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ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

Témou diplomovej práce je hydraulické a kapacitné posúdenie dažďovej kanalizačnej stoky na 

vybranom území mesta Banská Bystrica pomocou modelu SWMM a prostredí GIS. Z 

viacerých hľadísk je analyzované a posudzované záujmové územie povodia, z ktorého je 

zrážková voda odvádzaná kanalizačnou sústavou do čistiarne odpadových vôd. Model 

SWMM je aplikovaný na urbanizovanú zónu Uhlisko, ktorá je jednou z mestských častí 

Banskej Bystrice. Diplomová práca rieši proces vzniku modelu v SWMM tak, aby bolo možné 

prezentovať simulované situácie stokovej siete na záujmovom území. Simulovaná scéna 

prebieha na základe grafického modelu stokovej siete, jej technických informácií, spolu 

s klimatickými, hydrologickými a kvalitatívnymi údajmi analyzovaného územia. 

 

Kľúčové slová: SWMM, hydraulický, hydrologický, kanalizácia, dažďová kanalizačná stoka, 

modelovanie, simulácia, Banská Bystrica 

ANOTATION OF THESIS 

The hydraulic and the capacity consideration of rainfall water canalization sewer on the 

selected area of Banska Bystrica town, with the support of SWMM model and other GIS 

products, is the main topic of following diploma thesis. With various points of view, the key 

subchatchment territory from whom the precipitation water is drained to the waste water 

treatment through the canalization network is analyzed. The SWMM model is applied on the 

Uhlisko urban zone, which is one of the Banska Bystrica city district. In this thesis the process 

of SWMM model formation is solved in the way that in the conclusion man can present and 

publish the simulated situation of graphical model of sewage network situation in the area of 

interest (Uhlisko). The simulation is working based on the graphical model of sewage network 

and all technical information, climatological, hydrological and various qualitative data of the 

modelled area. 

 

Key words: SWMM, hydraulic, hydrologic, canalisation, sewer network, modelling, 

simulation, Banska Bystrica 
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ÚVOD 

Správanie človeka k životnému prostrediu nie je vždy najcitlivejšie a nie vždy sa mu 

darí žiť v rovnováhe s prírodou. Jedným z príkladov nevhodného zásahu je ľudský vplyv na 

kolobeh vody v prírode. 

Jednotlivé časti obehu vody sú porušené, zrážky a povrchový odtok čoraz menej kolujú 

prirodzeným spôsobom. Pribúdajú nepriepustné plochy, narastá odtok dažďových vôd. Tie 

odtekajú z asfaltových a betónových plôch a zmyjú povrchové znečistenie spôsobené ľudskou 

činnosťou. V dôsledku zintenzívnenia povrchového odtoku sa znižuje hladina podzemných 

vôd. Riečne korytá sa rýchlejšie zapĺňajú v čase povodní, zintenzívňuje sa transport splavenín 

a zhoršujú podmienky samočistenia v recipientoch.  

Všetky negatívne antropogénne javy upozorňujú na potrebu dôkladného poznávania 

prírodných procesov paralelne s plánovaním rozširovania miest. Aktuálny prudký rozvoj 

mestských intravilánov sa realizuje výstavbou nových obytných častí, prestavbou a prístavbou 

starých mestských štvrtí. Čím je proces intenzívnejší, tým viac narastajú problémy 

rozširovania kapacity stokovej siete. Optimálne riešenie spočíva v komplexnom prístupe 

všetkých ch zložiek, ktoré tento proces riadia. 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (StVPS) je spoločnosť, 

ktorej základnými podnikateľskými činnosťami sú distribúcia pitnej a úžitkovej vody pre 

obyvateľstvo, odvádzanie a čistenie odpadových a zrážkových vôd. Na odvádzanie 

odpadových a zrážkových vôd slúži kanalizačná sieť. StVPS dlhší čas čelí problému 

neefektívneho riadenia a kontroly kanalizačnej siete na väčšine svojho záujmového územia. 

Pracovníci, zodpovední za posudzovanie pripojenia potencionálneho producenta odpadových 

vôd na kanalizačnú sieť často nemajú dostupné informácie o kapacitnom vyťažení stoky alebo 

jej hydraulických aktivitách v čase atmosferických zrážok.  

Diplomová práca rieši optimalizovanie stokovej siete a navrhuje vhodné riešenie 

problému StVPS. Zahŕňa metodiku spracovania stokovej siete a odvodneného povodia 

modelom Storm Water Management Model (SWMM) do podoby hydraulického a 

hydrologického dynamického modelu. 
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1  ZADANIE A CIELE PRÁCE 

 Cieľom práce je vytvorenie hydraulického modelu kanalizačnej siete a hydrologického 

modelu odvodneného územia. Tému zadala StVPS so sídlom v Banskej Bystrici. Funkčný 

model odpovie na otázky pracovníkov o hydraulickej aktivite stokovej siete a odvodňovanom 

území. Na základe informácií budú môcť vhodne a spoľahlivo posúdiť pripojenie ďalších 

producentov odpadových vôd na stokovú sieť.  

 Pre modelovanie spomínaných javov existuje viacero aplikácií. Prostredie SWMM od 

organizácie Environmental Protection Agency (EPA) som po konzultácii s p.Unuckom vybral 

ako jedinú voľne dostupnú aplikáciu zo skupiny SWMM. 

 

Čiastkové ciele pre správne a komplexné splnenie zadania práce sú formulované nasledovne: 

► Štúdium literatúry zaoberajúcej sa modelovaním, stokovými sieťami 

► Analýza a zhodnotenie aktuálneho stavu riešenej problematiky 

► Návrh metodiky práce 

► Popis modelovanej domény - problematika hydrológie a stokovej siete 

► Oboznámenie sa s používanými programovými prostriedkami (EPA SWMM, MIKE 

SWMM, Smada) 

► Konštrukcia modelu, tvorba scenárov 

► Simulácia zvolených scenárov 

► Zhodnotenie výsledkov a návrhov na optimalizáciu stokovej siete 

► Zhrnutie výstupov a výsledkov, návrh diagramu metodiky práce 
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2 METODIKA SPRACOVANIA 

V nasledujúcich kapitolách sú stručne popísané zdroje, kroky, metódy a programové 

produkty, ktoré boli použité pre riešenie zadaných úloh práce.  

2.1 Použité informa čné zdroje 

Pre pochopenie jednotlivých komponentov aplikácie SWMM bola najlepšou pomôckou 

užívateľská príručka (manuál) k programu: LEWIS A. ROSSMAN: Strom Water Management 

Model: Users Manual, Version 5.0 [7]. Príručka je podrobne spracovaná, obsahuje väčšinu 

tabuľkových hodnôt, ktoré boli potrebné pre vyplnenie atribútov jednotlivých komponentov a 

tiež hodnoty rôznych typov znečistení.  

Viacerí pracovníci StVPS [15], najmä Ing. Anna Šabová, mi pomohli pri objasňovaní 

informácií o podrobnom fungovaní kanalizačnej siete. 

Pre teoretické základy práce bolo využité skriptum Stokovanie a čistenie odpadových 

vôd: časť I. – Stokovanie od Urcikán P., Rusnák D., Námer J., Mohler I. [3], vodohospodárske 

tabuľky [2] a rozsiahla komplexná projektová dokumentácia kanalizačnej siete - Sústava na 

likvidáciu odpadových vôd spracovaná spoločnosťou Terraprojekt [9].  

Informácie a dáta klimatického charakteru poskytol Ing. Borsányi z regionálneho 

strediska SHMÚ v Banskej Bystrici [16]. Údaje o možnom znečistení zrážkovej vody boli 

získané z internetovej publikácie: Pollutant Loadings and Impacts from Highway Stormwater 

Runof  od Driscoll, E., Shelley, P.E., and Strecker, E.W [4]  a tiež z tabuľkových hodnôt, ktoré 

boli súčasťou manuálu k programu.  

Pre definovanie pôdnych typov bol použitý Atlas Krajiny Slovenskej republiky vydaný 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky [8] a opäť tabuľkové hodnoty 

obsiahnuté v programovej príručke. 

2.2 Zhodnotenie sú časného stavu riešenej problematiky 

Aktuálny stav riadenia kanalizačnej siete v StVPS je hodnotený ako nevyhovujúci. 

V súčasnosti sa posudzujú možné alternatívy jej spravovania za pomoci niektorého z modelov 

(Canalis, nadstavba k jestvujúcemu IS Aqis alebo iné riešenie). V roku 2000 bol spracovaný 
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hydraulický model novo navrhovanej kanalizačnej siete pre mesto Banská Bystrica. Katedra 

zdravotného inžinierstva na STU v Bratislave, ako spracovateľ hydraulického modelu v 

prostredí MIKE, doteraz poskytla len mapové podklady pre potreby tvorby modelu. 

Komplexný model však zatiaľ StVPS nekúpila z finančných dôvodov.  

V StVPS sa doteraz nepoužíval žiadny hydraulický ani hydrologický model. Cieľom 

mojej práce je zviditeľniť a objasniť ďalšiu možnú a vhodnú alternatívu pri riešení 

vyskytujúceho sa problému. 

2.3 Etapy vývoja práce 

 Po vstupných konzultáciách s p.Unuckom a výbere konkrétneho modelu som začal so 

štúdiom materiálov, týkajúcich sa hydraulického a hydrologického modelovania. Rešerš na 

internete poukázala na prvé údaje, štúdie a práce, ktoré sa danou problematikou zaoberali – 

napríklad oficiálna stránka Americkej Environmentálnej Agentúry, podkategória 

s informáciami o SWMM [12]. Pokračoval som v študovaní publikácií zaoberajúcich sa 

problematikou stokovania sietí, hydrológie povodí a ich modelovaní v prostrediach GIS. 

 Postupne som sa zoznamoval s prostredím EPA SWMM, formou riešenia 

jednoduchších vzorových úloh a štúdiom užívateľskej príručky. Zisťoval som formu a rozsah 

vstupných dát a tiež do akej miery bude možné model naplniť údajmi. Pre potreby 

modelovania bolo potrebné zhromaždiť veľké množstvo údajov o klimatických pomeroch, 

rozsiahle dáta o stokovej sieti, informácie o znečistení a využití krajiny. 

 V prípravnej etape som začal so zberom údajov na StVPS (údaje o kanalizačnej sieti) 

a SHMÚ (klimatické údaje). Získané dáta bolo potrebné hlbšie analyzovať, konvertovať, 

filtrovať a pripraviť na požadovanú štruktúru. Finálne upravené údaje bolo možné importovať 

do systému a získať z nich potrebné hodnoty.  

 Po verifikačnej etape modelovania som simuloval scenáre rôznych hydraulických 

udalostí v stokovej sieti alebo na subpovodiach. To tvorilo finálny výsledok mojej práce. Na 

základe výsledkov je možné vidieť správanie stokovej siete a navrhovať jej optimalizáciu. 

Napríklad vhodným dimenzovaním úsekov potrubia alebo zmenou konštrukčných parametrov 

stokových objektov. 
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2.4 Metódy použité pri riešení práce 

Pri riešení jednotlivých zadaných úloh boli používané viaceré metódy. V prvých etapách 

bol vyhľadávaný materiál k teoretickej časti práce (dokumenty, dizertačné práce, odborné 

články a knižné publikácie). Nasledovalo jeho analyzovanie a excerpovanie. Rešeršná metóda 

bola použitá v počiatočných krokoch práce. Nasledovalo študovanie faktov a ich 

sumarizovanie do ucelenej podoby.  

Počas konzultácií s p.Unuckom bola zvolená metóda tvorby modelu v programovom 

súbore EPA SWMM, spracovávanie mapových podkladov v MapInfo a generovanie hodnôt 

zrážkového úhrnu pomocou aplikácie Smada. Na začiatku bolo v spolupráci s konzultantom 

práce uvažované aj so zoznámením sa s aplikáciou MIKE SWMM (tvorí to aj súčasť zadania 

práce). S týmto prostredím som sa zoznámil, ale po finálnych etapách modelovania v EPA 

SWMM bolo po konzultácii s p.Unuckom rozhodnuté, že porovnávanie týchto dvoch 

programových prostredí by presiahlo rámec riešenej diplomovej práce. 

V praktickej etape práce boli použité metódy predspracovania vstupných dát do formy 

vhodnej pre aplikáciu EPA SWMM. Ich špecifikácia je spomínaná v neskorších kapitolách 

o praktickej časti práce. Nakoniec prebehlo konkrétne modelovanie, simulácia a finálna 

publikácia, zhrnutie výsledkov práce s cieľom posúdenia optimalizácie stokovej siete.  

2.5 Použité programové prostriedky 

 Správna voľba nástrojov na spracovanie dát v prípravnej etape môže zlepšiť kvalitu 

vstupných dát aj výrazne obmedziť čas ich spracovania. 

 Počas práce som využíval MapInfo Professional na spracovávanie a prípravu 

mapových podkladov, ArcGIS a jeho užívateľskú príručku [14] pre prípravu DMT, FME na 

konverziu mapových podkladov, Distance Marker na konverziu polygónov na bodovú vrstvu, 

Distance Calculator na generovanie čiar medzi bodovými vrstvami, Crystal Reports for 

MapInfo pre konverziu hodnôt, Microsoft Excel pre potreby analýz nad súborom hodnôt, 

aplikáciu Smada pre generovanie zrážkových úhrnov a EPA SWMM pre zostavenie modelu 

a prezentáciu výsledkov.  

Keďže pre účely riešenia zadaných úloh bol zvolený model SWMM, v nasledovnej 

kapitole popisujem jeho špecifiká. 
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2.5.1 Storm Water Management Model 

 Model riadenia odtoku z dažďa je dynamický zrážkovo-odtokový simulačný model pre 

jednotlivé dažďové epizódy alebo pre dlhodobú priebežnú simuláciu kvantity a kvality odtoku 

predovšetkým z urbanizovaných území. Odtokový komponent SWMM vytvára odtok 

z povodia spôsobený atmosférickými zrážkami a generuje prietok a záťaž znečistenia. 

Transformačná časť SWMM transportuje odtok cez systém stôk, otvorených kanálov, 

záchytných a čistiacich zariadení, čerpadiel a regulátorov odtoku. SWMM sleduje kvantitu 

a kvalitu odtoku vytvoreného na jednotlivých subpovodiach a vytvára časové rady prietokov, 

hĺbok, ako aj kvality vody v každej stoke alebo v kanále [12].  

 Prvá verzia SWMM vznikla v roku 1971 a odvtedy prešiel model viacerými 

významnými vylepšeniami. Vývoj pokračuje tak, aby mohol byť model používaný kdekoľvek 

pre účely plánovania, analýzy a návrhov, vzťahujúcich sa k odtoku dažďových vôd, 

jednotných a delených stokových sústav a ďalších odvodňovacích systémov v urbanizovaných 

územiach, ale aj k mnohým aplikáciám v prirodzených povodiach.  

Prevádzkou v systéme MS Windows poskytuje SWMM 5 integrované prostredie pre 

editovanie vstupných údajov záujmového povodia, pre vykonávanie hydrologických a 

hydraulických simulácií, ako aj výpočtov kvality vody a pre prezentovanie výsledkov 

v rôznych formátoch. Tie predstavujú farebne kódované mapy odvodňovaných území 

a stokových sústav, grafy a tabuľky časových radov údajov, grafy profilov a štatistickú 

frekvenčnú analýzu. Posledné prepracovanie SWMM vykonalo Oddelenie zásobovania vodou 

a vodných zdrojov EPA USA. 

 

 

Základné možnosti, ktoré SWMM poskytuje [12]:  

► Časovo premenné dažde 

► Výpar zo stojatých povrchových vôd 

► Akumuláciu a topenie snehu 

► Intercepciu dažďa zo zadržania v depresiách 

► Infiltráciu dažďa do nenasýtených pôdnych vrstiev 

► Presakovanie infiltrovanej vody do vrstiev podzemnej vody 
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► Prietok vody medzi podzemnými vodami a odvodňovacím systémom 

► Transformáciu povrchového odtoku pomocou nelineárnej nádrže 
  

  

 Priestorová variabilita všetkých procesov sa dosiahne rozdelením záujmovej plochy do 

súboru menších homogénnych subpovodí, ktoré pozostávajú z častí priepustných 

a nepriepustných plôch. Povrchový odtok môže postupovať medzi čiastkovými plochami, 

subpovodiami alebo medzi vstupmi odvodňovacieho systému. SWMM obsahuje flexibilný 

súbor možností hydraulického modelovania. Používa sa na transformáciu odtoku a vonkajších 

prítokov do odvodňovacieho systému sietí stôk, kanálov, záchytných a čistiacich jednotiek 

a rozdeľovacích objektov [12].  

 

Možnosti hydraulického modelovania [12]: 

► Spracovanie odvodňovacích sietí neobmedzeného rozsahu 

► Použitie širokého rozsahu normovaných uzavretých a otvorených tvarov zberačov 

a prirodzených korýt 

► Modelovanie špeciálnych prvkov, záchytných a čistiacich jednotiek, rozdeľovacích 

objektov, čerpacích staníc, hatí a vyústenia 

► Aplikovanie vonkajších prítokov a vstupov kvality vody z povrchového odtoku, 

prítoku z podzemných vôd, prítoku z infiltrovaných dažďových vôd, odtoku 

splaškových vôd a vonkajších prítokov definovaných používateľom 

► Používanie výpočtu transformácie odtoku pomocou metódy kinematickej vlny alebo 

úplným hydrodynamickým výpočtom 

► Modelovanie rôznych podmienok odtoku, spätné vzdutie, preťaženie prietočného 

profilu, spätné prúdenie a povrchové zadržanie 

► Aplikovanie riadenia odtoku podľa zadania používateľa pre simuláciu prevádzky 

čerpadiel, otvárania vyústení a výšky priepadov hatí 

 
 

 Spolu s modelovaním tvorby a priebehu odtoku umožňuje SWMM výpočet zaťaženia 

odtoku znečistením (vyprodukované konkrétnym odtokom).  
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Modelované môžu byť nasledujúce procesy, pre ľubovoľný počet zložiek znečistenia [12]: 

► Akumulácia znečistenia na rôzne využívaných plochách počas bezdažďových období 

► Splachovanie znečistenia zo špecificky využívaných plôch počas dažďa 

► Zníženie nárastu znečistenia v bezdažďovom období spôsobené čistením ulíc 

► Zníženie splachovania záťaže znečistenia spôsobené optimalizáciou riadenia 

prevádzky zariadenia 

► Priamy príspevok znečistenia z usadenín 

► Vstup odtoku splaškových vôd a používateľom špecifikovaného vonkajšieho prítoku 

znečistenia v ľubovoľnom bode odvodňovacej sústavy 

► Transformácia odtoku zložiek znečistenia pri prietoku odvodňovacou sústavou 

► Zníženie koncentrácie zložiek znečistenia čistením vody v jednotkách zadržania alebo 

pomocou prirodzených procesov v stokách a otvorených kanáloch 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 9 

3 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

Problematika hydrauliky kanalizačných sietí a stokovania je komplexný problém, 

ktorým sa zaoberajú najmä odborníci z vodohospodárskych odvetví. Geoinformatika a jej 

interdisciplinarita poskytuje široké možnosti aj v oblastiach vodného hospodárstva. V prvých 

kapitolách práce je preto potrebné objasniť základné pojmy z oblasti stokovania, 

kanalizačných sietí a modelovania v geoinformatike. 

3.1 Stokové siete 

Kanalizáciou nazývame súbor stavebných a strojne technologických zariadení, ktoré 

slúžia na zachytenie a odvádzanie odpadových vôd za hranice osídleného územia, ako aj na 

ich vyčistenie a zneškodnenie pred vyústením do recipientu (vodného toku, jazera). 

Kanalizácia sa skladá : z vnútornej kanalizácie, kanalizačných prípojok, stokovej siete, vrátane 

objektov a vyústenia do recipientu, čistiarne odpadových vôd, povrchového odvodnenia 

a úpravy vodohospodárskych pomerov na odkanalizovanom území, ochranných zariadení pred 

cudzími vodami [3].  

Stokovanie je vedecko-technologický odbor zaoberajúci sa navrhovaním, stavbou 

a prevádzkou stokových sietí, ktoré slúžia na odvodňovanie sídlisk a miest, dopravných 

zariadení, priemyselných a poľnohospodárskych areálov s cieľom zabezpečovať ich prevádzku 

a hygienu prostredia.  

Hydraulický výpočet stok vychádza obvykle z prietoku, viskozity vody, sklonu a dĺžky 

potrubia. Početne sa stanoví priemer rúry, ktorá za daných podmienok prevedie určené 

množstvo vody s voľnou hladinou [2]. 

Komponenty dažďového odvodňovacieho systému možno rozdeliť na dve skupiny. Do 

prvej skupiny povrchového odvodnenia patria rôzne povrchové úpravy priepustné (trávniky, 

parky) a nepriepustné (strechy, asfaltové a betónové cesty a chodníky), nádrže, žľaby, 

priekopy, cestné rigoly a dažďové vpusty. Do druhej skupiny patria podzemné objekty – 

stoky, šachty, komory, cestné a železničné podchody, dažďové nádrže, čistiarenské objekty a 

súvisiace charakteristiky – dažďový prietok a transportované znečistenie dažďovými vodami. 

Základným princípom stokových sústav je gravitačné odvádzanie odpadových vôd. Podľa 
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toho ako stoky odvádzajú jednotlivé druhy odpadových vôd (spoločne alebo oddelene), môžu 

existovať stokové sústavy jednotné, delené, polodelené alebo kombinované [3].  

Jednotnou sústavou sa odvádzajú spoločne všetky druhy odpadových vôd. Jednotný typ 

stokovej sústavy je riešený v tejto práci. Modelované územie mestskej časti Uhlisko je 

odvodnené jednotnou stokovou sústavou. Sústava odvádza dažďové a odpadové vody 

(splaškové a priemyselné). Modelom SWMM riešim len odvádzanie dažďových vôd. Takáto 

konfigurácia je vhodná ako počiatočné nastavenie modelu. Ďalej môže byť dopĺňaná 

hodnotami prítokov odpadových vôd takže bude možné vytvorenie kombinovanej stokovej 

sústavy a jej modelovanie v SWMM. 

Mestská časť Banskej Bystrice – Uhlisko je analyzovaným záujmovým územím. Pre 

komplexnejšie pochopenie stokovania na území mesta nasleduje kapitola 

popisujúca odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 

3.1.1 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v Banskej Bystrici 

Kanalizačná sieť na území mesta sa začala budovať v roku 1896 a po rekonštrukcii v 

rokoch 1935 a 1948 tvorí jej hlavnú os kmeňová stoka „A“. V súčasnosti je odvádzanie 

odpadových vôd v meste realizované najmä jednotnou stokovou sieťou, ktorá odvádza 

splaškové, priemyselné aj dažďové odpadové vody do mestskej čistiarne odpadových vôd 

(ČOV) a do najbližších recipientov. Len niektoré mestské štvrte majú delenú kanalizáciu [6].  

Prvá komplexná štúdia odkanalizovania mesta bola vypracovaná firmu Hydroconsult 

Bratislava v roku 1971. Ďalší podrobný dokument bol Chemicko-technologický a 

vodohospodársky prieskum priemyselných závodov a mesta Banská Bystrica vypracovaný 

Hydroprojektom Ostrava. Výstavba kanalizácie od roku 1976 bola zameraná najmä na potreby 

novej hromadnej bytovej výstavby: sídliská Rudlová – Sásová, Fončorda, Radvaň, Podlavice a 

pripravovanú Pršiansku terasu. V roku 1984 Hydroconsult Bratislava vypracoval Generel 

odkanalizovania mesta Banská Bystrica. Ten bol posledným komplexným materiálom 

súvisiacim s odkanalizovaním mesta. 

Územný plán mesta (ÚPM) informuje, že v roku 1994 sa vykonala údržba kmeňovej 

stoky v úseku Autoservis Kovohron až po ČOV. Kapacita kmeňovej stoky nie je postačujúca a 

pripravuje sa výstavba novej, ktorá bude položená vedľa existujúcej kmeňovej stoky. 
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Jednotlivé zberače pred zaústením do stoky „A“ musia byť odľahčované o zmiešané dažďové 

a ostatné odpadové vody do recipientov. Zberná oblasť Uhliska je odvádzaná zberačom s 

označením „AL“, dĺžky 9 002 metrov, so zaústením do kmeňového zberača. Odpadové vody 

sú čistené v objektoch ČOV Banská Bystrica, ktorá sa nachádza asi 7-8 km južne od mesta. 

Odpadové vody pritekajú na ČOV gravitačne [9].  

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd sa v súčasnosti riadi niekoľkými 

medzinárodnými a národnými predpismi. V nasledujúcich bodoch sú vymenované hlavné 

predpisy platné pre návrh a posudzovanie stokových sietí a ČOV: 

− Rámcová smernica 2000/60/EC o ochrane vôd 

− Smernice 91/271/EHS o čistení mestských odpadových vôd 

− Nariadenie vlády č. 242/93 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného 

stupňa znečistenia vôd nadviazalo na staršie Nariadenie vlády č. 35/75 Zb. 

− STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 

− STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov 

  

 Pred projektovaním kanalizačnej siete sa už veľa rokov využívajú rôzne metódy jej 

modelovania. Výsledky modelovania sú primárnymi podkladmi pre ich projektovanie a 

realizáciu. Základné charakteristiky modelovania približujú nasledovné odstavce. 

3.2 Modelovanie 

Cieľom geovied je pochopiť komplexnosť reálneho sveta, odkryť zákonitosti jeho 

správania a pokúsiť sa na základe informácií formulovať jeho očakávaný vývoj. Tieto úlohy 

sú však sťažené nedokonalosťou ľudského vnímania a technológií, ktoré umožňujú priamo 

pochopiť len niektoré vonkajšie prvky a dominantné procesy prebiehajúce okolo nás, a aj 

komplexnosťou, komplikovanosťou a určitou náhodnosťou a nepredvídateľnosťou reálneho 

sveta [1].  

Abstrakcia sa preto stáva jedným z kľúčových pojmov priestorových analýz 

a modelovania. Pri analýzach rozličných prírodných systémov sa snažíme skonštruovať ich 

zjednodušené napodobeniny – tzv. konceptuálne modely, ktoré s ohľadom na poskytnutú 

mieru abstrakcie reality umožňujú analyzovať, modelovať a predpovedať správanie reálnych 
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systémov. Je dôležité vedieť, že model nikdy nedosiahne komplexnosť reálneho systému, ale 

ako veda, výskum a technické možnosti napredujú, modely budú nahrádzané novými, 

presnejšími a komplexnejšími [1]. Preto aj v oblasti stokovania nutné modely vytvárať, 

kalibrovať a pracovať s nimi v reálnom živote. Touto cestou sa modelovanie bude vylepšovať 

a vyvíjať správnym smerom k robustnému výslednému komplexu. 

Matematické simulačné zrážkoodtokové modely predstavujú zjednodušenú 

reprezentáciu zložitého reálneho systému. V prípade modelovania dažďového odtoku, mestské 

povodie predstavuje systém, ktorý je popísaný sadou rovníc, vytvárajúcich matematický 

model. Zrážky, ktoré dopadajú na povodia, ako aj parametre charakterizujúce povodie, 

predstavujú vstup do systému.  

Dôležitou úlohou urbanistickej hydrológie je popísať a stanoviť povrchový odtok a jeho 

vzájomné pôsobenie s rozličnými mestskými povrchovými úpravami. Hlavný záujem sa 

pritom sústreďuje na odtok, ktorý vzniká v dôsledku dažďa [3]. Matematické modelovanie sa 

stáva stále významnejším a efektívnejším prostriedkom štúdia hydrologických procesov, 

pretože umožňuje aproximovať hydrologické procesy v ich vzájomnej interakcii na základe 

dostupných dát, tzv. priame modelovanie.  

Simulačné postupy SWMM radíme medzi deterministické metódy. Sú založené na 

princípe príčina-dôsledok (zrážky-odtok). Metódy predpokladajú, že zadaná vstupná séria 

údajov vedie k jednoznačne definovaným výstupom a výsledkom. Správnosť a spoľahlivosť 

metód je ovplyvňovaná prírodným prostredím (špecifiká krajinnej pokrývky, pedosféra, ...), 

ktorého parametre sa ťažko v procese modelovania zohľadňujú.  
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4 MODELOVÉ ÚZEMIE 

Diplomovú prácu vytváram pre potreby StVPS, ktorej pobočky majú pôsobnosť na 

území Banskobystrického a časti Trenčianskeho vyššieho územného celku. Patria sem mestá 

a ich územné obvody: Prievidza (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar 

nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Detva, Lučenec, Poltár, 

Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj).  

StVPS zabezpečuje dodávku pitnej a úžitkovej vody pre obyvateľstvo, odvádzanie a 

čistenie odpadových a zrážkových vôd. V súčasnosti je StVPS súčasťou medzinárodnej 

skupiny Veolia Environnement. 

Obrázok č.1: Vymedzenie územia pôsobnosti StVPS  

4.1 Vymedzenie územia 

Výber modelovaného územia bol podmienený dostupnosťou informácií o území a 

kanalizačnej sieti. Podmienky v najvyššej miere spĺňalo mesto Banská Bystrica, na území 

ktorého prebieha komplexná rekonštrukcia celej kanalizačnej sieti v rámci projektu ISPA 

2000. K dispozícii bolo viacero informácií, najmä z projektovej dokumentácie, ktoré poslúžili 

pri výbere detailov a upresňovaní špecifických informácií.  

Komplexná kanalizačná sieť na území mesta Banská Bystrica obsahuje viac ako 1200 

uzlov, takže o modelovaní celej siete nebolo z časových dôvodov uvažované.  

 

Vymedzená bola užšia časť územia s charakteristikami: 

• územie, na ktorom je 40 až 50 kanalizačných uzlov (stanovil vedúci práce) 
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• relatívne komplexný (uzatvorený) kanalizačný systém (stanovil autor práce) 

Obrázok č.2: Vymedzenie záujmového územia (upravené podľa [16]) 

 Uvedené podmienky splnila sídelná lokalita Uhlisko (viď obr.č.2). Záujmové územie 

má rozlohu 70,5038 ha, je rozdelené na 46 subpovodí s priemernou rozlohou 1,532 ha, 

priemerným sklonom 1,44% a priemernou nadmorskou výškou 377.452 m.n.m. Nachádza sa 

blízko centra mesta Banská Bystrica, na južnej strane východného bloku mesta. Pozdĺž celej 
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severnej časti je územie Uhliska ohraničené riekou Hron. Leží na východnej časti svahov 

dominantného vrchu Urpín (510 m.n.m.). Lokalita je odvodnené relatívne komplexným - 

uzatvoreným stokovým systémom s jedným spoločným vyústením do kmeňovej stoky „A“. 

Kmeňová stoka tvorí hlavnú odvodňovaciu os mesta a prechádza naprieč celým mestom 

s vyústením na ČOV, kde je vyčistená voda vypúšťaná do recipientu Hron. 

4.2 Vybrané geografické charakteristiky územia 

 V diplomovej práci je modelovaná stoková sieť situovaná v mestskej časti Uhlisko. 

V rámci komplexného prístupu k modelovaniu, pre najefektívnejšie posúdenie siete a návrhu 

optimalizácie je potrebné analyzované územie vopred charakterizovať. Dôležité je poznať jeho 

hydrografiu, demografiu a plánovaný urbanistický vývoj. 

V prípade odkanalizovania urbanizovaného územia kapacita stôk je determinujúcim 

faktorom územného rozvoja a musí byť braná do úvahy už v počiatočných návrhoch 

urbanistických koncepcií. 

Platný ÚPM bol prvýkrát schválený v roku 1976, neskôr nový ÚPM až v roku 2008. 

Územný plán prešiel vývojom, preto nižšie uvádzam krátky prehľad vývoja územného plánu, 

ďalej vývoj počtu obyvateľov, zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania v znení podľa 

ÚPM.  

Úlohou predbežného ÚPM bolo navrhnúť komplexný rozvoj mesta Banská Bystrica k 

roku 2000 s prvou etapou výstavby k roku 1985, vyriešiť vzájomné vzťahy jednotlivých zón, 

dopravu a technickú infraštruktúru. Pri aktualizovaní ÚPM sa konštatovalo, že v uplynulom 

období došlo k poklesu odberov vody, čo bolo čiastočne vyvolané zmiernením nárastu počtu 

obyvateľov [9].  

4.2.1 Základné hydrografické údaje 

Hlavnou odvodňovacou osou záujmového územia je rieka Hron, ktorý preteká územím 

mesta Banská Bystrica na úseku približne 15 km. Z pravej strany Hrona katastrálnym územím 

mesta Banská Bystrica pretekajú väčšie potoky prameniace v oblúku stretajúcich sa pohorí 

Nízkych Tatier a Kremnických vrchov, severozápadne od mesta. Lesnatosť, geologické a 

geomorfologické podmienky v povodiach sú priaznivé pre ich vodnatosť. Geomorfológia 
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územia spôsobuje, že vejárovite usporiadané povodia sa v ústiacich tratiach potokov zužujú, a 

takto spôsobujú koncentráciu do Hrona. Na oblúku Hrona, meniaceho smer toku z 

východozápadného na severojužný, na úseku dlhom 1 km z pravej strany zaúsťuje 

Malachovský potok, Radvanský potok, Tajovský potok a potok Bystrica. Intravilánom mesta v 

uzavretom profile preteká Rudlovský potok.  

Posúdenie kapacity a funkčnosti stokovej siete sa vypracúva s výhľadom na rozvoj 

mesta a spádovej aglomerácie. Uvedené charakteristiky musia byť pozorne analyzované pred 

procesom modelovania a projektovania.  

4.2.2 Základné demografické údaje 

Banská Bystrica leží na dôležitej križovatke pohronskej cesty s trasami na sever: do 

Turca a Liptova. Po vojne sa mesto ako sídlo kraja značne rozrástlo, počet obyvateľov vzrástol 

šesťnásobne, mesto sa stalo administratívnym, kultúrnym, školským a spoločenským centrom 

stredoslovenského regiónu. Banská Bystrica sa rozširuje okolo historického centra a od roku 

1966 sú k mestu pričlenené viaceré okolité obce.  

Na začiatku deväťdesiatych rokov tu žilo viac ako 85 000 obyvateľov s nízkym 

vekovým priemerom necelých 32 rokov. Hospodárska základňa sa už tradične orientuje na 

drevospracujúci a textilný priemysel. Donedávna významný elektrotechnický priemysel a 

elektronika prechádzajú zložitou transformáciou. Význam v hospodárstve mesta má aj výroba 

spotrebného tovaru, lesníctvo a poľnohospodárstvo, obchod doprava a spoje. Na záujmovom 

území Uhlisko sa nachádza areál drevospracujúceho podniku Smrečina, ktorý sa zaraďuje do 

skupiny najväčších európskych výrobcov izolačných drevovláknitých dosiek.  

 

Demografický vývoj 

Banská Bystrica mala v roku 1961 22 529 obyvateľov a v obciach v bezprostrednom 

okolí sa zvýšil počet obyvateľov na 10 800. Sledovaný územný celok mal 33 334 obyvateľov. 

V roku 1970 počet trvale bývajúcich v Banskej Bystrici vzrástol na 45 736 obyvateľov. V 

rokoch 1961 až 1970 sa ročný priemerný prirodzený prírastok za mesto pohyboval v rozpätí 

od 0,57% do 1,35% v nadväznosti na trend za celú vtedajšiu Československú socialistickú 
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republiku. Hlavným zdrojom prírastku obyvateľstva v rokoch 1961-1970 bola migrácia. Saldo 

migrácie v týchto rokoch bolo celkom 8 800 obyvateľov. 

Na základe výsledkov prognózy vývoja obyvateľstva v roku 1971 bola stanovená 

smerná veľkosť mesta na 102 000 obyvateľov za predpokladu, že počet obyvateľov sa v 

obciach ležiacich v urbanizačnom priestore podstatne nezmení. Upresnená prognóza 

spracovaná Slovenským štatistickým úradom v apríli roku 1975 uvažovala s celkovým počtom 

114.000 obyvateľov. Tento počet bol odsúhlasený ako smerná veľkosť mesta (t.j. útvaru 

vrátane všetkých pričlenených obcí) k roku 2000 aj Slovenskou plánovacou komisiou. 

Skutočný počet obyvateľov v meste v roku 1991 bol 83 698, teda nižší ako sa pôvodne 

predpokladalo. Dňa 25.11.1997 bol schválený materiál č.317 Návrh koncepcie rozvoja 

bývania a výhľadový počet obyvateľov k roku 2015 bol stanovený počtom 90 012. Najnovšie 

prognózy urobené na základe skutočných počtov obyvateľov sú ešte zdržanlivejšie, najmä v 

dôsledku úplného zastavenia bytovej výstavby v meste. 
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5 ZISK A SPRACOVANIE ÚDAJOV 

Pre správne výsledky a simulácie prostredia SWMM si model vyžaduje množstvo 

vstupných dát a informácií. Sú to technické dáta o kanalizačnej sieti, dáta klimatického a 

hydrologického charakteru, dáta o pôde alebo znečistení zrážkovej a podzemnej vody v 

záujmovom území. Všetky vstupné dáta boli rozčlenené do skupín: 

• Digitálny model reliéfu 

• Klimatické údaje 

• Hydrológia povodia 

• Hydraulické charakteristiky 

• Kvalitatívne charakteristiky 

• Generované zrážkové hodnoty 

5.1 Digitálny model terénu 

Reliéf je významný prvok v krajine, ktorý ovplyvňuje prírodné procesy a vysokou 

mierou aj zrážkový odtok. V etape pred modelovaním bolo nevyhnutné zostrojiť DMT. DMT 

nebol priamo importovaný do aplikácie, ale bola z neho získaná hodnota priemerných sklonov 

subpovodí a hodnoty nadmorskej výšky bodov, pre definovanie rôznych charakteristík 

prevažne subpovodí. Zdrojom pre tvorbu DMT boli vrstevnice sledovaného územia (obr.č.3), 

vektorová líniová vrstva vo formáte ESRI shape s 10 m krokom vrstevníc. Výsledný DMT je 

v rastrovej podobe s priestorovým rozlíšením 50 m, dátovou štruktúrou typu GRID (obr.č.4). 

 

 
Obrázok č.3: Tvorba DMT z vrstevníc 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 19 

Obrázok č.4: Výsledný DMT s jednotlivými subpovodiami 

5.2 Klimatické údaje 

Bez informácií časového a priestorového priebehu klimatických prvkov model SWMM 

nemôže simulovať scenáre. Klimatologické stanice slúžia pre zaznamenávanie 

meteorologických javov, ich druhov, intenzity a ich časového výskytu [6]. Väčšinu údajov 

som získal v regionálnom stredisku SHMÚ v Banskej Bystrici. Údaje mapujú klimatickú 

situáciu vegetačného obdobia∗ roku 1999. Záujmové územie patrí do klimatickej oblasti s 

chladnou horskou vlhkou klímou s mierne chladným vzduchom v júli (12°C až 16 °C), 

chladnou zimou (-4°C až -7 °C), v trvaní 110 dní v roku [6]. 
 

Údaje som rozdelil do klimatických skupín: 

► Atmosférické zrážky 

► Teplota vzduchu 

► Výpar 

                                                 
∗ V miernom zemepisnom pásme determinuje priebeh a dĺžku vegetačného obdobia predovšetkým teplota 
vzduchu. Jej odrazom je dátum nástupu jednotlivých fenologických fáz na pozorovaných druhoch rastlín. 
Vegetačné obdobie na Slovensku začína v apríli a končí v septembri. Podľa sekcie ochrany prírody a krajiny 
Ministerstva životného prostredia SR sa do roku 2075 predĺži vegetačné obdobie o 43 až 84 dní [4]. 
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► Rýchlosť vetra 

► Topenie snehu 

► Intercepcia 

5.2.1 Atmosférické zrážky 

Priemerné ročné zrážky sa pohybujú medzi 1200 – 1500 mm/rok s priemerným suchým 

obdobím 20 dní v roku [6]. Záznam zrážkového úhrnu vykonávajú klimatologické 

zrážkomerné registrované stanice, ktoré podľa spôsobu fungovania rozlišujeme na manuálne a 

automatizované. Hodnoty zrážkových úhrnov som získal na regionálnom stredisku SHMÚ v 

Banskej Bystrici. Vyberal som hodnoty meraní v čo najkratšom intervale a výber 

kalendárneho roku som podmienil zvýšeným úhrnom zrážok pre vybraný rok. Hodnoty ktoré 

som získal, boli zaznamenávané automatickou zrážkomernou registrovanou stanicou Sliač v 

klimatologickom termíne 1 hodina a v druhom prípade 1 deň.  

Bol som upozornený (regionálnym strediskom SHMÚ), že pri konvektívnej oblačnosti 

je veľká variabilita zrážkových úhrnov a hodinové hodnoty zrážok nemusia popisovať 

skutočný priebeh zrážkovej činnosti, čo ilustroval aj častý výskyt nulových hodnôt. Rozhodol 

som sa doplniť údaje o hodnoty vygenerované pomocou aplikácie Smada. Z poskytnutého 

textového dokumentu som odfiltroval nepotrebné a upravil syntax na správny tvar (viď 

obr.č.5). 

Obrázok č.5: Úprava formátu zrážkových dát 
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 V upravenom textovom dokumente som zmenil formát *.txt na *.dat, aby bol 

akceptovaný prostredím SWMM. Výsledný import je na obrázku č.6 spolu so zobrazením v 

jednoduchom grafe (obr.č.7) vo vzťahu k času v hodinách.  

Obrázok č.6: Import zrážkových hodnôt 

Obrázok č.7: Grafické znázornenie importovaných zrážkových hodnôt 
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 Základné zrážkové charakteristiky pre všetky subpovodia sú definované atribútmi 

RainGage (obr. č.8). 

Obrázok č.8: Atribúty RainGage 

Automatická stanica Sliač 

 Základné charakteristiky o hydrometeorologickej automatickej stanici Sliač sú uvedené 

v tabuľke č.1. 

 

Tabuľka č.1: Základné charakteristiky AS Sliač (prevzaté z [16]): 
 Indikatív WMO 11903 

 Indikatív ICAO LZSL 

 Zemepisná šírka 48°38´ 

 Zemepisná dĺžka 19°09´ 

 Nadmorská výška terénu meteor. záhradky 313,41 m 

 Povodie Hron 
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 Stanica zriadená 1945 

 Typ stanice letecká 

 Klimatické termíny 0643, 1343, 2043 SEČ 

 Pracovná doba nepretržitá 

 IMS adresa: LZSL 

 

Obrázok č.9: Automatická hydrometeorologická stanica Sliač (prevzaté z [16]) 

5.2.2 Teplota vzduchu 

Poskytnuté hodnoty o teplote vzduchu∗ boli zaznamenané AS Sliač. Údaje o teplote v 

SWMM sú dôležité pri výpočtoch topenia snehu. Hodnôt v hodinovom meraní bolo 4370. 

Podľa dosahovaných teplôt rozlišujeme najčastejšie tieto dni: 

• Deň ľadový – deň, v ktorom teplota vzduchu bola trvale pod 0°C 

• Deň mrazový – deň, v ktorom minimálna teplota klesla pod 0°C 

• Deň letný – deň, v ktorom maximálna teplota vzduchu dosiahla aspoň 25°C 

• Deň tropický – deň, v ktorom maximálna teplota vzduchu dosiahla aspoň 30°C 

 V zmysle vyššie uvedeného rozdelenia je výskyt dní v priebehu vegetačného obdobia 

nasledovný (tab.č.2): 

                                                 
∗ Teplota vzduchu sa v praxi meria vo výške 2 metre nad zemou v tieni so zabezpečením proti rušivým radiačným 
vplyvom. 
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Tabuľka č.2: Rozdelenie súboru 

Typ Počet dní 

Deň ľadový 0 

Deň mrazový 7 

Deň letný 55 

Deň tropický 6 

 
 Po analogickej úprave (ako pri zrážkovom úhrne) na požadovanú formu, som hodnoty 

teploty vzduchu importoval do systému (obr. č.10). 

Obrázok č.10: Import teplotných hodnôt 
 

 Priebeh teploty je opäť možné zobraziť v jednoduchom grafe vo vzťahu k času, tak ako 

to znázorňuje nasledujúci obr. č.11. 

Obrázok č.11: Graf teplôt 
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 Hodnoty o úhrne zrážok a teplote ovzdušia už systém obsahuje, je možné ich vzájomný 

vzťah zobraziť v grafe. Z grafu (obr.č.12) je viditeľný vzťah – v čase výskytu zrážok teplota 

poklesla. 

Obrázok č.12: Vzťah zrážok a teploty 

5.2.3 Výpar 

Z množstva slnečnej energie, ktorá sa po prechode atmosférou dostane k zemskému 

povrchu, sa takmer 23% spotrebuje na vyparovanie vody. Výpar závisí predovšetkým od 

meteorologických podmienok napr. od teploty, vlhkosti vzduchu, rýchlosti vetra. V pomere 

k ostatným stratovým zložkám (intercepcia, povrchové zamokrenie, vsakovania a povrchová 

retencia) najmä pri intenzívnych dažďoch sú straty výparom zanedbateľné. S výparom treba 

uvažovať pri dlhodobej simulácii [3]. Model SWMM vo svojich výpočtoch zahŕňa aj aspekt 

vyparovania. Intenzita výparu na viacerých miestach jedného subpovodia závisí od mnohých 

činiteľov reálneho sveta (tiene stromov, budov, rôznorodý povrch subpovodia,...). Zadaním 

konkrétnych hodnôt dochádza k zjednodušeniu modelu voči reálnemu systému. 

Hodnoty intenzity výparu som získal z regionálneho strediska SHMÚ. Upozornili ma 

na veľkú chybu merania výparu a časté prerušenia meraní, čo spôsobilo absenciu značného 

množstva hodnôt. Pre tento fakt som sa rozhodol spracovať hodnoty do podoby aritmetických 
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priemerov za príslušný mesiac a tak vložiť ich do systému. Rýchlosť odparovania do modelov 

SWMM vstupuje v mm/deň respektíve inch/deň. Hodnoty výparu sú na obrázku č.13. 

Obrázok č.13: Hodnoty výparu  

5.2.4 Rýchlos ť vetra 

  Vietor je meteorologický prvok chápaný ako pohyb vzduchu. Je možné ho 

charakterizovať smerom odkiaľ vanie a rýchlosťou∗, ktorú môžeme vyjadriť v jednotkách 

rýchlosti (m.s-1). Model SWMM vo výpočtoch berie do úvahy práve atribút rýchlosti vetra, 

ktorý ovplyvňuje výpar. Hodnoty rýchlosti vetra v klimatologickom termíne 1 hodina poskytlo 

SHMÚ. Hodnoty (obr.č.14) boli zadávané vo forme aritmetických priemerov za príslušný 

mesiac. 

                                                 
∗ Podľa prejavov vetra v prírode je zostavená 13-dielna stupnica (Beaufortova). Podľa nej môžeme i bez 
presných meracích prístrojov odhadnúť rýchlosť vetra. 
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Obrázok č.14: Rýchlosť vetra  

5.2.5 Generované zrážkové hodnoty 

 Pri konvektívnej oblačnosti je veľká variabilita zrážkového úhrnu a tak hodinové 

merania zrážok nemusia popisovať reálny priebeh zrážkovej činnosti. Preto som sa rozhodol 

použiť hodnoty zrážok vygenerované aplikáciou Smada 6.0. Vstupnými informáciami boli: 

celková doba trvania, časový krok generovaných hodnôt a celkový zrážkový úhrn (obr. č.15). 

Vygenerované hodnoty je možné zobraziť vo forme hyetografu∗ (obr. č.16) a kumulatívneho 

hyetografu (obr. č.17). 

                                                 
∗ Hyetograf je grafické znázornenie rozloženia zrážok v čase, počas celkovej doby zrážkovej činnosti. 
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Obrázok č.15: Generovanie zrážkových hodnôt v aplikáciou Smada 

 

 Obrázok č.16: Hyetograf     Obrázok č.17: Kumulatívny hyetograf  

 

Cumulative Rainfall Hyetograph

Time (hours)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 1 2 3 4

Rainfall Hyetograph

Time (hours)

0.00

0.05

0.10

0.15

0 1 2 3 4



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 29 

5.3 Konverzia dát 

Konverzia dát bola prevedená najmä z dôvodu nasledovných analýz nad polygónmi 

subpovodí, líniami potrubí a bodmi reprezentujúcimi stokové uzly, ktoré je jednoduchšie 

realizovať v prostredí GIS prostredia, v mojom prípade MapInfo Professional. Podkladovú 

čiernobielu ortofotomapu som mal k dispozícii z mapovej bázy StVPS, v súradnicovom 

systéme JTSK.  

Konvertované podklady: 

• Komplexný plán odkanalizovania Banskej Bystrice – výkresová príloha s označením B, 

spracovaná v prostredí AutoCAD, mierka 1:15000, súradnicový systém JTSK, 

spracovateľom je katedra zdravotného inžinierstva na STU Stavebnej fakulte v 

Bratislave 

• Banská Bystrica, sústava na likvidáciu odpadových vôd - dokumentácie pre realizáciu 

stavby – výkresová príloha - spracovaná v prostredí AutoCAD, mierka 1:1000, 

súradnicový systém JTSK, spracovateľom je spoločnosť Terraprojekt 

 

Obrázok č.18: Schéma konverzie dát (prevzaté z [18]) 

 

 Konverziu bola realizovaná v prostredí FME Universal Translator. Vzhľadom na 

veľký rozsah spracovania výkresových príloh som uprednostnil konverziu s nastavením 

zoskupenia entít podľa typu geometrie a súradnicový systém som zvolil JTSK. Výstupný 

formát som nastavil ako TAB, čo je primárnym súborom aplikácie MapInfo Professional. 

Výsledok konverzie s podkladovou ortofotomapou je uvedený na obr. č.19.  
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Obrázok č.19: Výsledok konverzie 
  

5.4 Hydrológia subpovodí 

Hydrologický model je zjednodušeným funkčným vyjadrením existujúceho fyzikálneho 

systému. Tak treba chápať aj subpovodia, pretože pri ich konštruovaní nie je možné v modeli 

zohľadniť všetky reálne aspekty. V prípade urbanizovanej zóny, kde je rozmanitosť územia 

väčšia na menšej ploche, dochádza k silnejšiemu zjednodušeniu reálnych informácií. 

Subpovodie je v mojom prípade chápané ako malá časť územia, z ktorého je zrážková 

voda odtokom po povrchu subpovodia odvádzaná do kanalizačnej šachty a ďalej stokovou 

sústavou do čistiarne odpadových vôd. Časť objemu spadnutých zrážkových vôd na 

subpovodie je pritom infiltrovaná do pôdy a časť sa vyparuje. Aspekt infiltrácie je definovaný 

v SWMM výberom vhodného infiltračného modelu. Toto nastavenie určuje ako je infiltrácia 

zrážkových vôd do pôdy modelovaná. Aspekt infiltrácie ovplyvňuje aj pôdny typ v oblasti 

subpovodí, ktorý je v systéme charakterizovaný niekoľkými parametrami. Výpar je 

definovaný v oblasti klimatických dát ako priemerný výpar za príslušný mesiac. Pri 

zostrojovaní subpovodia sa vychádza z jednoduchého odčítania vrstevnicovej mapy alebo z 

DMT.  
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Pri určovaní efektívnej zrážky vystupujú na odtokových plochách stratové zložky: 

• výpar (viď 5.2.3) 

• intercepcia: súvisí so zachytením dažďa na povrchu vegetácie. Časť intercepčných 

strát, ktoré sa zúčastňujú v procese zamokrenia, sa započítava do strát z povrchového 

zamokrenia. Druhá časť intercepčných strát, prejavujúca sa po skončení zamokrenia, sa 

zvyčajne zanedbáva. 

• povrchové zamokrenie: pôsobí len v čase začiatku dažďa, a len vtedy, ak dažďu 

predchádzalo dostatočne dlhé bezdažďové obdobie. Prechod straty zo zamokrenia 

povrchu ku strate v dôsledku povrchovej retencie je plynulý, preto je ťažké určiť 

priamym meraním stratu v dôsledku povrchového zamokrenia. 

• vsakovanie (infiltrácia): je podmienené vlastnosťami pôdy a stavom nasýtenia pôdneho 

profilu vodou na začiatku dažďa. Infiltráciou sa dopĺňa pôdna vlhkosť, tým sa 

zmenšuje intenzita vsakovania, až sa dosiahne relatívne konštantná intenzita. 

• povrchová retencia: nastupuje po naplnení straty na povrchové zamokrenie a keď 

intenzita dažďa sa stane väčšou, ako je intenzita vsakovania. Z procesu plnenia 

povrchových nerovností sa postupne vylučuje stále viac priehlbín, po ich naplnení 

dažďovou vodou má časový priebeh strát na povrchovú retenciu celkove klesajúci 

priebeh [3]. 

5.4.1 Konštrukcia a charakteristika subpovodia 

Oblasť subpovodia reprezentuje polygón. Parametre ktoré charakterizujú jednotlivé 

subpovodia som získaval viacerými metódami – priradenie tabuľkovej hodnoty, výpočtom, 

analýzou územia prípadne poloautomatizovaným spôsobom. 

 Ako schému názvov subpovodí som zvolil S + číslo, napríklad S28. Súradnice X Y 

coordinate sa vypĺňali automaticky po nakreslení polygónu. V prípade, že sa na území 

subpovodia vyskytoval významný prvok, description bol atribút, v ktorom bol zaznamenaný. 

Ponuku tag som pri subpovodiach nevyužil kvôli prehľadnosti mapového výstupu. Parameter 

rain gage definuje základné charakteristiky o zrážkach. V práci je zadaný jeden typ rain gage 

pre všetky subpovodia, vzhľadom na menšiu rozlohu záujmové územie. Atribút outlet definuje 
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odtokový bod pre každé subpovodie. Celková plocha každého subpovodia je zadaná v atribúte 

area.  

 Spomenutými krokmi bolo získané zobrazenie hodnôt plôch jednotlivých subpovodí v 

ich ťažiskách (obr. č.20). 

 
Obrázok č.20: Výsledok funkcie autolabel 

  

 

 Width je charakteristická veľkosť subpovodia vzhľadom k jeho odtokovému bodu. 

Vypočíta sa ako pomer hodnoty plochy subpovodia a priemernej vzdialenosti medzi 

odtokovým bodom a hranicou subpovodia.  

 Pri výpočte hodnôt som využíval prostredie MapInfo s extenziou Distance Marker v.3, 

Distance Calculator v.1.1 a Crystal Reports for MapInfo Pro. V prvom kroku som v MapInfo 

skonvertoval región subpovodia na polygón. Potom za pomoci Distance Marker som hranicu 

každého polygónu previedol na body vo vzdialenosti 0,2 metra. 
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Obrázok č.21: Tvorba bodovej vrstvy 

  Ďalším krokom bolo vygenerovanie línií medzi bodmi polygónu a odtokovým 

bodom za pomoci extenzie Distance Calculator s nastavením dĺžkových jednotiek v metroch 

(obr. č.21, č.22).  

 

Obrázok č.22: Vypočítané hodnoty vzdialeností 

 

Grafický výstup procesu je znázornený na obrázku č.23. 
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Obrázok č.23: Vygenerované čiary s dĺžkou 

  

 Získané hodnoty som exportoval do Crystal Reports a odtiaľ do tabuľky MSExcel, kde 

som z nich získal priemernú hodnotu. Tak bola vypočítaná hodnota menovateľa (priemerná 

dĺžka) do vzťahu width = area / avg_length. Údaj sklonu terénu subpovodí (slope) som získal 

z DMT pomocou funkcie Slope v 3D Analyst Tools v ArcGIS. Hodnotu sklonu som zadával 

ako priemerný sklon v %.  

 Množstvo nepriepustných plôch na subpovodiach (% Impervious) som čerpal z 

vektorovej digitálnej technickej mapy. Nástrojom merania plochy som sčítal jednotlivé 

nepriepustné plochy. Hodnoty drsnosti pre priepustné a nepriepustné plochy (N-impervious, N-

pervious) som stanovil z hodnôt Manningovej tabuľky hodnôt drsnosti pre povrchový odtok. 

Pre plochy nepriepustné som určil hodnotu n = 0,011, ktorá prislúcha asfaltovým plochám a 

pre priepustné plochy to bola hodnota n = 0,24, čo je údaj drsnosti povrchu pre hustejší typ 

trávnatého porastu. 
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 Obrázok č.24a: Hodnoty Manningových drsností                č.24b Hodnoty povrchovej retencie (prevzaté z [7]) 

 

 Hodnoty povrchovej retencie na priepustných a nepriepustných plochách (Dstore-

Imperv, Dstore-Perv) som určil z typických hodnôt povrchovej retencie (obr. č.24b) - 

premenil som ich z inchov na milimetre. Hodnota povrchovej retencie je pre nepriepustné 

plochy 1,27mm a pre priepustné 3,81mm. Percentuálnu hodnotu množstva nepriepustných 

plôch bez povrchovej retencie (%Zero-Imperv) som ponechal v pôvodnom nastavení na 

hodnote 25% z celkovej nepriepustnej plochy, pretože pre zisk reálnych hodnôt by bolo 
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potrebné previesť dlhodobejšie pozorovania povrchovej retencie v teréne. Povrchový tok 

medzi priepustnými a nepriepustnými plochami (Subarea Routing) som nastavil ako OUTLET, 

čo najvýstižnejšie popisuje reálnu situáciu. Nastavenie definuje povrchový odtok z oboch 

typov povrchov kombinovane k odtokovému bodu. Susedné plochy subpovodí považujem za 

kontinuálne, preto som parameter Percent Routed nastavil na hodnotu 100%.  

 Pre každé subpovodie je možné nastaviť model infiltrácie zrážkovej vody do pôdy. Pri 

procese infiltrácie sa uplatňujú dva fyzikálne javy: gravitácia a vzlínanie. K dispozícii sú tri 

základné nastavenia: Horton, Green-Ampt, alebo Curve Number. Po konzultácii s vedúcim 

práce  (RNDr.Unuckom) sme sa rozhodli zvoliť Hortonov model infiltrácie, ktorý má typické 

hodnoty infiltrácie.  

 Hortonov empirický vzorec je jedným z možných riešení infiltrácie do pôdy a hovorí o 

tom, že infiltrácia začína pri konštantnej hodnote f0 a klesá exponenciálne s časom. Po 

nejakom čase, keď úroveň nasýtenia pôdy dosiahne určité hodnoty, miera infiltrácie bude 

ustálená na mieru fc [19]:  

 ft = f c + (f 0 - f c) e - k t  , kde 

ft je miera infiltrácie v čase t 

f0 je počiatočná infiltrácia alebo maximálna intenzita infiltrácie 

fc je konštanta minimálnej infiltrácie 

k je konštanta krivky 
 

 Ďalším atribútom subpovodia je výskyt podzemnej vody (Groundwater). S týmto 

javom som pri žiadnom zo subpovodí nepočítal, pretože jej výskyt v záujmovom území nie je 

registrovaný. Po konzultáciách s pracovníkmi StVPS bolo poukázané na fakt, že výskyt 

podzemnej voda by pri modelovaní nemal ostať opomenutý, pretože exfiltrácia podzemnej 

vody do stokovej sústavy môže tvoriť značný objem celkového objemu odvádzaných vôd. 

V prípade dostupnosti detailných údajov o výskyte podzemnej vody by bolo vhodné tieto dáta 

do SWMM implementovať. 

 Klimatické údaje sú importované v priebehu vegetačného obdobia, takže ani s 

pokrývkou snehu (Snow Pack) pri subpovodiach nebolo uvažované. Atribútom Initial Buildup 
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definujem znečistenie zrážkovej vody povrchovým odtokom s konkrétnymi hodnotami 

znečistenia v jednotkách kg/ha. 

 Na nasledovnom obrázku č.25 uvádzam príklad vybraných charakteristík subpovodí 

pre povodie č.1 (S1) aj so schematickým vysvetlením niektorých dôležitých atribútov.   

Obrázok č.25: Vybrané charakteristiky subpovodí (prevzaté z [10]) 
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 V časti hydrológia som zadefinoval dve zrnitostné triedy pôdnych typov (Aquifers), 

prevzaté podľa mapového podkladu č.84, Prvotnej krajinnej štruktúry, Zrnitosť pôdy, mierky 

1:500000, Ján Čurlík Rudolf Šály [8]. Sú to typy hlinito-piesčitá (loamy-sadny) a piesčito-

hlinitá (sandy-loamy). Ide o oblasti infiltračného podpovrchového povodia (pôdy), ktoré 

modelujú zvislý pohyb vody, teda infiltráciu zo subpovodí do podložia. Dovoľujú definovať aj 

infiltráciu podzemnej vody do stokovej sústavy alebo presak (exfiltráciu) zo stokovej sústavy, 

v závislosti na existujúcom hydraulickom gradiente. Tento prvok je dôležitý len v prípade 

výskytu podzemnej vody, pri zriaďovaní prírodných kanálov alebo pri modelovaní 

neurbanizovaných území. V modeli je definovaný len pre informatívne účely. 

5.5 Uzlové komponenty 

Spomedzi radu uzlových komponentov kanalizačnej siete je možné v SWMM definovať 

kanalizačné šachty, výpuste, rozdeľovacie objekty, odľahčovacie a sútokové komory.  

Obrázok č.26: Vybrané charakteristiky uzlových komponentov (prevzaté z [10]) 
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Súčasťou môjho modelu je 47 kanalizačných šachiet a jeden typ výpustného objektu, 

ktorý je v skutočnosti zaústený do kmeňovej stoky s vnútorným priemerom 1800 mm. Polohu 

šácht a hodnoty nadmorských výšok jednotlivých častí stokových objektov som čerpal z 

Dokumentácie pre realizáciu stavby [9]. Polohu som získal konvertovaním mapových príloh 

a technické informácie boli získané z podrobného rozpisu kanalizačných objektov projektovej 

dokumentácie. 

5.6 Líniové komponenty 

 Líniové komponenty sú transportné komponenty stokovej sústavy, ktoré ležia vždy 

medzi párom uzlových komponentov. V SWMM môžu byť zastúpené nasledujúce typy 

líniových komponentov: beztlakové potrubie, výtlačné potrubie, regulátory prúdenia. 

Vzhľadom na charakter terénu bolo možné predmetnú stokovú sieť navrhnúť ako plne 

gravitačnú - bez použitia prečerpávania zrážkovej vody výtlačnými potrubiami do vyšších 

polôh. Pre model to znamenalo využitie líniových komponentov typu conduit, teda štandardné 

beztlakové potrubie.  

Obrázok č.27: Profil a dimenzia potrubného úseku 

 

Pri zákrese potrubí v SWMM boli v zmysle výkresu projektovej dokumentácie spájané 

jednotlivé uzlové komponenty v smere toku prúdenia, pričom aplikácia automaticky priradila 

dvojicu uzlových komponentov k príslušnému líniovému komponentu. Pri zobrazení 

atribútového okna je možné vidieť vstupný a výstupný uzol pre daný úsek potrubia (Inlet 

Node, Outlet Node) (obr.č.29). Takýmto spôsobom som pomerne rýchlo vytvoril model 

stokovej siete. Ďalším krokom bolo vyplniť príslušné atribúty. Informácie o profilovom type, 
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dimenzii, dĺžke či materiále jednotlivých potrubí som opäť čerpal z Dokumentácie pre 

realizáciu stavby [9]. Pre celú stokovú sieť (aj mimo záujmového územia) je navrhovaný 

kruhový potrubný profil. Preto som aj ja volil profil potrubia (Shape) kruhový (Circular) bez 

sedimentácie (obr. č.27). Nasledovali hodnoty dimenzie a dĺžky potrubných úsekov. Prehľad 

uvádza tabuľka č.3. 
 

Tabuľka č.3: Prehľad potrubných úsekov 

Dimenzia potrubia (mm) 300 400 600 800 1000 1200 1600 

Počet úsekov potrubia 13 6 5 5 9 7 2 

Priemerná dĺžka úseku (m) 20,78 22,46 21,05 14,47 24,95 10,89 2,44 

Profil potrubia circ. circ. circ. circ. circ. circ. circ. 

 

 Hodnoty drsnosti potrubných úsekov (Roughness) som stanovil z tabuľky hodnôt 

Manningovej drsnosti N pre uzavreté potrubia (obr. č.28). Zvolil som hodnotu n = 0,013, ako 

priemernú hodnotu pre hladké plastové potrubia. 

 Obrázok č.28: Hodnoty Manningovej drsnosti pre uzavreté profily (prevzaté z [10]) 
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Obrázok č.29: Vybrané charakteristiky potrubných úsekov (prevzaté z [10]) 

5.7 Kvalitatívne charakteristiky 

Do kategórie kvalitatívnych charakteristík patria v SWMM využitie krajinnej pokrývky 

(Land Use) (obr.č.30) a znečistenie zrážkovej vody (Pollutants), ku ktorej dochádza 

zmývaním rôznych typov znečistenia krajinnej pokrývky pri zrážkovej činnosti.  
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Podľa výskytu typov krajinnej pokrývky na záujmovom území (použitie mapy krajinnej 

pokrývky Corine Land Cover 2000 [12]), som v SWMM zadal tri základné typy: 

urbanizovanú (Urban), zatrávnenú (Lawns), zalesnenú (Forest).  

SWMM umožňuje definovať množstvo iných krajinných pokrývok a priradiť ich k 

jednotlivým subpovodiam vo forme percentuálneho podielu zo subpovodia (obr.č.31). V 

SWMM je taktiež možné definovať ľubovolný počet znečistení, priradí ich k jednotlivým 

krajinným pokrývkam, ktoré znečistenie produkujú. Jeden typ krajinnej pokrývky môže 

produkovať viacero znečistení, čo systém tiež umožňuje nastaviť v záložkách Buildup a 

Washoff. 

 

 
    Obrázok č.30: Krajinná pokrývka              Obrázok č.31: Podiel krajinných pokrývok subpovodí 

 

 K znečisteniu zrážkovej vody dochádza pri jej transporte po rôznych typoch krajinnej 

pokrývky a odnose častíc do stokovej sústavy.  

 

Znečistenie je rozdeľované do 3 základných kategórií: 
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• Prirodzené – odnos organického materiálu, napr. listy stromov, tráva, organický odpad 

rastlinstva, sedimenty, nutrienty  

• Chemické – saponátové, detergentné, olejové, tukové a iné látky, rôzne typy hnojív a 

farbív, ťažké kovy  

• Tuhý odpad – plastikové vrecká, cigaretové nedopalky a odpad, ktorý môže byť 

odnesený povrchovým odtokom pri zrážkovej činnosti. 

 

 Všetky typy znečistenia je možné definovať v SWMM, pri tuhom odpade môže byť 

užitočný atribút periódy čistenia ulice čistiacimi vozidlami a aj počiatočné čistenie.  

 V modeli som využil vyznačené hodnoty typického znečistenia namerané v [5] v 

tabuľke č.4. 

 

 Tabuľka č.4: Typické hodnoty znečistenia (prevzaté z [5]) 

 

 Po doterajších pracovných etapách model vyzeral nasledovne (viď obr.č.32). 
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Obrázok č.32: Finálna podoba zostaveného modelu 

5.8 Kontrola modelu a výpo čet kontinuálnych chýb 

Po zostrojení hydrologickej aj hydraulickej časti modelu, systém príkazom Run 

Simulation skontroluje všetky väzby systému a správnosť importovaných údajov.  

Obrázok č.33: Kontrola modelu a výpočet kontinuálnych chýb 
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V prípade úspešnej kontroly modelu systém zobrazí status v podobe výpočtu 

kontinuálnych chýb pre povrchový odtok a znečistenie v Run Status okne.  

Spočiatku model vykazoval chyby, ktoré aplikácia jednoznačne stanovila (pri prvej 

verifikácii model vykazoval vyše 300 chýb). Po odstránení všetkých chýb, prebehol proces 

kontroly a výpočtu kontinuálnych chýb, ktoré boli prijateľné (viď obr.č.33). 

Chyby reprezentujú percentuálny rozdiel medzi počiatočnou akumuláciou + celkový 

prítok a konečná akumulácia + celkový výtok pre celú stokovú sieť. Ak jedna z chýb 

presahuje 10%, platnosť výsledkov nie je istá. Najčastejšou príčinou neúmernej kontinuálnej 

chyby sú dlhé časové periódy (Time Series), alebo príliš krátke dĺžky potrubných úsekov [7].  
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6 VÝSLEDKY A VÝSTUPY 

 Posledné kapitoly sú venované opisu výsledných hodnôt a výstupov. Ďalej stručne 

charakterizujem (v tab.č.5) aj možnosti všetkých výstupov SWMM. 

6.1 Možnosti výstupov po čas simulácie 

Po úspešnej kontrole modelu aplikácia umožní zobrazenie počítaných hodnôt počas 

simulácie. Pre jednotlivé komponenty modelu je možné zobrazovať v simulácii viacero typov 

udalostí, z ktorých si užívateľ vyberie. V tabuľke č.5 prinášam prehľad dostupných položiek 

pre jednotlivé komponenty a ich jednotky. 

 

Tabuľka č.5: Možnosti výstupov EPA SWMM 

Sledovaná udalosť pre subpovodie Jednotky 

Zrážkový úhrn na subpovodie inch/hod, mm/hod 

Snehová pokrývka inch, mm 

Straty (infiltrácia + výpar) inch/hod, mm/hod 

Povrchový odtok m3/hod 

Exfiltrácia podzemnej vody m3/hod 

Hladina podzemnej vody feet, meter 

Koncentrácia znečistenia množstvo/liter 

Sledovaná udalosť pre uzlové komponenty Jednotky 

Hladina vody feet, meter 

Tlak vodného stĺpca feet, meter 

Akumulovaná voda feet3, meter3 

Vedľajší prítok feet3, meter3 

Celkový prítok feet3, meter3 

Povrchové zatopenie (pri prekročení kapacít) feet3, meter3 

Koncentrácia znečistenia množstvo/liter 

Sledovaná udalosť pre líniové komponenty Jednotky 
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Rýchlosť toku feet/sek, m/sek 

Priemerná hladina vody feet, meter 

Prietoková rýchlosť feet/sek, m/sek 

Froudeovo číslo∗ - 

Kapacita (pomer hladiny k celkovej hladine) pomerová 

Koncentrácia znečistenia množstvo/liter 

Systémové udalosti Jednotky 

Teplota vzduchu oC, F 

Celkový zrážkový úhrn inch/hod, mm/hod 

Celková snehová pokrývka inch, mm 

Priemerné straty inch/hod, mm/hod 

Celkový povrchový odtok feet/sek, m/sek 

Prítok v čase suchých dní feet/sek, m/sek 

Celkový prítok podzemnej vody feet/sek, m/sek 

RDII (Rainfall-derived Infiltration and Inflow) feet/sek, m/sek 

Celkový prítok feet/sek, m/sek 

Celkový vedľajší prítok feet/sek, m/sek 

Celkový povrchový tok feet/sek, m/sek 

Celkový výtok feet/sek, m/sek 

Celkový uzlový objem feet3, meter3 

 

 V posledných kapitolách popisujem a znázorňujem výsledky a výstupy práce. 

Komplexnejšie zhrnutie je uvedené v kapitole 7. 

 

                                                 
∗ Froudeho číslo je podobnostné číslo, ktoré sa používa pri skúmaní prostredí s vyššou hustotou, keď 
prebiehajúce javy ovplyvňuje gravitácia. Pomenované je po Williamovi Froudeovi a označuje sa Fr. 
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6.2 Simulácia na mapovom podklade 

Pri simulácii na mapovom podklade si užívateľ vyberie z množstva položiek pre 

jednotlivé komponenty modelu, ktoré chce v priebehu simulácie pozorovať. Model musí byť 

dostatočne dátovo naplnený, aby umožnil výpočty danej udalosti.  

Medzi výberovými položkami sa nachádzajú aj hodnoty statického charakteru napr. pri 

subpovodiach je možné zobrazovať plochu, charakteristickú veľkosť, sklon alebo nepriepustné 

plochy. V prílohe č.2 je zobrazený výstup modelu so statickými hodnotami – nadmorské 

výšky uzlových komponentov (uzol v pravej časti príloh má nadm.výšku 352,06 m.n.m) 

a sklony potrubných úsekov (výstupné potrubie z tohto bodu má sklon 2,73%). 

Pri uzlových komponentoch aplikácia dovoľuje zobrazovať nadmorskú výšku spodnej 

alebo vrchnej časti šachty, výšku šachty alebo jej objem. Pri líniových komponentoch je 

možné vidieť dimenziu, drsnosť a sklon potrubných úsekov. Pri výbere zo spomínaných 

položiek sa v SWMM automaticky vytvorí legenda, ktorú si užívateľ môže zmeniť alebo 

využiť ponuku z Color Ramp Selector a zobraziť tak jednu z vopred nastavených farebných 

legiend. V legende sa zobrazujú aj príslušné jednotky. 

Nasledujúci obrázok č.34 znázorňuje použitie v praxi, pričom zobrazenie je nasledovné: 

pre subpovodia je zvolená položka plocha (Ha), pre šachty položka objem (m3) a pre líniové 

komponenty dimenzia potrubných úsekov (m). 

Pre znalosť funkcie stokového systému počas zrážkovej činnosti je užitočnejšie sledovať 

dynamické hodnoty, ktoré model zobrazuje v priebehu simulácie (obr. č.35). V prípade 

simulácie na obrázku č.35 je možné pozorovať zrážkový úhrn na jednotlivé subpovodia 

v mm/hod, celkový vtok do kanalizačných šachiet v m3/sek a rýchlosť prúdenia odvádzanej 

vody v potrubných úsekoch v m/sek. Hodnoty pre tieto komponenty zodpovedajú zrážkovej 

situácii zo dňa 3.4.1999 o 16:30 hodine. 

Z obrázku č.35 je zrejmé, že na záujmové územie padal dážď s intenzitou 2,03 mm/hod. 

Kanalizačná sieť reagovala plnením vody v kanalizačných šachtách od 0,06 do 0,80 m3/sek 

a rýchlosťou prúdenia v potrubiach od 0,1 do 1,58 m/sek. 
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Obrázok č.34: Popis prostredia SWMM, 1. výber položiek, 2. výber časového obdobia, 3. ovládanie a rýchlosť 

simulácie, 4. legendy 

 

 Príloha č.1 obsahuje obdobnú simuláciu zvoleného kritického úseku – najvyťaženejšia 

časť sledovanej stokovej siete. Pre subpovodia je zobrazená intenzita zrážkového úhrnu (2,03 

mm/hod), celkový vtok do uzlových komponentov (komponent vľavo hore – vtok 0.29 

m3/sek) a kapacitu vyťaženia potrubných úsekov. V prípade potrubného úseku v ľavom 

hornom rohu je jeho kapacita vyťaženia 69% - čo značí 69 percentné vyťaženie profilu 

potrubného úseku.  
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Obrázok č.35: Simulácia na mapovom podklade 

6.3 Simulácia vo výškovom profile 

Aplikácia umožňuje sledovať plnenie potrubí a šácht aj vo výškovom profile. Užívateľ 

zvolí začiatočný a koncový uzol a príkazom nájsť 

cestu (Find Path) aplikácia nájde logickú trasu na 

stokovej sieti medzi vybranými uzlami (v prípade, 

že existuje) (obr.č.36). Súčasne zobrazí líniové 

segmenty cez ktoré vybraná trasa vedie. Situácia vo 

výškovom profile v rovnakom čase ako na obrázku 

č.35 je zobrazená na obrázku č.37. 

 

 

 

Obrázok č.36: Vyhľadanie stokovej trasy profilu 
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Obrázok č.37: Simulácia vo výškovom profile 

 Z grafu na obr.č.37 vidieť, že v úseku medzi uzlom N8 a N6 nastalo o 16:30 hod malé 

zvýšenie v dôsledku malého sklonu. Najviac vyťažený profil je medzi uzlom N1 a výusťou zo 

modelovej siete. Veľká časť kanalizačnej siete ústí do uzla N1 a preto aj na tomto výškovom 

profile vidieť zvýšené vyťaženie v úseku od N1. 

 V prílohe č.3 je tiež zobrazený výškový profil od uzla N20 po uzol N1 (pre lepšiu 

kvalitu obrázku).  

6.4 Výstupy v podobe grafov a tabuliek 

Aplikácia je bohatá na možnosti výstupov v podobe grafov a umožňuje v grafickej 

forme zobrazovať rôzne udalosti pre jednotlivé komponenty, ich ľubovolnú kombináciu a 

vzťahy medzi nimi v čase. SWMM ponúka dva základné typy grafov a to Time Series Plot 

a Scatter Plot.  

Na obrázku č.38 je ukážka použitia grafu Time Series Plot. Graf znázorňuje kapacitné 

vyťaženie piatich vybraných potrubných úsekov v priebehu jedného dňa, počas ktorého došlo 

k zrážkovej činnosti.  
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Z grafu vyplýva, že vybraná časť stoky je vo zvolenom časovom období zaťažená 

piatimi zrážkovými činnosťami, pričom kapacitne je najviac namáhaný úsek s označením 33 

(krivka s lokálnymi maximami) a to až do približne polovice celkovej kapacity profilu 

stokového úseku. 

Obrázok č.38: Časový sled pre kapacitné vyťaženie vybranej časti stoky 

6.5 Štatistický preh ľad 

Pre dôkladné sledovanie vývoja udalostí v jednotlivých komponentoch stokovej siete 

alebo na subpovodiach, aplikácia umožňuje vytvoriť štatistický prehľad vybraného 

komponentu alebo systémovej vlastnosti. Takto je možné získať veľmi podrobné informácie 

o vybranej udalosti na vybranom komponente, ktorá je v čase premenná. Štatistický prehľad sa 

vytvára automaticky v kategóriách štatistická sumarizácia, hodnoty udalosti, histogram 

a frekvenčný graf. Praktické použitie štatistického prehľadu a jeho položiek je na 

nasledovných obrázkoch. 
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Obrázok č.39: Štatistický prehľad 

 

 Štatistický prehľad (obr.č.39) obsahuje základný štatistický prehľad. Sledovaná 

udalosť v tomto prípade je výška hladiny vo vybranom potrubí s označením 18, v časovom 

kroku 6 hodín, v období od 1.apríla 1999 do 30.septembra 1999. Rozsah štatistického súboru 

je 49 hodnôt, priemerná výška hladiny v potrubí je 0,006 m, minimálna hodnota bola 0,002 m 

a maximálna 0,015 m. Konkrétne hodnoty je možné vidieť v záložke Events (obr. č.40) 

a grafické znázornenie výskytu hodnôt v histogramovom grafe (obrázku č.41). Tu vidíme, že 

niektoré hodnoty výšky hladín neboli dosiahnuté (0.01m). Podľa histogramu a ostatných 

štatistických prehľadov je možné hlbšie analyzovať výsledné dáta a doplniť komplexný 

pohľad na modelové územie. 
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Obrázok č.40: Hodnoty udalosti (Events) 

Obrázok č.41: Histogram  
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7 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Fungovanie akéhokoľvek modelu si vyžaduje množstvo vstupných údajov. V prípade 

aplikácie SWMM tvoria vstupné údaje: technické informácie o stokovej sieti a polohe jej 

jednotlivých komponentov, rozsiahle klimatické údaje, informácie o podzemnej vode, výskyt 

pôdnych typov a ich charakteristické hodnoty, informácie o krajinnej pokrývke, hodnoty 

znečistenia produkované rôznymi typmi nepriepustných plôch, pomer priepustných 

a nepriepustných plôch subpovodia, jednotkové hydrografy a podľa vlastností modelovanej 

lokality ďalšie iné. 

Na obrázku č.42 je zobrazený diagram postupu práce. Schematicky sú tu uvedené 

vstupné údaje, ich predspracovanie, analyzovanie v procese SWMM a možnosti výstupov. 

Diagram sumarizuje kroky, ktoré je potrebné vykonať pre úspešné vyhotovenie modelu. 

Poslúži ako návod a správna metodika postupu modelovania SWMM.  

V závislosti na tom akú udalosť potrebuje užívateľ sledovať, je potrebné model naplniť 

vybranými údajmi. Hodnotiť výsledky poskytované modelom je možné z viacerých hľadísk. 

Ak sa zameriam na zhodnotenie kapacity navrhovanej stoky, môžem konštatovať, že ide 

o stokovanie s nadštandardnou kapacitnou rezervou. Spôsobuje to fakt, že modelovaná 

stoková sieť je navrhovaná ako jednotná, pričom produkcia vôd v modeli vzniká len 

zrážkovým úhrnom.  

V modelovanej stokovej sieti sa bude uplatňovať zmiešavací pomer dažďových 

a splaškových vôd v pomere 1:5. Výsledné kapacitné krivky som sledoval s 20% 

nadhodnotením – to znamená pripočítanie 20% k lokálnym maximám. Po tomto zvýšení som 

sledoval kapacitu stokovania počas troch dažďových udalostí. Jednou z nich bola maximálna 

a dve boli výrazne silnejšie dažďové udalosti. Kapacitné vyťaženie vybraných kanalizačných 

úsekov sa pohybuje od 64,8% do 92,7%. Výsledky dokazujú, že stoková sieť je schopná 

spoločne odvádzať splaškové aj dažďové vody počas silných zrážkových úhrnov. 

 Výsledná konfigurácia modelu tvorí počiatočné nastavenie pre potreby StVPS. 

V ďalších krokoch by bolo vhodné definovať pripojenia producentov odpadových vôd 

z domácností a model bude reagovať výpočtom nových hodnôt pre všetky udalosti, ktoré by 

zmeny ovplyvňovali. Výsledky jednoznačne dokazujú, že využitie modelu SWMM by bolo 
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v podmienkach StVPS opodstatnené a efektívne by pokrývalo požiadavky na modelovaný 

systém. 
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Obrázok č.42: Diagram postupu práce 
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ZÁVER 

V úvode práce som uviedol, že StVPS čelí problému neefektívneho riadenia a kontroly 

kanalizačnej siete na väčšine svojho záujmového územia. Pracovníci, zodpovední za 

posudzovanie pripojenia potencionálneho producenta odpadových vôd na kanalizačnú sieť, 

nemajú dostupné informácie o kapacitnom vyťažení stoky aj jej hydraulických aktivitách v 

čase atmosferických zrážok. Moja diplomová práca rieši optimalizovanie stokovej siete, jej 

hydraulických aktivitách v čase atmosferických zrážok a navrhuje vhodné riešenie pre StVPS. 

Zavedením navrhovanej optimalizácie sa usporia finančné prostriedky, ktoré by mohli 

byť použité pri rekonštrukcii stokovej siete. Je dôležité zdôrazniť, že optimalizácie systému 

ovplyvňuje aj ekonomický faktor, ktorý v súčasnej dobe len opodstatňuje zavedenie systému 

do praxe.  

Zo simulovanej situácie je zrejmé, že v jednotlivých modelovaných úsekoch 

kanalizačného potrubia bude možné znížiť jeho dimenziu, a tak sa výrazne ušetria financie na 

realizáciu rekonštrukcie stoky. Prirodzene musia byť známe vstupné hodnoty a koncepcia 

územného plánu záujmovej lokality. 

Ďalším prínosom modelu bude takmer okamžité a jednoduchšie posúdenie možnosti 

napojenia nových producentov. To v súčasných podmienkach StVPS nie je možné bez 

preverenia skutkového stavu priamo v teréne, pre zdĺhavé procesy konzultácií s pracovníkmi 

prevádzky kanalizácií. 

Prezentovaný návrh optimalizácie stokovej siete je zameraný na environmentálny 

aspekt, ktorý je v súčasnosti jednou z hlavných priorít našej spoločnosti. 

Spoločnosť, ktorá pristúpi k zavedeniu modelu do praxe získa komplexný a skutočný 

prehľad o hydraulike stokovej siete. Operatívne môže navrhovať potrebu rekonštrukcie 

stokovej siete v problémových úsekoch alebo projektovať rozšírenie stokovej siete bez 

zbytočného predimenzovania kapacity stoky. Spoločnosť získa reálnejší prehľad o kritických 

úsekoch stokovej siete aj z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov znečistenia. 

 

 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 58 

POUŽITÉ ZDROJE  

Monografie 

[1]  HLÁSNY T.: Geografické informačné systémy: Priestorové analýzy. Banská Bystrica: 

Agentúra Zephyros 2007. ISBN 978-80-8093-029-5 

[2] ŠEREK M., ŠÁLEK J., MIČÍN J.: Stokování a odvodňení: Vodohospodářské tabulky. 

Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební 1989. 238 s. ISBN 80-214-1065-5 

[3]  URCIKÁN P., RUSNÁK D., NÁMER J., MOHLER I.: Stokovanie a čistenie 

odpadových vôd: časť I. – Stokovanie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 

Stavebná fakulta 1991. 323 s. ISBN 80-227-0403-2. 

 

Elektronické dokumenty 

[4] BRASLAVSKÁ O., KAMENSKÝ L.: Variabilita vegetačného obdobia na Slovensku 

v rokoch 1986-2000, príspevok na XIV. Česko-slovenskú bioklimatickú konfereciu, 2-

4.9.2002, s.525-531, ISBN 80-85813-99-8,  

[5] DRISCOLL, E., SHELLEY, P.E., and STRECKER, E.W.: Pollutant Loadings and 

Impacts from Highway Stormwater Runof - Volumes I-IV, Federal Highway 

Administration, Woodward-Clyde Consultants, Oakland, CA, 1990, FHWA/RD-88-

006-9 

[6] KONČEK, MAZÚR, JAKAL, 1982 IN POKRIVČÁK: Banská Bystrica – Sústava na 

likvidáciu odpadových vôd, Projektovo inžinierska činnosť a príprava tendrových 

dokumentácií pre 2.etapu stavby. Dokumentácia pre realizáciu stavby. Bratislava: 

Terraprojekt, 2005. 

[7] LEWIS A. ROSSMAN: Strom Water Management Model: Users Manual, Version 5.0. 

Cincinnati: Water Supply and Water Resources Division National Risk Management 

Research Laboratory, 2007. 271 s. EPA/600/R-05/040 

[8] Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava: Atlas krajiny 

Slovenskej republiky, Espirit, spol.s.r.o., Banská Štiavnica, 2002. 168 s. ISBN 80-

88833-27-2 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 59 

[9] POKRIVČÁK: Banská Bystrica – Sústava na likvidáciu odpadových vôd, Projektovo 

inžinierska činnosť a príprava tendrových dokumentácií pre 2.etapu stavby. 

Dokumentácia pre realizáciu stavby. Bratislava: Terraprojekt, 2005. 

[10] SHAMSI S.: Introduction to SWMM, Geographic Information Systems and 

Hydrologic and Hydraulic Modeling, Department of Civil / Environmental and 

Chemical Engineering, Ohio: Youngstown State University. 25 s. CEEGR 4800/6965 

[11] ŽIDEK, D., LIPINA, P.: Návod pro pozorovatele metorologických stanic. 

Metodický předpis č.13. Ostrava: ČHMU, 2003. 90 s. 

 

Internet 

[12] CORINE Land Cover 2000 [online]. [cit. 2009-01-26]. Dostupný na WWW:  

<http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/viewdata/viewpub.asp?id=816> 

[13] EPA SWMM [online] [cit. 2009-02-18]. Dostupný na WWW:  

<http://www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/index.htm> 

[14] HELP ArcGIS 9 [online] [cit. 2008-12-18]. Dostupný na WWW: 

 <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome > 

[15] Veolia. [online].[cit. 2008-11-27]. Dostupný na WWW:  

< http://www.stvs.sk/cinnost.html> 

[16] Google EARTH. [online]. [cit. 2009-04-23]. Dostupný na WWW:  

< http://www.googleearth.com> 

[17] SHMU. [online]. [cit. 2009-04-23]. Dostupný na WWW: < http://www.shmu.sk> 

[18] MapInfo Professional [online]. [cit. 2009-05-04]. Dostupný na WWW:  

< http://www.mapInfo.com> 

[19] Wikipedia – Horton Equation [online]. [cit. 2009-03-15]. Dostupný na WWW:  

< http://en.wikipedia.org/wiki/Horton%27s_equation#Horton.27s_equation> 

 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 60 

ZOZNAM TABULIEK A OBRÁZKOV 

Tabuľky 
TABUĽKA Č.1: ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY AS SLIA Č .................................................................22 

TABUĽKA Č.2: ROZDELENIE SÚBORU .......................................................................................................24 

TABUĽKA Č.3: PREHĽAD POTRUBNÝCH ÚSEKOV.................................................................................40 

TABUĽKA Č.4: TYPICKÉ HODNOTY ZNE ČISTENIA ...............................................................................43 

TABUĽKA Č.5: MOŽNOSTI VÝSTUPOV EPA SWMM ...............................................................................46 

 

Obrázky 
OBRÁZOK Č.1: VYMEDZENIE ÚZEMIA PÔSOBNOSTI STVPS..............................................................13 

OBRÁZOK Č.2: VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA ................... .....................................................14 

OBRÁZOK Č.3: TVORBA DMT Z VRSTEVNÍC ...........................................................................................18 

OBRÁZOK Č.4: VÝSLEDNÝ DMT S JEDNOTLIVÝMI SUBPOVODIAMI ....... .......................................19 

OBRÁZOK Č.5: ÚPRAVA FORMÁTU ZRÁŽKOVÝCH DÁT .................. ...................................................20 

OBRÁZOK Č.6: IMPORT ZRÁŽKOVÝCH HODNÔT..................................................................................21 

OBRÁZOK Č.7: GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE IMPORTOVANÝCH ZRÁŽKOVÝCH H ODNÔT ........21 

OBRÁZOK Č.8: ATRIBÚTY RAINGAGE.......................................................................................................22 

OBRÁZOK Č.9: AUTOMATICKÁ HYDROMETEOROLOGICKÁ STANICA SLIA Č ...........................23 

OBRÁZOK Č.10: IMPORT TEPLOTNÝCH HODNÔT.................................................................................24 

OBRÁZOK Č.11: GRAF TEPLÔT ....................................................................................................................24 

OBRÁZOK Č.12: VZŤAH ZRÁŽOK A TEPLOTY.........................................................................................25 

OBRÁZOK Č.13: HODNOTY VÝPARU ..........................................................................................................26 

OBRÁZOK Č.14: RÝCHLOSŤ VETRA............................................................................................................27 

OBRÁZOK Č.15: GENEROVANIE ZRÁŽKOVÝCH HODNÔT V APLIKÁCIOU SMA DA....................28 

OBRÁZOK Č.16: HYETOGRAF ….OBRÁZOK, Č.17:KUMULATÍVNY HYETOGRAF........................28 

OBRÁZOK Č.18: SCHÉMA KONVERZIE DÁT.............................................................................................29 

OBRÁZOK Č.19: VÝSLEDOK KONVERZIE .................................................................................................30 

OBRÁZOK Č.20: VÝSLEDOK FUNKCIE AUTOLABEL .................... .........................................................32 

OBRÁZOK Č.21: TVORBA BODOVEJ VRSTVY ..........................................................................................33 

OBRÁZOK Č.22: VYPOČÍTANÉ HODNOTY VZDIALENOSTÍ ......................... ........................................33 

OBRÁZOK Č.23: VYGENEROVANÉ ČIARY S DĹŽKOU ...........................................................................34 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 61 

OBRÁZOK Č.24A: HODNOTY MANNINGOVÝCH DRSNOSTÍ, Č.24B HODNOTY POVRCHOVEJ 
RETENCIE ...........................................................................................................................................................35 

OBRÁZOK Č.25: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY SUBPOVODÍ............. ...............................................37 

OBRÁZOK Č.26: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY UZLOVÝCH KOMPONENTOV .. .........................38 

OBRÁZOK Č.27: PROFIL A DIMENZIA POTRUBNÉHO ÚSEKU ............ ................................................39 

OBRÁZOK Č.28: HODNOTY MANNINGOVEJ DRSNOSTI PRE UZAVRETÉ PROF ILY ....................40 

OBRÁZOK Č.29: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY POTRUBNÝCH ÚSEKOV .... ................................41 

OBRÁZOK Č.30: KRAJINNÁ POKRÝVKA, OBRÁZOK Č.31: PODIEL KRAJINNÝCH POKRÝVOK 
SUBPOVODÍ.................................................................. .......................................................................................42 

OBRÁZOK Č.32: FINÁLNA PODOBA ZOSTAVENÉHO MODELU ............. .............................................44 

OBRÁZOK Č.33: KONTROLA MODELU A VÝPO ČET KONTINUÁLNYCH CHÝB.............................44 

OBRÁZOK Č.34: POPIS PROSTREDIA SWMM ...........................................................................................49 

OBRÁZOK Č.35: SIMULÁCIA NA MAPOVOM PODKLADE................. ....................................................50 

OBRÁZOK Č.36: VYHĽADANIE STOKOVEJ TRASY PROFILU..............................................................50 

OBRÁZOK Č.37: SIMULÁCIA VO VÝŠKOVOM PROFILE ................. ......................................................51 

OBRÁZOK Č.38: ČASOVÝ SLED PRE KAPACITNÉ VY ŤAŽENIE VYBRANEJ ČASTI STOKY........52 

OBRÁZOK Č.39: ŠTATISTICKÝ PREH ĽAD .................................................................................................53 

OBRÁZOK Č.40: HODNOTY UDALOSTI ( EVENTS) ...................................................................................54 

OBRÁZOK Č.41: HISTOGRAM........................................................................................................................54 

OBRÁZOK Č.42: DIAGRAM POSTUPU PRÁCE.........................................................................................546 

 
 
 
 



Bc.Michal Anguš: Návrh optimalizácie stokovej siete pomocou modelu SWMM 

2009 62 

ZOZNAM PRÍLOH 

Príloha č.1: Simulácia na mapovom podklade 

Príloha č.2: Vybrané atribúty stokovej siete na podklade ortofotosnímky  

Príloha č.3: Simulácia vo výškovom profile 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 



 

 

Príloha č.1: Simulácia na mapovom podklade 



 

 

Príloha č.2: Vybrané atribúty stokovej siete na podklade ortofotosnímky 



 

 

Príloha č.3: Simulácia vo výškovom profile 


