urbanizovaných územích (povo-

dích)  se zabývá vodohospodářský obor stokování. Hlavním cílem matematického mo-

delování  ve stokování je určit optimální parametry stokové sítě, nebo získat informace 

pro jejich provozování a řízení. Účelem stokových sítí je odvedení odpadních vod z urči-

té oblasti tak, aby bylo při minimálních nákladech dosaženo maximálního prospěchu, 

jak z hlediska hygienického, tak z hlediska bezpečnosti všech aktivit uvnitř odvodňova-

né oblasti. Dlouholeté zkušenosti ukazují, že není hospodárné dimenzovat stokovou síť 

na největší přívaly odpadních vod. Zejména v případě návrhu dešťových, či jednotných 

stokových soustav by byly dimenze odpovídající maximálním očekávaným přítokům pl-

ně využity z mnohaletého období jen po několik málo hodin. Z čistě hospodářského hle-

diska je možno za nejlepší řešení považovat to, u kterého by součet stavebních nákladů 

a škod, způsobených přetížením stokové sítě po dobu její životnosti, byl minimální. Tato 

zásada však v případě dopravy znečištěných odpadních vod musí ustoupit hygienickým 

požadavkům. Za základní návrhové kritérium je proto možno považovat zajištění poža-

dovaného stupně bezpečnosti proti přetížení systému. Vyjadřuje se dobou, za kterou 

lze očekávat, že bude systém pravděpodobně jedenkrát  přetížen. Míra bezpečnosti pro 

návrh stokových sítí ve světě je velmi variabilní hodnota, závislá především na hydrolo-

gických podmínkách v zájmové oblasti. Lze říci, že používaná míra bezpečnosti je také 

zrcadlem technické, ekonomické a sociální úrovně dané země. 

 

 

2.   CÍLE PRÁCE 
 

          Cílem této práce je posouzení vybrané části městského odvodnění moderním 

přístupem s ohledem na spolehlivost proti hydraulickému přetížení. Definice přetížení 

viz. norma [12].  
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          Základní odlišnost moderní koncepce návrhu stokových sítí oproti klasické spočí-

vá v souhrnném posouzení vlivu urbanizace a odvodnění na hydraulický, hydrologický a 

chemicko-biologický stav recipientu [10]. Klasický přístup je založen na statistickém 

zpracování dešťových řad do sestupných náhradních řad srážkových intenzit. Jedním 

blokovým nebo syntetickým deštěm odvozeným z těchto řad a použitím některé racio-

nální metody bylo dosaženo jednoho výsledku. Moderní přístup upřednostňuje sérii vý-

počtů s dešti z historické dešťoměrné řady a následné statistické zpracování výsledků. 

Základní rozdíl mezi oběma přístupy ukazuje obr. 1.  

 

Obr. 1 :  Pracovní postupy při návrhu systému odvodnění : 

 

Statistické zpracování dešťových řad

Výpočet 

Výsledek 

Historická dešťová 

řada

Simulace pomocí matematických 

modelů

Statistické  zpracování vý-

sledků

    Moderní přístup 

 

 

 

Klasický přístup 

 

 

 

 

.   SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

          Spolehlivost je schopnost plnit požadované funkce při dodržení předem stanove-

ných provozních ukazatelů v daných mezích po předepsanou dobu životnosti. V našem 

případě jde tedy o schopnost jednotné stokové sítě pojmout a bezpečně odvést poža-

dované množství odpadních a dešťových vod.  

          Spolehlivost systému stokové sítě je definována jako vlastnost sítě plnit zadanou 

funkci za předpokladu dodržení předem určených provozních parametrů v určených 

mezích dle daných technických podmínek.          

 

 

3
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          Spolehlivost stokové sítě se vypočítá jako poměr počtu událostí splňujících dané 

podmínky (poměrné plnění, překročení kapacitních průtoků) a počtu všech událostí.  
 

 

 zabývala hydrodynamickou analýzou 

části urbanizovaného povodí kanalizačních sběračů E09 a E10 v Brně-Židenicích. 

          Jedná se o povodí s celkovou plochou 40,65 ha, s počtem obyvatel 6731 a pěti 

odběry pro průmyslové závody. Oblast povodí se mírně svažuje k hlavním sběračům, 

pouze v západní části povodí dosahují sklony stokové sítě až 55 ‰.  

          Pro vytvoření modelu a provední výpočtů byl použit program MOUSE 2000B DHI. 

Informace o kanalizační síti byly čerpány ze stávajícího pasportu.  

          Po vytvoření modelu bylo možno provést sérii výpočtů vybranými dešťovými 

epizodami. Byly použity dešťoměrné podklady ve formě 22-ti leté historické řady. Jedná 

se o nepřetržitou řadu záznamů z let 1975 – 1996 ze srážkoměrné stanice umístěné na 

VUT FAST Brno, Veveří 95. Z těchto řad bylo pomocí programu KMD view vybráno 

z celkového množství (1071) celkem 29 dešťů. Jednalo se o deště pro oblast 

charaktristické, které svým úhrnem, intenzitou a v neposlední řadě i dobou trvání 

vyvolávají maximální průtoky na síti za sledované období. 

          Modelové povodí bylo zatíženo sérií výše vybraných dešťů, což odpovídá 

deterministickému pojetí zpracování.  

          Získané výsledky poměrného plnění stokové sítě byly použity pro stanovení 

návrhového deště. U jednotlivých úseků byly sestupně seřazeny vybrané dešťové 

epizody a jako návrhový byl vybrán déšť, jehož periodicita dosahovala najblíže 

k priodicitě 0,5.  

Dále byly výsledky použity pro dvě výsledné metody zpracování spolehlivosti stokové 

sítě a jejich následné srovnání.  

4.     ZVOLENÁ METODA ZPRACOVÁNÍ 
          

          V rámci studentské tvůrčí činnosti jsem se

[      ] 17
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 Spolehlivost Ri je považována za pravděpodobnost P, že výška hladiny Hmax v i-

tém uzlu neklesne pod minimální přípustnou hodnotu Hi, která je předem stanovena pro 

aždý uzel: 

 

Rt je tedy pravděpodobnost bezporuchového provozu (v časovém intervalu 0 až t 

porucha nenastane), R(t) = P(� > t), v náhodném čase t=� nastává porucha, Q(t) 

udávající pravděpodobnost poruchy (v časovém intervalu 0 až t porucha nenastane), 

 

k

[ ]HHPR ≥=  iiki

která je shodná s distribuční funkcí F(t) náhodné proměnné � 

 
),()()( tPtFtQ ≤== ξ

pk pro dvoustavový model výpadků platí 

 ,1)(,1)(),(1)(  ≤≤−= tQtRtQtR

 f(t) vyjadřující hustotu pravděpodobnosti poruchy v jednotkách za čas ; pravděpodob-

nosti náhodné proměnné � 

 

                              ,)()()()( tdRtdQtdFtf −===                
dtdtdt

 

Metoda první – porovnávání poměrného plnění stokové sítě (Hmax / D)  se stanoví jako 

podíl počtu vyhovujících dešťových epizod a počtu všech dešťových epizod. 

  ∫= iii dHHfR )(  Ri =
ikH

m
nm −  

iH min

kde Ri  … spolehlivost i-tého úseku,  pravděpodobnost bezporuchového  

     provozu,   

 Hi … výška plnění i-tého úseku,     

plnění i-tého úseku,  

 m … počet všech dešťových epizod, 

n … počet dešťových epizod, v nichž i-tý úsek nevyhověl. 

 Hik … kapacitní výška plnění i-tého úseku (=DN), 

 Ho min … minimální výška 
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Metoda druhá – porovnávání doby překročení vůči celkovému času se stanoví jako 

poměr času, po který nebyla stoková síť přetížena, a času celkového. 

 

( )∫=
maxt

ii dtHfR  
tt

R ipř
i

−
=   

mint t

kde Ri     … spolehlivost,      

 t, tmax    … celkový čas      

 tpř i, tmin    … čas, po který byl i-tý úsek přetížen  

 

               

4.1 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ ODPADNÍCH VOD V POTRUBÍ 
STOKOVÉ SÍTĚ 

 

          Základním prvkem matematického modelování odtoku odpadních vod               z 

rbanizovaných území je správné uplatnění znalostí hydrauliky v potrubních systémech 

drologie malých urbanizovan í. Proudění   ve stokách je 

podobné proudění v říčních systémech, protože se ve stokových sítích z ekonomických 

i provozních důvodů upřednostňuje gravitační způsob odvádění odpadních vod o volné 

hladině. Oproti poměrně stabilním průtokovým režimům v říční síti je však nutno u mo-

delů ve stokování počítat se zvláštnostmi proudění v uzavřených profilech.  

          Průtok odpadních vod stokovou sítí v bezdeštném období lze zjednodušeně cha-

ud iště-

yvate  sítí lze totiž považovat za přibližně konstantní, jen málo se s ča-

odp dních vod l  očekávat jen ve výjimeč-

ré vykazují velkou hustotu 

u

stokových sítí a hy ých povod

 

rakterizovat ustáleným nerovnoměrným pro ěním. Průtoky splaškových vod (zneč

né vody od ob l)

sem měnící. Povodňové vlny splaškových a  ze

ných případech, např. na povodích moderních sídlišť, kte

osídlení a shodný životní styl obyvatel.  
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          Naopak popis průtoku dešťových odpadních vod, zejména v oddílných dešťových 

stokových soustavách, je vždy komplikovaný a obtížný. Během krátkého časového in-

rvalu je možno ve stokové síti očekávat širokou škálu měnících se hydraulických jevů 

(od průtoků s velmi malou hloubkou plnění, přes pohyblivý vodní skok, po přechod z 

průtoku o volné hladině do tlakového proudění) v každém posuzovaném profilu, a to i v 

dn o ti. Pr neus lené roudění s volnou hladinou je cha-

řezu a hloubky vody v kaž-

 lze v daném případě zjednodušit 

a jednorozměrné proudění tak, že délkovou pořadnici x prokládáme osou potrubí. Na-

m j tedy určit neznámé funkce průtoku Q(x, t) a průtočné plochy  A(x, t) v po-

trubí.  

te

průběhu je é posuzované udál s o tá p

rakteristická změna průtoku, průřezové rychlosti, plochy prů

dém průřezu v závislosti na čase. Prostorové proudění

n

šim úkole e 

 

 

4.2 MODELOVÁNÍ NESTACIONÁRNÍHO PROUDĚNÍ O VOLNÉ HLADINĚ 

 

Vzhledem ke značnému množství hydraulických jevů vyskytujících se v kanalizační síti 

je nutné použít neustálené proudění. Neustálené, plynule se měnící jednorozměrné 

proudění ve stokové síti o volné hladině lze matematicky popsat soustavou dvou parci-

álních diferenciálních rovnic prvního řádu hyperbolického typu [1]:  

 

Rovnicí kontinuity proudění, která vychází ze zákona zachování hmotnosti : 

 0=
∂

+
∂

x
Q

t
A  

0***
*

AiggAi
x
hAg

x

Q

t
Q

E =+
∂
∂

+
∂









∂

+
∂
∂

β
 

∂∂

 

a pohybovou rovnicí: 
2

A
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Členy charakterizují následující síly : 

x
A

Q

t
Q

∂










+
∂
∂

2

 ….. síly setrvačnosti, 

 

x
hAg

∂
∂*                    ….. výslednice tlakových sil, 

 

EAig *   ….. síly odporové (třecí) 

 

0* Aig               

∂ *β

….. složka gravitační síly ve směru proudění.      

 (x,t)   ... hloubka vody [m], 
3 -1

 (x,t)  ... průtočná plocha [m2], 

(x,t)   ... sklon čáry energie, 

n (x)   ... součinitel drsnosti podle Manninga, 

 (x,t)   ... hydraulický poloměr [m], 

   ... Boussinesquovo číslo - závisí na distribuci rychlosti v 

čném profilu, je možné ho definovat jako 

 

h

Q (x,t)  ... průtočné množství [m *s ], 

A

B (x,t)   ... šířka hladiny v průtočném profilu [m], 

v (x,t)   ... střední profilová rychlost [m*s-1], 

g   ... tíhové zrychlení [m*s-1], 

io (x,t)   ... sklon dna potrubí, 

iE 

C   ... rychlostní součinitel podle Chezyho, 

R

�

∫=
S

dAv
Q
A 2

2 *β                            průto , 

x   ...délková souřadnice podél osy potrubí [m], 

t   ...čas [s]. 
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Základní rovnice nestacionárního proudění byly odvozené za těchto předpokladů: 

proudění se nemění náhle, ale pozvolně, 

sklon dna je malý, 

zakřivení proudnic je malé a zrychlení ve vertikálním směruje zanedbatelné, 

zdělení tlaků v průřezu je přibližně hydrostatické, 

odpor p ření a rovnicemi používanými 

při ustáleném rovnoměrném proudění, 

ybnost průtoku bočních přítoků je zanedbatelná, 

koryto á pra oúhlý

        R ]. Přesto,  že byly 

ákladní rovnice odvozeny pro pravoúhlé tvary jsou ve stokování aplikovány na libovol-

ný p povrchový odtok po povodí. 

ODA NÍ POMĚRNÉHO PLNĚNÍ STOKOVÉ SÍTĚ 

ro

roti proudění je možno aproximovat součinitelem t

h

m v  tvar . 

 

ovnice odvozené za těchto podmínek definoval Saint Venant [2

z

ný průtoč růřez, stejně jako na 

 

 

5.     DISKUSE (SOUHRN VÝSLEDKŮ) 
 

5.1 MET  PRVNÍ – POROVNÁ

 

     Vý seřazené dešťové epizody podle pomě še rného plnění pro jednotlivé úseky 

é sítě. Za překročení jsme považo-

ší než jeho profil. Podíl Hmax/D byl tedy 

ší n ž 1.  

 Podle platných norem nesmí přetížení stokové sítě překročit p = 0,5. Z tohoto kri-

teria tedy vyplývá požadavek, že počet přetížení u jednotlivých úseků by neměl překro-

vedeny v příloze č. 2, situace 

 přetížení jednotlivých úseků je uvedena jako příloha č. 1. 

byly dále použity pro stanovení spolehlivosti stokov

vali, jestliže výška plnění daného úseku byla vyš

vyš e

čit hodnotu 11. Počty přetížení jednotlivých úseků jsou u

se znázorněným počtem
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          Spolehlivost jednotlivých úseků byla spočtena jako pravděpodobnost, že daný 

 epizod. Byla počítána podle výše zmíněného 

t pro dané úseky je zařazena jako příloha 7. 

úsek vyhoví v určitém množství dešťových

vzorce. Spolehlivos

 

 

5.2 METODA DRUHÁ – porovnání doby překročení 

 

Z výsledných tabulek programu MOUSE 2000B DHI jsme zjistili časový průběh 

 tedy i čas, po který byl daný úsek přetížen. Po porovnání 

těchto výsledných časů bylo možno stanovit spolehlivost daných úseků jako poměr ča-

su, po který úsek není přetížen a času celkového (viz. vzorec výše uvedený). Spolehli-

 

 

6.     ZÁVĚR 
 

K častějšímu přetížení stokové sítě dochází skoro v polovině úseků. Posuzovaná 

polehli-

ost stokové sítě zpracovaná podle první metody – porovnání poměrného plnění stoko-

ítě

je úsek přetížen, nám však tato metoda určuje i celkový čas jeho 

řetíže

plnění jednotlivých úseků a

vost pro dané úseky je zařazena jako příloha 7. 

 

síť patří totiž k nejstarším a tedy i k nejvíce poddimenzovaným sítím v Brně. S

v

vé s , tedy nedosahuje nejvyšších hodnot. 

 Spolehlivost zpracovaná podle metody druhé – porovnání doby překročení dosa-

huje ve srovnání s metodou první výsledků zcela rozličných. Oproti metodě první, která 

rozlišuje jen to, zda-li 

p ní, což je možná důležitější v porovnání se škodami, které může způsobit dlou-

hodobě přetížená stoková síť.  
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8.     GRAFY A TABULKY, OBRÁZKY 

 počtem překročení jednotlivých úseků 

 

 

Příloha č. 1: Situace stokové sítě s
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Úsek Počet překročení Úsek Počet překročení Úsek Počet překročení Úsek Počet překročení 

      

1 0 56 19 111 0 166 24 

2 0 57 18 112 0 167 5 

3 0 58 29 113 2 168 23 

4 29 59 25 114 6 169 4 

5 10 60 29 115 0 170 4 

6 14 61 29 116 2 171 13 

7 14 62 29 117 29 172 4 

8 4 63 15 118 4 173 6 

9 14 64 1 119 0 174 3 

10 3 65 28 120 0 175 4 

11 4 66 19 121 29 176 2 

12 0 67 24 122 3 177 28 

13 0 68 24 123 4 178 5 

14 0 69 24 124 0 179 29 

15 0 70 29 125 27 180 29 

16 2 71 28 126 12 181 29 

17 0 72 29 127 4 182 11 

18 4 73 29 128 29 183 15 

19 4 74 24 129 28 184 26 

20 5 75 16 130 29 185 28 

21 28 76 13 131 29 186 29 

22 22 77 0 132 7 187 29 

23 1 78 29 133 1 188 7 

24 0 79 28 134 22 189 0 

25 0 80 20 135 28 190 0 

26 0 81 28 136 10 191 0 

27 9 82 28 137 6 192 3 

28 12 83 27 138 17 193 10 

29 29 84 15 139 15 194 6 

30 0 85 27 140 29 195 7 

31 6 86 16 141 21 196 11 

32 6 87 9 142 29 197 12 

33 10 88 4 143 29 198 23 

34 26 89 27 144 21 199 23 

35 29 90 0 145 26 200 0 

36 10 91 27 146 28 201 4 

37 2 92 3 147 29 202 0 

38 3 93 3 148 11 203 0 

39 2 94 2 149 29 204 0 

40 0 95 29 150 0 205 5 

41 10 96 29 151 0 206 27 

42 6 97 24 152 0 207 29 

43 3 98 16 153 0 208 29 

44 6 99 19 154 3 209 19 

45 26 100 7 155 16 210 10 

46 29 101 8 156 2 211 12 

47 29 102 1 157 0 212 9 

48 26 103 0 158 0 213 7 

49 29 104 0 159 24 214 2 

50 27 105 0 160 11 215 0 

51 26 106 0 161 29 216 0 

52 29 107 0 162 24 217 0 

53 27 108 3 163 24 218 9 

54 25 109 4 164 25 219 0 

55 23 110 0 165 23     
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Příloha č. 3: Grafy řekročení pomě ění ve vybraných úsecích hlavního  p rného pln

1,5

2,5
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Příloha č. 4: Hodnoty přetížení poměrného plnění pro vybrané úseky hlavního       
sběrače E09 

 
Poč. uzel 5233027 5235046 

Konc. uzel 5233028 5234020 

Ć. úseku 1 198 

p     

0,045 0,72 0,87 

0,091 0,7 0,85 

0,136 0,67 0,83 

0,182 0,59 0,8 

0,227 0,59 0,77 

0,273 0,57 0,74 

0,318 0,57 0,68 

0,364 0,53 0,66 

0,409 0,5 0,6 

0,455 0,44 0,58 

0,500 0,43 0,57 

0,545 0,42 0,57 

0,591 0,42 0,53 

0,636 0,4 0,53 

0,682 0,4 0,52 

0,727 0,39 0,52 

0,773 0,38 0,51 

0,818 0,38 0,5 

0,864 0,38 0,5 

0,909 0,36 0,49 

0,955 0,36 0,49 

1,000 0,36 0,48 

1,045 0,35 0,483 

1,091 0,33 0,45 

1,136 0,32 0,41 

1,182 0,29 0,39 

1,227 0,23 0,38 

1,273 0,21 0,37 

1,318 0,17 0,37 
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Příloha č. 5: Grafy doby překročení pro vybrané úseky hlavního sběrače E09  
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Příloha č. 6: Poměrné plnění stokové sítě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Porovnání doby přetížení 
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Příloha č. 8 : Srovnání obou spolehlivostí 
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Zvýšení čistícího účinku vegetačních čistíren 

 

Řešitelský kolektiv: Ludmila Prokešová, VUT Brno, Fakulta stavební, 

    student: V. ročník, stud. obor: Vodní hospodářství krajiny 

 

Vedoucí práce:   Prof. ing. Jan Šalek, Csc.VUT Brno, FAST 

Ústav vodního hospodářství krajiny 

 

 

Anotace práce: 
 

Náplní práce STČ je výzkum zaměřený na zvýšení čistícího účinku vegetačních 

kořenových čistíren s horizontálním průtokem. 

K málo propracované tématice patří metody odstranění amoniakálního znečištění a 

kyslíkový režim vegetačních kořenových čistíren. Práce STČ je více zaměřená na tuto 

problematiku a je ruzdělená do tří částí: 

Stanovení kyslíkového režimu ve vegetační čistírně 

Vypracování metodiky sledování a odstraňování amoniaku va filtračním poli a její 

upletnění na příkladu VKČ Rudíkov 

Návrh nových uspořádání a technologických procesů zaměřených na snížení sloučenin 

amoniaku v odtékající čištěné odpadní vodě. 

V závěrečné části jsou popsána konkrétní řešení na snížení amoniakálního znečištění. 

Všechna navržená opatření jsou realizovatelná v praxi a budou uplatněna při 

modernizaci starších vegetačních kořenových čistíren. 
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1. Úkoly a cíle 
 Urč otřebného 

množství kyslíku v porézním filtračním prostředí těchto zařízení a s tím související 

ním filtrač-

Přirozeně se kyslík do filtračního prostředí dostává : 

větru 

− dotací kyslíku mokř

Uměle můžeme kyslík dodat : 

− impulsním plněním a prázdněním polí 

 odpadní vody v šachtě za I. polem kořenové čistírny 

− prokysličením odpadní vody v šachtě před biologickou nádrží 

− prokysličováním přímo ve filtračním poli

 

en s horizontálním průtokem. Konkrétně je ře-

 vegetačních kořenových čistíren a 

é vyhodnocení povedou k návrhu nového uspořá-

.  

řenových čistírnách probíhal na 

laboratorních modelech, poloprovozních modelech a také byl aplikován v provozu na 

VKČ v Rudíkově. Přenos kyslíku do filtračního prostředí byl sledován při hladině 

v klidu a při řízeném kolísání hladiny, a to v zakolmatovaném prostředí i v čisté fil-

trační náplni. Výzkum se soustředil na intenzifikaci odstraňování amoniaku z odpadní 

vody ve VKČ.  

itým nedostatkem vegetačních kořenových čistíren je absence p

nedostatečná nitrifikace amoniakálních sloučenin. Kyslíkový režim v poréz

ním prostředí je možno zlepšit umělým přídavkem kyslíku do odpadní vody. 

− přestupem hladinou z atmosféry při klidné hladině i působením 

adní vegetací 

− prokysličením

 

− vybudováním různých kaskád a přepadů

− prokysličováním přímo v biologických nádržích  
 Úkolem výzkumu, prováděného v rámci této studentské práce, je zvýšení čistícího 

účinku vegetačních kořenových čistír

šena otázka kyslíkového režimu ve filtračním poli

způsoby pro jeho snadnější průběh. 

 Výzkumné práce a jejich následn

dání  a technologických procesů, které jsou zaměřeny na snížení amoniakálního 

znečištění v odtékající odpadní vodě z VKČ

 

2. Výzkum kyslíkového režimu a odstranění amoniakálního znečištění 
 Výzkum kyslíkového režimu ve vegetačních ko
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 Měřením jsme zjistily, že přestup kyslíku z hladiny do vodou nasyceného po-

rézního filtračního prostředí je výrazně nižší, než přestup kyslíku na styku s volnou 

hladinou. Přestup je také negativně ovlivňován částečným zakolmatováním filtrační-

ho materiálu, příp. i organickým krytem rozkládající se mokřadní vegetace. 
  Výzkum se také zabývá zvýšením obsahu kyslíku v odpadní vodě pomocí umě-

lého prokysličování : 

•  provzdušování v šachtici mezi filtračními poli 

• provzdušování přímo ve druhém filtračním poli pomocí mikrobublinkových trub-

ních aeračních systémů    

•  provzdušování v šachtici před biologickou nádrží   
 

2.1 rnách 
 Podrobný výzkum kyslíkového režimu v laboratoři, poloprovozu a provozu pro-

káz anaerobní režim. Nízký obsah kyslíku ve 

fi oniaku, zejména při vysokém obsahu 

o ření jsou uvedené v tab.1. 

    

. Kyslíkový režim ve vegetačních kořenových čistí

al, že v kořenových čistírnách převažuje 

ltračních polích má vliv na odstraňování am

rganického znečištění v odpadní vodě.Výsledky mě

 
  Tab. 1.  Porovnání kyslíkového režimu ve filtračním poli při různých způsobech uspořádání   

poloprovozních vegetačních kořenových čistíren  
 

Uspořádání vegetační kořenové čistírny Obsah kyslíku 

[mgl-1] 

Teplota [°C]

                     volně protékaný filtr bez vegetace 

VKČ s vertikálním prouděním směrem dolů   

0,28 - 0,31 17,1 - 17,4 

                     hladina v hloubce 0,1 m , bez vegetace 0,04 - 0,08 17,2 - 17,4 

                     hladina v hloubce 0,1 m , s rákosem 0,06 - 0,20 17,2 - 17,3 

VK  s vertikálním prouděním směrem vzhůru    Č

                     hladina vody na úrovni terénu 0,12 - 0,77 17,3 - 17,4 

VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním   

                     hladina v hloubce 0,05 m, bez vegetace 0,04 - 0,06 17,1 - 17,8 

                     hladina v hloubce 0,05 m, s rákosem 0,04 - 0,08 16,7 - 17,3 
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2.2. Odstraňování amoniakálního znečištění 
 Biologické systémy odstraňování dusíku z odpadní vody spočívají v nitrifikační 

oxidaci amoniaku. Hlavní činitelé rozhodující o intenzitě nitrifikačního procesu jsou 

teplota a obsah kyslíku v odpadní vodě. Zdrojem kyslíku je obsah v přitékající vodě, 

kyslík dodávaný v malém množství mokřadními rostlinami do bezprostřední blízkosti 

kořenové zóny, difúzní přestup kyslíku hladinou a umělé prokysličování. 
 ají v návaznosti, případně souběž-

ně 

dus  jeho přeměna na dusík amoniakální. Amoniak je 

pro ím i aerobním prostředí, při 

čemž v prvém případě je amoniak produktem konečným, kdežto v aerobním 

p dí e na 

usič

2 NH4
+ + 3 O2 = 2 NO2

- + 4 H+ + 2 H2O 1.stupeň  
2 NO  + O  = 2 NO  2.stupeň  
NH4 + 2 O2 = NO3 + 2 H  + H2O celkem 

 Potřebné množství kyslíku pro oxidaci amoniaku na dusitany a následně na du-

 2, které je odvozeno ze stechiometrických 

yslíku pro  1  sta-

2

     ze stechiometrie p ocesů 

Proces mmol O / mmol N mg O2 / mg N 

Mikrobiální procesy odstranění dusíku probíh

s procesy mikrobiálního rozkladu organické hmoty, jejímž výsledkem je uvolnění 

íku z organických vazeb a

duktem rozkladu organických sloučenin v anaerobn

rostře dochází za vhodných podmínek k jeho oxidaci na dusitany a dál

d nany působením nitrifikačních bakterií.. 
 Z následujících rovnic, popisujících dvoustupňový proces oxidace amoniaku, je 

zřejmá poměrně značná potřeba kyslíku : 

 

2
-

2 3
-

+ - +

  

sičnany je uvedeno v následující tabulce

rovnic. Empirickým měřením byla spotřeba k  odstranění  mg N-NH4
+

novena na 4,33 mg O  Šálek-Malý (2001). 

 
 Tab. 2.  Spotřeba kyslíku při oxidaci vyplývající r

4 2
+ -

oxidace N-NO2  na N-NO3  - - 1 1,14 

oxidace N-NH  na N-NO  3 3,43 

celkem oxidace N-NH4
+ na N-NO3

- 4 4,57 
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3. 
řed

eta

eta

 Na malých poloprovozních modelech byl vyzkoušen prostup kyslíku do vody 

s malým obsahem kyslíku ve filtrační náplni čisté a zakolmatované kalem z VKČ Ru-

díkov. A to při klidné hladině i při kolísání hladiny (impulsní prázdnění a plnění) do 2 

různých hloubek. Výsledkem výzkumu bylo stanovení průběhu prokysličování filtrač-

ního prostředí a stanovení vlivu činitelů (čas, hloubka pod povrchem, hloubka kolísá-

ní, zakolmatování náplně) na intenzitu prokysličování. Modely byly napouštěny vodo-

vodní vodou, ve které byl snížen obsah kyslíku na hodnoty blízké nule siřičitanem 

sodným heptahydrátem (Na  SO .7H O). 

 

 é jako model M4, k rá je 

vy běry o vzdále-

nostech měřených od povrchu náplně 18, 69, 176, 272, 475 a 777 mm. Náplní ko-

dy se odebíraly ve všech hloubkách odbě-

rů. 
mpulsním prázd-

něním a plněním bky 272 mm pod

 T  zabývala také kolísáním hladiny, ale do větší 

hloubky 475 mm. Sledovali jsme především vliv hloubky kolísání na zvýšení obsahu 

ky

 Metodika výzkumu 
P  započetím výzkumných šetření byla zpracována podrobná metodika. V prvé 

pě jsem se zaměřila na objasnění přestupu kyslíku do filtračního prostředí. Druhá 

pa se zabývala způsoby, které zvýší obsah kyslíku ve vodě. 

 

3.1. Laboratorní výzkum 

2 3 2

3.1.1. Modely s čistým filtrační prostředím 
Výzkum byl prováděn na vertikální koloně označen te

robena z organického skla. Kolona je vybavena šesti bočními od

lony je kamenivo z drceného  vápence (frakce 4 - 8 mm). Model M4 je znázorněn 

v příloze č.1 na obr. 1.  
 První pozorování bylo prováděno bez kolísání hladiny, kdy se prostup kyslíku 

sledoval po dobu osmnácti dní. Vzorky vo

 Druhá skupina pokusů byla prováděna s kolísáním hladiny (i

) do hlou  povrch náplně. 
řetí skupina pozorování se

slíku ve filtračním prostředím. 
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3.1.2. Modely se zakolmatovaným filtračním prostředím 
je 

ro 

ostech měřených od po-

ě 28, 77, 182, 280, 382, 483 a 633 mm. Náplň kolony z drceného vá-

kolmatovaná kalem z VKČ Rudíkov. Model 

M5 je znázorněn v příloze č.1 na obr. 1. 

První pozorování bylo prováděno bez kolísání hladiny, kdy se prostup kyslíku 

sledoval po dobu osmnácti dní. Vzorky vody se odebíraly ve všech hloubkách odbě-

rů. 

Druhá skupina pokusů byla prováděna s kolísáním hladiny (impulsním prázd-

něním a plněním) do hloubky 382 mm pod povrch náplně. 

Třetí skupina pozorování se zabývá také kolísáním hladiny, ale do větší 

hloubky 483 mm. Sledovali jsme především vliv hloubky kolísání a zakolmatování 

filtrační náplně na zvýšení obsahu kyslíku ve filtračním prostředím.  

í 
Přestup kyslíku do vody proběhne z větší části v krátkém časovém intervalu 

(hodiny) na začátku pokusu. Při vypouštění vody - impulsní prázdnění - dochází ve 

filtračním prostředí k pístovému tahu klesající vodní hladiny a tím dojde 

k provzdušení filtrační náplně. Napouštěním vody - impulsní plnění - dojde 

k nasycení vody kyslíkem při styku s provzdušenou filtrační náplní. Proto vždy zále-

ží na hloubce kolísání hladiny.  

Pro výzkum byla vybrána VKČ v Rudíkově, kde jsme sledovali základní ukaza-

NO3 a obsah kyslíku O2. 

Výzkum byl prováděn na vertikální koloně označené jako model M5, která 

vyrobena z organického skla. Kolona je vybavena jedenácti bočními odběry, p

odebírání vzorků bylo používáno jen osm odběrů o vzdálen

vrchu nápln

pence (frakce 4 - 8 mm) byla ze 2/3 za

3.1.3. Princip impulsního prázdnění a plněn

3.2. Výzkum v terénních podmínkách 
 
tele znečištění vod. Rozbor odpadní a vyčištěné vody byl prováděn od roku 1997. 

Ve vzorcích bylo sledováno pH, BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-

Část rozborů byla prováděna Vodárenskou společností a.s. v Třebíči ve vodohos-

podářské laboratoři, část se uskutečnila ve školní laboratoři VUT FAST na ústavu 

chemie pí Sušickou. 
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 řenové čis-

tírny instalováno prokysličovací zařízení. Byly použity 3 mikrobublinkové disky 

AME-260, používané běžně k prokysličování odpadní vody na ČOV. Průtok vzdu-

chu v jednom disku je 4,0 m /h. Výpočtem jsme zjistily využitelnou dávku O  ze 4,0 

m /h, která je 0,096 m /h = 122,488 g/h. Spotřeba kyslíku pro odstranění 1 mg N-

NH byla empirickým měřením stanovena na 4,33 mg O  a výpočtem stechiometrie 

procesu na 4,75 mg O . Pro výpočet množství odstraněného N-NH4  instalovaným 

aeračním systémem jsem uvažovala hodnotu 4,5 mg O . Tři mikrobublinkové disky 

tedy odstraní 81,659 g/h N-NH . Tento výpočet je uveden v příloze č.2. Revizní 

šachtu s osazenou aerací zachycuje obr. 2 v příloze č.1. 

 

 

Celkový obsah kyslíku v laboratorní vodě se za celou dobu výzkumu 18 dní zvýšil 

v m ch o 0,6 mg/l a v modelu 

se za

orního výzkumu s impulsním plněním a 
p

991 mg/l a při snížení do hloubky 475 mm o 3,398 mg/l.  

V listopadu roku 2001 bylo v odběrné šachtici mezi I. a II. polem ko

3
2

3 3

4
+

 2

2
+

2

4
+

3.3. Vyhodnocení výsledků 

3.3.1. Výsledky z laboratorního výzkumu bez kolísání hladiny 

odelu s čistou filtrační náplní průměrně ve všech výšká

kolmatovanou náplní o 0,3 mg/l. V obou případech byla největší intenzita pro-

kysličování v prvních 24 hodinách. Na výsledku je patrný negativní vliv částečně 

zakolmatované filtrační náplně na prostup kyslíku do odpadní vody. Průběh obsahu 

kyslíku je uveden v příloze č. 3 (tab. 3, 4; grafy 1, 2). 

 

3.3.2. Výsledky z laborat
rázdněním 

Z naměřených hodnot je patrný negativní vliv částečně zakolmatované náplně 

na prostup kyslíku do odpadní vody. Také hloubka kolísání ovlivní množství kyslíku 

ve vodě. Při kolísání do větší hloubky je koncentrace kyslíku vyšší než u kolísání do 

nižší hloubky. 

U modelu s čistou náplní bylo množství kyslíku při snížení hladiny do hloubky 

272 mm zvýšeno o 2,
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U modelu  se zakolmatovanou náplní bylo množství kyslíku při snížení hladiny 

do hloubky 382 mm zvýšeno o 0,3 mg/l a při snížení do hloubky 483 mm o 0,868 

mg/l. Průběh zvýšení koncentrace kyslíku při impulsním prázdnění a plnění je uve-

den v příloze č. 4 (tabulky 5 - 11; grafy 3 – 16) 

 

3.3.3. Výsledky z výzkumu v terénu před prokysličováním 
 Dlouhodobé sledování složení odpadních vod nám dává množství hodnot, z 

kterých lze sestrojit přesný průběh čistícího procesu VKČ Rudíkov za pětileté obdo-

bí a vypočítat průměrné hodnoty. Účinnost odstranění amoniaku na této čistírně do-

sahuje hodnoty kolem 22 %. Takto malá účinnost je způsobena malým obsahem 

yslíku ve filtračních polích, což je patrné z ukazatelů čistoty vody, které jsou uve-

 
T í 

1997-2001 před zahájením prokysličování 

U

Cr 

k

deny v následující tabulce. 

ab. 12 Zjištěné hodnoty základních ukazatelů čistoty vod na VKČ Rudíkov za obdob

kazatel BSK5 CHSK- N-NH4 NL pH 

Přitékající OV (mg/l) 201,9 408,6 54,5 319,3 7,78 

Odtékající OV (mg/l) 24,6 90,0 42,8 17,3 7,56 

Účinnost odstranění (%) 88 78 22 95 - 

 

 

 Z kusů vyplívá, že prokysličování se projeví v plném rozsahu 

až p

řemi mikrobublinkovými disky AME-260 je nedostačující pro snížení 

N-NH

které 

prokysličování probíhá. 

3.3.4. Výsledky z výzkumu v terénu po zahájení prokysličování 

laboratorních po

o několika měsících. Také sledování na VKČ v Rudíkově to potvrdilo. Toto 

zpoždění je způsobeno spotřebou kyslíku kalem obsaženým ve filtračním poli. 

 Z výpočtu je patrno, že osazení revizní šachty za prvním filtračním polem na 

VKČ Rudíkov t
4 na potřebné množství (což je patrné z výpočtu, který je uveden v příloze 

č.2). Použitý počet disků je odvozen z velikosti stávající revizní šachty, ve 
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M

k

n ah kyslíku k hodnotám blízkým nule. 

Při použití znečištěné odpadní vody se může přestup kyslíku lišit. Výzkum na VKČ 

Rud výsledky 

se musí zvýšit počet mikrobublinkových disků a hloubka šachtice. 

 

4. 
 

Měřením na modelech jsme zjistili, že obsah kyslíku v odpadní vodě ve filtrač-

ním prostředím se výrazně zvýší vlivem impulsního prázdnění a plnění. U modelu M4 

s čistou filtrační náplní se obsah kyslíku znásobil 2,75 – krát a obsah kyslíku v čás-

tečně zakolmatované náplni v modelu M5 se zvýšil 1,2 – krát. Rozdílné hodnoty 

množství kyslíku jsou zapříčiněny částečným zakolmatování porézního filtračního 

materiálu. 

Protože k hlavním činitelů, kteří rozhodují o intenzitě nitrifikačního procesu, patří 

obsah kyslíku ve filtračním poli, je impulsní prázdnění a plnění a umělé provzdušo-

vání nejvhodnější způsob jak snížit amoniakální znečištění ve stávajících vegetač-

ních kořenových čistírnách. Konkrétní příklad je řešen na kořenové čistírně 

v Rudíkově, kde jsou výzkumné práce již započaty. Provzdušovací zařízení je insta-

lová ro-

kysličování uzpůsobena. Pro provoz prokysličování je nutné šachtu prohloubit (2,5 - 

3 m

n

4.1.
Podrobněji bude aplikace na VKČ Rudíkov zpracována v diplomové práci na-

zvané Modernizace na zařízeni vegetačních kořenových čistíren II.generace. V rámci 

této studie řeším tři alternativy: 

ožné nepřesnosti vyvozených závěrů 

Získané údaje nelze považovat za konečné pro použití v praxi na vegetačních 

ořenových čistírnách. Pro modelové pokusy byla použita voda z vodovodu, která 

ení znečištěná a ve které byl pouze snížen obs

íkov je ovlivněn nedostačujícím počtem aeračních prvků. Pro přesnější 

Zhodnocení výsledků a jejich využití v praxi 

no ve stávající revizní šachtici za I. vegetačním polem, které však není pro p

 výška prokysličované vody), aby bylo zabezpečeno dostatečné využití přivádě-

ého vzduchu.  

 

 Využití poznatků v praxi 
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a) prokysličování v revizní šachtici mezi I. a II. vegetačním polem 
Alternativa řeší nedostatek kyslíku pro nitrifikaci prokysličováním v revizní šachtici, která bude 

u

 

 

 

 

b

3

         DO 

 

           

 

místěna na místě stávající RŠ mezi I. a II.polem čistírny. Šachtice A1 bude zvětšena na roz-

měry 1,9 x 1,6 m a hloubku 2,8 m. Bude v ní umístěno 6 aeračních disku AME-260 (průtok 

vzduchu 24 m3/h z něhož využijeme735 g/h O2, který odstraní 163,3 g/h N-NH4
+). 

                                   MČ                         VKČ I                      VKČ II 

         DO                                                                      A1        

                               TOK 

) prokysličování přímo ve filtrační náplni vegetačního pole 

V druhém filtračním poli bude ve 2/3 délky osazeno jemnobublinkové aerační 

potrubí ATE 65 (průtok vzduchu 10 m /m.h). 

 
                                   MČ                         VKČ I           VKČ II 

                                                                           A2 

                               

                                  TOK 

 

c) prokysličování před biologickou nádrží 
Po výstavbě biologické nádrže umístíme aerační disky AME-260 do šachtice vybudované o 

stejných parametrech před biologickou nádrží. 

 

                        MČ                    VKČ

         DO 

 I           VKČ II            BN 

                                                                                                        A3 

                               

                                  TOK 
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Př

 

Příloha č.2  

Příloha č.3  - Lab , 4; grafy 1, 

2) 

Příloha č.4 - Laboratorní výsledky z pokus  s kolísáním hladiny (tab. 5.–11.; grafy 3.–

16.) 

6. LITE
 

Šálek,J. avrhování a provozování vegetačních kořenových čistíren, Praha: ÚZPI 

MZČR

 

Šálek, J. – Malý, J. Výzkum kyslíkového režimu a odstraňování amoniaku u vegetač-

ních kořeno ké kolokvium. Brno: 

FAST VUT, 2001, s.187 – 192, ISB

. Seznam příloh 

íloha č.1  – obr.1 – Laboratorní modely M4, M5 

- obr.2 – Provzdušovací šachtice  z VKČ Rudíkov 

- Výpočet potřeby O2 pro nitrifikační procesy 

oratorní výsledky z pokusů s konstantní hladinou (tab. 3

ů

 

RATURA 

N

, 1999, č.2, 54 s. ISBN 80-86153-037-0 

vých čistíren. In: Mezinárodní vodohospodářs

N 80-214-2033-2 
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Příloha č.1 

 

Obr. 1 – Laboratorní modely  

 

 Obr.2 – Provzdušovací šachtice z VKČ Rudíkov 
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Příloha č.2   

Výpočet potřeby O2 pro nitrifikační procesy 
 
Aerační  disk AME-260 

průtok vzduchu 4,0 m3/h 

hustota vzduchu 1,2759 kg/m3 při teplotě 0°C a tlaku 105 Pa 

průtok vzduchu 5,104 kg/h 

vzduch obsahuje 30 % O2
 ⇒ průtok O2 1,53 kg/h 

procento využití O2 8 % ⇒ využito 0,123 kg/h O2 

 

Z jednoho aeračního disku bude pro nitrifikaci využito 122,5 g/h O2. 

 

Obsah amoniakálního znečištění v odpadní vodě VKČ Rudíkov 
                                přítok odtok 

c(N-NH4
+ 39,3 mg/l 

 

potřebuji odstranit 31,8 mg/l N-NH4
+ 

průměrný průtok odpadní vody na VKČ 1,23 l/s 

množství N-NH4
+ 140,8 g/h  

 

Na vegetační kořenové čistírně v Rudíkově se množství N-NH4
+ za pětileté období po-

hybuje kolem průměrné hodnoty 140,8 g/h. 

 

Návrh počtu aeračních disků AME-260

) [97-01]  46,8 mg/l 

 
pro odstranění 1 mg N-NH4

+je potřeba 4,5 mg O2 

pro odstranění 140,8 g/h N-NH4
+je potřeba 633,7 g/h O2 

počet segmentů 5,2 ks 

 

ro odstranění amoniakálního znečištění v odpadní vodě VKČ Rudíkov je potřeba nain-P

stalovat 6 aeračních disků AME-260. 
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Příloha č.3 

Tab. 4 - Přestup kyslíku u hladiny do vodou nasyceného  zakolmatovaného porézního 

filtračního prostředí při konstantní hladině 
Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 5 Odběr 6 

 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 

[mg/l] 

1.3 1,49 19,2 1,22 19,2 0,67.       10:30 19,1 3,29 19,2 2,54 19,2 1,89 19,2

        11:00 19,2 3,65 19,2 2,68 19,2 2,22 19,3     1,92 19,3 1,27 19,2 0,88

     19,2 2,81 19,3 2,52 19,3 2,07 19,2 1,48 19,2 0,99        12:00 19,0 3,34 

     3 19,7 2,46 19,7 1,64 19,5 0,92        15:00 18,8 4,10 19,2 3,16 19,6 2,6

3.3.         8:00 17 3,90 17,0 3,39 17,2 2,55 17,3 2,08 17,4 1,43 17,4 1,02

4.3 7 17,1 2,12 17,1 1,19 17,0 1,14.         8:00 16,7 3,81 17,1 3,75 17,1 2,4

5.3.         8:00 18 3,56 17,8 3,80 17,9 2,13 17,8 1,68 17,8 1,23 17,5 1,90

6.3.         8:00 17,5 3,66 17,5 3,52 17,5 2,08 17,8 1,82 17,9 2,03 17,9 2,31

7 2,10 18,5 2,14.3.         8:20 18,7 3,04 18,7 3,15 18,7 1,64 18,7 1,40 18,6 

8.3.       12:30 -  19,1 2,91 19,1 1,74 19,2 1,55 19,1 2,25 19,0 2,59

1 2,56 18,3 2,671.3.     14:00 -  18,3 2,25 18,5 1,85 18,6 1,98 18,4 

2.3.       8:00 -  17,8 2,32 17,9 2,26 17,9 2,46 18,0 1 3,01 18,2 2,28

13.  2,29 18,6 2,78 18,6 2,143.       8:30 - 18,1 2,45 18,5 2,07 18,7

14.  19,0 2,33 18,9 2,79 18,9 1,933.       8:00 - 19,1 2,16 19,0 2,04

15.3.       8:00 -  18,9 2,24 19,0 2,10 18,9 2,25 18,8 2,70 18,8 1,89

18.3.     11:30 -  18,0 2,44 17,9 2,12 17,9 2,14 17,9 1,96 17,8 1,56

Po 72, 475, 777 mm pod povrchem filtrační 

náp

 zn.: Odběr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hloubka odběru 18, 69, 176, 2

lně 

 

[      ] 45



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 

Příloha č.3 

ení kyslíkem zakolmatovaného filtračního 
prostředí při konstantní hladině (z tab.3)
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Graf 2 - Časový průběh sycení kyslíkem čistého filtračního prostředí při 
konstantní hladině (z tab. 4)
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Příloha č. 4 

 

Přestup kyslíku do vodou nasyceného zakolmatovaného porézního prostředí při kolísá-

ní hladiny (impulsní prázdnění a plnění) 

Tab. 5 

Pozn.: O2 = 2,53 mg/l 

 

Tab. 6 
Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 6 

10.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] 

11:20 19,2 3,48 19,1 3,26 19,3 2,45 19,2 3,07 19,0 2,52
11:30 18,9 3,87 19,1 2,71 19,2 2,09 19,1 2,65 18,8 0,99
11:40 19,0 4,08 19,2 2,27 19,2 1,97 19,1 2,14 18,7 0,77
11:50 19,0 4,24 19,2 2,14 19,1 1,85 19,1 1,75 18,8 0,68
12:00 19,2 4,21 19,2 1,89 19,3 1,68 19,0 1,33 18,8 0,72
12:10 19,2 4,31 19,3 1,78 19,4 1,62 19,2 1,13 18,9 0,89
12:20 19,2 3,87 19,3 1,71 19,4 1,20 19,2 1,01 19,0 0,78
12:30 19,3 3,79 19,3 1,56 19,4 1,09 19,2 0,98 19,0 0,80

Pozn.: O2 = 0,77 mg/l 

Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 6 
19.3.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] 

12:25 18,8 4,58 18,8 4,21 18,8 3,59 18,7 4,09 18,3 0,83
12:35 18,8 4,59 18,8 4,19 18,9 2,38 18,7 3,01 18,3 0,83
12:45 19,0 5,05 18,9 3,62 18,9 1,79 18,8 2,42 18,4 0,88
12:55 19,0 4,92 19,0 3,23 19,0 1,30 18,8 1,68 18,5 0,78
13:05 18,9 4,77 18,9 2,81 18,9 1,19 18,8 1,33 18,5 0,71
13:15 18,9 4,58 18,9 2,39 18,9 0,80 18,7 0,91 18,5 0,68
13:25 18,9 4,53 18,9 2,14 18,9 0,85 18,7 0,79 18,4 0,60
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Obsah kyslíku v jednotlivých hloubkách v čase t 
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Příloha č. 4 
 

Graf 5 - M5 - zakolmatované kamenivo - 2.pokus
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Graf 6 - M5 - zakolmatované kamenivo -2.pokus
Obsah kyslíku v závyslosti na hloubce v časech t
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Příloha č. 4 
 
Přestup kyslíku do vodou nasyceného zakolmatovaného porézního prostředí při kolísá-

ní hladiny (impulsní prázdnění a plnění) 
 
Tab. 7 

 
Pozn.: poč. O2 = 1,66 mg/l 
 

 

Příloha č. 4 
 

Graf 7 - M5 - zakolmatované kamenivo - 3.pokus
Obsah kyslíku v jednotlivých hloubkách v čase t 
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Datum, 
čas 

Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 5 Odběr 7 

18.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 
[mg/l]

12:50  -  - 19,1 3,38 19,2 4,78 19,2 6,94 19,4 7,91 19,2 1,21
13:00 19,0 4,76 19,0 3,64 19,1 3,68 19,1 5,13 19,2 6,74 18,9 1,13
13:10 18,9 5,15 19,0 3,49 19,1 2,57 19,1 4,43 19,2 5,16 19,0 1,16
13:20 18,7 5,33 18,9 3,23 18,9 2,52 19,0 3,85 19,1 3,71 18,8 1,32
13:30 18,6 5,30 19,0 3,05 19,0 1,85 19,1 3,04 19,1 2,41 18,8 1,29
13:40 18,7 5,33 18,9 3,40 18,9 1,58 19,0 2,69 19,1 1,85 19,0 1,51
13:50 18,2 5,53 18,9 2,83 18,9 1,42 18,9 2,23 19,0 1,51 18,8 1,65
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Graf 8 - M5 - zakolmatované kamenivo -3.pokus
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Příloha č. 4 
 
Přestup kyslíku do vodou nasyceného čistého porézního prostředí při kolísání hladiny 

(impulsní prázdnění a plnění) 
 
Tab. 8 
Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 5 

9.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l]

12:00 19,1 4,31 19,1 4,15 19,1 3,01 18,9 1,66
12:10 19,0 2,94 19,2 4,90 19,2 5,15 18,9 1,52
12:20 18,9 3,64 19,2 4,05 19,1 4,56 18,9 1,62
12:30 18,8 4,03 19,1 4,24 19,1 4,73 18,9 1,79
12:40 18,8 4,33 19,1 4,69 19,0 4,87 18,8 1,82
12:50 18,6 4,73 19,0 5,16 18,9 4,95 18,8 1,98
13:00 18,6 5,01 19,0 5,25 19,0 4,98 18,7 1,18

Pozn.: poč. O2 = 0,64 mg/l; nová náplň v oximetru; sníženo do hloubky 272 mm 
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Příloha č. 4 
 
Tab. 9 
 
Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 5 

9.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l]

13:15 18,6 2,42 18,9 2,14 18,8 3,27 18,7 1,52
13:25 18,5 3,06 18,8 2,77 18,8 4,41 18,7 1,31
13:35 18,7 3,76 18,9 3,46 18,9 4,59 18,7 1,27
13:45 18,8 4,11 18,8 3,91 18,9 4,85 18,7 1,21
13:55 18,8 4,61 18,9 4,44 18,9 4,97 18,8 1,24
14:05 18,8 4,94 18,9 4,77 18,9 4,87 18,8 1,07
14:15 18,8 5,14 18,9 4,97 18,9 4,82 18,8 0,90

Pozn.: poč. O2 = 1,44 mg/l; sníženo do hloubky 272 mm 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Graf 9 - M4 - čisté kamenivo - 1.pokus
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Graf 10 - M4 - čisté kamenivo -1.pokus
Obsah kyslíku v závyslosti na hloubce v časech t
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Graf 11 - M4 - čisté kamenivo - 2.pokus
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Graf 12 - M4 - čisté kamenivo - 2.pokus
Obsah kyslíku v závyslosti na hloubce v časech t

Impulsním prázdněním sníženo na 272 mm 
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Příloha č. 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestup kyslíku do vodou nasyceného čistého porézního prostředí při kolísání hladiny 
(impulsní prázdnění a plnění) 

ab. 10 
atum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 6 

 
T
D
18.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] 

14:15 18,6 3,19 18,8 3,41 18,9 3,29 18,9 3,65 18,9 1,30
14:25 18,6 2,70 18,9 2,35 18,9 3,50 19,0 4,35 18,9 1,43
14:35 18,7 3,14 18,9 2,44 18,9 4,07 18,9 5,14 18,8 1,55
14:45 18,7 3,57 18,9 2,70 18,9 5,00 18,9 5,99 18,9 1,58
14:55 18,8 3,71 18,9 3,26 19,0 5,58 19,0 6,58 18,9 1,87
15:05 18,8 4,05 18,9 3,67 19,0 6,19 19,0 7,15 18,9 2,03
15:15 18,9 4,58 19,0 4,00 19,0 6,70 19,0 7,44 19,0 2,22

pozn.: poč. O2 = 1,61 mg/l; sníženo do hloubky 457 mm 
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Příloha č. 4 
 
Tab. 11 
Datum, čas Odběr 1 Odběr 2 Odběr 3 Odběr 4 Odběr 5 Odběr 6 
29.4.2002 T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] T [°C] O2 [mg/l] 

12:30 17,7 3,64 17,9 3,00 17,8 4,65 17,8 5,87 17,8 5,20 17,6 1,12
12:40 17,7 3,03 17,9 2,53 17,8 4,58 17,8 5,80 17,8 4,50 17,6 0,96
12:50 17,7 3,01 17,8 2,58 17,8 5,02 17,7 6,08 17,7 4,14 17,6 1,22
13:00 17,8 3,26 17,8 2,67 17,8 5,33 17,7 6,32 17,7 3,86 17,6 1,33
13:10 17,8 3,41 17,9 2,91 17,8 5,47 17,7 6,71 17,7 3,85 17,6 1,38
13:20 17,7 3,51 17,8 3,27 17,8 5,74 17,7 6,67 17,7 3,89 17,6 1,79
13:30 17,7 3,89 17,8 3,45 17,8 5,88 17,7 6,71 17,7 3,60 17,6 2,26

pozn.: poč. O2 = 1,61 mg/l; sníženo do hloubky 457 mm 
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Graf 13 - M4 - čisté kamenivo - 3.pokus
Obsah kyslíku v jednotlivých hloubkách v čase t

Impulsním prázdněním sníženo na 475 mm
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librácia simulačných modelov závlahových sústav 
 
Riešiteľ:   Marián Kučera, STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

student: V. ročníku, štud. odbor: Vodné hospodárstvo a vodné stavby 
 
Vedúci práce: Ing. Milan Čistý CSc. 

STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

Katedra  vodného hospodárstva krajiny 

 

 

Anotácia práce: 
Účelom práce je vytvoriť metodiku a potrebné softwarové vybavenie, slúžiaci na 

kalibrovanie simulačných modelov závlahových sústav a iných distribučných systémov 

pre rozvod vody vo vodnom hospodárstve (napríklad vodovodov). V prvej časti práce je 

popis použitej metódy - tzv. genetického algoritmu. Jedná sa o vyhľadávací algoritmus, 

ktorý softwarovým napodobňovaním evolučných a genetických procesov pomáha vy-

hľadať optimálne riešenie určitého problému zakódovaného v tzv. chromozóme. Pomo-

cou metódy genetických algoritmov je možné dospieť v krátkom čase k relatívne pres-

ným výsledkom hľadaných kalibrovaných veličín, ktorými môžu byť drsnostné súčinitele 

potrubí ale aj iné veličiny, ktorých hodnoty sú po rokoch využívania distribučného sys-

tému neznáme, nakoľko sa menia opotrebovaním, zanášaním, korodovaním alebo je 

neistota spôsobená nepresnou dokumentáciou a podobne.  Účelom programu je nahra-

diť pracný manuálny postup pri určovaní kalibrovaných veličín postupom pokus-omyl. 

Druhá časť práce obsahuje popis samotného kalibračného programu ML Calibrator pre 

jeho užívateľa, teda popis užívateľského prostredia programu. 

Program je vytvorený v programovacom jazyku Visual Basic. Ako podporné programové 

vybavenie pri programátorských prácach sú použité dynamické knižnice EPANET 

Toolkit a Genetic server. 

Ka
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1. Úvod 
Po enie 

rážok a teplôt počas roka ako aj vzhľadom na polohu, reliéfne, pôdne a ďalšie podmi-

žovania v jednotlivých 

oblastiach a  roz-

ženie, ale aj ďalšie klimatické či pôdne faktory. Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, 

sky využívanej krajine má polyfunkčný charakter a 

okrem stabilizá sa môžu závlahy používať aj na 

prihnojovanie p nymi škodcami, na úpravu mik-

klímy, na ochranu rastlín pred mrazom, prípadne aj iné účely. V súčasnosti sa zavla-

uje viac ako 30 % z celkovej ornej pôdy na našej planéte, ktorej rozloha je asi 1,4 mld. 

a. Zo zavlažovanej plochy sa však zberá asi 43 % celosvetovej poľnohospodárskej 

produkcie. 

om čase stagnácie budovania závlahových sústav sa aj v blízkej 

budúc

ie 

ch sietí, technológia čerpacích staníc atď.).  

ľnohospodársky využívaná krajina Slovenska vyžaduje vzhľadom na rozlož

z

enky Slovenska racionálne hospodárenie s vodou. Potrebu zavla

regiónoch SR určuje predovšetkým deficit vodných zrážok a ich ročné

lo

že existencia závlah v poľnohospodár

cie poľnohospodárskej produkcie 

ôdy, na ochranu pôdy a rastlín pred rôz

ro

ž

h

Po relatívna dlhš

nosti nepredpokladá budovanie nových závlahových sústav a to hlavne z dôvodu 

veľkej finančnej náročnosti. Preto sa čoraz aktuálnejšou otázkou stáva rekonštrukcia, 

modernizácia či rozširovanie existujúcich závlahových sústav. Dôvodom môžu byť ok-

rem iného aj požiadavky na zmenu nárokov na kapacitu závlahovej sústavy, dôsledkom 

zvýšenia celkového odberu, zmeny v lokalizácii odberov, inovácia závlahového detailu. 

Ďalším dôvodom môže byť aj privatizácia a s tým spojená väčšia rozdrobenosť užíva-

teľskej obce danej sústavy, zmeny osevných postupov atď. Väčšia rozdrobenosť po-

zemkového vlastníctva spôsobila, že na väčšine závlahových sietí je väčší počet odbe-

rateľov (súkromných poľnohospodárov, poľnohospodárskych družstiev). Dôsledkom to-

ho sú  zvýšené požiadavky na odbery závlahovej vody v špičke, na ktoré závlahové po-

trubné siete a čerpacie stanice neboli projektované. Naopak, v období mimo závlahovej 

špičky môže dochádzať k tak veľkému zníženiu odberov, že ich závlahové čerpac

stanice zaisťujú len pri úplne nevyhovujúcej účinnosti, čo vedie k zvýšenej neefektívnej 

spotrebe elektrickej energie. 

Ďalšie dôvody rekonštrukcií spočívajú napríklad v tom, že niektoré sústavy sa 

približujú k hranici svojej životnosti, z čoho vyplýva ich morálna a fyzická opotrebova-

nosť (oceľové časti rúrový
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Pri týchto úlohách je veľmi užitočné použitie simulačných výpočtov, ktorých kalib-

rácia je predmetom záujmu tejto práce. 

 

častí závlahovej sústavy, majú za následok aj hromadenie chýb a odchýlok 

od 

Kalibrácia znamená prispôsobovanie vlastností a parametrov rôznych elementov simu-

lačného modelu.  

2. Použitie simulačných výpočtov 
Simulačný model na určitom stupni zhodnosti odráža reálne existujúci systém. S 

modelom je možné jednoduchšie manipulovať ako s reálnym systémom, t.j. napríklad 

nastavovať hodnoty určitých jeho prvkov a sledovať dopad takejto manipulácie pro-

stredníctvom simulovaných vzťahov medzi prvkami na hodnoty iných prvkov. Na zákla-

de teoretických a empirických poznatkov nám model pomáha lepšie poznať správanie 

sa sledovaného systému, pričom v určitej miere zanedbáva nepodstatné skutočnosti. 

Pri zostavovaní modelu – čo je prvý predpoklad jeho použitia - je dôležitá štruktúra mo-

delu, nakoľko určuje adekvátnosť získaných výsledkov. Nepresnosti modelovania jed-

notlivých sú

reálneho stavu. Aj teoreticky dobre zostavený simulačný model môže však vykazo-

vať nepresné výsledky, ak hodnoty zadávaných, popisných parametrov už konkrétneho 

simulovaného systému nezodpovedajú reálnej skutočnosti. Štádium simulačného výpo-

čtu, ktoré má čo najpresnejšie určiť konkrétne parametre, ktoré sa zúčastňujú na popise 

modelovaného systému, sa nazýva kalibrácia simulačného modelu. 

Vo vodnom hospodárstve krajiny nachádzajú simulačné modely čoraz väčšie uplat-

nenie čo súvisí hlavne s rýchlym vývojom výpočtovej techniky. Hydrologické simulačné 

modely simulujú napr. pohyb vody v pôde v závislosti od jej hydraulickej vodivosti, štruk-

túry, množstva spadnutých zrážok, atď. Môžeme simulovať pohyb vody v riečnom kory-

te v závislosti od sklonu nivelety dna, hĺbky vody, zakrivenia trate a materiálu dna. 

V tejto práci sa zaujímame o simulovanie distribučnej sústavy pre rozvod tlakovej vody 

pri závlahe postrekom. 

 

 

3. Kalibrácia 
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Kalibrovať teda znamená prispôsobovať jednu alebo viac vlastností a hodnôt 

jednotlivých prvkov z ktorých sa model skladá dovtedy, pokiaľ sa vypočítané výsledky 

ebudú (v požadovanej miere) zhodovať s porovnávacím stavom. Porovnávací stav sa 

lneho systému, ktorého výsledkom je sada 

vzájomne súvisiacich hodnôt rôznych parametrov systému. Toto prispôsobovanie mô-

žeme prevádzať ručným výpočtom, keď postupne systémom „pokus – omyl“ hľadáme 

požadované riešenie. Ak uvážime, že kalibrovať môžeme viac prvkov systému veľkého 

systému s viacerými parametrami, tento postup môže vyžadovať veľké množstvo výpo-

čtov, čím je takýto postup veľmi pracný, časovo náročný a v niektorých prípadoch až 

nerealizovateľný. 

Pomocou počítačovej techniky a vhodného programového vybavenia sa kalib-

račný problém dá zredukovať na popis kalibrovanej sústavy, určenie druhu kalibrova-

ných parametrov a zadanie presnosti kalibrácie. Takýto program potom automaticky vy-

hľadáva hodnoty kalibrovaných parametrov.  

Automatizovaný kalibračný proces sa skladá z: 

 výpočet. 

 Posúdenie výsledkov kalibračného výpočtu (tu je nenahraditeľný inžiniersky 

dok a skúsenosť) 

ikácia kalibrovaného modelu na iných údajoch než boli tie, ktoré sa použili 

pre výpočet parametrov modelu 

n

väčšinou získa meraním správania sa reá

 Zostavenia matematického modelu, alebo zvolenia už existujúceho vhodného 

modelu pre skúmaný typ objektu (v rámci tejto práce sa použilo jadro 

simulačného programu EPANET). 

 Meracích prác na reálnom systéme.  

 Vyhodnotenie meraní, najmä extrahovanie vstupných údajov pre simulačný 

model. 

 Kalibračný

úsu

 Verif
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Pri zbere informácií a vytváraní zložitejšieho modelu je niekoľko možných zdro-

jov chýb, ktoré následne spôsobujú, že zostavený model nie je dostatočne presný, t.j. 

vznikajú rozdiely medzi vypočítanými hodnotami stavových veličín (tlakov a prietokov) a 

hodnotami týchto parametrov, ktoré v sústave skutočne nastávajú, resp. sa zistia mera-

ním. Pred vykonaním výpočtov je preto potrebné najprv nájsť chyby vo vstupných údaj-

och. Presnosť, s akou je potrebné vykonať kalibráciu závisí od zamýšľaného použitia 

modelu – inú presnosť bude vyžadovať simulačný model pre operatívne účely riadenia 

závlahovej prevádzky a inú presnosť vyžaduje model pre štúdiu možného rozvoja sú-

stavy. V rámci našich noriem ani technického know-how nie sú podmienky, kedy je mo-

del správne nakalibrovaný, doposiaľ stanovené. 

 % celkového odberu (vedľajšie vetvy) 

Modelované tlaky súhlasia na: 

0,5 m (0,005 MPa) alebo 5 % z tlakových strát pre 85 % kontrolných meraní 

0,75 m (0,007  strát pre 95 % kontrolných meraní 

2,0 m (0,02 MPa), alebo 15 % z tlakových strát pre 100 % kontrolných meraní 

 

American Water Works Association uvádza údaje podľa tabuľky 1. 

Tab.1 Návrh kalibračných kritérií 

Použitie m

delu 

odiel mera-

ných uzlových 

tlakov 

Presnosť tlakov Počet mera-

ných prietokov 

Presnosť 

prietokov 

Napríklad vo Veľkej Británii existujú nasledovné normy vo vodárenstve: 

Modelované prietoky súhlasia na: 

5 % s meranými v prípade, keď je v danom mieste prietok väčší ako  10 % celkového 

odberu do siete (hlavné vetvy) 

10 % ak je prietok v danom mieste menší ako 10

5 MPa), alebo 7,5 % z tlakových

o- P

Výhľadové 

plánovanie 

10% ±3,5 m pre 

100% meraní 

1% úsekov ±10% 

Projektova ±1,5 m pre 90% 

meraní 

3% úsekov ±5% nie 5% - 2% 

Riadenie pre-

vádzky 

10% - 2% ±1,5 m pre 90% 

í 

2% úsekov ±5% 

meran
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Predmetom ŠVOČ je návrh automatizácie kalibračného výpočtu pomocou vhod-

ného vyhľadávacieho algoritmu (hľadáme hodnoty kalibrovaných parametrov). Použil 

som metódu tzv. genetických algoritmov, ktorá je bližšie popísaná v nasledujúcej kapito-

le. 

 

4. Genetické algoritmy 

4.1. Teória genetických algoritmov 
 

V teórii genetických algoritmov sú zaužívané výrazy ako: populácia, chromozóm, 

gén a chromo-

, sa skladá z génov. Tieto predstavujú hľadané, op-

y-

ného optimalizačného kritéria. Vyhodnotenie spočíva v 

eho kvalitu  vo vzťahu k hľadanému riešeniu. Na základe 

sa po mno-

incov 

Genetické algoritmy sú teda vyhľadávacie algoritmy, založené na princípe evolučnej te-

órie – 

aných hodnôt tým, že postupne upravujú vstupné pa-

ram ho  sm  žuje orý 

chceme docieliť, ale dzivýpočty porovnávame. Genetický algoritmus ope-

ráciami, ako sú selekcia, kríženie a mutácia, zhodnotí, ktoré parametre postúpia do 

„ďalších kôl“, kde sa budú opäť spres šenie ožad tupeň 

spô

 

 

 

 fitness. Populácia predstavuje množinu riešení problému (množinu 

zómov). Riešenie, teda chromozóm

timalizované parametre. GA vytvorí počiatočnú populáciu (zbierku chromozómov) a v

hodnotí ju na základe definova

tom, že sa stanoví tzv. fitness (spôsobilosť) daného chromozómu, čiže hodnota optima-

lizačnej funkcie, ktorá definuje j

zmienených genetických operátorov GA nechá potom túto populáciu vyvíjať 

ho generácií vylučujúc postupne nespôsobilých jedincov z vývoja a kombinujúc jed

s lepším fitness, až nájde chromozóm (prípadne viac) s požadovaným fitness. 

„kvalitnejší postupuje“. V prípade kalibrácie majú za úlohu nahradiť úsilie venova-

né manuálnemu hľadaniu kalibrov

etre hľadané  problému tým

bo s ktorým me

erom, pokiaľ sa riešenie pribli  stavu, kt

ňovať, až rie  dosiahne p ovaný s

sobilosti. 
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BEGIN /*genetický algoritmus*/ 
generovanie vstupnej populácie; 
výpočet fitness každého chromozómu; 
WHILE NOT hodnotiace kritérium DO LOOP 

 výber chromozómov z predchádzajúcej generácie pre kríženie; 
ím alebo mutáciou; 
ómy; 

 vylúčenie chromozómov so slabým fitness; 
 tvorba novej generácie 

   END 
END 

Obr.1 Schéma genetického algoritmu. 

Schému GA môžeme vysvetliť aj nasledovným pseudokódom a schémou: 

 

   BEGIN 

 tvorba nových chromozómov krížen
 výpočet fitness pre nové chromoz

 IF populácia konvergovala THEN 
 splnené hodnotiace kritérium :=TRUE 

vytvorenie iniciálnej 

lá i

kódovanie

chromozó-

výpočet fitness 

nová 

á

odkódova-

pre jednotlivé 

terminač-kríženie 

tá i

selekcia 

výsledné rieše-
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4.1.1. Selekcia 
Selekcia je výber, ktorý z  aktuálnej generácie vyberie chromozómy a vloží ich do 

nasledujúcej generácie. Pred vytvorením populácie nasledujúcej generácie, vyselekto-

vané ch o mutáciu a tak sa stať schopné prejsť 

výberom , Turnaj, Najlepší, Percento 

a Náhod

4
K  chromozómy a vytvorí 

nový ch mo  že potomok môže byť lepší ako je-

ho rodi iky. Kríženie nastáva počas 

evolúcie podľa toho, akú pravdepodobnosť výskytu kríženia nastaví užívateľ. Typy krí-

ženia sú: jednobodové, dvojbodové, rovnomerné, aritmetické a heuristické. 

4.1.3. Mutácia 
Mutácia je genetický operátor, ktorý modifikuje jednu, alebo viac hodnôt génu 

z chromozómu, ktorý bol vybratý do mutácie. Výsledkom môžu byť úplne nové hodnoty 

génu, ktoré niekedy dokážu zmeniť smerovanie genetického algoritmu v prípadoch ak 

sa tento algoritmus zacyklil, alebo vývoj nových populácií už nesmeruje k optimálnym 

hodnotám hľadaných parametrov. Mutácia sa v algoritme vyskytuje podľa nastavenia 

pravdepodobnosti výskytu mutácie. Táto hodnota sa obyčajne nastaví na začiatku ako 

veľmi nízka, pretože vysoké hodnoty by mohli zapríčiniť náhodný výber parametrov. 

Mutácia môže byť inverzná, hraničná, nerovnomerná, rovnomerná a Gaussova. 

4.1.4. Terminačné kritérium – ukončenie 
Ukončenie je kritérium, podľa ktorého sa genetický algoritmus rozhoduje, či po-

kračovať alebo zastaviť hľadanie riešenia. Kritérium obsahuje podmienku jednoznačne 

určujúcu ďalšie smerovanie genetického algoritmu. Môže sa riadiť podľa generačného 

čísla, času vývoja, fitness hodnoty, konvergencie fitness, konvergencie populácie a 

konvergencie génu. 

 

romozómy môžu podstúpiť kríženie aleb

. Existujú nasledujúce typy selekcie: Ruleta

a.  

.1.2. Kríženie 
ríženie je genetický operátor, ktorý kombinuje (pári) dva

ro zóm (potomka). Myšlienkou kríženia je,

čia, ak od oboch preberie najlepšie charakterist
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5. Použitie genetických algoritmov pre kalibráciu 

e závislosť tlaku a odberu zo zavlažovača. Tieto hodnoty (ako hľadané ne-

známe ené individuálne pre každé potrubie, alebo pred začiatkom vý-

počtu sa vytvorí skupina potrubí, ktoré budú mať spoločnú hodnotu určitého parametra 

(ako drsnosť, alebo „k“). Selekcia do skupín môže byť založená na priemere potrubia, 

materiálu, veku a umiestnení, alebo sa zoberie do úvahy kombinácia týchto faktorov. Je 

však možné zahrnúť medzi neznáme – kalibrované charakteristiky aj iné údaje (charak-

teristiky čerpadiel, zavlažovačov, vo výnimočnom prípade si nemusíme byť istí s prie-

merom potrubia, ktorý sa mohol zmeniť počas prípadnej, v projekte nezdokumentovanej 

opravy, alebo sa tento priemer mohol zmeniť vplyvom zanášania). 

odnoty 

génov ávaný výsledok. V prípade, že 

sa alg

hromozómu je totožný s počtom skupín potrubí s vopred predpo-

ladaným zhodným drsnostným súčiniteľom, resp. s počtom úsekov, ak hľadáme indivi-

duálny drsnostný súčiniteľ pre každé potrubie. Na začiatku výpočtu algoritmus generuje 

tzv. iniciálnu populáciu.  

Hlavnými (i keď nie jedinými možnými) premennými pri aplikácii GA na kalibračný 

problém sú zvyčajne drsnostné súčinitele pre potrubia v systéme. V podmienkach zá-

vlahovej sústavysa bude jednať predovšetkým o drsnostný súčiniteľ z Colebrook-

Whiteovej rovnice a koeficient postrekovača „k“. Koeficient postrekovača je parameter, 

ktorý definuj

) môžu byť prirad

 

5.1. Definícia chromozómu 
Pri špecifikácii optimalizačného problému je potrebné definovať chromozóm, kto-

rý určuje ktoré parametre sa budú vyhľadávať. Ak gény chromozómu korešpondujú s 

úsekmi, pri ktorých hľadáme drsnostný súčiniteľ, každý gén môže nadobudnúť hodnotu, 

ktorá definuje koeficient drsnosti. Môže zahŕňať aj iné parametre, ktoré sú predmetom 

kalibrovania a vstupujú do simulačného výpočtu (parametre postrekovača „k“ a pod). 

Gén môže nadobúdať priamo hodnoty drsnostného súčiniteľa , alebo „k“.  Pre h

sa nastaví interval hodnôt, medzi ktorými leží očak

oritmu nedarí nájsť uspokojivé riešenie, je buď potrebné hľadať zdroj chyby alebo 

tieto intervaly prípustných hodnôt zmeniť. Pri používaní genetických algoritmov je vždy 

potrebné uvažovať s viacerými behmi výpočtu a postupnom nalaďovaní vstupných hod-

nôt. 

Počet génov c

k
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Medzi citlivé parametre výpočtu patrí jej veľkosť. V rámci kalibrovania na sústa-

vách veľkých, ako sú naše priemerné závlahové sústavy, sa zvyčajne vystačí s počtom 

100 chromozómov v populácii. Táto populácia sa ďalej po mnoho generácií vyvíja, pri-

čom vývoj je riadený algoritmickými analógiami s genetikou ako je kríženie, mutácia, se-

lekcia atď. 

 

5.2. Definovanie optimalizačného kritéria 
Druhé základné rozhodnutie pri zostavovaní aplikácie genetických algoritmov je 

optimalizačné kritérium, čo v terminológii GA znamená definovanie fitness funkcie. V 

prípade optimalizácie rekonštrukcie závlahovej sústavy pomocou GA ide o minimalizá-

ciu rozdielov medzi nameranými hodnotami a simulačným modelom vypočítanými hod-

notami. Jednotlivé riešenia sú počas výpočtu pomocou GA vyhodnocované optimali-

začnou funkciou, ktorá kontroluje simulovaný stav s nameraným v danom riešení 

(chromozóme).  

Vhodnosť chromozómu (teda jedného zakódovaného riešenia problému) pre ďal-

šie a aj jeho genetického príspevku do vý-

sledné

 pokračovanie vo vývojovom procese a ted

ho – optimálneho riešenia, je daná jeho fitness hodnotou optimalizačnej funkcie. 

Boli vyskúšané rôzne formy tejto funkcie, ale väčšinou sa javí dostatočnou priemer dru-

hých mocnín rozdielov. Do tejto funkcie môže byť pomocou váhových koeficientov za-

vedený rôzny vplyv chýb v prietokoch a tlakoch. 

Ako príklad uvádzam tri vzorce na výpočet fitness funkcie, v ktorých ako porov-

návané hodnoty sú hodnoty tlaku vody v potrubí:  

Pobs
Psim

ciaminimalizá

N

n n

n 2

1
)1(∑

=

−
  (1) 

Pobsminim

N
n )1(∑ −

N

N

Psim

ciaalizá n n1=   (2) 

 
n

N

n Pobs
Psimciaminimalizá −

=
1max

1
 (3) n
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Vzhľad

N reprezentuje počet vrcholových uzlov s meranými tlakmi; Pobsn reprezen-

je nameraný tlak vo vrcholovom uzle  n ; a Psimn je modelom simulovaný tlak vo vr-

cho tu) koeficienta drsnosti pre 

skupin

je výpočtová technika jedným z najdôležitejších nástrojov na skvalitne-

nie a z

 práce nebudem popisovať. Je k nemu 

dostup

 

1) Vstupy 

2) Skupiny 

3) Nastavenia 

4) Fitness 

5) Spustenie 

6) Výstupy 

om na: 

 

kCmaxCCmin kkk ∀≤≤    (4) 

 

Kde 

tu

lovom uzle n. Cmink určuje dolnú hranicu (min. hodno

u potrubí k ;  Cmaxk  reprezentuje hornú hranicu (maxim. hodnotu) koeficienta 

drsnosti pre skupinu potrubí k ;  a Ck je hodnota koeficienta drsnosti pre skupinu potrubí 

k. Tieto hodnoty sú automaticky vypočítané genetickým algoritmom na minimálnu hod-

notu z troch účelových funkcií. 

 

6. Popis programu ML Calibrator 
V súčasnosti 

rýchlenie práce ako projektantov, tak aj obslužného personálu rôznych zariadení 

ako sú napr. aj vodohospodárske sústavy pre rozvod vody. Jedným z takýchto nástrojov 

by mal byť aj ML Calibrator, ktorý bol vytvorený za účelom nakalibrovania drsnosti po-

trubí a (alebo) koeficientov postrekovača „k“, ktorý definuje závislosť odberu zo zavla-

žovača od tlaku. Jeho využitie sa viaže na používanie simulačného programu Epanet, 

ktorý však vzhľadom na obmedzený rozsah tejto

ná príručka v anglickom jazyku, ktorá je uvedená v zozname literatúry. Program 

sa skladá zo šiestich hlavných častí (formulárov): 
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Pomocou týchto šiestich formulárov programu ML Calibrator, je užívateľ schopný 

ytvoriť databázu vstupných údajov, nastaviť parametre kalibračného procesu (genetic-

kého algoritmu), spustiť končení kalibračného procesu zapí-

ať výstupné (nakalibrované) hodnoty do výstupných (*.txt) súborov. 
 

8) Načítať z ...  

Pri zaškrtnutí možnosti „Ručne“, môže užívateľ pomocou klávesnice a myši edi-

ch“  a  „Namerané tlaky v uzloch“. Výsledok 

svo  

v

 kalibráciu a následne po u

s

6.1. Vstupy 
Formulár vstupy je určený na editovanie nových vstupných údajov (údaje name-

rané priamo na skutočnej závlahovej sústave) s možnosťou uloženia do txt - súboru, 

alebo načítanie už existujúcich vstupných údajov z txt - súboru. V ľavom hornom rám-

čeku „Namerané hodnoty “ sa ponúkajú dve možnosti: 

7) Ručne 

tovať tabuľky „Namerané prietoky v úseko

jej práce môže kliknutím na tlačítko  „Uložiť “, uložiť do txt – súboru s príponou 

*.mer. Pri zaškrtnutí možnosti „Načítať z ...“, môže užívateľ načítať a otvoriť  už vytvore-

ný txt – súbor s príponou *.mer, ktorý sa automaticky vpíše do oboch tabuliek. Ak je ak-

tívna možnosť „Načítať z ...“, nie je možné editovať ani jednu z tabuliek. V pravej hornej 

časti formulára je rámček s názvom „Vstup siete“, a v ňom tlačítko „Epanet“. Toto tlačít-

ko slúži na načítanie vstupného súboru  vytvoreného simulačným programom Epanet (v 

programe Epanet je to výstupný súbor  *.inp).          
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      Obr. 2  Formulár „Vstupy“ 

6.2. Skupiny 
Skupina znamená, že viac prvkov jedného druhu (ako napr. rúry (úseky), uzly), sú 

zoskupené v jednom súbore a majú spoločnú kalibrovanú veličinu (drsnosť alebo koefi-

cient postrekovača k). Za skupinu však môžeme považovať aj jeden prvok, ako napr. 

jedna rúra alebo uzol. 

Na vytváranie skupín slúžia v tabuľke  „Vytvorenie skupín – Drsnosť “ tri tlačítka („Podľa 

ID“ , „Po jednom“ a  „Podľa priemeru“) a v tabuľke  „Vytvorenie skupín – k “  dve tlačítka 

(„Podľa ID“ a  „Po jednom“).   

 

 

 Otvoriť   *.mer Otvoriť   *.inp
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Po kliknutí na tlačítko  „Podľa ID“ (ID je číslo úseku alebo uzla v terminológii si-

ulačného programu Epanet), je možné rýchlou cestou vytvárať skupiny, v ktorých sa 

achádzajú ID jednotlivých prvkov (úsekov alebo uzlov), pričom stačí zadať od ktorého 

o ktoré ID budú dané prvky v jednej skupine.   

Po kliknutí na tlačítko  „Po jednom“, je možnosť vytvoriť skupiny v ktorých každú 

kupinu bude tvoriť iba jedno ID.  

Po kliknutí na tlačítko „Podľa priemeru“ (táto možnosť je len pre úseky), je mož-

osť vytvoriť skupiny, v ktorých budú len tie úseky, ktoré majú rovnaký priemer rúry - 

da v jednej skupine budú potrubia toho istého priemeru. Následne je možné ľubovolné 

ve skupiny spájať do jednej skupiny (z dvoch skupín s rôznym priemerom potrubia, sa 

ytvorí jedna skupina v ktorej budú dva priemery potrubia).  

Takto vytvorené skupiny sa dajú z tabuľky „Vytvorenie skupín – Drsnosť “ 

ríslušným tlačítkom „Uložiť “ uložiť do txt – súboru s príponou *. Drs a z tabuľky „Vytvo-

nie skupín – k “ uložiť do txt – súboru s príponou *.skk. Podobne ako 

 predchádzajúcom prípade sa dajú takto uložené hodnoty (súbory) znova načítať do 

ríslušnej tabuľky tlačítkom „Otvoriť “.Druhý stĺpec tabuľky MIN a tretí MAX sú hodnoty 

tervalu, v rozmedzí ktorého sa bude kalibrovaná hodnota hľadať. Štvrtý stĺpec je urče-

ý na zadanie iniciálnej hodnoty kalibrovanej veličiny. Od tejto hodnoty bude program 

ačínať hľadať kalibrovanú veličinu. Vo všetkých týchto troch stĺpcoch je dôležitý odbor-

ý úsudok, cit a skúsenosti užívateľa. 

m

n

p

s

n

te

d

v

  

p

re

v

p

in

n

z

n
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Obr. 3  Formulár „Skupiny“ 
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6.3. Nastavenia 
Ako tretí v poradí je formulár „Nastavenia“. Tu má užívateľ možnosť nastavovať 

druh selekcie, kríženia, mutácie, počet generácií, veľkosť populácie a maximálny čas 

kalibrácie. Tieto údaje budú neskôr použité vo výpočte. Vľavo hore sú ponúknuté dve 

základné možnosti: 

Ponechať predvolené. 

Špecifikovať vlastné. 

„ Ponechať predvolené“ znamená použiť v kalibračnom výpočte pôvodné nastave-

nia.  Ak užívateľ aktivuje možnosť „Špecifikovať vlastné“, môže nastaviť vlastné nasta-

venia. Kedykoľvek  je možné znova aktivovať možnosť „Ponechať predvolené“ 

a automaticky sa nastavia všetky nastavenia ako pôvodné nastavenia.  

 

   
Obr. 4  Formulár „Nastavenia“ 
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6.4. Fitness 
Ako jedna z najdôležitejších častí kalibračného programu je fitness funkcia,  ktorá 

slúži programu k vyhodnocovaniu zhody nameraných a vypočítaných parametrov. Táto 

usmerňuje vývoj optimalizačného procesu genetických algoritmov k nájdeniu najvhod-

nejších hodnôt kalibrovaných parametrov. V tomto formuláre sa ponúkajú na výber tri 

dolnej časti nastavenie tolerancie fitness. Tolerancia fitness ur-

 (+

typy fitness funkcie a v 

 X %) sa bude vypočítaná hodnota fitness funkcie považovať čuje v akom  intervale

za postačujúcu. 

 

 
Obr. 5  Formulár „Fitness“. 
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6.5. Spustenie 
Vo

 

a“  

ý-

í 

 

 

 

 

Obr. 6 Formulár „Spustenie“ 

 formulári „Spustenie“ sa tlačítkom „Spustiť “ spúšťa (štartuje) samotný proces au-

tomatickej kalibrácie. Stlačením tlačítka „Koniec“, užívateľ ukončí automatickú kalibráciu

a z doterajšieho výpočtu bude vybrané najlepšie riešenie. Rámček „Priebeh vývoj

slúži ako ukazovateľ okamžitého stavu priebehu kalibrácie a dosiahnutých  medziv

sledkov. Druhý rámček  „Súhrn nastavení “, slúži na zobrazenie použitých nastaven

v kalibračnom výpočte. 
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6.6. Výstupy 
Do formulára „Výstupy “ sa automaticky zapíšu výsledky kalibrácie. Všetky tabuľky 

nachádzajúce sa na tomto formuláre, je možné uložiť do txt – súboru. Tabuľky „Porov-

nanie hodnôt“ s príponou *.por a tabuľku „Výsledok kalibrácie skupín“ s príponou *.vys. 

Aby bola zabezpečená ochrana údajov v tabuľkách, nie je možné do nich vstúpiť 

a ručne meniť alebo editovať hodnoty. Program tiež automaticky uloží nakalibrovanú si-

eť, t.j. *.inp súbor do adresára, z ktorého načítal aj pôvodnú nenakalibrovanú sieť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Formulár „Výstupy “ 
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7. 

ktoré 

oftwarové riešenia, ako napr. v tejto práci prezentovaný návrh programu na automatic-

kú kalibráciu simulačného modelu hydraulickej časti závlahovej stavby. 

iteratúra 

ISTÝ, M.: Nové optimalizačné techniky pre návrh a rekonštrukciu tlakových rozvodov 

ody v závlahách. In.: XI. Medzinárodní vědecká konference. 18.-20. októbra 1999 Br-

o, Sborník přednášek Mezinárodní vodohospodářské kolokvium Brno 20.X.1999, pp 

5-18 

PANET Programmer's Toolkit Users Manual, US EPA, USA 2000 

PANET Users Manual, US EPA, USA 2000 

enetic Server Users Manual, NeuroDimension, Inc., USA 1999 

EINIGE V. et al: Závlahové stavby. Bratislava STU 1998 

RÍBIK J., ALENA J., BAYER J., ČISTÝ M.: Rekonštrukcia modernizácia a exploatácia 

ávlahových sústav v podmienkach transformovaného poľnohospodárstva. Správa výs-

umného projektu, VUZH Bratislava 1997 

M.HOLÝ a kol.: Závlahové stavby Praha SNTL 1976 

Záver 
Nie je možné stanoviť všeobecné pravidlá pri rekonštrukciách a iných inžinier-

skych prácach na našich existujúcich závlahových sústavách. Každá sústava má iný 

problém s ktorým je potrebné sa vysporiadať – napríklad iný stav opotrebovanosti, v 

inom zmysle je po rokoch od svojej výstavby nevyhovujúca a má iné predpoklady k to-

mu, ako tento stav napraviť. Je a zostane tvorivou úlohou projektanta sa s konkrétnou 

sústavou citlivo vysporiadať.  Pri tomto tvorivom procese ho môžu podporiť nie

s
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Riešiteľ:   Bc.Antónia Balážová, STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

student: V. ročníku, štud. odbor: Vodné hospodárstvo a vodné stavby 
 

Vedúci práce: Ing. Dana Baroková 
STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

Katedra  vodného hospodárstva krajiny 

podzemných vôd bola riešená v ľavostrannej inundácii 

matický model bol 

spracovaný pre dva scenáre. Prvý scenár, súčasný stav, kde dominantný vplyv na 

hladinový režim podzemných vôd má prietokový a teda aj hladinový režim v ramenách, 

 prognóza hladinového 

hrádzok v pôvodnom koryte 

 

 

eho účinku Dunaja. 

erakcia povrchových a podzemných vôd v inundačnom 
území Dunaja 

 

 

 

Anotácia práce: 
 

Interakcia povrchových a 

Dunaja, ohraničená prívodným kanálom a riekou Dunaj. Mate

ktoré sú dotované cez nápustný objekt Dobrohošť. Druhý scenár,

režimu podzemných vôd po plánovanom vybudovaní pre

Dunaja. Numerickým výpočtom, pomocou metódy konečných prvkov, sa dokázalo

zlepšenie hladinového režimu podzemných vôd vplyvom uvažovaných prehrádzok,

zmiernenie dokonca až vymiznutie drenážn
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1. Úvod 

 Posúdenie hladinového režimu podzemných vôd bolo zvolené v inundačnom 

území Dunaja. Územie je ohraničené pravostranným priesakovým kanálom prívodného 

kanála (PPK PK), pri Vodnom diele Gabčíkovo pokračuje táto hranica ako odpadový 

kanál derivačného kanála a pôvodné koryto Dunaja uzatvára riešenú oblasť pri obci 

Sap (príloha1).  

 Modelovanie hladiny podzemnej vody záujmového územia bolo uskutočnené pro-

gramom ANSYS pre dva scenáre. Prvý scenár, súčasný stav, kde dominantný vplyv na 

hladinový režim podzemných vôd má prietokový a teda aj hladinový režim v ramenách, 

ktoré sú dotované cez nápustný objekt Dobrohošť. Scenár 2, prognóza hladinového re-

žimu podzemných vôd po plánovanom vybudovaní prehrádzok v pôvodnom koryte Du-

naja.  

 

ého územia 

2.1

sú mesiace január a február.  

cké pomery 
 
Záujmové územie ako súčasť Podunajskej nížiny má v makroskopickom pohľade pre-

važne rovinatý charakter. Mierny sklon je v smere SZ – JV, a to z úrovne 124 m n.m. na 

úroveň 113 m n.m.. Nachádzame tu hydraulicky zložitý  systém dunajských ramien ako 

aj množstvo terénnych nerovností. Riečne ramená tu vytvárajú štyri významné celky.  

 

2. Popis záujmov

. Meteorologické podmienky Žitného ostrova 
 
 Inundačné územie Dunaja ako súčasť Žitného ostrova patrí do Podunajskej nížiny. 

[7] Oblasť Žitného ostrova patrí u nás k najsuchším. Dlhodobý zrážkový úhrn je 487 až 

580 mm. Najvyšší podiel zrážok je v mesiacoch máj, jún a júl zväčša vo forme búrko-

vých dažďov. Na jeseň dominuje hlavne mesiac november a najchudobnejšie na zrážky 

 

2.2. Geomorfologické, geologické a pedologi
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 Geologicky sa záujmové územie zaraďuje do Podunajskej panvy, presnejšie do jej 

centrálnej časti. Kvartérne sedimenty, ktorými je povrch územia pokrytý, majú mocnosť 

v rozpätí od 30 do 300 m. Vodonosné horizonty inundačného územia, kvartérne sedi-

menty (štrky, štrkopiesky), sa vyznačujú vysokým filtračným koeficientom, rádovo 10  

m.s . Pokryvné vrstvy, ktoré sa nachádzajú na štrkoch, resp. štrkopieskoch, sú tvorené 

náplavami či už Dunaja, alebo ramien v inundačnom území. Prevládajú v nich hliny, 

piesčité hliny, prachovité alebo ílovité hliny. Ich mocnosť je veľmi rozdielna, pohybuje sa 

od 0,5 do 4,0 m. Stavba a mocnosť týchto vrstiev sa môže meniť na krátke vzdialenosti, 

pretože ich vývoj je závislý na hydrodynamickom režime Dunaja (najmä pri povodňo-

vých prietokoch).  

 

 

arakteristika oblasti  

3.1. Dobrohošť 

  spojovacej hrádze 

zdrže. [2] Jeho účelom je zabezpečiť  dotáciu vody do ľavostranného inundačného 

meňa. V dne je uložená fólia PVC hrúbky 0,6mm, ktorá 

emá tesniaci charakter (nebola zvarovaná). Úsek medzi odberným objektom Dobro-

hošť a prívodným kanálom do ramennej sústavy tvorí odtokový žľab dĺžky 244,80 m, 

poz . Pokra-

 

-3

-1

3. Ch

 

Odberný objekt do ramennej sústavy je vybudovaný v km 1,8

územia Starého koryta Dunaja v rkm 1840,0 - 1820,0. Prívodný kanál do ramennej sú-

stavy začína južne od obce Dobrohošť pri kamennej prehrádzke a končí pri jestvujúcej 

ochrannej hrádzi Dunaja. Jeho dĺžka je 1836,0 m. Sklon nivelety je 0,5%o, šírka v dne je 

38,0 m a sklon svahov kanála je 1:2,5. Kanál je opevnený betónovými prefabrikátmi op-

retými o pätku z lomového ka

n

dĺžny sklon 8,39 % a šírky 40 m v dĺžke 30 m pri napojení na odberný objekt

čuje sklzom, ktorý má šírku 15 m pri napojení na prívodný kanál.  
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- počet  haťových otvorov 3 

- kóta vtoku 127,90 m Bpv

- šírka haťového poľa 12 m 

- pre

 

234 m .s  

hydraulické 

ľa 
 

norná     stena 
 

- od nej inundácie Du-
 

      

ým brehom Dunaja a 

riečnymi prehradeniami inundácie. 

Línia prehradenia A 

padová hrana hate, prah 128,40 m Bpv

- max. kapacita hate pri hladine v zdrži 131,10 

  m Bpv 
3 -1

- hradiaca výška 3,6 m 

- hradenie klapky 

- typ ovládania 

- pred každou klapkou je osadená jedna tabu

  provizórneho hradenia  h= 700 mm 

- pred každou klapkou je osadená plávajúca 

ber pre dotáciu ľavostran

naja 

        

                                                                    - 

minimálny  6,0 m3.s-1 

                                                        

                            - normálny prevádzkový 

28,0-40,0 

m3.s-1 

                                                                 

                 - záplavový krátkodobý 234,0 m3.s-1 

 

3.2. Prehrádzkové línie ramennej sústavy 
 Územie ľavostrannej inundácie Dunaja v rkm 1820-1840 je rozdelené do siedmich 

sekcií ohraničených ľavostrannou hrádzou Dunaja, zvýšeným ľav

p

 sa nachádza v rkm 1838,10 Dunaja a tvorí ju kamenná pre-

rádzka nehradená. 

 Línia prehradenia B dĺžky 2008 m sa nachádza pri rkm 1835,0 Dunaja. V línii B sú 

nehradené priepady s možnosťou zahradenia. 

h
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- min. kóta prehradenia územia 121,80 m Bpv 

stov 

tov 119,40 m Bpv 

prepadov  

121,14 m Bpv 

epadu nápustného objektu do materiálovej jamy 
120,20 m Bpv  

adu výpust. objektu z materiálovej ja 118,95 m Bpv 

ádza pri rkm 1832,0 Dunaja. Ohraničuje 

ovodňovú hladinu medzi líniou B a C. 

120,60 m Bpv 

ch priepustov 150/200 cm 8 

118,0 m Bpv 

1+1 

120,0  m Bpv 

du z materiálovej jamy B 118,95 m Bpv 

0 m  1830 Dunaja. Ohraničuje úze-

vou hladinou. 

9,50 m Bpv 

čet hradených priepustov 150/200 cm 4 

- kó pad 7,60 m Bpv 

- počet priepu 13 

- kóta priepadu priepus

- počet pevných nehradených 3+1

- kóta priepadov 

- kóta pri

A  

- kóta priep my B 

 

  Línia prehradenia C, dlhá 2095 m sa nach

územie pre spoločnú prevádzkovú a p

- min. kóta prehradenia územia 

- počet hradený

- kóta priepadu priepustov 

- počet pevných nehradených priepadov (C.1 + mater. 

jama B)  

- kóta priepadu do materiálovej jamy B 

- kóta priepa

 

  Línia prehradenia D, dlhá 182 , pri rkm

mie so spoločnou prevádzkou a povodňo

- min. kóta prehradenia územia 11

- po

ta prie u priepustov 11

- počet pevných nehradených priepadov (D1+D2) 3 

- kóta priepadov 118,45 m Bpv 
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  Línia prehradenia územia E, dlhá 1861 m, končí pri rkm 1828,80 Dunaja. Zabez-

ovodňovú hladinu v ohran medzi líniou D 

 

iepustov 

2 

ta priepadov 118,50 m Bpv 

 Línia prehradenia územia F, dlhá 3270 m, končí pri rkm 1825,50 Dunaja. Zabez-

eču

2 

padov 117,36 m Bpv 

ĺžka 3906 m, končí pri rkm 1824,0 Dunaja. Zabez-

ečuje spoločnú prevádzkovú i záplavovú hladinu v ohraničenom území medzi líniou F 

 G. 

117,70 m Bpv 

0/200 cm 

ch priepadov (G1+ G3) 

pečuje spoločnú prevádzkovú i p ičenom území 

a E. 

- min. kóta prehradenia 119,20 m Bpv 

- počet hradených priepustov 150/200 cm 7 

- kóta priepadu pr 116,70 m Bpv 

- počet pevných nehradených priepadov (E2-2ks) 

- kó

 

 

p je spoločnú prevádzkovú i povodňovú hladinu v ohraničenom území medzi líniou E 

a F.  

- min. kóta prehradenia územia 118,20 m Bpv 

- počet hradených priepustov 150/200 cm 4 

- kóta priepadu priepustov 116,40 m Bpv 

- počet pevných nehradených priepadov (F1, F2) 

- kóta prie

 

  Línia prehradenia územia G, d

p

a

- min. kóta prehradenia územia 

- počet hradených priepustov 15 3 

- kóta priepadu priepustov 115,90 m Bpv 

- počet pevných nehradený 2 

- kóta priepadov 116,84 m Bpv 
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 Pod líniou G sú vybudované ďalšie prehrádzky H, I, J, ktoré len postupne znižujú 

hladinu vody až po Dunaj a majú charakter stabilizácie koryta. Technicky sú to jednodu-

ché prehradenia ramien zriadené z lomového kameňa. Tieto prehrádzky nemajú zaria-

 preto nimi nemožno nastavovať hladinu vody. Prehrádzky majú 

,20 m Bpv 

113,50 m Bpv 

ú hladinu v Starom koryte Dunaja nad prehrádzkou, ktorej úrovne umožňujú regu-

nej ramennej sústavy na území MR. Odber sa uskutoč-

 brehu Dunaja v rkm 1845,9 a v rkm 1845,4.  

esakový kanál 
 

 Na odvedenie priesakov sú na vzdušnej strane hrádzí vybudované priesakové ka-

nály, ľavostranný a pravostranný priesakový kanál, ktoré odvádzajú priesakové vody. Z 

hľadiska výpočtu nás zaujíma priebeh hladín v pravostrannom priesakovom kanáli. 

 Pravostranný priesakový kanál je vybudovaný pozdĺž pravostrannej hrádze zdrže 

v dĺžke 17,48 km. Svahy v sklone 1:3 sú chránené geotextíliou, priťažené štrkopieskom 

a nad prevádzkovou hladinou zahumusované a osiate. Dno kanála má šírku v km 0,0 - 

4,60  15 m od km 4,60-10,90 šírku 5 m.  

 Pravostranný priesakový kanál prívodného kanála (PPK PK) odvádza priesakovú 

vodu z prívodného kanála do odpadového kanála pod VE Gabčíkovo. Vzdúvacími ob-

jektmi v km 2,2; 5,5; 7,5; 9,5  a 13,10 udržuje hladinu podzemnej vody na požadovanej 

úrovni. Hradiace zariadenia tvoria dvojstavidlá s elektromotorickým pohonom. 

denia na manipuláciu, a

pevnú prepadovú hranu na kótach: 

- prehrádzka H 115,90 m Bpv 

- prehrádzka I 115

- prehrádzka  J1 114,70 m Bpv 

- prehrádzka J2 

 Dočasná dnová prehrádzka je vybudovaná v Starom koryte Dunaja v rkm 1843, na 

spoločnom slovensko-maďarskom úseku. Zabezpečuje spolu s haťou Dunakiliti poža-

dovan

lovaný odber vody do pravobrež

ňuje brehovými otvormi s prahmi na pravom

 

 

3.3. Pri
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3
 

 Odpadový kanál (OK) - odvádza vodu vo vodnej elektrárne Gabčíkovo a plaveb-

ných komôr do koryta Dunaja. Súčasne tvorí plavebnú dráhu. V prípade povodňových 

prietokov v Dunaji odľahčuje staré koryto Dunaja. Dno odpadového kanála pri zaústení 

do koryta Dunaja je na kóte cca 104,0 m Bpv, v úseku km plavebnej dráhy 1,4-5,6 na 

kóte 100,0 m Bpv a smerom pod VE Gabčíkovo dno klesá na kótu 96,50-97,0 m Bpv. 

Svahy OK sú v sklone 1:5 a 1:4 neopevnené, od kóty 105,60-115,00 m Bpv (po bermu) 

sú svahy v sklone 1:3,5 opevnené lomovým kameňom. 

 

- začiatok odpadového kanála (OK) rkm 1811 

- dĺžka OK 8,15 km 

- šírka OK v dne 172,0-210,0 m 

- kóta dna OK (projektovaná) – premenlivá od 96,0-100,0 m Bpv 

104,0 mBpv (od km 

25,0) 

- m 5200 m3.s-1 

ľavá         118,60 - 119,00 m Bpv 

      

. R
Uvažujme prúdenie podzemnej vody v pórovitom prostredí s konštantnou hodno-

tou mernej hmotnosti 

.4. Odpadový kanál 

- kóta prahu pri  vyústení do Dunaja cca 

aximálna kapacita do 

- kóta koruny hrádzí  -

                            -pravá 117,00 - 118,60 m Bpv 

 

 

4 ovnice prúdenia v pórovitom prostredí 

 

gγ ρ= ⋅

 časovou 

zmenou pomerného obsahu vody v pôde θ . 

. Ďalej uvažujme elementárny objemový element pórovi-

tého prostredia V x y z= ∆ ⋅ ∆ ⋅ ∆ . Nech θ  je pomerný obsah vody v pôde a voda prúdi cez 

uvedený elementárny objem. Zaveďme q  - vektor filtračného toku: ( , , )x y zq q q q= . Pre-

veďme bilanciu vody, ktorá preteká cez elementárny objem. Uvedená bilancia spočíva 

vo vyjadrení, že zmena množstva vody v elementárnom objeme je vyrovnaná s
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t
θ∆

∆
0yx zqq q w

x y z
∆∆ ∆

+ + + + =
∆ ∆ ∆

 (4.1) 

kde  je odčerpávanie alebo pridávanie vody do tohto objemu.  

Ak veličina 

w

θ  narastá, jej časová zmena je kladná a naopak. 

Rovnica (4.1) predstavuje bilanciu hmoty v diskrétnom tvare. 

Uvažujme, že diskrétne prostredie je spojité. Nech , , 0x y z∆ ∆ ∆ → , čiže sa dosta-

u vyvíjajúcu sa v čase ) 

neme do bodu a všetky veličiny potom uvažujme v bode.  

Ak je čas blížiaci sa k nule, potom zmena veličiny podľa času sa blíži parciálnej 

derivácii podľa času (jedná sa o okamžitú zmen t

0
t t
θ θ∆ ∂

→ ⇒ →
∆ ∂

. Obdobne sa i ostatné veličiny zmenia z diferenčného tvaru na dife-

ar  

t

renciálny. Rovnica (4.1) prejde na tv

 

Po úprave dostaneme rovnicu spojitosti (ko vare  

 divqθ∂
+

Pre filtračný tok tá

To znamená, že všetky veličiny ú spojité, existuje ich prv

cie.  

0yx zqq q w
t x y z
θ ∂∂ ∂∂

+ + + + =
∂ ∂ ∂ ∂

 (4.2) 

ntinuity) v t

w 0
t

+ =
∂

 (4.3) 

to rovnica vyjadruje zákon zachovania hmoty v spojitom tvare. 

 uvažované v bode s é derivá-

k označíme A φ  ako potenciál, pričom  

 p zφ = +
γ

 (4.4) 

kde p je hydrostatický tlak,  

 z - geodetická výška,  

potom Darcyho filtračný zákon, ktorý hovorí, že filtračný tok závisí od vlastností pórovi-

 γ  - merná tiaž, 

tého materiálu a rozdielu potenciálov možno napísať v tvare  

 q k φ= − ⋅∇  (4.5) 

kde φ∇  je gradient potenciálu, 

 k – hydraulická vodivosť resp. súčiniteľ filtrácie v uvažovanom bode. 
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Dosaďme za q  rov. (4.5) d

 

o rovnice (4.3) a po úprave 

( )div k w 0θ φ∂
− ⋅∇ + =  (4.6) 

– skalár, vektor alebo ten-
t∂

Hydraulická vodivosť resp. súčiniteľ filtrácie k môže byť číslo 

zor. Najvšeobecnejším prípadom je, ak k je tenzor 

 ,    
xx xy xz

yx yy yz ij ji

k k k
k k k k k k

 
= =

 
 (4.7) 

zx zy zz 

Jedná sa o prípad anizotropného prostredia, pričom osi anizotropie nie sú totožné so 

važuje s prípadom, kedy sú osi anizotropie totožné so zvoleným súrad-

nicovým systémom. Vtedy uvedená mat

k k k

 
 

zvoleným súradnicovým systémom (vodorovná rovina - xy, os z je zvislá). 

Často sa však u

ica (4.7) bude diagonálna a súčin v rovnici (4.5) 

možno napísať v tvare 

 0 0yy xx yy zzyk k k k k
x y z

φφ ∂
∂

 ⋅∇ = ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅   ∂ ∂ ∂
 (

0 0

0 0

xx x

zz z

k

k

φ

φ

φ φ φ
∂
∂

∂
∂

  
  ∂ ∂ ∂

     

4.8) 

Potom rovnicu (4.6) môžeme napísať v tvare 

 0xx yy zzk k k w
t x x y y z z
θ φ φ φ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   + ⋅ + ⋅ + ⋅ + =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

 (4.9) 

 

  

 Rovnica (4.9) platí v každom bode priestoru, pričom všetky veličiny v rov-

znamená, že závisia od polohy bodu v priestore. 

ávislosť matice hydraulickej vodivosti (s

vyjadruje nehomogenitu prostredia, čiže 

nici sa od bodu k bodu môžu meniť. To 

Z účiniteľa filtrácie) od polohy v priestore 

( , , )k k x y z= . 

sa nazýva základná rovnica prúdenia v pórovitom pro-
s ričom uvažovaná oblasť je zdola ohraničená nepriepustným podlo-

ím a saturovaná – nasýtená zóna, zložená z viacerých zásobní-

  Rovnica (4.6) 

tredí v priestore. P

ž , nad ním sa nachádz

kov a nad ňou nesaturovaná – nenasýtená zóna. 

Na jej odvodenie boli použité dva zákony: 

Zákon zachovania hmoty (4.3) – rovnica spojitosti  

Darcyho filtračný zákon (4.5). 
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  Keďže v rovnici (4.9) vystupujú dve neznáme funkcie θ  a φ , bolo by 

hodné nájsť vzťah medzi pomerným obsahom vv ody v pôde θ  a potenciálom φ  (re-

spektíve závislosť medzi ich časovými zmenami), aby sa vylúčila jedna neznáma v uve-

e ďalej zaoberať špeciálnym prípa-

dom prúdenia v nasýtenom pórovitom prostredí v tzv. saturovanej zóne, t.j. všetky pó-

ry spojitého pórovitého prostredia sú vyplnené vodou. Nech je saturovaná zóna ohrani-

čená dvoma plochami t

denej rovnici.. 

To však nie je také jednoduché, a preto sa budem

( , , )z x yξ=  a t( , , )z x yη= . Priestor medzi plochami ξ  a η  nazvime 

zásobník – zvodnená vrstva (aquifair). Hranice zásobníka ξ  a η  môžu byť závislé na 

čase. V prípade, že ξ  a η  sú pevné môžeme hovoriť o pevnom zásobníku resp. o tla-

kovej filtrácii. Ak poloha hornej hranice zásobníka ξ  závisí od času jedná sa o zásobník 

s voľnou hladinou resp. o beztlakovú filtráciu s voľnou hladinou.  

  Predpokladajme, že medzi hranicami zásobníka je len saturovaná zóna. 

efinujme pojem špecifická storativita s ako zmenu obsahu vody v pôde D dθ v závislosti 

od zmeny potenciálu dφ  

 ds θ
=  (4.10) 

dφ

Z toho vyplýva, že pomerný obsah vody v pôde θ  je akousi funkciou potenciáluφ  

( )f= .

v rovnici (4.9)derivácia pomerného obsahu vody v pôde θ  podľa času 

ice (4.10 ávame hľ

sový

θ φ z rovnice (4.10) platí d s dθ φ= ⋅ , potom konst.sθ φ= ⋅ +  Nás však zaujíma 

t
θ∂

∂

uvedenej derivácie a dosadení rovn  d

 Ak 

. Po rozpísaní 

) ost adanú závislosť medzi ich 

i zmča m enami θ  a φ  

 s
t t t
θ θ φ φ

φ
∂ ∂ ∂ ∂

= ⋅ = ⋅
∂ ∂ ∂ ∂

 (4.11) 

Dosadením (4.11) do (4.6) dostávame základnú rovnice prúdenia v saturovanom – na-

sýtenom pórovitom prostredí:  

 ( )s div k w 0φ φ∂
⋅ − ⋅∇ + =  (4.12) 

∂t

a v rozpísanom tvare  

 0xx yy zzs k k k
t x x y y z z
φ φ φ φ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + =    ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

w  (4.13) 
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  Dostali sme parciálnu diferenciálnu rovnicu (PDR) 2. rádu v priestorových 

premenných a rovnicu 1. rádu v časovej premennej - PDR parab lického typu. Jed á sa 

o sústavu PDR o jednej neznámej ( , , , )

o n

x y z tφ  v každom bode priestoru ( , , )x y z  medzi 

dvoma rovinami v čase . t

  Aby mala táto úloha (sústava PDR parabolického typu) jediné riešenie, k 

uvedenej rovnici potrebujeme zadať okrajové podmienky (OP), a keďže úloha závisí aj 

od času, je nutné zadať počiatočné podmienky (PP) v tvare 0( , , ,0) ( , , )x y z x y zφ φ=  v 

každom bode roviny ob cie 0tlasti filtrá a v čase = . Ak sú dané OP a PP, potom úloha 

(4.13) má jediné riešenie. Úloha (4.13) spolu s OP a PP sa nazýva začiatočno-
okrajová úloha pre PDR parabolického typu. Táto sa dá riešiť rôznymi metódami 

(metóda konečných prvkov, metóda konečných rozdielov), na základe ktorých bolo vy-

vinutých množstvo matematických modelov. (Ansys, Triwaco)  

  Za predpokladu, že sa žiadna z uvedených veličín vo vertikálnom smere 

transformovať troj-dimenzionálny problém na dvoj-dimenzionálny nasledovne: 

Zaveďme veličinu  - piezometrickú výšku, ako priemernú hodnotu veličiny po výške 

sp. prieme raulický potenciál v zásobníku. 

 

veľmi nemení (Dupuitov predpoklad), čiže sa jedná o tzv. rovinné prúdenie, možno pre-

h

re rný hyd

h

ξ

η

( , , , )
( , , )

x y z t dz
x z t

φ

ξ η
=

−

∫
 (4.

Piezometrická výška reprezentuje polohu hladiny zásobníka s voľnou hladinou nad po-

14) 

rovnávacou rovinou – hornú hranicu saturovanej zóny. 

Po odvodení a dosadení do (4.13) dostávame všeobecnú nelineárnu rovnicu neustále-

nej filtrácie v rovine tzv. Bousinesqovu rovnicu v tvare: 

 ∂  ⋅ −( )( ) ( ) ( )xx yy
h h hs h n k h k h w
t x x y y

η η η
 ∂ ∂ ∂ ∂⋅ − + ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ + =  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

0  (4.15) 

Zavedením súčiniteľa zásobnosti ( )( )s h nµ η= ⋅ − +  rovnica (4.15) prejde na tvar 

 ( )yyk h
y

⋅
∂

( )xx
h hk h W

x x y
η η

 ∂ ∂ ∂ ∂ ⋅ − ⋅ + − = ⋅  ∂ ∂ ∂    t
hµ ∂

⋅ −
∂

 (4.16) 

čerpávanie v bodekde W  je priemerné od  ( , )x y  pozdĺž -ovej súradnice.  z
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  Za predpokladu, že sa piezometrická výška v čase nemení, pravá strana 

rovnice (4.16) je nulová. Dostávame rovnice ustálenej filtrácie s voľnou hladinou  

h h
x x

( ) ( )xx yyk h k h W
y y

η η ∂
⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ − =   ∂ 

0  ∂ ∂ ∂ 
∂ ∂ ∂ 

 (4.17) 

tvoruhol-

anie materiálových charakteristík, 

v našom prípade transmisivita, je zadávaná cez polynomickú funkciu (kap.5). Po geo-

etrii, vytvorení siete, prira lu oblasti a zadaní okrajových podmienok 

je možné urobiť vlastné riešenie.  

GENERAL POSTPROCESSOR 

rov. Zá-

is výsledkov výpočtov je taktiež v tabulárnej forme alebo výstupných súboroch. 

 

 

 

 

5. Metodický postup riešenia 
 

Riešenie hladinového režimu podzemnej vody v inundačnom území Dunaja bolo usku-

točnené programom ANSYS 5.6. Analógia termálnej analýzy a prúdenia podzemnej vo-

dy je vysvetlená v kapitole 6.  

 

PREPROCESSOR 

Po definícii typu úlohy (termálna analýza) ostáva v ponuke programu ANSYS 40 typov 

elementov konečných prvkov. PLANE 55 - dvojdimenzionálny tuhý element, š

níkové konečné prvky, teplota (piezometrická výška) v štyroch vrcholoch – bližšia špeci-

fikácia modulu použitého pri výpočte. Zadefinov

m dení čísla materiá

 

SOLUTION 

Riešenie hladín podzemnej vody aktuálneho zaťažovacieho kroku prebieha ako neline-

árne, s nekonvergujúcim výsledkom.  

 

Prezentácia výsledkov v grafickej forme, vo forme izočiar alebo vo forme vekto

p
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6 r é a vstupné podmienky riešenia . Ok ajov
Program ANSYS je možné využiť na riešenie priebehu HPV vďaka analógii diferen-

iálnych rovníc termodynamiky (6.1) a prúdenia podzemnej vody (6.2). [3] 

Rovnica termodynamiky   

c

( ) ( ) ( ) ( )T Tc T T T T
t x x y y

ρ λ λ
 T∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⋅ = +   ∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

  (6.1) 

  

Rovnica prúdenia podzemnej vody 

( ) ( )h hk h k hµ η
 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = ⋅ − + ⋅ −

hη
t x x y y∂ ∂ ∂ ∂ ∂   

 (6.2) 

Analógia 

 ( ) ( )T k hλ η⋅ −  (6.3

  

) 

 ( ) ( )c T Tρ µ⋅  (6.4) 

kde η  je kóta nepriepustného podložia, 

xxT K=  - prietočnosť, transmisivita zvodnenej vrstvy, definovaná rovnicou

 ( )T K k h k h kη η= = ⋅ − = ⋅ − ⋅  (6.5) 

µ  - voľná zásobnosť, storativita 

xx

h  - piezometrická výška 

Program ANSYS používa metódu konečných prvkov na riešenie úlohy ustáleného dvoj-

rozmerného prúdenia podzemnej vody v horizontálnej rovine v homogénnom izotrop-

nom prostredí. 

Aby bolo možné v danej oblasti Ω

ť 1Γ

ýšk h  Ω  je rovinná s ortogonálnym súradni-

ienkou

] Urč

 typ , k

asti hranice 1Γ  priamo hodnotu hľ

ometrickej výšky)

 (6.6) 

adanej funkcie (pie-

 h ,  

 riešiť konkrétnu úlohu ustáleného prúdenia pod-

zemnej vody, nestačí poznať diferenciálnu rovnicu popisujúcu daný dej. Na riešenie 

roblému je nutné charakterizova  aj okrajové podmienky na hranici oblasti . Hľada-

a . Oblasť

p

nou neznámou je piezometrická v

covým systémom ( ,  )x y , t.j. prúdenie je plošné. Pri riešení rovinného prúdenia pod-

zemnej vody sa vyskytujú okrajové podmienky troch typov. V našom prípade uvažujeme 

 okrajovou podm  prvého u torá je stabilná (alebo Dirichletova) okrajová 

odmienka (6.6).[1 uje na č

s

p

z

( )0 1,    na   ,h h x y Γ=  
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Oblasť hrúbka 
kstredná η⋅  

A 23 0,046 

B 60 0,12 

C 93 0,186 

D 123 0,246 

F 157 

(príloha 2), v ktorých sa zadávajú rôzne, od 

hrúbky vodonosnej vrstvy závislé, absolútne E 139 0,278 

0,314 

G 157 0,314 

I 127 0,254 

J 113 0,226 

L 70 0,14 

M 50 1 

je hodnota koeficienta filtrácie 2.10-3 m.s-1. 

Lineárny člen h – piezometrická výška je 

hľadanou hodnotou, takže sa hodnota 

t nsmisivit upravuje počas výpočtu hladiny 

podzemnej vody programom ANSYS. 

 

 

 

H 137 0,274 

K 90 0,18 

0,

 

nici riešeného územia. Uvažovali 

sme s nimi ako s hodnotami piezometrickej výšky v daných bodoch, t.j. na styku hladiny 

so svahom koryta je hodnota piezometrickej výšky zhodná s hodnotou výšky hladiny. To 

znamená, že boli zadávané hodnoty hladín v pôvodnom koryte Dunaja, PPK PK a od-

padovom kanáli. Tieto okrajové podmienky by však nedostatočne charakterizovali rie-

ené územie, keďže sa v tejto oblasti nachádza ramenná sústava a štrkové jazerá. Pre-

to bolo potrebné rozšíriť vstupné okrajové podmienky aj na vnútro oblasti. Okrajové 

podmienky v ramennej sústave, t.j. kóty hladín v jednotlivých líniách pri prietoku 28 
3.s-1, boli získané z konzumčných kriviek jednotlivých línií, zostavených z meraní na 

modeli(príloha 5).[6] Okrajové podmienky pre ramennú sústavu sú rovnaké pre oba rie-

áre. Vypočítaný priebeh hladín v starom koryte Dunaja, pre stav bez prehrád-

ok a stav s prehrádzk potrebné matematicky upraviť tak, aby hodnoty slú-

h zadefinovaných v programe Ansys (príloha 10). 

m e interpoláciu hodnôt pomocou programu Ma-

themat

 Vstupné hodnoty transmisivity sú zadávané v polynomickej forme 

Okrajové podmienky sú hodnoty hladín na hra

š

m

šené scen

z ami [7], bolo 

žili ako okrajové podmienky v bodoc

Pod atematickou „úpravou“ rozumiem

ica.  

T k h k η= ⋅ − ⋅ . 

Absolútny člen k η⋅  sa mení vzhľ

vodonosnej vrstvy (príloha 4,tab.6.1). Preto bolo 

riešené územie rozdelené na 13 podoblastí 

členy (tab.6.1). Koeficient pri lineárnom člene, k, 

ra y 

 

ab. 6.1 Vstupné údaje ab eho koeficientu transmisivity 

adom k hrúbke 

T solútn
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7. Vý
 

Pre riešené scenáre - scenár 1 (ramenná sústava - 28 m .s , Dunaj bez pre-

hrádzok - 200 m .s , derivačný kanál - 1500 m .s ) a scenár 2 (ramenná sústava - 28 

m .s , Dunaj s prehrádzkami - 200 m .s , derivačný kanál - 1500 m .s ) sú vykreslené 

hladinové režimy podzemnej vody (prílohy 6,7) a vektorové pole filtračných rýchlostí 

(prílohy 8,9). 

Scenár 1 - maximálna hodnota (MX=121,47 m n.m.) hladiny podzemnej vody sa 

nachádza v oblasti nápustného objektu Dobrohošť a postupne sa hodnoty piezometric-

kej výšky smerom k dolnej časti územia znižujú. Ramenná sústava má dotačný účinok 

na celej svojej ploche a vytvára akúsi strechu. (riešené pre prípad, keď prietok  v ra-

mennej sústave je 28 m .s , koryto Dunaja bez prehrádzok, derivačný kanál 

s prietokom 1500 m .s ). Scenár 2, pre rovnaké prietoky ako predošlý scenár, len hod-

nota okrajovej podmienky, týkajúca sa koryta Dunaja, je vyššia vďaka navrhnutým pre-

hrádzkam.(príloha 10) Vzhľadom k tomuto rozdielu, hladina podzemných vôd v roz-

medzí 122-121 m n.m. sa nachádza na hranici s riekou Dunaj na väčšej ploche ako je 

plocha s rovnakou hodnotou v prvom s

na celom záujmovom území, hlavne 

drenážny účinok. Zníženie filtračných 

potvrdzuje vymiznutie drenážneho účin

trikrát väčšie v tejto oblasti.(prílohy 6,7

 

8. Záver 
 

Výsledkom matematického mode

v inundačnom území Dunaja je priebeh roizohýps) 

a vektorové pole filtračných rýchlostí pre dva konkrétne scenáre.  

Numerickým výpočtom, pomocou metódy konečných prvkov, sa dokázalo zlepšenie 

hladinového režimu podzemných vôd vplyvom uvažovaných prehrádzok v starom koryte 

Dunaja, zmiernenie, dokonca až vymiznutie drenážneho účinku Dunaja.  

sledok modelovania hladiny podzemnej vody 

3 -1

3 -1 3 -1

3 -1 3 -1 3 -1

3 -1

3 -1

cenári. Zvýšenie hladín podzemných vôd nastalo 

v priľahlej oblasti rieky Dunaj, ktorá stráca svoj 

rýchlostí v druhom scenári v oblasti rieky Dunaj, 

ku, v prvom scenári sú filtračné rýchlosti rádovo 

) 

lovania hladinového režimu podzemných vôd 

 izočiar hladiny podzemných vôd (hyd
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Ďalším modelovaním, zmenou veľkosti prietokov v ramennej sústave, v starom ko-

ryte Dunaja a v derivačnom kanáli, je možné navrhnúť vhodnú reguláciu dotácie ra-

mennej sústavy a tým zabezpečiť optimálnu úroveň hladiny podzemnej vody v riešenom 

území.  

ogramom ANSYS je možné rieši j neustálené prúdenie po zemnej vody tejto 

oblasti. 
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- odľahčovacie komory na jednotnej stokovej sústave ako zdroj znečistenia recipientu 

- možnosti posúdenia vplyvu činnosti odľahčovacích komôr na recipient pomocou bi-

lančných veličín pre územie SR 

- vzťahy pre výpočet bilančných veličín 

- vstupné podklady pre výpočty bilančných veličín a ich rozbor 

- výpočty a rozbor výsledkov 

- zhodnotenie vzájomnej interakcie bilančných veličín a návrhovej výdatnosti 

medzného dažďa  ako hlavného parametra pre návrh odľahčovacích komôr 

- porovnanie s dostupnými zahraničnými metodikami posudzovania činnosti 

odľahčovacích komôr 

sudzovania odľahčovania na vodné toky vo vybraných lokali-
tách Slov
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1. Úvod 

sieťach, za účelom redukcie množstva dažďových vôd privádzaných do čistiarne odpa-

dových vôd. Týmto sa sleduje zmenšovanie nerovnomerného zaťažovania čistiarne 

ažďovými vodami. Pri návrhu odľahčovacích komôr je zároveň požadované, aby ne-

ochádzalo k zníženiu najmenšej účinnosti čistenia zmiešaných odpadových vôd 

vacej ko-

mory neprek

ích komôr by sa malo uskutočniť so zreteľom na hospodárenie s dažďovými vodami 

ivými odľahčovacími komorami, ako aj 

v celom odk ním úsekom recipientu. 

V súčasnosti hujú podľa metódy medzného dažďa 

 zmysle STN 75 6261 [1]. Táto metóda nahradila v minulosti používanú metódu tzv. 

miešavacieho pomeru, nakoľko tento neposkytoval žiadne ďalšie informácie 

 samotnej funkcii odľahčovania. V časopise Vodohospodársky Spravodajca bola 

jnená séria článkov o parametroch návrhu a funkcii odľahčovacích 

omôr [2], [3], [4] a následne aj reakcie k daným článkom. Na túto polemiku nadviazal 

 

autorov po zavedení komplexnom doriešení návrhu a posúdenia navrhnutej odľahčova-

nt a z hľadiska funkčnosti samotnej komory. 

 aspekte posudzovanie 

táva sa problematika posúdenia ich činnosti v kontexte 

dom  som si 

vzť čných veličín na posudzovanie činnosti odľahčovacích komôr, 

s cieľom overenia reálnosti výstupných hodnôt a kvantifikácie účinkov jednotlivých pa-

rametrov vystupujúcich v daných vzťahoch. 

 

Odľahčovacie komory predstavujú objekty navrhované na jednotných stokových 

d

d

a hlavne, aby nárazové znečistenie recipientu odpadovými vodami z odľahčo

ročilo prijateľnú mieru. Preto je treba zdôrazniť, že navrhovanie odľahčova-

c

a mestskými odpadovými vodami nad jednotl

analizovanom povodí spolu s ČOV a ovplyvňova

 sa odľahčovacie komory navr

v

z

o

v ročníku 2000 uvere

k

článok uverejnený v časopise Vodohospodársky Spravodajca 5/2001 [7] o stanovovaní

bilančných veličín pre posudzovanie činnosti odľahčovacích komôr. Zaujala ma snaha 

cej komory z hľadiska dopadu na recipie

Nakoľko v súčasnosti platné technické normy neriešia v žiadnom

činnosti odľahčovacích komôr s

novelizovaného Vodného zákona a pripravovanej legislatívy nanajvýš aktuálna. Vzhľa-

 na uvedené, aj na dôležitosť samotných objektov odľahčovacích komôr,

ako cieľ mojej práce stanovil preskúmať, pokiaľ možno čo najobjektívnejšie navrhované 

ahy pre výpočet bilan
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2. Teoretický model 
 

Me

         

 

dzi bilančné veličiny pre posudzovanie činnosti odľahčovacích komôr zaraďujeme 

: 

počet prípadov odľahčovania v priebehu priem. roka resp. teplého polroka (ďalej „m“) 

trvanie odľahčovania v priebehu priemerného roka resp. teplého polroka (ďalej „T“) 

podiel objemu dažďových vôd odvádzaných do ČOV počas teplého polroka (ďalej 

„PDČ“) 

špecifický objem odľahčovaných vôd do recipientu (ďalej „v“) 

priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami privádzané do recipientu z odľahčovacej 

komory počas teplého polroka (ďalej „L“) 

Pri výpočte bilančných veličín budem vychádzať zo vzťahov navrhnutých autormi článku 

[7]  

Trvanie odľahčovania T v hodinách počas teplého polroka určíme pomocou rovnice : 

T = ((0,32.ψ + 0,68)/ts0,087).(((a.pγ/(qm + d))^(c-1)) + (5/ts0,35) – b)             (hod)    

(1) 

Kde – ts je čas dotoku v stokovej sieti z povodia prislúchajúceho odľahčovacej komore 

v minútach, 

qm je zadaná hodnota výdatnosti medzného dažďa v l.s-1.ha-1, 

ψ je podiel spevnených plôch, 

parametre a,b,d,γ sú určené tabuľkovými hodnotami [7], 

parametre p a c sa určia nasledovne: 

c = α.pα1                                                                         

(2) 

t = k.(10.p + 0,5)-z + 10                                        

(3) 

p = (((1-c).(2,778.Hs + t.d))/a.(t + b)1-c – b1-c))^γ-1                   (4) 

Kde k, z, a, b, d, α, α1, γ sú tabuľkové hodnoty [7] a Hs je dažďový úhrn za teplý polrok 

pre určitú lokalitu 
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Vzťah (4) predstavuje implicitnú rovnicu a preto je potrebné riešenie iteračným spôso-

bom postupným volením hodnoty p a dosádzaním do vzťahov (2) a (3) a následným vý-

počtom parametra p. 

Počet prípadov odľahčovania počas teplého polroka sa vypočíta pomocou rovnice : 

m =  k.(((a.pγ/(q  + d))^(c-1)) + (240/q 0,775) – b)                     

í na základe nasledovného vzťahu (v prípade k>1,0 dosadzuje sa k = 1,0) : 
0,775 n                  (6) 

0,51

ľahčovacej komore 

 zadaná hodnota výdatnosti medzného dažďa v l.s-1.ha-1, 

ý vzťah : 

                  

            (9) 

nicu (4). 

dzaných do ČOV počas teplého polroka môžeme 

pom cou 

 = 100.( Hs – 0,1.v). Hs-1    (%)         (10) 

 urč ú lok itu v m. 

merné zaťaženie znečisťujúcimi látkami privádzané do recipientu z odľahčovacej 

vnice  

ovodia stokovej siete prislúchajúcej k odľahčovacej komore, parame-

tre v a ψ sú známe (viď hore) a c je priemerná koncentrácia znečisťujúcej látky 

v odľahčovaných vodách v g/m3. 

m m

(5) 

Kde parametre a, b, c, d, α, α1, γ sa stanovia ako pre rovnicu (4) a korekčný koeficient 

k sa urč

k = qm .(0,342 + 0,268.ψ)/ ts       

n = 0,095. qm                           (7) 

Kde – ts je čas dotoku v stokovej sieti z povodia prislúchajúceho od

v minútach, 

qm je

ψ je podiel spevnených plôch. 

Pre výpočet špecifického objemu odľahčovaných vôd do recipientu sa použije nasle-

dovn

v = ((0,67 + 0,33.ψ-¹).5,76 a.pγ/(( ts + 2)0,26.(1 – c))).((Tdm + b)1-c – b1-c – (1-c)Tdm/(Tdm + 

b)c)               

     (8) 

Tdm = ((a.pγ/(qm + d)-1)^(c-1)) – b

Kde parametre a, b, c, d, α, α1, γ sa stanovia ako pre rov

Podiely objemov dažďových vôd odvá

vypočítať o rovnice : 

PDČ

Kde Hs je dažďový úhrn za teplý polrok pre it al m

Prie

komory počas teplého polroka sa vypočíta pomocou ro  :

L = c.Sp.ψ.v/1000  (kg/tp)                     (11) 

Kde Sp je plocha p
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Približné hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok (g/m3) udáva tabuľka : 

 

Tab.1 – koncentrácie znečisťujúcich látok 

Ukazova-

teľ 

NL BSK5 CHSK ár. * N P Kol. z

Min 176 43 250 21 6,5 105 

Priemer  425 90 380 24,8 10  

Max  647 225 0 108 53  28,5 14 

 

* - údaj je v jedincoch na 100 ml vzorky 

 

 

3. Rozbor 
 

Za účelom porovnania vzťahov pre výpočet bilančných veličín resp. posúdenia 

a ú emí en kej R publ y. Vý očet prebiehal za nasledovných 

redpo  : 

   

nej lokalite. 

zného dažďa budú vo-

 polohy konkrétnej lokali-

 zrážk hrnu stupu ceho o vý čtu bilančn

reálnosti výstupných veličín som zvolil výpočet hore uvedených bilančných veličin pre 

štrnásť lokalít n z Slov s e ik p

p kladov

Plocha povodia  a jeho parametre budú pre všetky lokality identické t.j. Sp = 95 ha a       

ψ = 0,4. 

2. Parametre lokality, ako napr. zrážkový úhrn a tabuľkové veličiny sú konkrétne tabuľ-

kové hodnoty prislúchajúce da

3. Parametre predstavujúce čas dotoku v kanalizačnej sieti z hydraulicky najvzdialenej-

šieho miesta po odľahčovaciu komoru a hodnota výdatnosti med

lené hodnoty identické pre výpočty bilančných veličín vo všetkých lokalitách. 

Z uvedených predpokladov je zrejmé ponechanie vplyvu

ty z hľadiska veľkosti ového ú  v jú  d po ých veličín.  
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Voľba konkrétnych hodnôt času dotoku a výdatnosti medzného dažďa zohľadňu-

trnásť lokalít 

ez ohľadu na konkrétnu konfiguráciu stokovej siete resp. bez prihliadnutia na konkrét-

e verifikovať vplyv veľkosti zrážkového úhrnu 

činy a z  výsledky poskytujú dostatoč

nosť reálnejšieho návrhu výdatnosti medzného dažďa ako určujúceho parametra 

ávrh o ovacej komory z hľ a posú ia vypoč ch bilan h veličín 

ia nosti za nia odľa aných v  konkr  recipien u. Pre vytvo-

dostat veľkej porovnávacej bázy konkrétnych výsledkov výpoč ilančných 

eličín som zvolil štyri varianty konfigurácie stokovej siete spĺňajúcej hore uvedené 

dy z hydraulicky najvzdialenejšieho miesta po 

dľahčovaciu komoru a to : 5 min, 15 min, 30 min a 45 min. Pre tieto vstupné predpo-

lady som volil hodnotu výdatnosti medzného dažďa v rozmedzí 7,5 až 25 l.s-1.ha-1, 

tupu o 2,5 l.s-1.ha-1. Vzhľadom na skutočnosť, že obe veličiny t.j. ako čas 

výdatnosť medzného dažďa sú vzájomne závislé, voľba oboch týchto veli-

ín môže negatívne ovplyvňovať výsledné hodnoty bilačných veličín z výpočtov, najmä 

pri krajných hodnotách pre čas dotoku resp. výdatnosť medzného dažďa. Táto odchýlka 

je ale štatisticky nezachytiteľná a vzhľadom na informačný charakter výsledkov je mož-

výpočtu ani parameter zohľadňujúci charakter recipientu. Tento nedostatok je možné 

odstrániť napr. použitím hodnoty výdatnosti medzného dažďa určenej výpočtom pre 

konkrétnu lokalitu a konkrétny recipient napr. podľa [4], [6]. Použitie takéhoto výpočtu 

arametrov menených v závislosti od lokality. 

vých resp. 

grafick

je porovnávací charakter vypočítaných bilančných veličín pre všetkých š

b

ne podmienky v danej lokalite, čo umožňuj

na bilančné veli

mož

ároveň nú kvantitatívnu bázu pre 

pre n dľahč adisk den ítaný čnýc

a posúden  mož úste hčov ôd do étne t

renie očne tu b

v

predpoklady odlišné v trvaní dotoku vo

o

k

s krokom pos

dotoku tak aj 

č

né ju považovať za bezvýznamnú. Pri výpočte bilančných veličín zároveň nevstupuje do 

už ale znemožňuje možnosť porovnania výsledkov z viacerých lokalít pre nemožnosť 

exaktnej verifikácie účinkov jednotlivých p

Najvýhodnejšiu možnosť porovnávania výsledkov výpočtu bilančných veličín predstavu-

je konkrétna voľba parametrov vstupujúcich do výpočtu aj za cenu možného negatívne-

ho skreslenia výsledkov. Samotné výsledky výpočtov sú predmetom tabuľko

ých príloh. 
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4. .Zá

noty času dotoku. Tieto hodnoty sú pomerne vysoké a ich reálne po-

súdenie si vyžaduje komplexnejšie rozobratie problematiky a posúdenie viacerých al-

ternatívnych možností výpočtu, čo prekračuje rozsah tejto práce, ale vytvára predpoklad 

pre pokračovanie rozvýjanej problematiky v diplomovej práci. 

ver - diskusia 

 

Za cieľ mojej práce som si vytýčil porovnanie vzťahov pre výpočet bilančných ve-

ličín pre posudzovanie činnosti odľahčovacích komôr resp. vzhľadom na absenciu tech-

nických smerníc riešiacich uvedenú problematiku posúdenie reálnosti výsledkov získa-

ných hore uvedenými vzťahmi a kvantifikáciu vplyvu jednotlivých veličín vstupujúcich do 

výpočtu. Z výsledkov v grafických prílohách vyplýva podstatný vplyv veľkosti zrážkové-

ho úhrnu v konkrétnej lokalite na vypočítané bilančné veličiny, čo zohľadňuje základný 

princíp pre činnosť resp. navrhovanie odľahčovacích komôr. Zároveň je zrejmý aj vplyv 

času dotoku z príslušného povodia k odľahčovacej komore a aj výdatnosti medzného 

dažďa, ktorý je zároveň kľúčovým faktorom pri návrhu odľahčovacej komory. Čas doto-

ku ako parameter vstupujúci do výpočtov je reprezentantom konkrétnej topografie 

príslušnej jednotnej stokovej siete a zachytá niektoré z podstatných parametrov samot-

nej siete a prenáša ich vplyv na výsledné hodnoty. Hodnota výdatnosti medzného daž-

ďa je určujúcou pre správny návrh a funkciu odľahčovacej komory. Mala by zohľadňo-

vať cieľ pre ktorý sa odľahčovacie komory budujú a zároveň poskytovať dostatočnú 

ochranu aj recipientu pred prílišným znečistením z odľahčovaných vôd. Preto je mož-

nosť výpočtu bilančných veličín odľahčovania vhodným nástrojom na preverenie správ-

nosti návrhu odľahčovacej komory. V ČR je napr. stanovené pri návrhu odľahčovacej 

komory zároveň niekoľko kritérií pre samotné odľahčovanie z hľadiska počtu, trvania 

a pod. [8]. Z hľadiska imisných  kritérií ide napr. o zohľadnenie požiadavky na 90% re-

dukciu množstva NL z celkového privádzaného množstva NL do kanalizačnej siete [8]. 

Pre emisné požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd do recipientu je stanovený po-

čet prepadov v rozsahu 3 až 7 ročne [8]. Pre porovnanie z výsledkami výpočtu to pred-

pokladá v prvom prípade voľbu návrhovej výdatnosti medzného dažďa na úrovni 17,5 

až 25 l.s-1.ha-1, v závislosti od hodnoty času dotoku. Pre obmedzenie počtu prepadov sa 

návrhová výdatnosť medzného dažďa zníži približne na rozmedzie 15 až 22,5 l.s-1.ha-1, 

v závislosti od hod
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6. TABUĽKOVÉ A GRAFICKÉ PRÍLOHY 
 

ľko ých výsledkov pre niektoré hodnoty parametrov – čas dotoku a návrhová vý-

datnosť medzného dažďa : 

s

s-1.ha-1 

Tabu vý prehľad vybran

t  = 15 min 

qm = 12,5 l.
Dažďomerná Trvanie  Počet Špec. obj. Podiel odvádz. Priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami 

stanica odľah. odľah. odlah. vôd daž. vôd   

 T m v PDČ NL BSK5 CHSK N P Kolif. Zár. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 18,19078 21 1599,66 71,13 25834,5 5470,8 23099,1 1507,5 607,9 60787082

Žilina 14,06891 22 834,85 82,79 13482,9 2855,2 12055,3 786,8 317,2 31724488

Lipt. Hrádok 12,29590 18 843,33 81,30 13619,8 2884,2 12177,7 794,8 320,5 32046693

Kamenica n/C 10,76115 20 1186,24 73,52 19157,8 4056,9 17129,3 1117,9 450,8 45077202

Sliač 10,88157 21 766,84 81,52 12384,4 2622,6 11073,1 722,7 291,4 29139773

Prievidza 10,30093 19 737,16 81,80 11905,1 2521,1 10644,6 694,7 280,1 28012042

Stropkov 9,95827 19 499,62 88,08 8068,8 1708,7 7214,4 470,8 189,9 18985382

Košice 9,62346 17 437,27 89,41 7062,0 1495,5 6314,2 412,1 166,2 16616398

Hrachovo 10,88951 18 702,53 81,56 11345,9 2402,7 10144,6 662,1 267,0 26696219

Bratislava 11,02898 18 673,12 81,66 10871,0 2302,1 9719,9 634,4 255,8 25578736

Lučenec 9,26551 19 405,17 88,62 6543,6 1385,7 5850,7 381,8 154,0 15396601

Piešťany 8,84419 16 433,94 87,71 7008,1 1484,1 6266,1 408,9 164,9 16489718

Trebišov 7,90999 18 493,36 86,10 7967,8 1687,3 7124,2 464,9 187,5 18747842

Hurbanovo 7,55360 16 574,89 81,92 9284,5 1966,1 8301,4 541,8 218,5 21845

s
-1 -1 

892

t  = 15 min 

qm = 15 l.s .ha
Dažďomerná Trvanie  Počet Špec. obj. Podiel odvádz. Priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami 

stanica odľah. odľah. odlah. vôd daž. vôd   

 T m v PDČ NL BSK5 CHSK N P Kolif. Zár. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 14,413 17 1358,43 75,48 21938,7 4645,85 19615,8 1280,2 516,21 51620504

Žilina 10,601 18 657,79 86,44 10623,3 2249,64 9498,48 619,9 249,96 24995990

Lipt. Hrádok 9,536 15 688,70 84,73 11122,5 2355,34 9944,78 649,03 261,7 26170484

Kamenica n/C 8,504 16 1052,02 76,52 16990 3597,89 15191,1 991,42 399,77 39976574

Sliač 8,441 17 632,28 84,76 10211,4 2162,41 9130,18 595,86 240,27 24026797

Prievidza 7,924 15 611,52 84,90 9876 2091,39 8830,31 576,29 232,38 23237651

Stropkov 7,252 16 382,48 90,87 6177,07 1308,08 5523,02 360,45 145,34 14534276

Košice 6,821 14 326,49 92,09 5272,88 1116,61 4714,58 307,69 124,07 12406776

Hrachovo 8,165 15 570,38 85,03 9211,71 1950,72 8236,35 537,53 216,75 21674614

Bratislava 8,246 15 539,23 85,31 8708,5 1844,15 7786,42 508,17 204,91 20490586

Lučenec 6,855 16 296,55 91,67 4789,26 1014,2 4282,16 279,47 112,69 11268839

Piešťany 6,432 13 332,23 90,59 5365,48 1136,22 4797,37 313,09 126,25 12624648

Trebišov 6,159 15 400,87 88,71 6474,05 1370,97 5788,56 377,78 152,33 15233055

Hurbanovo 5,942 14 486,92 84,69 7863,7 1665,25 7031,07 458,87 185,03 18502822
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ts = 15 min 

q  = 17,5 l.s-1.ha-1 m

Dažďomerná Trvanie  Počet Špec. obj. Podiel odvádz. Priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami 

stanica odľah. odľah. odlah. vôd daž. vôd   

 T m v PDČ NL BSK5 CHSK N P Kolif. Zár. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 11,788 14 1168,11 78,91 18865 3994,93 16867,5 1100,8 443,88 44388151

Žilina 8,323 14 526,21 89,15 8498,24 1799,63 7598,43 495,9 199,96 19995864

Lipt. Hrádok ,693 2 87,35 9213,92 1951,18 8238,33 537,66 216,8 216798217  13 570,5   

15 3240, 13683 893,05 360101

Prievidza 6,383 13 516,84 87,24 8346,94 1767,59 7463,15 487,07 196,4 19639859

Košice 5,121 12 251,15 93,92 4056,1 8 2 958,939 3626,63 36,69 5,438 9543770,3

Bratislava 1 16,440 12 441,64 87,97 7132,54 510,42 6377,33 416,2 67,82 16782443

Lučenec 5,306 13 219,21 93,84 3540,32 7 2 849,714 3165,46 06,59 3,302 8330160,1

Piešťany 4,933 11 261,36 92,60 4 8 3 9220,95 93,848 774,03 246,3 9,316 9931647,1

Trebišov 5 1 4 3 15,019 13 331,22 90,67 349,19 132,77 782,81 12,14 25,86 12586336

ts = 30 min 

5 l.s-1.ha-1 
ná Trv č pec. Podiel odv Priemerné za  zn mi  

qm = 12,
Dažďomer anie  Po et Š  obj. ádz. ťaženie ečisťujúci  látkami

stanica odľ dľa dlah daž. vôd ah. o h. o . vôd   

m v  K5 SK N P Zár. 

Kamenica n/C 6,995 14 947,64 78,85 304,3 92 ,9 360,1 88

Sliač 6,824 14 529,87 87,23 8557,34 1812,14 7651,27 499,35 201,35 20134928

Stropkov 5,562 13 300,03 92,84 4845,41 1026,09 4332,37 282,74 114,01 11400969

Hrachovo 6,402 13 473,74 87,57 7650,87 1620,18 6840,77 446,45 180,02 18002039

Hurbanovo 4,887 12 420,03 86,79 6783,5 1436,51 6065,24 395,84 159,61 15961169

 T  PDČ NL BS CH  Kolif. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 16,875 17 1357,08 75,50 21916,8 4641,21 19596,2 1278,9 515,69 51569037

Žilina 12,995 17 708,25 85,40 11438,3 2422,23 10227,2 667,46 269,14 26913634

Lipt. Hrádok ,325 5 84,14 11554,5 2446,83 10331,1 674,24 271,87 2718697811  15 715,4   

16 3441, 14531 948,39 382,41 382414

650,5 613

Prievidza 9,447 15 625,37 84,56 10099,8 2138,77 9030,38 589,35 237,64 23764161

Stropkov 39,125 15 423,85 89,88 6845,2 1449,57 6120,41 99,44 161,06 16106348

Hrachovo 1 90,001 14 596,00 84,36 625,35 2038,31 8606,19 561,67 226,48 22647876

Lučenec 8,472 15 343,73 90,34 5551,26 1175,56 4963,48 323,93 130,62 13061786

Trebišov 7,196 14 418,55 88,21 6759,55 1431,43 6043,84 394,44 159,05 15904830

Hurbanovo 6,861 13 487,71 84,66 7876,56 1667,98 7042,57 459,62 185,33 18533076

 

Kamenica n/C 9,880 16 1006,35 77,54 252,6 73 ,8 79

Sliač 9,994 16 5 84,32 10506,4 2224,88 9393,93 ,08 247,21 24720878

Košice 8,809 14 370,96 91,02 5991,06 1268,69 5356,71 349,6 140,97 14096608

Bratislava 10,133 14 571,05 84,44 9222,44 1952,99 8245,94 538,16 217 21699853

Piešťany 8,076 13 368,14 89,57 5945,38 1259,02 5315,87 346,93 139,89 13989138
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t  = 30 min s

q  = 15 l.s-1. a-1 hm

Dažďomerná Trvanie  Počet Špec. obj. Podiel odvádz. Priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami 

stanica odľah. odľah. odlah. vôd daž. vôd   

 T m v PDČ NL BSK5 CHSK N P Kolif. Zár. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 13,319 13 1152,43 79,20 18611,8 3941,33 16641,2 1086,1 437,93 43792523

Žilina 9,730 14 558,04 88,49 9012,33 1908,49 8058,08 525,9 212,05 21205478

Lipt. Hrádok 8,727 12 584,26 87,05 9435,79 1998,17 8436,71 550,61 222,02 22201866

Kamenica n/C 7,756 13 892,48 80,08 14413,6 3052,29 12887,4 841,08 339,14 33914335

Sliač 7,696 13 536,40 87,07 8662,88 1834,49 7745,64 505,5 203,83 20383258

Prievidza 7,209 12 518,78 87,19 8378,36 1774,24 7491,24 488,9 197,14 19713782

Stropkov 6,577 12 324,48 92,26 5240,35 1109,72 4685,49 305,79 123,3 12330229

Košice 6,171 11 276,98 93,29 4473,28 947,282 3999,63 261,03 105,25 10525353

Hrachovo 7,437 12 483,89 87,30 7814,8 1654,9 6987,35 456,02 183,88 18387771

Bratislava 7,512 11 457,46 87,54 7387,9 1564,5 6605,65 431,11 173,83 17383296

Lučenec 6,203 12 251,58 92,93 4062,99 860,398 3632,79 237,09 95,6 9559978

Piešťany 5,805 10 281,85 92,02 4551,83 963,917 4069,87 265,61 107,1 10710186

Trebišov 5,547 12 340,08 90,42 5492,29 1163,07 4910,76 320,49 129,23 12923042

Hurbanovo 5,343 11 413,08 87,01 6671,21 1412,73 5964,85 389,28 156,97 15696965

ts = 30 min 

qm = 17,5 l.s-1.ha-1 
Dažďomerná Trvanie  Počet Špec. obj. Podiel odvádz. Priemerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami 

stanica odľah. odľah. odlah. vôd daž. vôd   

 T m v PDČ NL BSK5 CHSK N P Kolif. Zár. 

 hod  m3/(ha.tp) %  kg/tp 

Švermovo 10,848 11 990,97 82,11 16004,2 3389,12 14309,6 933,89 376,57 37656919

Žilina 7,585 11 446,41 90,80 7209,53 1526,72 6446,17 420,7 169,64 16963595

Lipt. Hrádok 6,992 10 484,00 89,27 7816,68 1655,3 6989,03 456,13 183,92 18392189

Kamenica n/C 6,334 11 803,93 82,06 12983,5 2749,45 11608,8 757,63 305,49 30549430

Sliač 6,173 11 449,52 89,17 7259,67 1537,34 6491 423,62 170,82 17081571

Prievidza 5,758 10 438,46 89,17 7081,17 1499,54 6331,4 413,21 166,62 16661577

Stropkov 4,985 10 254,53 93,93 4110,63 870,486 3675,39 239,87 96,721 9672071,6

Košice 4,570 9 213,07 94,84 3441,02 728,686 3076,67 200,79 80,965 8096507,2

Hrachovo 5,777 10 401,90 89,45 6490,65 1374,49 5803,41 378,75 152,72 15272123

Bratislava 5,813 10 374,67 89,79 6050,93 1281,37 5410,24 353,09 142,37 14237472

Lučenec 4,745 10 185,97 94,78 3003,45 636,024 2685,44 175,26 70,669 7066934,6

Piešťany 4,394 9 221,73 93,72 3580,86 758,301 3201,71 208,95 84,256 8425564,4

Trebišov 4,475 10 280,99 92,08 4538,02 960,992 4057,52 264,81 106,78 10677684

Hurbanovo 4,350 9 356,34 88,79 5754,81 1218,67 5145,48 335,81 135,41 13540740
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Stavební fakulta, Katedra hydrauliky a hydrologie 

 

 

Anotace práce: 
Účelem studie je zhodnotit současný stav vodního toku Bystřička, chce poukázat 

na činnost vodní toku v oblasti západních Karpat a jeho působení na okolní krajinu. Tě-

žištěm studie je popis problémů, vzniklých především vlivem povodní z července 1997, 

ale též návrhy na jejich odstranění. Popis je proveden na vybraném úseku toku, kde 

poměry nejsou dostatečně stabilizovány a vzniká tu vysoké riziko dalšího poškození ko-

ryta a jeho okolí. Práce je členěna na dvě základní popisové fáze s fotodokumentací a 

je doplněna přílohami. 

První fáze studie popisuje obecné údaje o toku a jeho povodí. Obsahuje přede-

vším základní hydrologické, klimatologické, geomorfologické, orografické údaje o povo-

dí. Dále je obsahem také výpis významných profilů podobou psaného podélného profilu, 

kde jsou specifikovány například přítoky, či objekty ležící na toku. V této fázi je též  po-

psáno vodní dílo Bystřička s uvedením základních údajů o nádrži. 

V druhé fázi studie je podrobně popsán vybraný úsek toku v KM 0,750 - 2,963. Popis 

úseku se skládá z obecného hodnocení systémem passportu toku, podrobného popisu 

problémů a také stručným hodnocením s návrhy na zlepšení poměrů. Pro jednotlivé 

profily  jsou popisovány geometrické charakteristiky koryta a jeho okolí, materiálové slo-

žení, dna, břehů či inundace a další významné skutečnosti související s daným profi-

lem.  

Studie vo ního to u Bystřička 

ství a vodní stavby
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Popis problémů je členěn do tří základních sekcí s různou intenzitou významnos-

ti. Řešení problémů n á je nutno v daném 

úseku  provést, aby b ku a zdraví osob, při 

řípadné povodni či jiné významné události značnou měrou působící na vodní režim 

 povodí. 

. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VODNÍHO TOKU BYSTŘIČKA 

1.1. Celkový popis povodí toku ( údaje hydrologické, klimatolo-
gické, geomorfologické, orografické apod.) 

 
Tok:  BYSTŘIČKA                                                                          Významnost: VVT 

1. 

2. Číslo hydrologického pořadí povodí pramene vod.toku    4 – 11 – 01 – 082  

8. Obce (při ústí a konci toku)     Bystřička - Val.Bystrice  

       85,490 

10. 

rozhodnutím,. MLVH 

 Vsetín. 

avrhuje především technická opatření, kter

yl minimalizován vznik rizik poškození majet

p

v

 

1
 

Evidenční karta toku. 

Číselný   znak vodního toku 

 
3. Číslo hydrologického pořadí povodí ústí vod.toku   4 – 11 – 01 – 090 

4. Podružné číslo toku v dílčí plošce 

5. Název vodního toku        Bystřička 

6. Kraj (při ústí toku)        Severomoravský 

7. Okres (při ústí toku)        Vsetín 

9. Plocha povodí km2  

Orientační délka toku km       21,000 

11. Správce toku popř. úseku     Povodí Moravy a.s.Brno 

         Od km 0,000 do km 21,000 

Poznámka:  

Správce toku Bystřička od ústí po pramennou oblast byl určen 

ČSSR ze dne 29.12.1985 pod zn.33 592/OSS/85. Dříve byla správa pouze po km 

18,400 - po stupeň pod levobřežním přítokem "na Ohradě" v k.ú. Val.Bystrice. 

 

Orientace zeměpisná - orografické poměry : 

Povodí Bystřičky je situováno v Severo-východní části Zlínského kraje a to na území 

okresu
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Z orografického hlediska náleží povodí Bystřičky k soustavě vnějších Západních 

Karpat a to k její nižší geomorfologické jednotce Hostýnsko - Vsetínské hornatině re-

prezentované na území Vsetínskými vrchy. 

Potok Bystřička je pravostranným přítokem řeky Bečvy. Pramení pod horou Ta-

nečnica na kótě 826,00 m.n.m. Protéká západním směrem a v km 7,556 na kótě 305,40 

m.n.m. se vlévá do Vsetínské Bečvy. 

stí prů-

toků a erozně - akumulační činností ve vlastním korytě. Větší přítoky přibírá z levé stra-

ny, např.potok Růžd'ka, Malá Bystřice atd. Plocha povodí činí 85,49 km 2. 

Pov  lka 

toku je 

var povodí : 

setínské Bečvy, nejvyšší výšku v povodí reprezentuje kóta hory Ta-

čnice 912,00 m.n.m., v západním okraji povodí. Sklony údolí, úbočí a svahů jsou nej-

větší v horníčásti povodí, ve vrchovinném reliéfu Vsetínských Vrchů. 

ží povodí Bystřička do flyšového pásma Západních 

tekto-

o-

-

menů je velmi malá a dosahuje v průměru hodnot menších než 1 l/s. 

, přičemž 

rážek přibývá Z směrem, kde v pramenné oblasti dosahuje až 950 mm/rok. Průměrná 

3 ° C. 

Svým charakterem je bystřinným tokem.vyznačující se velkou rozkolísano

odí je z větší části vějířovitého tvaru, blížící se místy protáhlému tvaru povodí. Dé

21,5 km při průměrném sklonu 2,42 o/oo. 

T

Je velmi členitý. Nejmenší nadmořská výška 305,40 m.n.m je dána zaústěním 

toku Bystřice do V

ne

Z geologického hlediska nále

Karpat. Podloží je tvořeno flyšovými souvrstvími magurského příkrovu      ( dílčí 

nická jednotka račanská ). Vrchovinné partie povodí jsou budovány soláňskými pískovci 

na slepenci, obklopené belovejskými vrstvami s pestrými jílovci. 

Celková vodopisná charakteristika povodí : 

Z hydrologického hlediska vykazují horniny v povodí Bystřička velmi malou pr

pustnost. Nejlépe propustné jsou soláňské vrchy s větším podílem pískovců a nad jílov

ci, kde v pískovcích a slepencích může docházet k silnější akumulaci podzemních vod. 

Vydatnost pra

V povodí Bystřičky se nacházejí dvě srážkoměrné stanice, a to přehrada Bystřič-

ka nad přehradou a přehrada Bystřička pod přehradou. 

Dlouhodobý průměrný roční srážkový úhrn v povodí činí 925,00 m.n.m.

s

roční teplota ( za období 1931 - 1960 ) činí 7,
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Inunda

km 2.3

ifický odtok dosahuje v dlouhodobém průměru 

hodno

ující tabulce. 

 v m3 s-1 : 

ce : 

Při průtoku velkých vod dochází k vybřežování v těchto úsecích : 

km 0,300 - 0,500 

00 - 2,500 

Charakteristika - hydrologické údaje toku : 

Průměrný průtok činí 1,05 l/s. Spec

ty 12,3 l/s.  

Průměrný odtokový součinitel dosahuje hodnoty 42 % a za povodní až 70 %. Průtoky 

překonané průměrně za dobu 30 až 365 dnů v roce jsou uvedeny v násled

 

Průtoky překonané průměrné po dobu dnů v roce

 

30 90 180 270 330 355 364 

3,00 1,17 0,45 0,25 0,17 0,11 0,04 

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty n - letých průtoků : 

Velké vody překonané průměrně 1 x za (roky) m3 s-1 : 

 

1 2 5 10 20 50 100 

10 17 25 30 42 53 131 

 

Hodno

1.2. Hlavní specifika toku vůči staničení ( přítoky, objekty na toku, 

filu 
 

ty platí pro profil ústí Bystřička. 

 

křížení s inženýrskými sítěmi, znečišťovatelé apod.), vypraco-
vané v podobě psaného podélného pro

km břeh popis objektu správce objektu 

0,000 p.b. soutok Bystřice s Bečvou Povodí Moravy a.s. Brno 
0,021  el.vedení VN SME a.s. Ostrava 
0,060  vodovod.shybka Js 110 Obecní úřad Bystřička 
0,067  železniční most České dráhy Olomouc 
0,090  el.vedení 380 V SME a.s. Ostrava 
0,100 l.b. výusť septiku p. Dovrtěl, Bystřička 
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0,108 l.b. výusť septiku p. Zvonek, Bystřička 
0,116 l.b. výusť septiku p. Sviták, Bystřička 
0,118 p.b. výusť septiku p. Pospíšilík, Bystřička 
0,250  
0

el.vedení 380V SME a.s. Ostrava 
,265  mostek PREFA Obecní úřad Bystřička 

0,275  plynovod D 90 Severomoravská pl. a.s. 
0,296  el.vedení VN SME a.s. Ostrava 
0,314  telefonní vedení SPT-TELEKOM
0,332  el.vedení SME a.s. Ostrava 
0,346  telefonní vedení SPT-TELEKOM
0,372  
0

el.vedení SME a.s. Ostrava 
,388 p.b. vyústění od. septiku p. Zvonek, Bystřička 

0,412  el.vedení SME a.s. Ostrava 

0,512 l.b. místní potůček Obecní úřad Bystřička 
0,432 l.b. místní potůček Obecní úřad Bystřička 

0
0
,701  el.vedení VN SME a.s. Ostrava 
,724  telefonní kabel Dálkové kabely Ostrava 

0,811  el.vedení 380 V SME a.s. Ostrava 
0,841 p.b. vyústění septiku p. Kopriva, Bystřička 
0,907  lávka dřevěná Obecní úřad Bystřička 
0,981  potok Obecní úřad Bystřička 
1,138  lá ře b úřad Bvka d věná O ecní 

lávka dř věná O ecní ú
l b. vyústění septiku p. rDomit

ystřička 
1,157  e b řad Bystřička 
1,195 . , Bystřička 
1,208 l.b. vyústění septiku p. Šimurda, Bystřička 
1,670 p.b. potok Obecní úřad Bystřička 
km břeh popis objektu správce objektu 

1,752  mostek PREFA Obecní úřad Bystřička 
1,825 l.b. potok Růžďka Lesy ČR Val. Meziříčí 
2,137  el. vedení SME a.s. Ostrava 
2,220  lá  dře á Obecní úřad Bvka věn

lnič ráva 
ystřička 

2,496  si ní most betonový Sp a úd. silnic V.M. 
2,548  el.vedení 380 V SME a.s. Ostrava 
2,608  el.vedení VN SME a.s. Ostrava 
2,694 l.b. potůček Obecní úřad Bystřička 
2,790 p.b. potůček Obecní úřad Bystřička 
2,906  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
2
2
,930  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
,992 p.b. potok Obecní úřad Bystřička 

3,000  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
3,020  silniční most betonový Správa a úd. silnic V.M. 

p.b. výusť septiku družstvo

l.b. potůček Obecní úřad By

3,112  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
3,152 
3,239  lávka dřevěná Obecní úřad Bystřička 
3,255 střička 
3,265 p.b. náhon-vyústění Obecní úřad Bystřička 
3,290  mostek PREFA Obecní úřad Bystřička 
3,319 p.b. potůček Obecní úřad Bystřička 
3,455 l.b. potůček Obecní úřad Bystřička 
3,463  most dřevěný Obecní úřad Bystřička 
3,496  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
3,578  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
3,624 l.b. potůček Obecní úřad Bystřička 
3,995  silniční most bet Správa a úd. silnic V.M. 
4,052 l.b. potok Obecní úřad Bystřičk
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4,495 l.b. potok Bradný Lesy ČR Val. Meziříčí 
4,524  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
4,600  most betonový Obecní úřad Bystřička 
4,660 l.b. potok Obecní úřad Bystřička 
4,796  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
4,906 l.b. limnigraf Povodí Moravy a.s. Brno 
4,900-5  limnigraf-přeh Povodí Moravy a.s. Brno 
5,480-7  délka zdrže Povodí Moravy a.s. Brno 
7,600 l.b. potok Malá Lesy ČR Val. Meziříčí 
7,706  silniční most beto Správa a úd. silnic V.M. 
7,706-7  sil.most-la Povodí Moravy a.s. Brno 
8,046  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
8,106  most želez Obecní úřad Velká Lhota 
8,367  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
8,439  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
8,449 p.b. potůček Obecní úřad Velká Lhota 
9,449  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
9,477 p.b. potůček Obecní úřad Velká Lhota 
9,557  most železný Správa a úd. silnic V.M. 
9,714 p.b. potůček Obecní úřad Velká Lhota 
10,100 p.b. a 

 .b. a 
náhon Obecní úřad Velká Lhot

10,272 p potůček Obecní úřad Velká Lhot

10,368 a  železniční most Obecní úřad Velká Lhot
10,472 l.b. potůček Obecní úřad Velká Lhota 
10,653  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
10,7
km 

85  
břeh 

el. vedení 380V
popis objektu 

SME a.s. Ostrav
správce objektu 

a 

10,894  kor telefonní kabel v SPT-TELEKOM a.s. Os
10,994 tonov most železobe ý Správa a úd. silnic V.M. 
11,110 b. l. výusť septiku družstvo Bystřička 
11,180  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
11,380 p.b. potůček Obecní úřad Velká Lhota 
11,420 nov most železobeto ý Správa a úd. silnic V.M. 
11,580 l  telefonní kabe Obecní úřad Velká Lhot
11,688 věná a  lávka dře Obecní úřad Velká Lhot 
11,900 l.b. potok Bručko Lesy ČR Val. Meziříčí 
11,994  Lhota  lávka Obecní úřad Velká
12,032 a  lávka Obecní úřad Velká Lhot
12,176  lávka Obec. úř. Valašská Bystři-
12,262  lávka Obec. úř. Valašská Bystři-
12,484  mostek železný Obec. úř. Valašská Bystři-
12,554 p.b. potůček Obec. úř. Valašská
12,576 l.b. výusť silniční Správa a úd. silnic V.M. 
12,642 l.b. výusť silniční Správa a úd. silnic V.M. 
12,784  mostek železný Obec. úř. Valašská Bystři-
12,784  telefonní kabel po mostku . SPT-TELEKOM a.s. Os
12,800 l.b. potůček Obec. úř. Valašská Bystři-
12,850 p.b. potůček Obec. úř. Valašská Bystři-
12,968 V el. vedení 380 SME a.s. Ostrava 
13,006  lávka ocelová Obec. úř. Valašská Bystři-
13,006  telefonní kabel po mostku  Os. SPT-TELEKOM a.s.
13,236  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
13,290  telefonní kabel v korytě SPT-TELEKOM a.s. Os. 
13,326  most betonový Správa a úd. silnic V.M. 
13,370  el. vedení NN SME a.s. Ostrava 

,480 
,498 

radní zeď

 Bystřice
nový

pač štěrku,921 

ný

ytě . 

po mostku a 

 Bystři-
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13,385  vodovodní p Obec. úř. Valašská Bystři-
13,435  el. vedení NN SME a.s. Ostrava 
13,450  el. vedení NN SME a.s. Ostrava 
13,475  lávka Obec. úř. Valašská Bystři-
13,680 nov most železobeto ý Správa a úd. silnic V.M. 
13,680  telefonní kabel SPT-TELEKOM a.s. Os. 
13,790  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
13,830 l.b. potůček Obec. úř. Valašská Bystři-
13,950 p.b.

telefonní kabel po mostku SPT-TELEKOM a.s. Os. 
14,150  B lávka Obec. úř. Valašská
14,188  mostek Obec. úř. Valašská Bystři-
14,188  telefonní kabel po mostku  Os. SPT-TELEKOM a.s.
14,188  vodovod Js 100 

Obec. úř. Valašská Bystř
 

Obec. úř. Valašská Byst

Obec. úř. Valašská Bystři-
14,828  mostek ž Obec. úř. Valašská Bystři-
14,838  vodovodní shybka Js 110 Obec. úř. Valašská Bystři-
14,838  telefonní kabel po mostku SPT-TELEKOM a.s. Os. 
15,020  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
15,130  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
15,275 l.b. potůček Obec. úř. Valašská
km břeh popis objektu správce objektu 

15,312  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
15,376  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
15,376  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
15,420  mostek betonový Obec. úř. Valašská
15,424  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
15,430 l.b. potok Hluboký Lesy ČR Val. Meziříčí 
15,498  most betonový Obec. úř. Valašská Bystři-
15,498  telefonní kabel SPT-TELEKOM a.s. Os. 
15,626 p.b. potok Kobiliská Lesy ČR Val. Meziříčí 
16,006 l.b. potůček Obec. úř. Valašská Bystři-
16,110  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
16,186  SPT-TELEKOM a.s. Os. 
16,186  lávka ocelová Obec. úř. Valašská Bystři-
16,380  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
16,480  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
16,556  vodovodní shybka Js 110 Obec. úř. Valašská Bystři-
16,590 l.b. potok Krhová Lesy ČR Val. Meziříčí 
16,750 p.b. potok Čimický Lesy ČR Val. Meziříčí 
16,760 l.b. potůček 
16,780  most beto Obec. úř. Valašská Bystři-
16,948  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
16,948  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
17,014  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
17,102  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
17,280  mostek Obec. úř. Valašská
17,295 p.b. potok Kyčera Lesy ČR Val. Meziříčí 
17,320 l.b. potok Hrnov Lesy ČR Val. Meziříčí 
17,340  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 

řípojka vr-

po mostku

potok Leskovec Lesy ČR Val. Meziříčí 
13,960  mostek Obec. úř. Valašská Bystři-
13,960  

ystři-

po mostě Obec. úř. Valašská Bystři-
14,200 l.b. potůček i-
14,212 el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
14,238  vodovodní shybka Js 110 Obec. úř. Valašská Bystři-
14,240 p.b. potůček ři-
14,588  vod. řád Js 110 po mostě Obec. úř. Valašská Bystři-
14,820 l.b. potůček 

elezobetonový

 Bystři-

 Bystři-

 po mostě

telefonní kabel po mostě

Obec. úř. Valašská Bystři-
nový

 Bystři-
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17,358  el. vedení VN SME a.s. Ostrava 
17,500 l.b. potok Tisňavy Lesy ČR Val. Meziříčí 
17,532  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská
17,532  ní kabel telefon SPT-TELEKOM a.s. Os. 
17,610  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
17,920  mostek Obec. úř. Valašská Bystři-
18,006 p.b. potůček Obec. úř. Valašská
18,050 l.b. potůček Obec. úř. Valašská Bystři-
18,174  lávka dřevěná Obec. úř. Valašská Bystři-
18,230  el. vedení 380V SME a.s. Ostrava 
18,230  mostek Obec. úř. Valašská Bystři-
18,230  telefon SPT-TELEKOM a.s. Os. 
18,400  mostek Obec. úř. Valašská Bystři-
18,400  telefonní kabel po mostě SPT-TELEKOM a.s. Os. 
 

St čná charakteristika nádrže Bystřička  

: Bys a 0         

st n drže 

vatel     

rže (sníž h průtoků, akumulace vody pro trvalé zajištění min. 

ku, akum rvenční nalepšení odtoku pro vodárenský odběr, re-

odn port roba el. ene

 do p voz

 tech ické ystém B

tálé n e ,042 mil.m3 2,40 m.n.m. 

sobn  pros 3 0 m.n.m. 

hran ro lný  6 m.n.m. 

 0,490 . 

lkov obje mil.m ; zatop

p - g  z kamenné snění  

ny – ,0

uny 4,6 m

ze v orun

de d em –

1.3. ru
 

Tok, km třičk , km 5,48

Příslušno á k VH soustavě : Moravní 

Provozo  : Povodí Moravy, a.s. – závod Horní Morava  

Účel nád : ení povodňovýc

průto ulace vody pro inte

kreace, v í s y, rybářství, vý rgie v MVE) 

Uvedení ro u : 1912 

Základní n  údaje : (výškový s alt p.v.) 

Nádrž :s adrž ní  1 ;    37

 zá í tor   0,893 mil.m ;    377,0

 oc ný p stor -ovladate 2,535 mil.m ;  385,13

   -neovladatelný  mil.m3;  386,41 m.n.m

 ce ý m  4,960 3 ená plocha  38 ha 

Hráz :  ty ravitační zděná ho zdiva, návodní jílové tě

   

kóta koru  387 0 m.n.m. 

šířka kor –  

délka hrá  k ě – 170,0 m 

výška na n  27,40 m 

 Bystři-
po mostě

 Bystři-

ní kabel po mostě
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Spodní výpus i : r – 1 x 500 

 uzá  1 x klínové šo

 (při ax. h  x

í výp st : průměr – 1 x 200 

ostn liv ční, nehrazený; k 140 m3/s 

čet lí x x 43,0 m; . 

a : očet   0,011 MW 

ltnos 479  m3/s; 1 x 0,1 x27 m 

 provozovatel – Povodí Moravy, a.s. 

Hyd

číslo hydrologického pořadí  4-11-01-088; plocha povodí – 64,01 km2   

růměrný dlouhodobý roční průtok – 0,85 m3/s 

Q100 – 127 m /s;  Q355d – 0,054 m /s 

Účinek nádrže : rovnoměrné nalepšení – 0,117 m3/s; Q ovlivněný – 90 m3/s 

 

 

M 0

hodnocení úseku systémem passportu toku 

NÍ ÚSEKU : 

s části toku BYSTŘIČKA v úseku  0,750 - 2,963 km. 

celý tok velmi silně ovlivněn povodní 7/97, kdy došlo 

k devastaci koryta a značným škodám na majetku. Po této události byl navržen projekt 

na obnovu koryta, jež v řešeném úseku nebyl doposud realizován.  

t počet x průmě mm; 2 x 700 mm 

provozní věr –  x kuželový; 2 upátko 

kapacita m ladině) – 1 x 3,05 m3/s; 2  6,1 m /s 3

Asanačn u počet x mm; kapacita – 0,36 m3/s  

Bezpečn í pře  :typ – bo apacita při max. hladině – 

 po po délka přelivu – 1 kóta přelivu – 385,16 m.n.m

Elektrárn p  turbín, typ – 2 x Banki;  výkon – 1 x 0,055 MW; 1 x

  h t – 1 x 0, 00 m3/s; spád –  1x18,2; 1

 

rologické údaje : 

p
3 3

100

minimální odtok MQ – 0,05 m3/s; neškodný odtok – 20 m3/s      

Obrázky a příčný profil přehrady je znázorněn v tištěné formě (přílohy). 

1.4. Mapa povodí včetně popisu 
  

Mapy povodí Bystřičky jsou doloženy v tištěné formě studie (přílohy). 

 

2. PODROBNÝ POPIS PRO ÚSEK TOKU V K ,750-2,963 
 

2.1. Obecné 
 

OBECNÉ HODNOCE

Úkolem je podrobný popi

Tento úsek byl stejně jako 
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Pro hodnocení bylo čerpáno z vlastních údajů získaných na základě pochůzky a 

o na POVODÍ MORAVY a.s., kde 

cován dle doporučení metodou 

 koryta a jeho 

váno 

 0,920 km je 

ap, 

ást to u 0,9 etickým 

aměř adů je odečteno z detailních map. 

ek navazuje na upravenou část koryta km 0,000 - 0,750, kde potok 

raveno po 

. Pro úsek nad profilem 2,963 km, který 

h ztrát na majetku, je navržena pouze stabilizace 

 

 prahy, které by 

e daly spíše charakterizovat jako balvanité skluzy, místy se vyskytují úseky s tůněmi. 

sek je značně ovlivněn přehradní nádrží Bystřička a též levostranným přítokem Růžď-

ka. r  oblastí, ale též loukami a lesem. Skladba 

a hustota břehového porostu je různorodá. Z geologického hlediska se zde nacházejí 

především pískovce, břidlice a slepence různých frakcí včetně skalních výchozů. Stro-

mový a keřový porost okolí toku tvoří především jehličnany, vrby, olše, ale též stromy 

zahradního typu i jiné. Mezi bylinnými společenstvy zde byly pozorovány obvyklé rody 

ytují převážně 

sosovité ryby, což z biologického hlediska znamená charakter toku pstruhového pás-

ma n ice. Patrné 

ou též porosty mechu a řas na kamenné frakci ve dně i těsně u břehu.  

ryta za současného stavu je přibližně vypočten na 

i≈0,85

projektu na obnovu koryta daného úseku, zapůjčenéh

je projekt připraven pro realizaci stavby. Popis je zpra

pasportu toku, s obsahem nejdůležitějších informací o celkovém stavu

okolí. Hodnocení začíná na 0,750 km vzhledem ke staničení toku, dále je postupo

proti proudu až do konce plánované úpravy což je 2,963 km. Úsek 0,750 -

zpracován do vlastního záznamu, kde výškové body jsou odečteny z detailních m

č k 20-2,963 km je zpracována do pracovního výkresu s přesným geod

z ením výškových bodů. Staničení u obou příp

Popisovaný ús

protéká zastavěnou částí obce a stavba zde byla již realizována. Koryto je up

bet.stupeň, který se nachází na 0,715 km toku

není pod tak velkým tlakem případnýc

sklonu. 

 Obdobně jako celý tok Bystřičky, i řešený úsek je bystřinným tokem. V podélném profilu

převažuje proudná voda, často se zde vyskytují zcela zničené kamenné

s

Ú

 Tok p otéká zastavěnými částmi, chatovou

jarního typu např.petrklíč, sasanka nebo podběl. Z fauny se v toku vysk

lo

. Na d ě bylo vypozorováno množství larev např.:larva pošvatky nebo jep

js

Sklon podélného profilu ko

%. Šířka koryta ve dně se pohybuje okolo 5 - 10m podle umístění příčného profi-

lu. Odhadem lze usuzovat že průměrná kapacita koryta se pohybuje někde okolo Q1. 
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POPIS PROFILŮ : 
VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL 1                                     Staničení : 0,750km (počátek) 

a) Charakter okolí koryta : Tok zde protéká asymetrickým údolím, pravý břeh se nachá-

zí asi 50m od příkrého svahu naopak levý břeh je zcela plochý až do značné vzdálenos-

ti asi 500m kde začíná příkřejší svah. Oba svahy jsou osazené lesem, přičemž 

v plochých částech údolí je občanská výstavba. 

b) Charakter koryta : Koryto je v tomto profilu vzhledem k okolí přímé, otevřené 

s patrnou úpravou. Převládajícím typem proudění je proudná voda, kde průtoky jsou 

značn

břehu) násypy různorodého charakteru (viz. foto č.1). Levý břeh je strmý ≥45o 

FILU.  

PODÉ

m 

kde začíná příkřejší svah.  

ě ovlivněny přehradou. Koryto je lichoběžníkového charakteru s šířkou ve dně ≈ 

6m a sklonem svahů ≈1:1. 

Břehy : Na březích je patrná úprava především tvaru ne tolik stability. Materiál obou 

svahů tvoří zbytky záhozu po povodni, štěrkové a kamenné nánosy, ale též (hlavně na 

pravém 

se skupinami keřů. Na levém svahu je vybudováno nové schodiště (viz.foto č.2). Pravý 

břeh je složeného charakteru, kdy od paty svahu jde relativně strmým spádem a u horní 

hrany se mění na mírný spád, porostem je zde pouze neudržovaná tráva - býlí. 

Dno : Materiál dna je relativně stejnozrnný především s frakcí kamenů (6-25cm), výji-

mečně se vyskytují balvany. Kameny jsou zaoblené, možno pozorovat též nevýrazné  

porosty řas.  

PODÉLNÝ PROFIL 1           Staničení : 0,750 - 0,900 km 

a) Charakter okolí koryta : . Od úseku 0,800 km vede podél toku vlevo silnice nevý-

znamného charakteru. Tok se přibližuje k pravému, zalesněnému svahu údolí z původní 

vzdálenosti ≈50m na 0,750km do vzdálenosti ≈5m od horní hrany koryta toku na 

0,900km, další  průběh podélného profilu se téměř nemění vůči vzorovému příčnému 

PROFILU.  

b) Charakter koryta : Průběh charakterizován ve vzorovém příčném PRO

LNÝ PROFIL 2                Staničení : 0,900 - 1,050 km 

a) Charakter okolí koryta : Údolí je asymetrické, pravý břeh se nachází asi 5m od přík-

rého zalesněného svahu, levý břeh je zcela plochý až do značné vzdálenosti asi 500
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Nad tokem u levého břehu je situována silnice, která odděluje občanskou výstavbu jež 

st údolí.  

u-

ru (násypy na vymletých březích). Materiál pravého břehu 

 les. 

mechy.  

dou. Šířka ve dně ≈6m. 

Významné profily :  

m, řevěná lávka pře ana 

vyplňuje plochou čá

b) Charakter koryta : Koryto je v tomto profilu vzhledem k okolí ve tvaru mírného oblo

ku,(s konkávním pravým a konvexním levým břehem), otevřené s patrnou úpravou. Pře-

vládajícím typem proudění je proudná voda, průtoky ovlivněny přehradou. Šířka ve dně 

≈6m. 

Významné profily :  

1) staničení profilu ≈0,920km, rozrušený kamenný práh výšky ≈0,2m (viz.foto č.4) 

2) staničení profilu ≈1,000km, levostranný přítok, úzký potůček se zanedbatelným prů-

tokem (viz foto č.5)                                 

Břehy : Patrná úprava tva

tvoří soudržná hlína s častými zbytky záhozu po povodni (balvany), levý břeh tvoří ka-

menné nánosy se zbytky záhozu ale též  násypy  organického i anorganického charak-

teru. Levý břeh je strmý až kolmý nad stupněm místy podemletý s ojedinělými stromy 

rozmístěnými v nepravidelných vzdálenostech v ojedinělých případech převislými nad 

vodu. Pravý břeh je složeného charakteru, kdy od paty svahu jde relativně strmým spá-

dem a u horní hrany se mění na mírný spád, porostem je zde souvislý jehličnatý

Dno : Materiál dna je relativně stejnozrnný především s frakcí kamenů (6 - 25cm), výji-

mečně se vyskytují balvany. Kameny jsou zaoblené, možno pozorovat též nevýrazné  

porosty řas a 

PODÉLNÝ PROFIL 3                      Staničení : 1,050 - 1,200 km 

a) Charakter okolí koryta : Neměnící se charakter profilu údolí (popis viz. PODELNÝ 

PROFIL 2). Nad tokem u levého břehu bez silnice.  

b) Charakter koryta : Koryto je přímé, otevřené  bez  patrné úpravy. Převládajícím ty-

pem proudění je proudná voda místy s nevýraznými úplavy (viz foto č.7), průtoky ovliv-

něny přehra

3) staničení profilu ≈1,050k d s koryto Bystřičky, spodní hr

mostovky ≈2,5m nad dnem (viz.foto č.6,7) 

[      ] 116



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
4) staničení profilu ≈1,120km, betonové schodiště v levém břehu 

Břehy : Není pozorovatelná jakákoli úprava. Pravý břeh je složeného typu, kde do 

 kořeny stromů nedalekého lesa (viz.foto č.7,8). Materiál pravého břehu tvoří hlí-

ku častý výskyt balvanů.  Levý břeh je strmý ≈45o tvoří jej organic-

orost 

lém profilu (PODÉLNÝ PROFIL 2)  

 

ny 

00km, stržený pravý břeh na úseku 10m 

místy 

mulace balvanů (viz. foto 9). Vege-

riál svahu je složen především z kamenů a štěrku, 

udržovaných trav.  

vzdálenosti ≈2-3m od hladiny (za  vodního stavu při pochůzce - normální stav) je sklon 

svahu velmi mírný až plochý poté se zvedá o ≈1,5m kolmo k terénu. Břeh poznamenán 

silnou erozní činností toku při povodni 7/97, za současného stavu stabilizován porostem 

trávy a

na, ve vymletém úse

ké a detritické násypy (viz foto č.7) na rozrušeném hlinito-štěrkovitém podloží, p

tvoří stromy nepravidelně rozmístěné, výjimečně skupinky stromů.  

Dno : Stejného charakteru jako v předeš

PODÉLNÝ PROFIL 4               Staničení : 1,200 - 1,350 km 

a) Charakter okolí koryta : Údolí stejného typu jako PROFIL 3, na 1,300 km se začíná 

pravý svah údolí oddalovat toku díky mohutnému nánosu vytvořeného vlivem rozkmitu 

toku, jehličnatý les se mění na smíšený.  

b) Charakter koryta : Koryto je přímé od 1,300 km v mírném oblouku s konkávním pra-

vým a konvexním levým břehem, otevřené  bez  patrné úpravy. Převládajícím typem 

proudění je proudná voda místy s nevýraznými úplavy (viz foto č.10), průtoky ovlivně

přehradou. Šířka ve dně ≈6m. 

Významné profily :  

5) staničení profilu ≈1,3

Břehy : Není pozorovatelná jakákoli úprava. Pravý břeh strmý se sklonem ≥45o 

až kolmý, na 1,300 km stržen v úseku dlouhém ≈10m (viz. foto 9,10). Břeh tvoří nesou-

držná  místy rozrušená hlína, podél toku značná aku

taci tvoří ojedinělé stromy, keře umístěné v nepravidelných vzdálenostech stabilita je 

zajištěna především díky kořenovému systému nedalekého lesa. Levý břeh je strmý 

sklon svahu ≥45o,slabá eroze. Mate

s porostem býlí a  ne

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech  
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PODÉLNÝ PROFIL 5                Staničení : 1,350 - 1,500 km 

a) Charakter okolí koryta : Údolí má asymetrický charakter,  levá strana údolí je do 

značné vzdálenosti plochá dále navazuje svah, po ≈1,430km vyplněna občanskou 

zástavbou, výše po toku navazují zemědělsky obhospodařované parcely. Pravou stranu 

tvoří mohutný nános kamení, který v nejširším místě dosahuje vzdálenosti ≈40m od pa-

ty svahu údolí. Oba svahy údolí jsou zalesněny jehličnatým lesem.  

b) Charakter koryta : Koryto je zde v oblouku značné křivosti (konkávní levý a konvexní 

pravý břeh), horní ≈30m úsek tvoří mezipřímá (viz. foto č.12) vyrovnávající náhlou změ-

nu křivosti. Koryto je otevřené  bez  patrné úpravy. Převládá proudná voda místy 

ěny přehra-

chodiště na levém, konkávním břehu (viz. foto 

 holý. Levý břeh je strmý se sklonem ≥45o, poznamenán  

 foto č.11), materiál svahu tvoří kameny často balvany na hlinito-

 vyskytuje pouze neudr-

 lesem.  

km ve tvaru oblouku značné kři-

vosti (konkávní pravý a konvexní levý břeh) (viz. foto č.14) dále je  relativně přímé. Ko-

ryto je otevřené  bez  patrné úpravy. Převládá proudná voda, průtoky ovlivněny přehra-

dou. Šířka ve dně ≈6m. 

s přirozenými prahy (viz. foto č.13) a s tím spojenými úplavy, průtoky ovlivn

dou. Šířka ve dně ≈4m. 

Významné profily : 6) staničení profilu ≈1,470km, skalnatý útvar napříč korytem tvořící 

přirozený balvanitý skluz (viz. foto č.13) 

7) staničení profilu ≈1,410km, betonové s

č.11) 

Břehy : Tvar pravého břehu složený (od toku jde svah většího sklonu dále plochý) místy 

plochý již od toku. Tvořen nánosem kamenů různých frakcí převážně štěrk, porostlý ne-

udržovanou travou místy zcela

erozní činností (viz.

štěrkovém podkladu, možno pozorovat i násypy, z vegetace se

žovaná tráva výjimečně stromy, keře.  

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech   

PODÉLNÝ PROFIL 6                                   Staničení : 1,500 - 1,750 km 

a) Charakter okolí koryta: Údolí má asymetrický charakter,  levá strana údolí je do 

značné vzdálenosti plochá, se zemědělskou půdou dále navazuje svah. Pravou stranu 

tvoří chatová oblast, která zasahuje až do svahu údolí vzdáleného asi 50m od osy kory-

ta. Oba svahy jsou zalesněny jehličnatým

b) Charakter koryta : Koryto je  v úseku 1,500 - 1,550 
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Významné profily :  

8) staničení profilu centrum≈1,570km, rozsáhlý výmol ze značné části vyplněn odpadem 

(viz. foto č.16) 

9) staničení profilu ≈1,730 km, rozbitý betonový skluz (viz. foto č.18) 

Břehy : Pravý břeh na začátku úseku strmý, sklon ≈45o tvořený soudržnou hlínou a jas-

ně zřetelnými skalními výchozy lemujícími tok (viz. foto č.15), proti toku se tvar mění na 

ažené kořeny pod vodou (jen na konvexní straně oblouku, viz. 

lých profilech   

PODÉLNÝ PROFIL 7                         Staničení : 1,750 - 1,900 km 

a) Charakter okolí koryta : Údolí má podobný charakter jako v PODÉLNÉM PROFILU 6 

. Šířka ve dně ≈8-10m. 

ůtoč-

jak na zanášení (konvexní strany) -

plochý, vegetací je zde souvislý porost stromů a keřů. Levý břeh je plochý, je zde zře-

telný výmol s centrem na ≈1,570 km, vyplněn nánosy hlíny, štěrku, kamenů, ale též or-

ganického materiálu, dále násypy komunálního odpadu a vývraty stromů (viz. Foto 

č.15,16) z vegetace se zde vyskytuje neudržovaná  tráva, výjimečně stromy a keře, 

zřídka lze pozorovat obn

foto č.14) .   

Dno : Stejného charakteru jako v předeš

b) Charakter koryta : Úsek je charakterizován rozkmitem toku kde oblouky mají značnou 

křivost téměř na hranici meandru. Koryto je  na začátku úseku ve tvaru mírného oblouku 

(kde je konkávní levý a konvexní pravý břeh) dále navazuje mezipřímá  a zbytek úseku 

je tvořen obloukem (konkávní pravý a konvexní levý břeh). Koryto je otevřené  bez patr-

né úpravy. Převládá proudná voda s výskytem tůní, vyskytují se též středové lavice (viz. 

foto č.19), průtoky ovlivněny přehradou

Významné profily :  

9) staničení profilu ≈1,760km, silniční betonový most se šikmými bočními křídly, pr

ná šířka mostu b≈10m, výška spodní hrany mostovky h≈2,5m   (viz. foto č.20) 

10) staničení profilu ≈1,810, vodárna na levém břehu 

11) staničení profilu ≈1,830, stržený pravý břeh (viz. foto č.21) 

Břehy : Díky proměnlivé křivosti jsou nestabilní 

převážně levý břeh, tak erozi (konkávní) - zejména pravý břeh. Tvar pravého je plochý, 

od 1,800 km strmý, místy až kolmý tvořený soudržnou hlínou na konci úseku se skalní-

mi výchozy, vegetací je zde souvislý porost stromů a keřů zřídka se 
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 vyskytují obnažené kořenové soustavy ve vodě. Levý břeh je plochý z vegetace se zde 

lé kmeny či části kmenů (viz. foto č.20).   

ůže vyskytnout část 

koryta : Začátek úseku tvoří část oblouku ( kde je konkávní pravý a kon-

vexní levý břeh), na 1,940 km se  mění znaménko křivosti a dále proti vodě pokračuje 

převážnou 

tok Bystřičky), (viz. foto 

27). Tvar 
o to lze pozorovat náplavu suti, na 

ísty tvořící souvislý 

porost.  

vyskytuje neudržovaná  tráva, nepravidelně rozmístěné stromy a keře. Na obou se mís-

ty vyskytují pad

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech, lokálně se m

dna tvořené skálou.  

PODÉLNÝ PROFIL 8                         staničení : 1,900 - 2,120 km 

a) Charakter okolí koryta: Tok se v úseku odklání od pravého svahu údolí (což způsobu-

je rozsáhlý nános - plošinu na pravé straně údolí), tvar již není tak razantně asymetric-

ký. V ploché části údolí  pravé i levé strany jsou zemědělsky obhospodařované parcely 

(na pravé konvexní straně akumulace nánosů - značný rozměr). Pravý svah údolí je za-

lesněn převážně listnatými stromy, levý využíván k zemědělským účelům.  

b) Charakter 

oblouk značného poloměru tvořící část úseku (kde konkávní levý a konvexní 

pravý břeh). Koryto je otevřené  bez  patrné úpravy. Převládá proudná voda s výskytem 

tůní (viz. foto č.27), na začátku úseku též pevné skály napříč tokem což způsobuje pe-

řeje (viz. foto č.22), průtoky ovlivněny přehradou. Šířka ve dně ≈5m. 

Významné profily :  

12) staničení profilu ≈1,900 km, skála vedená napříč korytem (viz. foto č.22) 

13) staničení profilu ≈1,940 km, zaústění přítoku - Růžďka, levostranný 

z hydrologického hlediska významný přítok (nemalý vliv na prů

č.22,23,24)  

Břehy : Díky proměnlivé křivosti jsou nestabilní jak na zanášení (konvexní strany) -

převážně pravý břeh, tak erozi (konkávní)-zejména levý břeh (viz. foto č.25,26,

pravého je strmý ≥45 , tvořený soudržnou hlínou, čas

začátku úseku se výjimečně vyskytují  skalními výchozy, vegetací je zde souvislý porost 

stromů a keřů. Levý břeh je po soutok s Růžďkou plochý nad soutokem strmý místy 

svislý až podemletý, tvoří jej především rozrušená hlína a štěrk. Velmi často vidíme ob-

nažené kořeny zasahující do vody (viz. foto č.27), z vegetace se zde vyskytuje neudr-

žovaná  tráva, nepravidelně rozmístěné  skupinky stromů a keřů m
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Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech, místy se vyskytují naakumulova-

ný organický materiál (větve) .  

 PODÉLNÝ PROFIL 9                          Staničení : 2,120 - 2,350 km 

 je způsoben rozlehlým nánosem) do ≈2,200 km kdy dosáhne pa-

olí na 

 přímý úsek. 

č.28) 

≈2,200 km, splávek z dřevěné kulatiny, výška 0,2m  (viz. foto č.29) 

d zeměděl-

áplavu  kamenů či balvanů. Vegetací je zde souvislý  velmi hustý porost 

stromů a keřů znemožňující snadný přístup k vodě. Levý břeh je plochý (v oblouku a 

přímé části na konci úseku) na začátku strmý až kolmý, tvoří jej především kameny na 

hlinitém podkladu, z vegetace se zde vyskytuje neudržovaná  tráva, nepravidelně roz-

místěné  skupinky stromů a keřů často tvořící souvislý velmi hustý porost znemožňující 

přístup k vodě.    

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech, místy se vyskytují naakumulova-

ný organický materiál (větve) .  

a) Charakter okolí koryta : Tok se na začátku úseku přibližuje k pravému svahu údolí 

(odklon toku od svahu

ty svahu, poté začne tok téci podél svahu. Tvar je asymetrický. V ploché části úd

pravé i levé straně jsou zemědělsky obhospodařované parcely ). Pravý svah údolí je za-

lesněn převážně listnatými stromy, levý využíván k zemědělským účelům.  

b) Charakter koryta : Začátek úseku tvoří mezipřímá do vzdálenosti ≈2,200 km vzhle-

dem ke staničení toku, úsek ≈(2,200-2,260) je tvořen obloukem ( kde je konkávní pravý 

a konvexní levý břeh), část od 2,260 km až po konec tvoří dlouhý relativně

Koryto je otevřené  bez  patrné úpravy, značně obtížný přístup k toku v důsledku husté 

neudržované vegetace rostoucí podél břehů. V korytě toku můžeme pozorovat naháze-

ný odpad (viz. foto č.28). Převládá proudná voda s výskytem tůní (viz. foto č.27), průto-

ky ovlivněny přehradou. Šířka ve dně ≈5-8m. 

Významné profily :  

14) staničení profilu ≈2,150 km, padlé kmeny v korytě toku  (viz. foto 

15) staničení profilu 

16) staničení profilu  ≈2,210 km, zpevněná hlinito-štěrkovitá cesta pro přejez

ské mechanizace (brod) 

Břehy : Tvar pravého je strmý ≥45o,místy plochý, tvořený soudržnou hlínou, často lze 

pozorovat n
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PODÉLNÝ PROFIL 10                     Staničení : 2,350 - 2,600 km 

a) Charakter okolí koryta : Pro tento úsek je charakteristické proudění napříč údolím, 

vý sv h jež oří pe o 

na směru je 

 na jednoduchých pilířích, průtočná šířka 

koruny mostovky ≈3 m, pilíře jsou značně odkloněny od směru toku 

 

ístě - což tvoří kupy organického materiálu - větví (viz. Foto 

IL 11                     Staničení : 2,600 - 2,800 km 

ina, pravý je složen z rozlehlé plochy s neobdělávanou 

půdou a svahu osázeného lesem. 

kde na 2,400 km tok naráží na pra a tv vná skála . V plochých částech p

obou stranách toku jsou zemědělsky obhospodařované pozemky. Pravý svah údolí je 

zalesněný jehličnatými stromy, levý slouží jako pastvina. V profilu ≈2,460 je veden přes 

koryto silniční most.  

b) Charakter koryta : V úseku 2,350 - 2,400 km je téměř 900 oblouk prudce zahnutý 

(značná křivost), kde je konkávní pravý a konvexní levý břeh. Prudká změ

zapříčiněna nárazem toku do svahu údolí jež tvoří skála. Dále je profil koryta složen ze 

dvou oblouků s velmi mírnou křivostí. V úseku 2,400 - 2,500 je oblouk s konkávním le-

vým a konvexním pravým břehem na úseku 2,500 - 2,600 km je oblouk o podobné kři-

vosti opačného znaménka. Koryto je otevřené  bez  patrné úpravy. Převládá proudná 

voda, průtoky jsou ovlivněny přehradou. Šířka ve dně ≈10m. 

Významné profily :  

17) staničení profilu ≈2,460 km, silniční most

≈12 m výška spodní 

(viz. Foto č.32) 

Břehy : Pod mostem je tvar břehů plochý až strmý ≥ 45o tvoří jej převážně soudržná

hlína. Vegetace je zde nepravidelně rozmístěná (převážně keře) na pravém břehu oře-

zaná a ponechána na m

č.31). Nad mostem mají břehy složený charakter (od paty po hranu jde příkřejší dále 

pak mírný sklon) místy mohou být ploché. Materiálem je soudržná hlína, štěrk, často se 

vyskytují i kameny, v oblouku tvořící spodní část úseku na konkávním břehu též skalní 

výchozy, zpevnění tvoří souvislý porost stromů a keřů (viz. Foto č.33).  

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech, místy se vyskytují typicky situo-

vané štěrkové lavice .  

PODÉLNÝ PROF
a) Charakter okolí koryta : Charakter údolí je asymetrický, levý svah-blízký toku je ze-

mědělsky využívaný jako pastv
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b) Charakter koryta : Úsek tvoří j  v o  s konkávním levým a konvexneden elký blouk ím 

pravým břehem. Pozorovatelný je přirozený charakter toku bez většího zásahu člověka 

(viz. Foto č.35). Převládá proudná voda vyskytují se tůně situované při konkávních, 

erodovaných březích. Koryto je otevřené  bez patrné úpravy, průtoky jsou ovlivněny 

přehradou. Šířka ve dně ≈8m. 

Významné profily :  

eny ve směsi s hlínou, je 

tace převážně keřového patra. 

FIL 12                Staničení : 2,800 - 3,000 km 

8), průtoky jsou 

ovlivněny přehradou. Šířka ve dně ≈5m. 

Významné profily : 19) staničení profilu ≈2,963 km (most), konec plánované úpravy tva-

ru koryta (viz. Foto č.38) 

 vegetace je zde převážně nepravidelně rozmístěný 

stromový porost. 

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech. 

18) staničení profilu ≈2,750 km, levostranný přítok s šířkou ve dně ≈1,5 m (viz. Foto 

č.36) 

Břehy : Levý konkávní břeh je strmý místy složený, tvořen soudržnou hlínou se souvis-

lým porostem stromů a keřů. Břeh je neudržovaný přirozený což doprovází akumulace 

spadlého organ. mater. (listí, větve), často pozorujeme padlé části kmenů zasahující do 

profilu toku. U pravého konvexního břehu se tvoří štěrkové lavice, svah je plochý místy 

složený. Materiálem tvořící břeh jsou nánosové štěrky či kam

zde velmi hustá vege

Dno : Stejného charakteru jako v předešlých profilech, často se vyskytuje různorodý or-

ganický materiál.  

PODÉLNÝ PRO
a) Charakter okolí koryta : V úseku převládá proudění napříč údolím až na 2,900 km, 

kdy se tok srovnává a dále proudí přibližně rovnoměrně s hranami svahu. Údolí lze cha-

rakterizovat jako asymetrické, kdy ploché části vyplňují pastviny a svahy jsou zalesně-

ny. 

b) Charakter koryta : Na 2,870 km tvoří koryto mezipřímá, dále pak pokračuje oblouk 

s konkávním pravým a konvexním levým břehem. Převládá proudná voda, koryto je 

otevřené  s patrnou úpravou - opevnění pravého břehu (viz. Foto č.3

Břehy : Pravý břeh je strmý tvořený kamenným záhozem pod 2,900 km značně rozru-

šen, vegetaci tvoří souvislý porost stromů a keřů. Levý (nánosový) břeh je plochý místy 

strmý a je tvořen kamennou sutí z
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2.2. Fotodokumentace 
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2.3. Popis závad úseku 0,750-2,963 KM 
OBECNĚ 

Z důvodů katastrofální povodně v červenci 1997, jsou závady víceméně na ce-

lém úseku toku a lze je zařadit do těchto dvou základních kategorií : 

1) Je to skupina závad, způsobená neznalostí chování jednotlivých toků v čase. Mezi 

hlavní zástupce patří především návrhový průtok Q100, jehož určení je značně nepřesné 

i v době expandujícího technického rozvoje. Dále též problém majetkoprávních vztahů, 

kdy některé pozemky zasahují až k břehové čáře toku. Především v důsledku těchto 

aspektů vznikly značné škody na soukromém i obecním majetku při povodni 7/97. 

2) Do této skupiny patří závady technického charakteru, jež jsou reálně ovlivnitelné. Je 

to především stabilita a kapacita koryta, které řadíme mezi základní priority (z pohledu 

hydrauliky), požadavku na ochranu krajiny  a majetku. Hlavními problémy úseku jsou : 

výmoly a nánosy ve dně, nátrže a zničené opevnění břehů, nestabilní podélný profil a  

další konkrétní  aspekty ovlivňující kapacitu a stabilitu koryta. 

PROBLÉMY ÚSEKU 
  Úsek lze rozdělit na 3 části v závislosti na hladině významnosti okolí koryta tj.: 

Úsek 0,750 - 1,400 km (občanská výstavba) – O.V. se rozprostírá  především podél le-

vého břehu a místy zasahuje až k břehové hraně koryta. Zde vidím problémem přede-

vším kapacitu, která se pohybuje někde pod Q1, což je pro občanskou výstavbu zcela 

nevyhovující hodnota. Dále je tu problém eroze břehů jež je často zasypávána nesou-

držným odpadem organického i anorganického charakteru (větve, cihelná drť, komunál-

ní odpad apod.) což nemá prakticky žádný vliv na stabilizaci. Tyto náspy hyzdí ráz kraji-

ny a zbytečně ucpávají profil koryta z ekologického i hydraulického hlediska jsou nepří-

pustné. Na pravém břehu v úseku 1,050 - 1,300 km jsou mohutné nátrže v konkávním 

břehu, dočasně stabilizované kořenovým systémem lesního porostu. Problémem je zde 

typ stabilizujícího prvku jež jsou jehličnaté stromy vzrostlého charakteru (smrky), což 

znamená nevalně rozvinutou kořenovou soustavu. Tím vzniká při případném dlouhodo-

bějším zatopení nejen nebezpečí sesuvu, ale též vývratu stromu na protilehlou stranu 

břehu s možností zásahu obytného objektu. Tuto část úseku vidím jako značně nebez-

pečnou, protože za již zmiňované situace (sesuvu), by mohlo dojít k úplnému ucpání 

profilu, což by znamenalo odklon proudu do míst s nejmenším odporem (za dané situa-

ce  pravděpodobně směr na O.V.).  
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Výsledkem by byl kolaps a  zatopení značné části vesnice.  Dalším problematic-

kým místem je levý břeh na 1,400 km jež se nachází na konkávní straně oblouku nepří-

pustné křivosti. V tomto místě je obytná budova téměř na horní hraně břehu a případná 

nátrž do břehu jež je při větší povodni pravděpodobná by znamenala zhroucení budovy. 

Úsek 1,400 - 1,900 km (chatová oblast) – CH.O. se nachází na pravé straně to-

ku, což není strana údolí bezprostředně ohrožená rozlitím. V dolní části od 1,400-1,550 

km jsou dva oblouky opačného směru s velmi malou křivostí a bez mezipřímé, to způ-

sobuje značnou nestabilitu a namáhání břehů i dna. Je zde též nepřípustný podélný 

sklon, který zmírňuje jen skála situovaná napříč korytem. V úseku na 1,550-1,750 km, 

jež lemuje chatová oblast je koryto relativně stabilní. Jako hlavní problém bych v těchto 

místech odhadoval tvar koryta jež má značnou šířku a malou hloubku. To v suchém ob-

dobí může znamenat vznik tak nízkého stavu vody, že ohrozí život společenstev vodní 

fauny, naopak již při nepříliš vysokém stavu vybřežení. Úsek na 1,750 - 1,900 km se 

nachází v značně nestabilní oblasti oblouků, což umocňuje fakt že na profilu 1,940 km 

se nachází přítok Růžďka. Je to oblast v oblouku, jehož pravý, konkávní břeh je velmi 

namáhán proudící vodou, která dosahuje vysokých rychlostí v důsledku značného sklo-

nu podélného profilu. Jsou zde vidět lokální sesuvy břehů a občas se zde vyskytují i 

padlé kmeny či části kmenů. 

Úsek 1,900 - 3,000 km (oblast zemědělských pozemků) – O.Z.P. není tak spole-

čensky významná jako předešlé 2 úseky, proto bych zde závadám majícím vliv na prů-

točnost nedával tak významnou roli a soustředil se spíše na lokální neřešené problémy. 

Jenom bych chtěl vyzdvihnout problém, který považuji za značně nevyhovující v celém 

profilu úseku a to je břehový porost. Ten je značně chaotický, neudržovaný, nevhodné-

ho složení, netvoří přirozený stabilizující prvek a ohrožuje tak v důsledku případného  

splachu ucpaní níže položeného profilu v místě občanské zástavby. Mezi problémy lo-

kálního charakteru řadím odpad typu pneumatik hozených v profilu toku mezi 2,150 - 

2,200 km, jež jsem napočítal cca. 5 ks. Tento problém vidím zejména jako ekologický, 

pneumatiky značně devastují vzhled krajiny, která se má nacházet v rekreačním území. 

Dále je to profil na 2,350 km, kde se tok doslova lomí o skálu a je zde též  na levém 

konvexním břehu situován statek.  
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Objekt je sice ochráněn před značnými dynamickými účinky toku, ale ne pro

splaveninám jež mohou zdevastovat jeho okolí.  

V profilu na 2,500 km se nachází silniční most. Zde bych chtěl poukázat na nátok 

do profilu mostu, který  je značně odkloněn od původně tvarovaného kolmého nátoku a 

ti 

způso

 

OBECNĚ 
Návrh řešení úpravy pro tento úsek je komplexně zpracován ve dvou projektech 

firmou AQUATIS a.s. z roku 1998. Je zde zapracována jak stabilizace podélného sklonu 

tak úprava příčného profilu včetně opevnění břehů. Projekty jsou umístěny na POVODÍ 

MORAVY a.s. provozu Val.Meziříčí. a jsou připraveny k realizaci, která se vzhledem 

k tíživé ekonomické situaci doposud nekonala. Kopie projektu pro úsek 0,750 - 2,500 

km slouží jako dokument na ukázku reálného vyřešení situace a je k dispozici společně 

se studií.   

PŘIBLIŽNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ ( TEORETICKÝ POHLED) 
ÚPRAVA PODÉLNÉHO SKLONU  

ok protéká značně svažitým údolím, stávající průměrný podélný sklon je někde 

okolo i=0,8% s tím, že v některých úsecích značně převyšuje 1%. Tyto údaje značně 

převyšují mezní hodnotu stabilního sklonu i , což působí značně nepříznivě na celý 

tok, zejména vzhledem k splaveninám. Ty společně s velkou dynamickou silou proudu 

působí na břehy toku, které jsou značně erodované a v některých místech hrozí sesu-

nutím. 

Proto navrhuji vypočítat věrohodnou hodnotu istab, ta se podle mého předběž-

ného výpočtu (na základě odhadu), bude pohybovat mezi 0,3 - 0,5% a upravit pomocí 

prahů, skluzů či stupňů ve dně podélný sklon na hodnotu vyhovující normě.  Zvláště 

vhodné bych viděl umístění  balvanitých skluzů, které by toku dávaly přirozený charak-

ter a nepůsobily zcela uměle tak jako betonové či kamenné stupně. 

buje tak podemílání pilířů které je v takové míře pro tak významnou komunikaci 

nepřípustné. 

 

2.4. Návrh opatření k odstranění závad 

stab
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OPEV

odemleté, na konkávních stranách ob-

louků 

rých úsecích vegetace chybí naopak místy je jejím vlivem zcela omezen 

řístup k toku. 

sklonu považuji za prioritu číslo 1 

a zasazoval bych se o velmi rychlou realizaci zejména v oblasti občanské výstavby. Pro 

efektivní vyřešení problému bych zejména navrhoval úpravu sklonu svahu v návaznosti 

na úhe ϕ ϕ ≈ 0

zástavbu bych doporučil opevnění vegetačního charakteru se zastoupením 

ych věnoval konkávním stra-

ce (kořen.systému) měla být co největší. 

SMĚR

ŘÍČNÉHO PROFILU 

 ohledech učiněny 

změny pro zvýšení kapacity profilu. Momentální stav je takový že Q100 =131 m3/s  pod 

Růžďkou a Q100 =123 m3/s nad Růžďkou. 

NĚNÍ BŘEHŮ 
V některých místech jsou břehy kolmé až p

značně erodované často s mohutnými nátržemi. Toto ve spojení s faktem, že je 

zde zemina ne příliš soudržného charakteru (převážně směs hlíny a štěrku) působí 

značně nestabilně. Břehový porost je velmi nevhodného složení, rozprostřen nepravi-

delně, v někte

p

Tenhle oddíl společně se stabilizací podélného 

l vnitřního tření , který zde odhaduji na hodnotu   25  z čehož vyplývá sklon 

svahu ≈1:2,5. Dalším krokem by byla vlastní stabilizace, kde bych úsek rozdělil na dvě 

části s různým řešením. V úseku O.V. bych navrhoval opevnění břehů kamennou rov-

naninou do betonu. Důraz bych kladl na zmenšení nároku na sklon břehu (důvodem 

jsou zde omezené možnosti rozsahu šíře koryta) a na zmenšení drsnosti svahů.  Tyto 

opatření jsou nezbytná z hydraulické stránky pro zvýšení kapacity profilu. V úseku mimo 

občanskou 

všech 3 pater (trávy, keře, stromy). Zvláštní pozornost b

nám oblouků, kde by hustota vegeta

OVÉ VEDENÍ TRASY 
Trase toku bych nechal bez větších úprav přirozený průběh, zvýraznil jeho plynu-

lost a hladkost směru vedení. Jen v místech nepřípustných křivostí oblouků, (tzn. oblou-

ky v úseku 1,350 - 1,600 a 2,350 - 2,400 km) by bylo vhodné dodržet normovou hodno-

tu, Rmin ≈ 4 - 6B. 

TVAR P

Příčný profil bych doporučil jednoduchého profilu s šířkou ve dně ≈ 10m a již do-

poručeným sklonem svahů 1:2,5 ( v místech svahu opevněného kamennou rovnaninou 

stačí sklon svahů 1:1,5 popř.1:1). Kóta terénu horní hrany břehu je nyní 2m nad dnem 

stávajícího koryta. Tyto hodnoty jsou však předmětem domněnky a vzhledem k tomu že 

kapacita značně nedosahuje požadavku, musely by být v mnoha
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Komplexní rozpis n-letých a m-denních průtoků viz. charakteristika toku jako cel-

ku. Ab

zv. garážovým odpadem. Tento problém je především vizitkou lidí, řešení 

by byl

ou přines-

dných porostů, úpravu stávajících vyhovujících porost. a 

výsadb

 být řešen již v návrhu trasy, kdy směr musí být navržen tak, aby od-

Dále bych zde navíc doporučil zlepšit typ nátoku a to po-

mocí 

y byla zvýšena kapacita koryta, alespoň na Q5 =58 m3/s v místech O.V., kde je 

problém nejvíce kritický je zapotřebí počítat s úpravami typu rozšíření, zmenšení sklonu 

svahů popř. prohloubení aj.  

DALŠÍ PROBLÉMY 
Zde patří především ekologické zájmy, kde bych chtěl vyzdvihnout časté znečiš-

ťování koryta t

o možno nastavit v podobě domluvy a nezabere-li toto, pak zamířit k tvrdším po-

stihům např. pokutami.  

Mezi ekologický problém patří též hloubka vody při nízkých stavech, ta způsobuje 

rychlý ohřev a s tím spojené problémy, které v konečném důsledku mohou znamenat i 

úhyn vodní fauny. Z hlediska daného problému bych navrhoval vybudování menší kyne-

ty ve dně, která by zajišťovala hloubku hmin =0,4 m potřebnou pro udržení rovnováhy to-

ku. To je při daných poměrech značně nereálné, ale v řešení musíme s tímto problé-

mem počítat a snažit se co nejvíce přiblížit jeho požadavku. 

Dalším problémem je vegetace v inundačním území která je nesystematicky 

(samovolně) rostoucí a zejména neudržovaná. Zde bych doporučil vypracovat komplex-

ní plán, který by obsahoval jak kvalitativní tak kvantitativní posudek a návrh na osázení 

včetně podmínek pro správnou údržbu pro takto vysázený porost. Toto by seb

lo odstranění starých, nevho

u nových porost. 

Posledním významným problémem na který bych chtěl upozornit, je nátok pod most, jež 

zdaleka neodpovídá kolmému směru vzhledem k pilířům a způsobuje tak jejich podemí-

lání. Problém musí

povídal požadavku kolmosti. 

plynulého bočního připojení, které by dávalo větší míru spolehlivosti stability 

mostní konstrukce. 
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3. PO
 

ZDROJ: 
POVODÍ MORAVY a.s., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí (včetně údajů 

získaných touto společností z jiných zdrojů, např. OKRESNÍ ÚŘAD VSETÍN; OBEC 

BYSTŘIČKA; zpracovatel projektu – f. AQUATIS a.s. ;Č. H. Ú.; aj.)    

Katedra hydrauliky a hydrologie, ČVUT-Fsv, Praha 

Údaje získané svépomocí 

PODKLADY: 
Technicko-provozní dokumentace 

Projektová dokumentace na úpravu toku pro úsek 0,750-2,460 km 

Projektová dokumentace na úpravu toku pro úsek 2,460-2,963 km 

Formuláře pro hodnocení říčního úseku 

Skripta, přednášky předmětů Hydraulika 10,20; Vodní toky 10 aj. 

Mapy, fotografie, subjektivní hodnocení získané na základě pochůzky 

 

 

 profilem 

UŽITÉ PODKLADY 

4. PŘÍLOHY 
 

snímky a řez přehradním

povodeň 7/97 

mapa povodí Bystřičky 

situace úseku toku KM 0,750 – 3,000 
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Studie vodního toku – Nížkovský potok 

T v Praze 
ní fakulta, Katedra hydrauliky a hydrologie 

 čím dál více aktuálnějším problémem naší doby. 

V našem oboru jde především o hospodárné využití vodních zdrojů bez vážného narušení 

přírodního koloběhu a jejich navrácení pokud možno v původní kvalitě. Staráme se tedy 

ých podmínek pro 

řirozenou funkci povrchového odtoku vody od pramene po ústí do moře. Z tohoto důvodu má 

aždý vodní tok svého správce, který by se měl o něj starat. Abychom získali ucelený pohled na 

, zpracovávají se studie. V nich se snažíme popsat současný stav celého 

povodí, či jeho části, sloučením několika různých faktorů, které mají na povrchový odtok a jeho 

kvalitu vliv. Jedná se především o morfologii povodí, hydrogeologii, klimatické podmínky, 

 přilehlé inundace, zásahy člověka, zdroje znečištění, 

ntitativní ukazatele a další. Největší pozornost věnujeme umělým zásahům 

í přirozený charakter odtoku. Člověk se má od přírody učit, na což se 

ělalo pouze s ohledem na naše potřeby. Dnes na to 

doplácíme, a proto se snažíme některé věci vrátit do původního přirozeného stavu, či alespoň 

zmírnit jejich negativní účinek. Jde zejména o špatné provedení umělých částí koryt toků, jejich 

kapacitu, opevnění. Dále hydrauliku objektů, zejména obtékání, průtočnost, eroze břehů 

a problém vymílání nebo usazování. Plošné znečištění zemědělskými dusíkatými hnojivy 

v minulosti bude mít ještě dlouho dopad na kvalitu vody. Zamezení vypouštění odpadních vod, 

tvorby skládek odpadů a jejich následná likvidace je v neposlední řadě důležitým příspěvkem 

k ochraně hlavního zdroje pro  náš život. Tímto vším se zabývá studie vodního toku. 

 
Řiešite:    Robin Hála, ČVUT v Praze, Stavební fakulta 

student: IV. ročníku, stud. obor : Vodní hospodářství a vodní stavby 
 

Vedoucí práce : Ing. Ivana Marešová, CSc., ČVU

Staveb
 

 

Anotace práce: 

Ochrana životního prostředí se stává

především o čistotu vod, jejich ochranu před znečištěním a vytváření vhodn

p

k

nějaký vodní tok

vegetační kryt, stav koryta toku a

kvalitativní a kva

člověka, jež zásadně měn

v minulosti nebral ohled a téměř vše se d
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1. . Úvod 

ředmětem této studie je získání uceleného pohledu na povodí Nížkovského potoka. 

.1 Záměr studie 

Studie slouží jak ovodí v rámci ži-

otního prostředí. Jejím hlavním úkolem je popsat aktuální stav vodního toku a jeho 

ejbližšího okolí s přihlédnutím k ekologii, na kterou je třeba v dnešní době klást čím dál 

kolika bodech uvádím základní úkoly této studie : 

 

• Str

• Podrobný rozbor vybraného úseku 

• čistotu vody a jejího okolí, hlavní zdroje znečištění 

 

P
 

   

1
 

o jeden z podkladů pro celkovou zprávu o stavu p

v

n

tím větší důraz. V ně

učný popis celého toku a příslušného povodí 

• Zjištěné závady na toku a případný návrh na jejich odstranění 

 

V podrobném rozboru jsem se zaměřil konkrétně na : 

 

• kritická místa - porušené břehy, naplaveniny, vymílání, zatopené plochy 

• stav případného opevnění a zhodnocení jeho vhodnosti 

• popis objektů, stav a funkčnost 

• okolní vegetaci a inundační území 
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2. Vlastní studie 

2.1 Stručná charakteristika vodního toku a jeho povodí 
k se nachází v horním povodí řeky Sázavy. Vtéká do ní jako levý 

přítok při staničení 191,7 km a nadmořské výšce 469 m.n.m. Celé povodí spadá do kra-

je Jihlavského a nachází se zhruba v polovině mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem 

nad Sázavou, kousek od Přibyslavi. 

 

Nížkovský poto

 

Poloha povodí Nížkovského potoka v ČR 
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Část jeho rozvodnice tvoří zároveň hlavní evropské rozvodí Labe / Dunaj. Celko-

 k soutoku několika malých potůčků je 12,1 km, jinak až 

 nejvzdálenějšímu prameni by se pohybovala kolem 13 km. Plocha povodí činí 29,633 

 

tok   4,70 – 0,00 km 
 

Mezi největší přítoky patří : 
 

• levý    Rožkův p.  2,85 km 
 

• pravý   Sirákovský  4,60 km 

Samotínský 3,50 km 
 

Podélný sklon činí v dolní části 1,1 % v horní zhruba 2 %. Stoletý průtok Q100 , 

spočtený dle vzorce Čerkašina, vychází 39,5 m3/s při soutoku se Sázavou. Průměrný 

roční průtok se pohybuje v rozmezí 250 – 300 l/s/km2. Povrchový odtok z 1 km2 povodí 

činí 9 l/s. Tok spravuje Zemědělská Vodohospodářská Správa se sídlem v Luční ul., 

Žďár n. Sázavou. Zemina má písčitý charakter s příměsí jílu.   

Původní vegetační pokryv tvořily pastviny. Les, kterým jsou pokryty svahy údolí 

v dolní části toku, byl uměle vysazen v 60. letech. Samotnou údolní nivu tvoří po celé 

délce louky až na vrchní část, která je v lese. Celkové zalesnění přes 30 % plochy po-

vodí. Co se týká zemědělských plodin, pěstuje se zde převážně kukuřice a také pšeni-

ce. 

 nižší teploty, zimní období zde bývají s dostateč-

ným množstvím sněhu. V létě vyšší množství dešťových srážek. 

Tok protéká celkem 2 obcemi a to nejdříve Poděšínem 0,76 - 0,82 km a následně Níž-

kovem 0,3 - 0,45 km. Obě spadají pod okres Žďár nad Sázavou.   

Na některých mapách je název Nížkovský nahrazován Poděšínským, ale správný je 

první název dle vodohospodářské mapy. 

vá délka uvažovaná

k

km2 a skládá se ze tří částí :  

1 – 09 – 01 – 010  Horní část Nížkovského potoka 13,00 – 4,70 km 

1 – 09 – 01 – 011 Povodí Sirákovského potoka  4,70 km 

1 – 09 – 01 – 012 Dolní část po sou

Klima vysočinného charakteru,
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     t ímek  Sa elitní sn s popisem 
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2.1.1 Zmenšená vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
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2.2 Podrobný úsek od ústí až za obec Nížkov      0,00 - 4,70 km 
 

Při podrobném rozboru jsem sice postupoval proti proudu, ale zde budu vše po-

pisovat ve směru toku včetně břehů. Některé texty jsou vzhledem k fotografiím oriento-

vány obráceně. Pro Vaši správnou orientaci jsou zde k dispozici všechny přiložené ma-

py. Bohužel v elektronické podobě pouze některé zmenšeniny. Z nich nejdůležitější je 

černobílá zvětšená základní mapa 1: 10 000 na dvojnásobek s vyznačením popisova-

ných míst a fotografií. Barevná 1: 10 000 je zde též, slouží k přehlednosti a lepší před-

stavě o zalesnění. Mapa vodohospodářská v měřítku 1: 50 000 poskytuje základní úda-

je o povodí, potřebné pro vodohospodáře. Jednotlivé fotografie jsou označeny číslem, 

které je uvedeno v popisu a zároveň vyznačeno v mapě včetně orientace směru pohle-

du. 

 
Panelový mostek   foto 35, 36         4,70 km 
 

Neopevněný pravý břeh nad mostkem se začal vymílat, jelikož se zde mění směr 

osy toku. Vše se vyřešilo pouhým položením panelu. Moc to nepomohlo a nutno konsta-

tovat, že brzy bude opět nutná další oprava. 

 
Úsek kolem požární nádrže a fotbalového hřiště foto 32, 33, 34        4,70 - 4,40 km 

 

10 m pod mostkem je malý stupínek, který slouží jako odběrný objekt pro požární 

nádrž. Ta je občas používána jako koupaliště, ale není to vhodné, zejména z hygienic-

kého hlediska. Voda nevyhovuje požadavkům a je v ní utopených i pár hlodavců. Vstup 

pouze na vlastní nebezpečí (foto 34). 

Na pravém břehu kousek pod stupněm jsou 2 čerstvě vyvrácené stromy. Došlo tu 

zřejmě k jejich podemletí (foto 33) a součinností klimatických faktorů k jejich vývratu. 

Tok se pak točí vlevo podél nádrže a zprava přitéká Sirákovský potok.  

Těsně pod nádrží vedle výtoku z přepadu byl narušen levý břeh (foto 32). Opraveno ja-

kýmsi pohozem, ale svah je zde příliš strmý. 
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V jednom místě je koryto zarostlé keři, pokračuje dále podél fotbalového hřiště 

rovným úsekem, který byl zřejmě někdy dávno upraven. Je zde matně vidět jakási řada 

kamen

 2m. Celý zbytek je sice zarostlý, ale asi zachovalý. 

20m pod jezem znečištění koryta. Jsou zde cihly, desky, železo. To by ještě ne-

nost skládky na pra-

ém břehu v areálu staré škrobárny (foto 29, 30). Koryto je zde značně rozšířeno asi na 

8m. D

ěhy, b = 3m, h = 1,4m. Ve špatném stavu, 

vá zeď se rozpadá. Pozůstatek jakési hrázky, viditelné opěrné kolíky a kulatina s 

Rovnější úsek, koryto miskovité šířky 3 - 3,5m. Po obou stranách jasanové stro-

mořad

-

Kame

m, h = 3m. Osa 

ů ve dně. Pod dřevěným mostkem na konci fotbalového hřiště znatelných 10m, b 

= 1m, h = 0,6m. Mostek je dřevěný s oboustranným zábradlím, široký 1m a výška nad 

hladinou 0,9m. Porost pravého břehu je smíšený les ve svahu 45°. 

 

Úsek ke kamennému mostku – býv. jez,  skládka foto 29, 30, 31        4,40 - 4,00 km 
 

Zarostlé oba břehy stromy a keři. Koryto místy s velkými kameny, zachycené 

větve. Pozůstatek kamenného jezu (foto 31). Sloužil jako odběrný objekt. Po levé straně 

znatelný počátek náhonu. Jez byl patrně pro svou nepotřebnost protržen v levé části v 

šířce

bylo tak strašné, ale s pohledem na obě fotografie zjistíme přítom

v

ále po proudu je vidět i obrovská dřevěná špulka, tyčící se na ostrůvku s nánosy. 

Jediné, co je zde pozitivní je hnízdo čápů na starém komíně.  

Starší mostek s kamennými pilíři a náb

le

naskládanými zbytky kamenů. 

í. Pravý břeh vypadá jako berma, je vysekávána v délce 200m až téměř ke ka-

mennému silničnímu mostu, b = 7m. Při bližším pohledu byla zjištěna přítomnost velké

ho množství pomalu tlejících odpadků pod spadaným listím.  

 
nný silniční most     foto 28         4,00 km 

 

Starý kamenný klenbový velmi zachovalý most s letopočtem 1889, b = 4

toku vedená kolmo. Před a za mostem vyústění odvodnění komunikací a nějaká beto-

nová trouba - suchá. 
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Zimní období v Nížkově    Letecký snímek Nížkova 

     
35       32 

   
33       34 

   
31       29 
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29       28 

 
Úsek k dalšímu silničnímu mostu              4,00 - 3,25 km  
 

Podél potoka vpravo vede ulice, ve které jsou kanalizační šachty.Ze začátku za-

rostlé břehy mladými jasany. Dále probíhá břehová eroze. Několik travnatých ostrůvků 

zjevně spadlých břehů. Šikmý panelový práh. Několik mostků od panelových širokých 

0,8m, přes železný rám s plechem až po jen dva krovní trámy. Koryto zarůstá, z původ-

ních 4m jsou jen 2.  Pravý břeh pak tvoří kamenná zídka asi 1m vysoká, na levém v 

jednu chvíli pár panelů. Zídka končí u malé polorozpadlé zdrže. Materiál dřevo a železo. 

Výška asi 0,4m. V rohu kameninová trouba částečně potopená. Objekt slouží 

ke gravitačnímu odběru vody do bokem umístěného rybníka. Potrubí vede přes dvě 

šachty a je zhruba 100 m dlouhé. Pod zdrží peřejnatý úsek a koryto se trochu ostře lá-

me vpravo. Je zde hodně zarostlé stromy svěšenými nad hladinu, viditelný průzor 1m, 

délka asi jen 30m. Jsou tu bez, jasan a olše. Kachní ohrádka částečně v potoce - ne-

bezpečí výskytu Salmonelly. Opět panelový mostek. 

Skalnaté dno. Potok teče sou ybníka na levém svahu listnaté ro-

my, koryto ve stínu. Větší množství občasných kamenů, za které se místy hromadí vět-

ve, ale maximálně do 1/2 koryta, úsek je peřejnatější. Před koncem rybníku požerák 

a výtok do potoka. Voda obsahuje nějaké kousky, možná krmivo pro ryby. V rybníku je 

jich vidět hodně a dosti velkých, špinavý tedy snad není, naopak vypadá normálně. 

Hráz slouží jako komunikace a je zde dubové stromořadí. Zároveň tvoří pravý břeh toku 

a zřejmě proto byla zpevněna záhozem z lomového kamene, který není moc vidět. V 

komunikaci kanalizační šachty, soubě tokem až k mostu.  

běžně podél r st

žné vedení s 
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Na konci rybníka bezpečnostní přepádek a vyústění do toku 5m před betonovým 

mostkem. Tento mostek není zakreslen v mapě, přestože nově nevypadá, b = 4m, h = 

0,8 m nad hladinou. Za ním problémové místo. Pravý břeh opevněn kameny 1:1, levý 

panely. Proti panelům se nachází vyústění roury DN 800ze železobetonu. Soudě podle 

umístění panelů, jde o opevnění před vytékajícím proudem. Z trouby skoro nic neteče, 

ale jakýsi smrad je cítit. Těžko říct, od čeho to je. Jinak je dále levý břeh opevněn ka-

mennou rovnaninou výšky 0,8m. Vyústění malé roury, suché na levé straně. Pravý břeh 

opevněn nasypaný  Příčný práh 

si 100m před mostem. Šířka ve dně se zde pohybuje od 2 do 4m s hloubkou vody 15 - 

m řehu  such , kam nné s

ilniční most.  

 

Úsek 

é straně, je zde 

jakási nádrž plná nechutné vody nebo kalu, strašně to zapáchá.  

m kamením 1:1. Kus neopevněného koryta až k mostu.

a

20 cm. Vyústění malé roury na pravé  b  - á e chůdky a kousek dál 

s

Betonový silniční most     foto 27         3,25 km 
 

Osa toku skoro rovnoběžná s mostem, stáčí se těsně před ním. Pilíře jsou šikmé asi 

v úhlu 60°. Levý svah 1:2 opevněn v oblouku dlažbou, pravý náběhová kamenná zídka. 

B = 4m, h = 1m. Pod mostem se tvoří nánosy v celé pravé polovině. Těsně za mostkem 

křížení toku s kanalizací, ve dně jsou vidět jakési panely. Pravý i levý břeh tvořen zdí 

točící se dosti prudce vlevo. Celkově špatně provedené křížení. Moc ostrý dvojitý lom 

koryta. Zídka na druhé straně byla v minulosti narušena. Podrobnosti v kapitole o histo-

rické povodni. 

 
 

silniční most - ČOV             3,25 - 3,00 km   
 

Koryto pokračuje dále vedle silnice souběžně ještě s kanalizací. Na pravé břehu 

vyústění suché roury. Znatelná stará úprava asi jen zpevnění břehů dlažbou do výšky 

0,5m. Podle dokumentů zde má být podél Lihovaru 326m dlouhá úprava z let 1940 - 41. 

Dnes je již zrušená. Eroze obou břehů až k lihovarskému mostku. Ten má kamenné pilí-

ře a navrchu železobetonovou desku. B = 3m, h = 0,9m. Zbytek jakéhosi stupně pár 

metrů pod mostkem, patrně pozůstatek úpravy. Míjíme lihovar po prav

[      ] 143



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Asi nejspíše lihovarský odpad. Přestože se zde mluví, že lihovar občas vypouští 

do toku výpalky, jeho vyústění jsem neviděl. Lihovar hlídají 2 psi a místní s nimi nechtějí 

radši nic mít. Koryto je zarostlé jasany, jeden větší ostrůvek a téměř rovný, mírně zakři-

vený úsek. Jeden kámen v korytě hned způsobil zátarasu. Nahromadily se zde nějaké 

klády a desky, ale jen v části koryta.  

 
Čistírna odpadních vod Nížkov               3,00 - 2,91 km 
 

Začátek starší úpravy podél čistírny. Jde o děrované tvárnice. Opevněno dno b = 

2m i svahy  1:1 do výšky 1 - 1,5m. ČOV je nově přestavěná a její čistící účinek je velmi 

dobrý. K čemu je to ale platné, když hned vedle výtoku je vyústěna 1 stará velká beto-

ová roura s vytékající kanalizací. Dle mého názoru je z nedalekého bývalého mlýna. 

s pněm ve dn  s vý rem. žníkový tvar b = 2m, sklon 

:2, h = 0,6m. 

a-

 

naté úseky. Místy podemletý pravý břeh lesa. Koryto se na čas oddaluje 

d lesa napříč loukou téměř na druhý její okraj. Zde do něj ústí Rožkův potok. Roste tu 

rba před kterou se břeh vymílá. Hned za obloukem, stáčejícím tok ve směru údolí, je 

yto p kračuje dále mírným vlně  vrbo  

 zpět k lesu přes 2 oblouky, jeden více vymletý na šířku 3m, druhý na 2m. Mezi nimi je 

peřej. 

n

Úprava končí betonovým tu ě va  Lichobě

1

 
 
Úsek ČOV - Buková     foto 25, 26            2,91 - 2,3 km 
 

Kousek pod jezem je hodně vymletý levý břeh. Svah je kolmý a dole jsou pop

dané kusy jílu s pískem. Tok protéká po pravém okraji louky, vpravo je smrkový les.

Jsou zde peřej

o

v

brod a vedle něj lávka. Kor o ním, prudký oblouk s u

a

Následuje dosti prudké esíčko a konečně nějakou dobu klid. Teď teče potok těs-

ně podél lesa po pravé straně louky. Na druhé straně už také začíná les.  

Krásně znatelná úprava laťových plůtků a příčných kamenných prahů. Sice jen 

asi 50m z původních 320, ale stačí. Je z roku 1973 a sloužila k stabilizaci koryta na pra-

vé straně louky. Je vidět z obrázků, že už koryto pokročilo. Její konstrukce je z kůlů 1m 

od sebe a fošen 50mm tlustých (foto 26). Na lomech nivelety jsou příčné kamenné pra-

hy, těch je vidět více. (foto 25).  
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Na levé straně louky je jakési zarostlé koryto a drží se v něm voda. To se připoju-

je těsně před Bukovou. Až sem se koryto drží při okraji. 
 

Problémový úsek Buková C – viz. náčrt  foto 21-24          2,30 - 2,00 km 

Po přítoku z druhé strany koryt
 

o divočí. Je vidět, že tady se něco dělo. Uprostřed 

uky je zřetelný pás vodních travin, vrb, občas zde stojí voda. Z dálky normální kolonie 

 moč l. Pra děpodobně původní koryto vedlo tudy a 

ěkdo se pokusil to změnit, ale za jakou cenu. Louka je mokrá. Nehledě na to, že se tok 

pomal

le úsek je nejkritičtější. Mezi tímto levým a dalším pravým obloukem je 

esmyslná odbočka (foto 23). Vede do jakéhosi vytvořeného jezírka. Zúžená údolní ni-

a je zde více mokrá. Z jezírka voda teče dále mezi vrby. Za nimi se rozlévá po celé 

říčinou všeho bude asi opět a

 údolí. Jak to ale teď napravit ? Těžko říct, nejspíše bude nejlepší počkat, až si voda 

najde 

lo

vrb se při pohledu zblízka změní v á v

n

u vrací do své původní polohy. A stejně tak tomu bude i výše proti proudu. 

Osamělý ostrohranný kámen ve tvaru trojbokého jehlanu jsem fotil jen kvůli obté-

kání (foto 24). Prudké dvojité esíčko ukazuje, jakou má vodní proud sílu. Strhává lesní 

svah i se stromy. Jediná vrba snad vydrží všechno. V dalším oblouku je středový ostrů-

vek spolu s velkým kamenem. Tok jde opět na druhou stranu louky. 

Ale tenh

n

v

louce (foto 21, 22). P marná snah  změnit polohu toku 

v

pro sebe tu nejlepší cestu. Je třeba se zmínit o místní skládce, která je nad tímto 

úsekem u cesty v bývalém lomu. Jedná se většinou o staré železo, ale i třeba části mo-

torek a aut, které obsahují olej. Každoročně se všechno odveze. Na konci této zamok-

řené louky je údolí nejužší, asi jen 12m. Tudy také vede stará přístupová lesní cesta. 

     
26       25 
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24       22 

     
23       21 

 
 
Meziúsek C - B 
 

Za zúženinou se údolí rozšiřuje, zpočátku je všechno zarostlé plevelem. Rostou 

tu dvě vrby zčásti v potoce, čímž brání chodu plavenin a splavenin při větších průtocích. 

Po levé straně začíná svažitá louka, po pravé je les. Následuje brod, který zpřístupňuje 

lesní cestu. O pár metrů dále je peřej, způsobená 2 kameny. Pak se potok láme o skálu 

a teče prudce vpravo. 

 
Problémový úsek Tesanka B – viz. náčrt  foto 13 – 20          1,30 - 1,80 km 
 

Skalky zde hrají svoji roli, voda se od nich prudce odráží. Když tak učiní 3, vleze 

jí do cesty spadlá vrba. Po prav ast bývalé salaše, kam se v létě 

vůbec nedá vkročit

ém břehu je zarostlá obl

 a na jaře tam jsou jen panely a skruž.  
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Pak se koryto vlní a následuje esíčko (foto 18, 20). To asi brzy zmizí. Letos se 

přes něj valila voda napříč. Mostky za to snad ani nemůžou. Konvexní břeh je příliš níz-

ký. A vymílá se i z druhé strany. Mimochodem až tady jsou místy usazené výpalky. Sta-

čí rýpnout lopatou na horním konvexním břehu a objeví se silně zapáchající bahno s vi-

ditelným obilným šrotem. 

Zde se opět projevuje úprava. Tok byl zahnán až k samotné skále, od které se 

teď snaží odtrhnou  7). Původní 

koryto asi nebylo dostatečně zavezeno. Místy stojí voda a je to pěkně zarostlý kus louky 

(foto 15, 16). Následující pravý oblouk se stále více zařezává do louky, chtělo by to 

opevnit břeh například  vrbovými řízky. Zbylé 2 fotografie 13, 14 ukazují kapacitu koryta 

po velkých deštích (například 3 dny prší). 

 
 
Problémový úsek Džungle A – viz. náčrt  foto 09 – 12          1,30 - 1,20 km 
 

Tak jsme hned vedle, jenže zde louka najednou končí podobně, jako v úseku C. 

Tady to ale není z de v korytě 

elký ostrůvek starý asi 3 roky (foto 12). Patrná je odbočka prudce vlevo a zarostlý pří-

op (foto 11). Ten se táhne, vlní až se vrátí zpět do toku. Tok je opět veden těsně při 

řet oblouky. Při větších průtocích je zřejmě pří-

op plný vody a možná, že zde voda i teče. V některých jeho částech dokonce voda 

stojí p

tranu. Další esíčko je zvláštní svými šířkami. První oblouk je o 

etr užší, nežli druhý b = 3m.  

t. A pomalu mu to jde. Vymílá si cestu (foto 17 – v kap.

arostlé jen vysokými rostlinami, ale celými stromy. Je z

v

k

okraji lesa a začíná si zde pomalu vytvá

k

ořád (foto 10). Každopádně jsou zde všude navážky, takže se tu určitě něco ne-

kalého provádělo. Místy se vyskytují prolákliny, které se čas od času zaplní vodou. Při 

vyústění původního koryta jsou dva stejné vymílající se oblouky za sebou (foto 9). 

V dolním se chytá velké množství splavenin, protože voda není zvyklá zatáčet dvakrát 

za sebou na stejnou s

m

[      ] 147



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

 

         Náčrt - Kritický úsek A 
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        Náčrt - Kritický úsek B 
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14       13 

     
11       10 

    
12       09 

 
Meziúsek A - železniční propustek   foto 04 – 08           1,20 - 0,35 km 

 

Potok pokračuje v mírném vlnění přes peřejnatý úsek, kládu, která tvoří práh 0,15m 

a erozi břehů. Další peřej s převýšením 0,2m a zarostlý pravý břeh a jakýsi příkop ve-

doucí od jednoho konkávního břehu oblouku k dalšímu, taktéž zarostlému.  

[      ] 150



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Zde je prudký lom, což by znamenalo, že příkop tvořil původní velký oblouk kory-

ta. Po tomto lomu dochází ke zúžení šířky dna asi jen na 1m v délce 70m k dalšímu 

prudkému lomu vpravo. Pravý břeh je hustě prorostlý vrbami, levý méně. Zde je jedno 

kritické místo (foto 8). Opět dochází k rozlivu vody po louce, ale z jiného důvodu. Silný 

nedaleký pramen, který vypadá, že je z polí, nemá své pořádné koryto. V horní části si-

ce ano, ale tam má velkou rychlost na svahu. Na louce dole se pak rozlévá. Bylo by za-

potřebí mu pomoci 

Pohled na další úsek nám zrealizuje fotografie 8. Zde se nic významného neděje. 

Pár oblouků, stromů a jeden brod po ostrém otočení vlevo. Zvláštnost přichází až těsně 

před ohybem celého údolí. V potoce se nachází jeden ostrůvek, který tvoří olše.  

Další fotografie 7 poskytuje pohled proti proudu k lomu údolí. Tento úsek vypadá krás-

ně. Potok se zde krásně vlní, sem tam jen nějaké eroze břehů. Jeden brod. Je to také 

delší úsek bez stromů. Tam, kde jsou stromy, jsou i problémy. Kousek po proudu se tok 

láme prudce o skálu a teče těsně po levé straně údolí. Zde do něj ústí opět jakýsi vlnící 

se příkop ze středu louky. Mohlo by jít o původní trasu, ale tento úsek vypadá přirozeně. 

K tomu přibývá ještě zavodněn

to těsně pod brode cházející se 

na konci podlouhlé skalky. Je vysoký asi 0,6m. Brod je úplně nový z navezených říčních 

kamenů. Ostrý lom hned za brodem je o 90° a tok se láme o svah zpevněný stromy. 

Šířka je zde zúžená a konvexní břeh bude hluboko podemletý. 

Tok se pak mírně vlní až k železničnímu mostku. V jednom místě je vetší oblouk 

do louky a už je zasypán lomovým kamenem frakce 100mm. Pak je tu ještě úprava bře-

hů vůči železničnímu násypu. Je to dlažba ve sklonu 1:1,5 do výšky 0,6m. Místy není 

vůbec znatelná, pouze na několika místech. Nejspíše je zarostlá pod travními drny. Do-

provodná vegetace je patrná z fotografie 4.  

 
Železniční betonový klenbový propustek    foto 03         0,35 km 
 

Před vtokem úprava navedena kolmo. Levý břeh vyšší, nežli pravý. Tok se prudce otáčí 

vpravo téměř o 90°. Propustek - šířka 5 m, výška 5 m. Dno miskovitě uspořádáno,  

a spodní část vytvořit.  

ý příkop na druhé straně lesa, který se napojuje na kory-

m u trati. Za zmínku stojí ještě malý vodopádek s tůní, na
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kamen

 

bou, které končí betonovými panely. Sklon 

svahů

ích jis-

řížení, osa se 

láme. 

Ústí je upraveno v délce asi posledních 60 m. Ostroh vlevo dle fotografie a koryto 

1,5 a evn ní do 1 m. Jedná se 

 rovný úsek peřejnatého charakteru, větší rychlost vody. Tuto úpravu provedlo povodí 

ná dlažba z velkých bloků. Vtok peřejnatý s malou hloubkou, výtok klidný s usa-

zenou vrstvou štěrku a větší hloubkou. 

 
 
Úsek k mostu                 0,17 - 0,35 km
 

Navazuje opět opevnění obou břehů dlaž

 1: 1,5 do výšky 0,6m (ochrana náspu před podemletím). Porost břehů tvoří olše a 

vrby. Oblouk vlevo a rovný úsek v délce 20 m se štěrkopískovým dnem. V polovině při-

plavený kmen, zapřený na obou březích o strom, má ještě větve. Při větších dešt

tě vytvoří překážku vodního proudu, která sama neodplave. Nutno ručně vytáhnout. V 

zatáčce je konkávní břeh opevněn panely, aby se břeh nevymílal směrem do louky. 

Dřevěná lávka 0,9 m nad hladinou. Po obou stranách louky 1 m nad hladinou. 

 
 
Silniční mostek na trase Buková - Nové Dvory  foto 02        0,17 km 
 

Tok vtéká do mostního profilu pod úhlem 60° a vytéká kolmo. Na levé straně se vytváří 

nános. Pravý břeh před mostem je opevněn lomovým kamenem do h = 1 - 1,5 m, 

střední zrno  500mm a ve sklonu 1:1. Pilíře jsou bez náběhů. Špatné k

 
 
Soutok       foto 01         0,00 km 
 

je zpevněno dlažbou na sucho. Sklon svahů 1:  výška op ě

o

Vltavy. Po pravé straně je sekaná louka, po levé svah železničního náspu s cestou a 

smrkovým porostem. 
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2.3 Popis dalších zajímavých částí toku 
 

Pramen, soutok a rybník     foto 50 - 47     13,00 - 12,00 km 
 

Celkem jich je asi deset, ale při dešti jich bude mnohem více. Nížkovský potok 

pramení ve Špitálském lese. Terén tu stoupá do kopce a tok se zde každou chvíli dělí 

na další a další menší potůčky. Prot k toku situoval do soutoku dvou ět-

ších (foto 49). Jede ografii 50. V 

místním lese probíhala spousta oprav na cestách. Byly opraveny veškeré propustky a 

těch je tu opravdu hodně. Jsou zasypány lomovým kamenem. Při bližším pohledu na 

koryta a jejich svahy s nejbližším okolím je znatelné, že se zde kopalo. Kus pod souto-

kem se nachází rybník a ten je příčinou. Původně tekl potok přes něj a teď je veden po 

pravé straně asi v metr hlubokém, nově vyhloubeném korytě. Je to vidět na fotografii 47 

a 48. Koryto muselo být zahloubeno  a to dosti daleko. Vzhledem k tomu, 

že se hned nad ryb osti náročná. 

Původní hloubka byla asi tak 0,5m, na fotografii je vidět hladina rybníka a na ní tok na-

vazoval. 

 
 
Bývalý rybník      foto 46, 45     11,80 - 11,50 km 

 

Hned pod silnicí asi 300m pod vyfocený písečný potok. Dále za

být okolí toku značně mokré a místy bažinaté. Po 200m se dojde k jakési hrázi s cestou. 

Přes ní vede betonová roura a stará dřevěná ve tvaru O, skládající se ze dvou vydlaba-

ných kmenů. Bohužel fotka nevyšla pro velký stín. Dříve tu býval rybník. 

 
 
Úsek nad  Poděšínem     foto 44, 43       11,50 - 8,10 km  
 

Levý břeh - louka, p je zajímavé, 

že koryto nevede nejnižším místem v údolí, ale výše, po okraji lesa a směr má dosti 

přímý. Další úsek vede lesem. 

o jsem začáte  v

n z nejdelších pramenů vypadá v horní části jako na fot

i proti proudu,

níkem dělí na více menších, musela být tato úprava d

 rybníkem je číná 

ravý - les. V délce asi km. Koryto písečné, foto 44. Zde 
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Dříve zde byla možná louka, dnes je to tu zarostlé vysokými listnatými stromy. 

Ještě v tomto lese začíná úprava vedoucí až do Poděšína foto 43. Opevnění dno b = 

0,6m kamenným štětem hl.20cm, svahy výška 1,1m opevněny dlažbou do 0,3m a ve 

vrchní části osety. Tok teče podél lesa po jeho pravé straně. 

 

 

Úprava na Q , opevnění dna i svahů deskami. Soutok se Samotínským potokem, kte-

rý je přiveden v potrubí (foto 42) a zvětší části své délky je upraven. 

 
 
Úprava od Poděšína až k lesu    foto 41 – 37          7,80 - 5,80 km 
 

Pár velkých kružnicových oblouků a jak je to krásně viditelné už z dálky, že se 

nejedná o přirozený tok. Délka úpravy 1869m. Charakter stejný jako nad Poděšínem, 

jen hlubší 1,3m. Mostek, před kterým voda teče už za opevněním a pak přes stupeň. 

Dále výtok kanalizace z Poděšína, který je velkým zdrojem znečištění. Velkoobloukové 

úpravě se vodní tok se umí bránit a na několika místech už se z objetí dlažby vymanil. 

Na fotografii 40 je šikmými šipkami vyznačen pravý okraj dlažby. Dnes je z něj pouze 

peřej a voda teče úplně mimo. Ostatní fotky jsou z jiných porušených míst (foto 39, 41). 

Pohled na větší část úpravy (foto 37, 38). Veškeré úpravy jsou vyznačené na vodohos-

podářské mapě jako tečkování kolem toku. 

 
 
Lesní úsek před Nížkovem               5,80 - 4,70 km 
 

Je přirozený a divoký. Údolí je značně zarostlé stromy a plevelnými rostlinami. Zde je 

snad viditelný jediný meandr toku, zarostlý v trávě. A už je porušený. Přes šíji meandru 

vede malý potůček. Následuje louka asi 300m dlouhá a panelový mostek u koupaliště. 

Poděšín       foto 42          8,10 - 7,80 km 

100
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  38  37 

3. Informace o historické povodni 
 

V květnu 1985 vypadla na povodí Nížkovského potoka stoletá srážka. Následo-

vala povodeň, která po sobě zanechala největší stopy pravděpodobně v obci Nížkov. 

Ani jiná možnost není, protože v Poděšíně je koryto na Q100 upraveno. Navíc je zde nad 

korytem a v inundačním území nejvíce překážek. Jde hlavně o  2 silniční mosty, několik 

mostků a lávek a v neposlední řadě i jez pro nátok do rybníka. Pro Vaši alespoň hrubou 

představu je zde přiloženo několik kopií ČB fotografií, které byly v průběhu povodně po-

řízeny. Můžete na nich vidět úsek kousek nad rybníkem. Fotografie koryta tři dny po po-

vodni je také za  průtoku. 

Ten se pohybuje někde okolo 1,0 m3/s. Tato hodnota by mohla dle mých pozorování 

odpovídat čtyřnásobku Q355. Hodnotu povodňového průtoku jsem odhadl asi na  30 

m3/s.  

jímavá. Koryto se ani moc nevymlelo a povšimněte si velikosti
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Zajímavá situace nastala na dolním silničním mostě s náběhovými zdmi a dlaž-

bou. Proud vody zde ukázal svoji sílu, díky špatně provedenému křížení toku 

s komunikací. Voda teče téměř podél silnice a najednou se ostře láme pod úhlem asi 

60° vpravo pod most a následně za ním se prudce točí vlevo donucena opěrnou zídkou. 

Další problém je křížení s kanalizací nade dnem těsně za mostkem. Snižuje kapacitu 

mostku, který už takhle Q100 neprovede. Jeho kapacita bude zhruba Q50. Při povodni to 

mělo tyto důsledky : 

 

• Rozlévání toku v konkávním břehu před mostkem v důsledku náhlého lomu. Břeh je 

opevněn dlažbou ve sklonu 1:1 

• Možné odtrž kapacity 

mostu  

• Rotace vodního proudu při průchodu pod mostem 

• Zahlcení mostního profilu, zúžení vodního paprsku - výtok otvorem 

• Křížení s kanalizací mohlo způsobit snížení kapacity mostu a tím zvýšení jeho na-

máhání. Vodní paprsek se mohl odtrhnout ode dna.  

 

Člověk při výstavbě křížení nebral ohled na přirozené proudění a vše podřídil pouze 

Díky tomu došlo k následujícím událostem. 

Nejdříve se postupně zahltil mostní profil a voda se začala vylévat na silnici a přetékat 

vrchem

Voda, přetékající vrchem přes silnici a proudící zpět do koryta z boku, vymlela 

hlinitý materiál za zdí 

ení paprsku na pravé hraně čela mostu a následné snížení 

svým potřebám bez ohledu na vodní tok. 

. Na druhé straně křížení došlo k jedné z těchto variant : 

 

1) Vodní paprsek, proudící ven z profilu se dostal za nevysokou opěrnou zeď, která  

ho měla přinutit se stočit prudce vlevo a z rubu ji vymlel. Obetonovaná kanali-

zační trouba, vystupující nade dnem těsně za mostem, mohla vodní paprsek ješ-

tě přizvednout.  

 

2) Vodní paprsek přetékající přes most vytvořil přepad přes širokou korunu a jeho 

doskok způsobil erozi za zdí 

 

3) 
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Těžko říci, která z variant je správná. Výsledkem bylo celkové posunutí středn

části zdi směrem do koryta asi o 1m, její částečné podemletí a v důsledku toho rozlo-

mení a celkové poklesnutí. Dnes je zeď opravena tak, že je dobetonován klín v místě 

zlomu do roviny, ale ponechána posunuta směrem do koryta, takže ho zužuje více nežli 

předtím. Hloubka vody tenkrát na silnici prý dosahovala asi 0,5 m, takže i zde byl vodní 

proud dosti silný. 

Z hlediska krá

í 

tkodobého pozorování o letních prázdninách lze říci, že na Česko-

oravské vrchovině dosti často prší a hladina v toku rychle stoupá. Jak je vidět na foto-

při déletrvajícím dešti ze stávajícího průtoku na pětinásobek. Kapacita koryta činí po 

t

 

m

grafiích č. 13, 14, není pro toto povodí problém zvednout průtok během několika hodin 

vě šinu délky toku asi čtyřnásobek Qa . Tedy asi 1 m3/s. 

        
 

     
            27 problémový silniční most 
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4. Zho

ětšinou miskovitého tvaru se šířkou od 1 do 3 metrů.  Průměrná výška 

břehů 

 začíná si tvořit menší podruž-

é oblouky. V dolní části je to zajímavější. Úpravy zde byly provedeny též, ale bez jaké-

hokoliv opevnění. Kromě laťových plůtků u Bukové. Vypadá to, že na některých místech 

bylo jen vyhloubeno koryto jinudy a zasypáno staré. Potok je veden chvíli po jedné stra-

ně nivy a pak zase po druhé. Ne všude se to povedlo, některé části zarostly a změnily 

se v džungli. Na několika místech je patrná původní trasa koryta, jsou zde bažiny, vo-

domilné rostliny, vrby a patrná navážka.  

Velká proměnlivost tvaru kor čná břehová eroze hlav-

ně konkávních břehů, ale i v rovných úsecích padají břehy a vytváří se tak četné ostrův-

ky. V obcích je koryto upraveno, zejména v Poděšíně obkladem s ochranou na Q100. 

V Nížkově dlažbou na sucho, tvárnicemi, opěrnou zdí, kamennou rovnaninou či záho-

zem, ale ne nic komplexního. 

 

4.2 Objekty 

Většina objektů na toku jsou mostky a mnoho lávek. Nejhorší stav je na silničním mostě 

v Nížkově. Zde je špatně provedené celé křížení od nátoku přes prudký lom až po výtok 

a opět ostrý lom. Téměř všechny lávky jsou dostatečně vysoko nad hladinou, asi 0,9m.  

 

dnocení toku 

 

4.1 Stav koryta a provedených úprav 
 

Koryto je v

0,6 - 1m. Kapacitně provede asi pětinásobek průměrného ročního průtoku, což je 

asi 1 m3/s. Po déletrvajícím dešti se koryto naplní. 

V horní části kolem Poděšína je tok uměle upraven a sice dno kamenným štětem 

a svahy částečně dlažbou. Pravidelné velké oblouky s mezipřímými působí velmi uměle 

a nepřirozeně. Potok se už začal bránit, eroduje svahy a

n

yta, viditelná i přes rok. Zna
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4.3 Inundační území, vegetační pokryv 

Šířka údolní nivy se pohybuje mezi 20 až 30 metry, louka se po většinu délky toku seká 

. Při větších povodních voda vybřeží a 

rozlije po loukách. K žádnému poškození zemědělských pozemků, až na erozi koryta, 

nedoc

, daří se zde Kostivalu Lékařskému. 

Nejniž

 

 hojné pastviny, dnes je většina pozemků zemědělsky 

yužitá. Pouze v údolní nivě jsou louky. Převládá zde pěstování kukuřice společně 

zívní zemědělství v minulosti se zde výrazně podepsalo na kvalitě 

podzemní vody. Chemický rozbor pramene u Tesané skály vykazuje dvojnásobek 

přípustného obsahu dusičnanů oproti normě pitné vody. Všechny ostatní ukazatele jsou 

minimální. Původcem pravděpodobně bylo neúměrné dávkování dusíkatých hnojiv, 

které se postupně do podzemní vody vymývaly z půdy. Bude ještě hodně dlouho trvat, 

než se množství výrazněji sníží. Pro zajímavost v Nížkovském vodovodu je hodnota 

o trochu nižší a normálně se pije. Je udělena výjimka. Jen nesmí dojít k oxidaci na 

dusitany. Ty jsou nebezpečné a v pitné vodě nesmí být téměř vůbec. 

 

až na zarostlé části, kde roste bujná vegetace

hází.  Vegetační doprovod toku tvoří převážně Olše Lepkavé a Vrby. Rostou vět-

šinou po obou stranách koryta. Před vrbami se dost často břeh vymílá a vytváří jakési 

břehové kapsy. Louky jsou v údolní nivě mokřejší

ší místa, kam se stahuje voda, prozrazují Sítina Klubkatá společně s Pcháčem 

Zelinným. Podél potoka roste hojně Netýkavka Žláznatá. V zarostlých částech převažu-

je kopřiva se svízelem. Před několika lety bylo v Nížkově zakročeno proti Bolševníku 

Obecnému. Podařilo se, ale jeden vyrostl u bývalé salaše, takže nejspíše připlavalo 

semínko a uchytilo se na břehu. 

Potok pramení v rozsáhlém smrkovém lese a následně teče středem či okraji luk. Ob-

čas koryto zastíní listnaté stromy. Kolem Nížkova až k trati dříve bývaly holé pastviny. 

Stávající smrkový les, zde na stráních údolí, byl uměle vysazen a jeho stáří je zhruba 

40 let. 

4.4 Zemědělství 
 

Přestože v minulosti zde byly

v

s pšenicí. Inten

[      ] 161



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

4.5 Znečištění 
 

Odpadní vody 

poměr velmi nízký, což při vyústění kanalizace z Poděšína má své nagativní důsledky. 

to asi dva roky, co proběhla její rekonstrukce. Bohužel je škoda, že bývalý mlýn 

 

S tím je v současné době na Nížkovském potoku, myslím si, největší problém. Většina 

málovodných toků je na tom obdobně. Vzhledem k malému průtoku vody je zřeďovací 

Zde budou asi na ČOV ještě nějakou dobu čekat, ale vzhledem k tomu, že kanalizace je 

již postavená, by to nemuselo trvat dlouho. Čistírna v Nížkově má vysokou účinnost, je 

nedaleko není na veřejnou kanalizaci napojen a jeho vyústění do potoka je hned vedle 

čistírny. Nejhorší bude podchytit občasné vypouštění odpadu z lihovaru. Já sám jsem 

vyústění nenašel, ale tenkrát byl večer a mohl jsem ho přehlédnout. Ale ten zápach 

z jímky v areálu lihovaru mi úplně stačil. Výpalky unášené vodním proudem se časem 

usazují. Velké nánosy jsem našel až u Tesanky v esíčku, což je 1,5 km daleko. Stačí 

rýpnout do konvexního břehu, kde jsou usazeniny, a hned se objeví černé zahnívající 

ve kterém je znatelný obilný šrot. I v rovných klidnějších úsecích je dno pokryto 

mným bahnem a místy se dají najít kolonie žijících Nitěnek (Tubificidae). Ty žijí 

 vyskytují také ve znečištěné vodě. Lihovar těžko někdo přistihne, 

jelikož  odpad vypouští nepravidelně a navíc pravděpodobně v nočních hodinách. Větší 

deště dokáží koryto dostatečně propláchnout, ale ne nadlouho. 

 

bahno, 

je

v bahně, ale hojně se

Skládky odpadů 

 

Nalezeny byly tři. Z nich nejhorší je bohužel ta nejlépe odstranitelná. Jde o sklád-

ku v Nížkově vedle bývalé škrobárny. Částečně zasahuje i do koryta toku, co je nepří-

pustné. Přístupová cesta je v dobrém stavu, takže stačí zajistit odvoz. K jejímu odstra-

nění by mohl vést pravidelný odvoz kovového a nebezpečného odpadu přistavením 

kontejnerů na náměstí a včasným upozorněním občanů vyvěšením na úřední desce. 

Většina věcí, zde odložených, je z plechu a občas obsahuje olej. 
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 Kontejnery na sklo a plasty jsou zajištěny celoročně. Skládka u Bukové 

v bývalém lomu se odváží jednou za rok a je podobného charakteru. Třetí poslední 

skládka je u polní cesty směrem k nádraží Nížkov. Jedná se však spíše o skládku cihel, 

Proto není tak nebezpečná.  

Odpadky v korytě a kolem něj 

sutě nebo hlíny. 

 

 

Koryto je znečištěno odpadky hlavně od Nížkova směrem po proudu, i když to není tak 

znatelné na první pohled. U Tesanky jsme provedli v rovnějším úseku expertízu koryta 

do hloubky. Ze dna byly vytaženy na dvaceti metrech 3 polorozpadlé kbelíky, hrnec, ku-

sy skla, zbytek pérového gauče. Pro ukázku to jistě stačí. Podle stavu koroze jde o dosti 

starý odpad. Horší je to v Nížkově nad kamenným mostem. Zde je podél koryta pás na-

vršených odpadků schovaný pod vrstvou listí. Nevím, kde se to tady mohlo vzít, ale od-

stranění je jednoduché. Stačí jedna menší brigáda a je to. Při větších průtocích po vy-

datnějších deštích odnáší koryto zajímavé splaveniny. Sebere vše, co člověk zanechá 

v jeho bezprostřední blízkosti. Vzhledem k neprůhlednosti vody jsou však vidět jen plas-

tové a skleněné láhve, které plavou na hladině a občas se někde zachytí společně ještě 

s igelitem  či kusem látky.  

Z hlediska znečištění je třeba začít se zamezením rozšiřování skládek jejich pravidelným 

odvozem. Možná se tak děje, ale myslím si, že je třeba přitlačit více na pilu. Minimálně vy-

čistit koryto u škrobárny a nad kamenným mostem. Chemický rozbor pramene a potoční 

vody ukazuje zajímavé výsledky. Dusičnanů je v toku polovina, znečištění amoniakem také 

není výrazné a CHSKMn též. Lze tedy říci, že tok znečištěn není. Ale posuzovat jen dle jed-

čí. Určitě by stálo za to dát na rozbor usazené bahno. 

5. Závěr 
 

Každý přírodou vytvořený vodní tok si zachovává svou přirozenost. Člověk by se s ní 

měl nejdříve seznámit a pak teprve provádět potřebé úpravy v jejím souladu. 

Vzpomeňte si na libovolný vodní tok a představte si ho. První, čeho si snad každý 

všimne, je pravidelné střídání oblouků, neboli spíše meandrů. Nikdy nejsou dva na 

stejnou stranu.  

noho rozboru nesta
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Vlní se po celé šířce údolí od strany ke straně a geometricky se snad nedá ani 

pro svou přílišnou složitost popsat. Málokdy se objeví delší rovný úsek, pořád si 

zachovává určitou křivost, která se neustále mění. Sklony svahů jsou přizpůsobeny 

charakteru okolní zeminy a neustále erodují, ať už pomalu, nebo rychle za zvýšeného 

růtoku. Břehy padají, vytváří se ostrůvky, koryto se neustále přesouvá v údolní nivě. 

němi, sucha s dešti.  Všechno pulsuje, stejně jako 

v člověku krev. Patříme do přírody a musíme tedy být k ní ohleduplní. Jen tak 

nejsme jejím pánem. Dodržení přírodních zákonitostí a co nejmenší zatěžování přírody 

naším odpadem je trendem budoucnosti. Co si člověk vyrobí, to by si měl po sobě 

i zlikvidovat, nebo recyklovat. Skládkování je už dnes pod úroveň naší vyspělosti. Toť 

vše. Děkuji za pozornost. 

 

p

Střídají se peřejnaté úseky s tů

dosáhneme oboustranné spokojenosti a příroda nám nebude muset dokazovat, že 

6. Zdroje informací 
 

Správce vodního toku 

 

Na povodí Vltavy mi bylo sděleno, že tok spadá pod Zemědělskou Vodohospo-

dářskou Správu se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Zde jsem se musel dohodnout na 

termínu návštěvy a měl jsem štěstí, že nebylo pěkné počasí. Běžně totiž jezdí měřit do 

terénu. Dostal jsem informace o provedených úpravách a objektech, kopii vodohospo-

dářské mapy. Průtoky nemají, používají výpočet průtoku dle Čerkašina. Odečet stani-

čení se provádí pomoci tzv. kročáku a ke zjišťování částí pod terénem se užívá laminá-

tové tyčky. 

 

bce Nížkov Starosta o

 

Tímto bych chtěl poděkovat starostovi obce Nížkov, panu Mokrému, který mi poskytl 

příjemné zázemí při provádění studie a hodně zajímavých informací. Ty jsou zde, spo-

lečně s historickými fotografiemi, uvedeny. Děkuji. 
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17 -  značná břehová eroze pod skálou zvanou „ Tesanka“ 
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8. Přílohy 
 

8.1 Zmenšená základní mapa ČR 1 : 10 0000  23 – 22 – 23 
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8.2 Zmenšená základní mapa ČR 1 : 10 0000  23 – 24 – 03 
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