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ANOTACE  

 Diplomová práce pojednává o návrhu stokové sítě a retenčních objektŧ v 

nové prŧmyslové zóně Stařeč – Čihadla II města Třebíč. Teoretická část je věnována 

urbánní hydrologii, technologiím GIS a samostatnému programovému vybavení včetně 

modelu SWMM. Model SWMM je v praktické části aplikován v lokalitě prŧmyslové 

zóny a ukazuje jednotlivé výhody a nevýhody pouţití. Během simulace jsou 

posuzována vstupní meteorologická data. Výsledky modelu SWMM jsou porovnány 

s realitou a vyhodnoceny. V poslední části je navrţeno umístění retenční nádrţe na 

základě výsledkŧ s-o modelu v programu MIKE SHE. Model je exportován do 

extenze programu ArcMap. Všechny simulace jsou prováděny na grafických a 

digitálních výstupech sledovaného území.   

 

Klíčová slova: model, simulace, stoková síť, retenční nádrž, Třebíč, GIS, EPA SWMM, 

MIKE SHE,  

 

SUMARY 

 The diploma thesis deals about design of sewer net and retention basin in new 

industry area Starec – Cihadla II of town Trebic. Theoretical part is devoted urban 

hydrology, GIS technology and separate software including model SWMM. In the 

practical part is model SWMM applied in industry area and individual advantages and 

disadvantages are showed. During simulation are evaluated inputs data of meteorology. 

The results of model SWMM are compared and evaluated to reality. In the last part is 

proposed localization of retention basin based on result of rainfall-runoff model MIKE 

SHE. The model is exported to ArcMap extension program. All simulations are 

performed on the graphic and digital outputs of reference area.  

 

Key words: model, simulation, sewer net, retention basin, Trebic, GIS, EPA SWMM, 

MIKE SHE,  
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ÚVOD  

 V dnešním světě si lidé stále více podmaňují okolí k obrazu svému. Čím více se 

populace rozrŧstá, tím více je kladen dŧraz nejen na co nejmenší spotřebu surovin, ale 

i jejich efektivní vyuţití. Ačkoli jsou tato slova skloňována ve vztahu k nejrŧznějším 

odvětvím lidské činnosti, samotný člověk si jen málo uvědomuje, ţe tím, jak si 

podmaňuje celou planetu, nepřímo ničí sám sebe.  

 Jednou z nejvíce diskutovaných otázek v celosvětovém měřítku, pokud se 

budeme bavit o trvale udrţitelném rozvoji, zŧstává nakládání s vodními zdroji 

a dešťovými sráţkami jako takovými. Abychom totiţ mohli komplexně čelit jakékoli 

vulnerabilitě spojené s vodou, musíme se zaměřit řešit problémy nejdříve na lokální 

úrovni. Zejména v těch lokalitách, kde člověk zanechává největší stopu.   

 Stále se rozvíjející městské aglomerace, prŧmyslové a obchodní zóny s sebou 

přinášejí zmenšující se poměr mezi přirozeným přírodním prostředím a krajinou 

urbanizovanou v neprospěch přírody. Tam kde dříve docházelo k přirozenému rozlévání 

a následné infiltraci vody do horninového masívu, dnes figurují fragmentované, 

polopropustné a především nepropustné plochy.  

Ze zprávy o stavu přírody a krajiny České republiky od agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR vyplývá, ţe dŧsledky urbanizace jsou více neţ alarmující. Území 

zastavěných ploch v ČR dosahuje rozlohy Lucemburska (2586 km²), znamená to, ţe při 

prŧměrném mnoţství sráţek 700 mm ročně spadne na toto území 1,6 miliardy m³ vody, 

tj. téměř polovina objemu všech nádrţí v zemi [6]. Urbanizovaným prostředím myslím 

zejména velká nákupní parkoviště, rozsáhlé střechy prŧmyslových areálŧ apod. Spolu 

s nimi se také rozrŧstá kanalizační síť, která má za úkol odvést sráţky z těchto oblastí 

dále směrem za město. V mnoha případech co nejrychleji bez jakýchkoli překáţek. 

Nepříznivě se tak ovlivňuje vodní bilance urbanizovaného území. Tím vzniká celá řada 

problémŧ, jako je nedostatek vody v krajině, klesající hladina podzemní vody, narušení 

stávajících zvodní při výstavbě apod. S tím jsou spojené další komplikace v letních 

obdobích bez sráţkového úhrnu či naopak v obdobích během hydrologických extrémŧ. 
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Vznikají akcelerace sráţko-odtokových procesŧ v těchto územích, kdy se k extrémní 

sráţce z vyšších poloh připočte masa vody například z prŧmyslové oblasti a vytvoří tak 

n-leté prŧtoky vodních tokŧ ohroţující obydlené oblasti.   

 Účelně by měly vznikat retenční nádrţe zpomalující odtok a zvyšující objem 

vody v krajině. Úměrně se musí zvýšit také vegetační pokryv v urbanizovaných 

územích, který nemalou měrou zvyšuje intercepci v lokalitě. Stoková síť pak mŧţe 

bezpečně odvádět opravdu nadbytečnou vodu připravenou k odtoku z krajiny. Všechny 

tyto aspekty chci podrobně rozebrat v diplomové práci a aplikovat na konkrétním místě.  

Nově vznikající developerský areál v Třebíči, který je dalším přírŧstkem do jiţ 

existující prŧmyslové zóny, má prozatím nevyřešenou otázku nakládání se sráţkovými 

vodami a jejich odváděním. Na základě podnětu k vypracování diplomové práce, který 

jsem dostal od externího pracovníka Vodárenské akciové společnosti v Třebíči, budu 

řešit a navrhovat jak nejlépe nakládat se sráţkovou vodou a pomocí programového 

vybavení, také dimenzovat optimální velikosti stokové sítě pro tuto lokalitu 

v hydrologických modelech.  
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1. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE  

Práce má za úkol řešit optimalizaci stokové sítě v nově vznikající prŧmyslové 

lokalitě Stařeč-Čihadla II v Třebíči a posoudit vhodný návrh retenční nádrţe a jejího 

umístění. Optimalizace bude řešena pomocí hydrologického modelu. Jednotlivé 

moţnosti vyuţití hydrologických modelŧ budou vysvětleny a definovány. Výsledky a 

hydrologický model by mohl poslouţit jako doplňující informace k jiţ započaté 

realizaci celého projektu.   

Pro vytvoření modelu odvodnění lokality budu pouţívat software od agentury 

ochrany ţivotního prostředí ze Spojených státŧ amerických (Enviromental Protection 

Agency), která dlouhodobě vyvíjí prostředí SWMM. Zmíním především programový 

produkt EPA verzi 5.0. Po konzultaci s vedoucím diplomové práce doc. Unuckou mi 

bylo doporučeno vyuţít také software od dánské společnosti DHI (Danish Hydraulic 

Institute). Především program MIKE a jeho extenze MIKE SHE a MIKE URBAN.  

Více se zmíním o těchto programech v podkapitole programového vybavení. 

Při zpracování diplomové práce jsem si po konzultaci s vedoucím DP stanovil několik 

dílčích úkolŧ: 

- přečtení doporučené literatury týkající se hydrologických modelŧ, 

městského odvodnění, stokování a retenčních nádrţí 

- orientace v programovém vybavení SWMM, EPA, MIKE SHE, MIKE 

URBAN   

- seznámení se s problematikou stokování  

- popis řešeného území z hlediska geomorfologie, hydrologie a klimatu 

- kompletace dat o pŧdním fondu včetně BPEJ  

- volba programu vhodného pro řešení simulace s-o procesu 
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- sběr meteorologických dat z vhodné meteorologické stanice 

- konstrukce modelu a návrh sráţko - odtokových situací 

- řízená simulace deště a odvod vody 

- určení kritických míst a návrh odpovídajících opatření 

- vyhodnocení výsledkŧ  

- zpracování dokumentace DP  
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2. METODIKA ZPRACOVÁNÍ  

Obsah následujících podkapitol popisuje pouţité postupy a metody vyuţité při 

zpracování diplomové práce. Zabývá se představením softwarového vybavení, se 

kterým jsem pracoval a zdroji dat, ze kterých jsem čerpal.  

2.1 Informační zdroje 

Pro uvedení do problematiky řešení s-o modelŧ, získání základního přehledu 

a orientace v hydrologických modelech jsem vyuţil habilitační práci Možnosti 

propojení GIS a environmentálních modelů pro potřeby krizového řízení a ochrany 

přírody od vedoucího DP doc. Unucky [10]. Základním dokumentem pro studium 

aplikace SWMM byl uţivatelský tutoriál programu Lewis A. Rossman: Storm Water 

Management Model: user manual, Version 5.0. [17]. Zde jsem mohl projít dŧkladně 

uţivatelské prostředí a prostudovat jednotlivé instrukce k zacházení s programem EPA 

5.0. Vodítkem pro realizované simulace v model SWMM mi byla diplomová práce 

Návrh optimalizace stokové sítě s pomocí modelu SWMM od Anguše M [14]. 

Informace o místních poměrech v prŧmyslové zóně (dále jen PZ) jsem získal 

z územní studie (dále jen ÚS), kterou si nechal vyhotovit investor projektu firma 

FARMREAL a.s. Krahulov se sídlem v obci Krahulov. Jmenovitě byla dokumentace 

poskytnuta manaţerem pro strategické hodnocení majetku panem Miloslavem 

Slavíkem. Nezbytná data z hlavního generelu města Třebíče, mapy stávající stokové sítě 

a některá data potřebná pro vypracování GIS analýz a analýz v hydrologických 

modelech byla poskytnuta od Ing. Jiřího Paláta z VAS a.s. Třebíč a Ing. Lubomíra 

Horáka.  

Teoretické podklady k problematice stokování jsem nabyl díky skriptŧm 

ČVUT Zdravotně inženýrské stavby 30, Stokování od V. Nypla a M. Synáčkové [7]. Dále 

jsem vycházel z knihy Odvodnění Urbanizovaných Území od V. Krejčího a kol.[4]. Zde 

jsem také nalezl základní teoretické poznatky týkající se hydroinformatiky (aplikovaná 

informatika v oboru vodního hospodářství, pozn. autora), a monitoringu v městském 
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odvodnění. Dílčí doplňující informace o stokování mi poskytly později citované 

internetové zdroje. 

Pro získávání širšího přehledu v GIS jsem pouţil knihu Geografické 

informační systémy, principy a praxe od J. Tučka [9]. Zdokonalení a získání hlubších 

souvislostí o programech ArcMap, ArcView, mi poskytla publikace „Pracujeme 

s geografickým informačním systémem ArcView GIS“ od společnosti ESRI 

(Environmental Systems Reaserch Institute) [13]. 

Do prostudovaných knih věnujících se tématu mojí DP jsem zařadil také a 

přehled zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou z knihy Hospodaření s dešťovými 

vodami v urbanizovaném území od P. Hlavínka a kol. [2]., Kniha Hydraulika a 

hydrologie od pánŧ Jandory J., Stary V. a Starého M. [15], pak doplnila moje dosavadní 

znalosti o základech vodního hospodářství a vodního stavitelství. 

2.2 Stav kanalizace, současný trend  

Dobře fungující systém svodu a čištění odpadních vod patří k základním 

prioritám kaţdé obce. Provozovatelem kanalizační sítě a ČOV v Třebíči je společnost 

VAS a.s. divize Třebíč. Celkový záběr této společnosti zasahuje území dalších pěti obcí: 

Boskovice, Brno-venkov, Jihlava, Znojmo a Ţďár nad Sázavou. Společnost má hlavní 

sídlo Brně a řadí se mezi sedm největších provozovatelŧ vodovodŧ a kanalizací 

ve veřejném sektoru v České republice [28]. 

V Třebíči má k dispozici stokovou síť pokrývající 10 městských částí 

pro připojených 38 094 obyvatel. Pouze 5% sítě je oddílná a zbytek představuje 

kanalizace jednotné. Podoba sítě vychází především z historického vývoje města a tvoří 

ji poměrně komplikovaný systém kmenových stok ústících do hlavní stoky podél řeky 

Jihlavy. Díky rŧznému stáří jednotlivých kmenových stok se setkáváme s rozdílným 

stavebně-technickým stavem kanalizační sítě a jeho provedením. Staré stoky jsou 

mnohdy na hranici ţivotnosti a jsou často zdrojem kontaminace podzemních vod. 

V současnosti je v plném procesu rekonstrukce kanalizační sítě, kterou zajišťuje VAS 
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a.s. divize Třebíč. V nejbliţších letech bude postupně probíhat napojení okolních obcí 

na ČOV Třebíč coţ přinese navýšením stávajících kapacit [18]. 

Dnešní situace v oblasti s nakládáním s odpadními vodami v Třebíči se jeví 

jako nepříliš vyhovující. Musí se tedy co nejefektivněji zkoumat, nejen kde investovat 

do nových stokových sítí, ale také prodluţovat jejich ţivotnost v kontextu 

s minimalizací mnoţství odpadních vod. V tomto smyslu jiţ VAS a.s. divize Třebíč 

a její smluvní partneři pouţívají některé softwarové doplňky, jako je například produkt 

od společnosti DHI a.s. MOUSE (Modeling of Urban Sewers) pro detailní posouzení 

menších stokových sítí. V rámci tohoto programu jsou k dispozici grafické výstupy 

spolu s hydrogramy povrchového prŧtoku i pohyb hladiny v jednotlivých částech 

stokové sítě.  

Pořizování licenčních klíčŧ k programŧm řešícím moderní metody výpočtŧ 

stokové sítě je velice nákladné a finance jsou mnohdy nosným hlediskem při tomto 

strategickém rozhodování. V mojí práci bych chtěl mimo jiné poukázat i na pouţívání 

a vyhodnocování stokové sítě pomocí podobných jiţ zmiňovaných softwarových 

produktŧ.  

2.3 Chronologie zpracování 

Na základě domluvy s Ing. Horákem o moţnosti zpracování tohoto tématu 

jsem varianty realizace DP začal konzultovat s vedoucím DP doc. Unuckou. První 

úkoly se týkaly v nahromadění potřebné literatury a vhodných zdrojŧ. Na doporučení 

vedoucího DP jsem prostudoval několik internetových odkazŧ, které se zaobíraly 

hydrologickými programy. Mezi hlavními zmíním domovské stránky DHI (Danish 

Hydrological Institute), především představení produktu MIKE URBAN [25] a také 

oficiální web Americké Environmentální Agentury s informacemi o produktu SWMM  

[24]. Na těchto stranách je k dispozici k volnému stáhnutí program EPA 5 a odkaz na 

nezbytný uţivatelský manuál. Vyuţil jsem této moţnosti a postupně jsem si začal 

osvojovat jednotlivé kroky a získávat širší představu o hydrologickém modelování 

v programu EPA 5.  
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Souběţně jsem docházel na pravidelné schŧzky do třebíčských vodáren a také 

k Ing. Horákovi. V mezičase jsem získal plány stokové sítě, informace z hlavního 

generelu města a konkrétní představy o podobě stokové sítě PZ. Tato data jsem poté 

konzultoval a zapracovával do DP. 

Při praktické části jsem vycházel z nabyté teorie a jako první si obstaral reálná 

meteorologická data z automatizované stanice základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči. 

Data jsem si upravil podle potřeby a aplikoval do časových řad v programu EPA 5.  

Na počátku zhotovování samotného modelu jsem musel sestavit digitální 

model terénu. Geomorfologické vlastnosti terénu v podobě gridu jsem později vyuţil 

v programu EPA 5 a MIKE SHE.  Následovalo sestrojení samotného povodí a nastavení 

jeho parametrŧ. Tvorba stokové sítě pak vyţadovala konkrétní informace o předběţné 

její podobě. Snaţil jsem se co nejvíce přiblíţit realitě a uţil totoţné rozměry a profily 

trub jaké pouţívá VAS a.s. Třebíč. Ve finále jsem přistoupil k simulaci a generování 

výstupŧ ze sráţko-odtokového modelu SWMM.  

Posledním krokem bylo vyhodnocení návrhu retenční nádrţe pomocí programu 

MIKE SHE a celkové vyhodnocení řešené práce v závěrečné rekapitulaci celé DP.  
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3. TEORETICKÉ PODKLADY  

Soubor teoretických znalostí, které se týkají odvodnění urbanizovaných území 

je směs informací zahrnující několik vědeckých disciplín. K přesnému posouzení 

a vyhodnocení odvádění sráţkových vod je zapotřebí získat dostatečné informace 

z několika vědních oborŧ a jejich dílčích disciplín jako je vodárenství, stokování, 

územní plánování nebo také hydrologie, meteorologie, pedologie, hydrogeologie, 

geoinformatika a stavebnictví. Částečné definování vybrané problematiky svodu, 

retence dešťových vod a jejich simulace modelem jsem popsal v následujících 

podkapitolách.    

3.1 Generelní plán městského odvodnění a zásobování vodou 

Generelní plán městského odvodnění (dále jen GPO) a zásobování vodou je 

soubor všech potřebných a soustavně doplňovaných informací v systému městského 

zásobování vodou a odvodnění. GPO zahrnuje mapovou a technickou dokumentaci 

v papírové a dnes uţ i v digitální formě. Kaţdé město nebo lokalita má vypracován svŧj 

GPO řešící jeho koncept pro danou obec. V rámci generelu jsou zahrnuta data týkající 

se: 

- současné a budoucí potřeby vody v obci 

- tvorba hydraulických modelŧ 

- posouzení zdrojŧ pitné vody 

- popis hlavních zásobních řádŧ 

- popis kmenových stok a jejich limitních odtokŧ směrem k ČOV 

- popis čerpacích stanic 

- charakteristiku stávajícího stavu zásobování a odvodnění 
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- popis slabých míst v systému a návrhy na jejich zlepšení 

- plán krizového zásobování vodou 

 Ve zkratce je moţné říci, ţe GPO představuje základní nástroj pro řízení, 

rozhodování, územního plánování, přípravu investičních aktivit a strategie městských 

úřadŧ příslušné lokality pro nejbliţší časový horizont. GPO je nepostradatelným 

pro budoucí rozvoj infrastruktury města. Řešení GPO jsou zaloţena na odborných 

znalostech, praktických zkušenostech a legislativních technických podkladech 

zavázaného charakteru [12].  

3.2 Stoková síť  

Stokovou sítí nazýváme soubor trubních rozvodŧ a dalších zařízení slouţících 

k odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a z veřejného prostranství 

do městské čistírny odpadních vod, případně přímo do recipientu [21]. Stokovou sítí se 

rozumí pouze část celého kanalizačního systému. V praxi se ovšem pouţívá výraz 

„kanalizace“ právě pro stokovou síť. Stokovou síť mŧţeme dále dělit podle dvou 

základních hledisek. Jednotnou stokovou síť a oddílnou stokovou síť.  

Jednotná stoková síť odvádí dohromady vodu sráţkovou a splašky z domŧ 

k ČOV, kdeţto oddílná stoková síť odvádí splašky a dešťovou vodu odděleně. Splašky 

do ČOV a dešťovou vodu do retenčních nádrţí kde dochází sedimentaci hrubých částic 

a pak voda putuje přímo do recipientu. Jednotná stoková síť má tu nevýhodu, ţe musí 

být dimenzována na všechny druhy vod, při čemţ k největším prŧtokŧm dochází 

při odvádění dešťových sráţek a zbytek času je stoka vyuţita minimálně. Stoka se 

dimenzuje na větší prŧtoky a zároveň jsou v síti konstruovány odlehčovací komory při 

extrémních prŧtocích. Nevýhoda odlehčovací komory spočívá v tom, ţe i při velmi 

vysokém naředění splaškových vod vodami dešťovými, dochází k zanášení čerstvého 

fekálního znečištění do recipientu [7].  V praxi se tedy navrhuje retenční nádrţ pro 

dešťovou vodu, která pomŧţe k vyrovnání odtokových poměrŧ. Ve vodárenství se dále 

rozlišujeme kanalizace tlakové, vakuové a gravitační. V případě mnou řešené lokality 

pŧjde o kanalizaci řešenou gravitačně, která bude připojena k stávající síti.  
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Celý systém kanalizace podléhá kanalizačnímu řádu, který schvaluje 

vodoprávní úřad. Tím je podle vodního zákona 254/2001 Sb. obec v daném místě. 

3.2.1 Typ povrchu a trubní profily    

Podmínky odvádění dešťových sráţek závisí také na vyuţití a druhu povrchu, 

se kterým sráţka samotná přijde do styku. V terminologii GIS se dnes mŧţeme setkat 

také s termíny LAND USE a LAND COVER. Existuje spousta povrchŧ a nejrŧznějších 

materiálŧ, které zásadním rozdílem upravují podmínky povrchového a podpovrchového 

odtoku. Jako dŧleţitou součást hodnocení bereme v potaz zastoupení pŧdních typŧ 

(druhŧ) krajinného pokryvu v řešeném území. 

V zásadě obecně rozeznáváme, zdali je povrch propustný, polopropustný nebo 

nepropustný. Propustné jsou travnaté plochy, lesy, parky, polopropustná je nespárovaná 

chodníková dlaţba, porézní dlaţba, udusaná polní cesta apod. Mezi nepropustné plochy 

se řadí asfaltová a betonová parkoviště, letiště, veškeré zastavěné plochy apod. 

Na základě znalosti poměru těchto ploch jsme předem schopni odhadnout ztráty 

v povodí a vodu přímo odvedenou do kanalizace na daném území.  

 

Zpŧsob zástavby a druh 

pozemku popř. druh 

úpravy povrchu 

Součinitel odtoku Ψ při konfiguraci území 

rovinné při sklonu do 

1% 

svaţité při sklonu 1-5% prudce svaţité při 

sklonu nad 5% 

zastavěné plochy 

(střechy) 

0,90 0,90 0,90 

asfaltové a betonové 

vozovky 

0,70 0,80 0,90 

štěrkové cesty 0,30 0,40 0,50 

lesy 0,00 0,05 0,10 

Tabulka č. 1: Součinitel odtoku Ψ pro orientační výpočet stokových sítí, (převzaté z [7]) 

 

Význam při odtoku dešťové vody hraje tzv. součinitel odtoku Ψ zobrazený 

v tabulce č. 1 a vyjádřený ve vztahu 1. Součinitel odtoku slouţí pro orientační výpočet 

stokové sítě. Udává nám prŧtokové maximum, tj. kolik vody se dostane do stokové sítě 

po odečtení ztrát, neboli kolik vody zbude po odečtení omočení, vsaku, výparu 

a intercepce. Součinitel odtoku je přímo závislý na sklonu terénu, době trvání sráţkové 
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události a také době, která předcházela sráţce poslední. Numerická hodnota jedna je 

rovna 100% sráţce ještě před dopadem na povodí. Okamţitě po dopadu dojde ke změně 

(omočením, vsakem, intercepcí, výpar je zanedbáván), je tedy vţdy menší neţ jedna. 

Vybrané hodnoty uvádím v tabulce č. 1 v závislosti na LAND COVER dle ČSN 75 

6101.  

Součinitel odtoku pro kanalizaci je formulován jako vrcholový, okamţitý, poměr 

mezi objemem, který odtekl v období výskytu qmax a objemem v tomto období spadlým 

v povodí [7]. 

                                  (1) 

Ψ – součinitel odtoku (-)         

qmax – objem, který odtekl v období výskytu deště (1.s-1.ha-1) 

ΔS – celková plocha povodí (ha-1) 

Δt – perioda trvání deště (s-1)  

i – intenzita deště (mm.s-1) 

 

Pro výstavbu samotné kanalizační sítě se pouţívá mnoha materiálŧ a profilŧ. 

Materiály pro výrobu profilŧ musí být z trvanlivých surovin odolných vŧči korozi, 

mikrobiálním účinkŧm, chemickým látkám a tlakové deformaci. Samozřejmostí je 

jejich nepropustnost. Při budování stokové sítě je také bráno v potaz zatíţení zeminou, 

které by mělo v kaţdé části stoky být rovnoměrné. Nejčastěji jsou pro realizaci stokové 

sítě pouţívány kamenina, beton, litina, čedič nebo plast u menších profilŧ a úsekŧ 

stokové sítě. Tvar těchto trubních komponentŧ pak odpovídá velikosti a druhu 

materiálu. Profily máme kruhové, vejčité a tlamové. Nejlepšími odtokovými parametry 

disponuje vejčitý profil a nejméně vhodný je tlamový [7]. Obecně nejuţívanějším 

profilem v našich podmínkách je profil kruhový.   
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3.3 Retenční nádrţ  

 Retenční nádrţ má zejména význam při odvodu dešťových vod a patří 

k účinným a poměrně snadno realizovatelným opatřením při dostatečném prostoru 

pro její vybudování. Nádrţe se v urbanizovaných povodích vytvářejí za účelem 

optimalizace stokové sítě a úspory velikosti profilu. Jsou budovány v závislosti na 

terénní konfiguraci v nejniţším bodě lokality, pro kterou je kanalizace budována. 

Dŧvodem je stavba pouze gravitačních retenčních nádrţí. Akumulace vody v nádrţi je 

tvořena vodou, která je, pokud moţno, co nejméně znečištěna. Tzn. voda je přímo 

svedena nejkratší cestou pomocí rigolŧ a ţlabŧ ze střech, parkovišť, chodníkŧ. 

I přes účelové rozmístění svodu těchto vod se nevyvarujeme zanášení retenční 

nádrţe. Je tedy potřeba před vtokem do nádrţe vybudovat lapač splavenin. Tímto 

zařízením se rozumí horská vpust, nebo alespoň umoţňuje-li to terén několik stupňŧ 

pro zachytávání hrubých suspendovaných částic. Bezporuchový provoz zařízení si 

vyţaduje pravidelnou údrţbu a dále počítáme také s retardací povrchového odtoku.  

Účel budování vodních nádrţí je obvykle mnohostranný. Vodní nádrţe plní, 

vedle zmíněných, řadu účelŧ ve vyuţití vodní energie, získání vody pro závlahy, 

plavbu, rekreace a vodní sporty, chov ryb a vodní drŧbeţe apod. Pokud nádrţ plní více 

účelŧ souběţně mluvíme o víceúčelové nádrţi [15].  

3.4 Modelování  

Spolu se zdokonalováním geoinformačních technologií máme stále větší 

moţnosti simulace sráţko-odtokových procesŧ pomocí matematických modelŧ. 

V moderní době se práce v geovědních oborech obecně bez vyuţívání modelŧ neobejde. 

Počítačové modely nám umoţňují simulovat a predikovat přibliţné chování 

hydrologických systémŧ pomocí soustav diferenciálních rovnic. Avšak i ten 

nejdokonalejší model není přesným vyjádřením vzniklé situace na určitém území. 

Model nám pouze napomáhá co nejpřesněji zobrazit, v našem případě, sráţko-odtokové 

poměry na povodí.  Ve zjednodušené podobě jde o reprezentaci reality modelem. 

Hlavní výhody hydrologických modelŧ spočívají: 
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- v moţnostech aplikace sráţek s proměnlivým úhrnem a intenzitou  

- schematizaci povodí 

- výpočty hodnot v rŧzných částech povodí a jejich akumulace 

Při pouţití modelŧ pro urbánní hydrologii a transformaci vodní masy ve stokové 

síti bereme v potaz také: 

- detekci znečištění stokové sítě 

- sledování znečištění a předpověď šíření látky ze stoky do recipientu  

- určení maximálních prŧtokŧ a kapacit ve stokové síti 

Mezi nejpouţívanější simulačními modely ve světovém měřítku patří 

matematické modely SWMM (Storm Water Management Model). Zabývají se simulací 

sráţko-odtokových situací jak v intravilánu, tak v extravilánu. SWMM řeší situace 

v pojetí sráţka – odtok, ale vzhledem ke sloţitému matematickému aparátu, který model 

vyuţívá, je dŧleţité věnovat maximální pozornost vstupním datŧm a specifikaci 

vegetace, městské zástavby či tvaru povodí. Celý systém výpočtŧ spočívá 

v kontinuálních blocích kdy výstup z bloku A je zdrojem vstupních dat pro výpočet 

bloku B a tak dále.  

3.4.1 GIS 

Matematické modely vyuţívají mnoha elementŧ. Jedním z nich jsou 

geografické informační systémy neboli GIS (Geographic Information Systems) (dále jen 

GIS). GIS mají svŧj počátek v 60. letech především v severní Americe. U zrodu 

a počátečního vývoje stály organizace jako US Bureau of the Census, US Geological 

Survey, Harvard Laboratory for Computer Graphics nebo Experimental Cartography 

Unit. V komerčním sektoru se prosadila firma ESRI (Environmental System Research 

Institute) [9], které se budu podrobněji věnovat níţe.  Z počátku byl vývoj limitován 

technickým pokrokem a akceptovatelností technologie ze strany širší uţivatelské 
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veřejnosti. Výraznou měrou se na vývoji GIS podílely nesčetně týmy vládních 

výzkumných institucí, vysokých škol a armády. Změna pohledu na celosvětovou 

problematiku ţivotního prostředí v 70. letech a potřeba analýzy obrovského mnoţství 

geografických dat přináší další rozvoj. Velkým mezníkem se pak v letech 80. a 90. stává 

vývoj hardwaru.   

Je poměrně těţké jednoznačně definovat GIS, protoţe záleţí hlavně na úhlu 

pohledu. Obecně mŧţeme říci ţe, GIS jsou prostorově zaloţené informační systémy, 

které umoţňují sběr dat, jejich uloţení a efektivní presentaci. Komplexně pojaté 

zpracování dat na základě jejich specifického geokódování tvoří GIS nástroje 

pro rozhodující analýzu a optimalizaci [4]. Mŧţeme také říci, vlastními slovy, ţe GIS je 

prostředek pro znázornění a vyuţívání přírodních nebo antropogenních jevŧ. Tyto 

vlastnosti jsou hlavní výhodou GIS, jelikoţ jsou o Zemi typické a jedinečné. Jako 

nejlépe výstiţnou definici jsem vybral, z mého pohledu, definici od společnosti ESRI 

(Environmental Systems Research Institute) podle Tučka [9].  

GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru, softwaru a geografických 

údajŧ (naplněné báze dat) navrţený na efektivní získávání, ukládání, upravování, 

obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací [9].   

Mezi příbuzné systémy GIS ještě patří systémy CAD, CAM, DBMS nebo 

DPZ. Všechny tyto systémy se vyuţívají v příbuzných oborech GIS, avšak v rámci DP 

se těmto systémŧm nebudu dále věnovat. Následuje kapitola programového vybavení, 

kde se pokusím představit jednotlivé softwarové produkty, o kterých jsem se zmiňoval 

na začátku.      
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4. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ  

Programové vybavení je rozhodujícím faktorem v úspěšnosti řízení vodního 

hospodářství. Veškerá fakta o systému, který popisujeme, jsou zaloţena na konečném 

mnoţství definovaných prvkŧ převedených do digitální formy a vyuţita právě 

programem [11]. Úkolem uţivatele je vhodné zvolení programu především podle prvkŧ 

v systému. S mírou úspěšně zvoleného programu pak vzrŧstá efektivita a optimálnost 

výsledkŧ.  

4.1 ArcView, ArcGIS  

Prvním programovým produktem, který představím je ArcView od společnosti 

ESRI (Environmental Systems Reaserch Institute). ESRI je společnost zabývající se 

vývojem geografických informačních systémŧ jako nezbytným komponentem vývoje 

vědy a techniky jiţ od 70. let 20. století. ESRI jako lídr na trhu GIS technologií má 

za cíl nabízet své produkty především organizacím poskytující vizualizace pomocí GIS. 

Systémy dominují ve všech nejrŧznějších oborech, jako řízení a rozvoj ţivotního 

prostředí, dopravní infrastruktury, přírodních hazardŧ ale i prŧmyslu, ekonomiky, 

vzdělávání a dalších [27]. 

ArcView tvoří sada aplikací: ArcMap, ArcCatalog, ModelBuilder a okno 

ArcToolbox. ArcView je silný nástroj pro tvorbu map a zpráv a získávání informací 

z map pomocí mapových analýz. [22]. Mezi výhody aplikace patří následující 

parametry: 

- interaktivní tvorba a návrh map 

- dotazování na mapu a nástroje pro práci s mapou  

- přímé čtení datových formátŧ, integrace dat 

- prostředí pro zpracování prostorových dat 
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- upravitelný aplikační rámec  

Parametry ArcView mají spousty dalších rozšiřujících prvkŧ týkajících se 

grafiky, popiskŧ jednotlivých vrstev reliéfu, komplexní knihovny symbolŧ apod.  

Pro bliţší představení programu není ovšem v DP prostor, a tak pro náleţitou 

představu uvádím alespoň ukázku (viz obr č. 1), jak je moţné si nastavit zobrazení 

prvku v kterékoli vrstvě za pomocí rozsáhlé databáze symbolŧ.  

 

Obrázek č. 1: Nastavení grafického vzhledu symbolů v ArcMap (autor) 

 

4.2 EPA5, SWMM  

Agentura ochrany ţivotního prostředí Spojených státŧ amerických je organizací 

snaţící se chránit lidské zdraví, obydlí v kontextu s ochranou přírodního prostředí 

a predikcí přírodních katastrof s tím souvisejících. Pole pŧsobnosti je velice široké 

a organizace má pobočky v celých Spojených Státech a oblasti Karibského moře. 

Jedním z oborŧ, kterým se EPA (Enviromental protection Agency) mimo jiné zabývá je 

řízení povrchového a podpovrchového odtoku v urbanizovaných oblastech [26].  
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Zde byl jiţ v 70. letech vyvinut SWMM (Storm Water Management Model), 

dynamický s-o model pouţívaný jak pro jednotlivé sráţkové události, tak pro 

dlouhotrvající simulace s proměnlivou vydatností. Model pracuje se soustavou 

subpovodí, které jsou protkané systémem jímek, stok a drenáţí. Počítá hodnoty kvantity 

a kvality vody, která protéká systémem.  Tzn. prŧtoky, hloubky prŧtokŧ a kvalitu vody 

v kaţdé části stokové sítě či profilu.  

Výhody programu při aplikaci na s-o procesy spatřujeme v měření: 

- časově proměnlivých sráţek 

- odpařování stojaté vody 

- akumulace a tání sněhu 

- vyplnění povrchových depresí a intercese 

- infiltrace sráţek do nenasycených zón pŧdního profilu 

- dotace podzemní vody 

- transformace povrchového odtoku v nelineární nádrţi 

- v grafických a interaktivních výstupech 

Program vyuţívá prostorové variability pomocí rozdělení zájmového území na 

malá, homogenní subpovodí skládající se z propustných a nepropustných ploch. 

Povrchový odtok tak mŧţe procházet mezi menšími plochami, subpovodími nebo 

vstupními body drenáţního systému. Jestliţe budeme řešit odtok v soustavě stok 

a potrubí, program umoţňuje hydraulické modelování. To zahrnuje následující 

přednosti. 

- posuzování drenáţních sítí neomezeného rozsahu 
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- vyuţívání širokého rozsahu uzavřených a otevřených profilŧ 

- simulace speciálních elementŧ jako odlehčovacích komor, čerpacích 

stanic, jezŧ apod. 

- aplikace vnějších přítokŧ, přítokŧ z infiltrace, přítoku splaškových vod 

a jiných přítokŧ podle uţivatele 

-  moţnost výpočtu odtoku pouţitím metody kinematické vlnové 

aproximace nebo za pomoci úplného hydrodynamického výpočtu 

- simulace proudění, zpětného vzdutí, přetíţení stokové sítě a povrchovou 

retardaci 

- řízení odtoku při simulaci čerpadel podle uţivatelŧ, ovládání úrovní 

přepadŧ, jezŧ a ústí  

Mezi další výhody programu patří generování transportu rozpuštěných 

a nerozpuštěných látek. Procesy transportu polutantŧ mohou být definované 

v libovolném počtu od transportu splaškových vod aţ po zanášení usazeninami [17].   

 

4.3 DHI, MIKE SHE  

Podobnou společností světového měřítka jako je americká organizace EPA je 

i dánský hydraulický institut (Danish Hydraulic Institute) (dále jen DHI). DHI  je 

společností zaměřující se na vývoj a podporu softwaru pro simulaci vodních procesŧ ve 

vodním hospodářství a přírodním prostředí. Pole pŧsobnosti je opravdu široké a DHI 

participuje především v oborech hydroinformatiky, hydrauliky a hydrologie.  V rámci 

podpory a rozvoje těchto věd jsou firmou poskytovány odborné konzultace v státním 

i privátním sektoru. V této souvislosti firma spolupracuje a podporuje vývoj mnoha 

univerzit v Dánsku a desítkách dalších zemí, mezi něţ patří i Česká republika. 
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Ve spolupráci je firma především s ČVUT, ČZU, VŠE Praha, VUT Brno, VŠB Ostrava 

nebo slovenskou STU Bratislava. 

Prvním z produktŧ od firmy DHI, který bych rád představil je produkt MIKE 

SHE. Jedná se hydrologický model, integrující v sobě celý hydrologický cyklus 

v přirozeném prostředí přírodní krajiny. Tzn. vzájemnou interakci vody podzemní, 

podpovrchové, povrchové, dotace sráţek a evapotranspirace. Mezi typické aplikace 

MIKE SHE patří:  

- integrovaná hydrologická povodí 

- konjunktivní vyuţití povrchových, podpovrchových a podzemních vod, 

výpočty a vizualizace směru proudění 

- řízení závlah a sucha 

- správa a obnova mokřadŧ 

- tok v říčních korytech 

- řízené povodně v nivách a luţních oblastech 

- změny podzemních vod v dŧsledku záplav 

- vyuţití pŧdy a změna klimatu 

-  sanace podzemních vod 

Pomocí programového vybavení MIKE SHE mohu zkoumat především 

procesy přírodního hydrologického cyklu (viz Obr. č. 2) v jednotlivých detailech 

a revidovat situace vzniklé na povodí [25].  
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Obrázek č. 2: Schéma simulace v MIKE SHE (převzato z [25]) 

 

4.4 MIKE URBAN   

Poslední a nejnovější programový doplněk od společnosti DHI je aplikace 

MIKE URBAN, který uţ podle názvu je zaměřen na urbanizovaná povodí. MIKE 

URBAN v sobě nese kombinaci dvaceti rokŧ tradice simulačního softwaru DHI a 

světovou špičku v GIS technologiích - společností ESRI. Výsledkem spojení těchto 

dvou elementŧ vzniká produkt, který definuje nové prŧmyslové standardy v modelování 

zásobování vodou a odvodnění městských aglomerací pomocí GIS.  

Hlavní výhody ve srovnání s ostatními produkty DHI v MIKE URBAN jsou: 

- standardní datové formáty 

- sjednocené uţivatelské rozhraní 

- integrace do prostředí GIS 

- integrace o správě majetku 
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- přizpŧsobení systému potřebám zákazníka 

Uţivatelské rozhraní aplikace MIKE URBAN vyuţívá z větší části technologie 

COM (Component Object Model) objektŧ programového prostředku ArcGIS tzn., ţe 

uţivatel aplikace MIKE URBAN bude moci vyuţít standardní funkce převzaté 

z celosvětově ověřeného produktu GIS. Ukázkou jsou například poloprŧhledné grafické 

vrstvy, symbolika definovaná uţivatelem, profesionální popisky a moţnost tvorby 

mapových výstupŧ na vysoké úrovni [25] a jiné. Primární moţnosti programu 

pro vyuţití v urbánní hydrologii jsou rozděleny na dvě základní sekce vodovodní 

a kanalizační sítě. 

Vodovodní sítě 

MIKE URBAN umoţňuje provést výpočet ustáleného, kvaziustáleného 

proudění a kvality vody potrubního systému, který je moţné sestavit z neomezeného 

počtu prvkŧ potrubní sítě. Modelování je moţné provádět na potrubních systémech 

regionálních, prŧmyslových, koncepčních, závlahových, detailních vodovodních sítí 

apod. za účelem optimalizace tlakových, prŧtokových poměrŧ, spotřeby energie, ceny 

a redukce úniku vody z potrubí v rámci jednotlivých talkových pásem. Numerické 

řešení je zaloţeno na výpočetním modelu EPANET 2.0 (EPA, USA), který je rozšířen 

o výpočetní modul analýzy vodního rázu (DHI) [25].  

Kanalizační sítě 

V posuzování kanalizačních sítí je MIKE URBAN profesionální nástroj 

pro výpočet povrchového odtoku, proudění vody, kvality vody a transportu splavenin 

z urbanizovaných povodí a stokových sítí. V aplikaci MIKE URBAN je umoţněn 

uţivateli výběr mezi výpočetním modulem MOUSE nebo SWMM 5. Moţnosti, které 

nabízí aplikace MIKE URBAN, jsou implementovány z programových prostředkŧ 

MOUSE a MIKE SWMM [24]. Přehled aplikací je uveden v tabulce.  
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Dŧkazem o úspěchu společnosti DHI s programem MIKE URBAN jsou 

provedené simulace stokových, vodovodních sítí a hlavního odvodnění světových měst 

jako Boston a Seattle v Americe nebo u nás hlavní město Praha [25]. 

 

Tabulka č. 2: Přehled aplikací MIKE URBAN (převzato z [25]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKE URBAN 

 

 

 

 

Kanalizační sítě 

s-o model 

hydraulický model 

hydrologický model 

model kanalizační sítě v reálném čase 

statistiky časových řad 

model transportu sedimentŧ 

model kvality vody 

 

 

Vodovodní sítě 

ustálené a kvaziustálené proudění 

model kvality vody  

model vodního rázu 

model vodovodní sítě v reálném čase 
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5. MODELOVANÁ LOKALITA  

Čtyřicetitisícové město Třebíč je jedním z pěti bývalých okresních měst v kraji 

Vysočina. Leţí v jeho jihovýchodní části, jak ukazuje obrázek č. 3 dole. Celý projekt 

diplomové práce jsem dostal návrhem od Ing. Lubomíra Horáka z VAS a.s. Třebíč, jak 

jsem se v úvodu zmiňoval. VAS a.s. Třebíč je také zřizovatel budoucí vodovodní a 

kanalizační sítě jako jedna z divizí VAS a.s.  

 

Obrázek č. 3: Poloha města Třebíč (autor) 

 

5.1 Identifikace území  

Území, které zkoumám v diplomové práci, je nová část jiţ existující 

prŧmyslové zóny leţící na jiţním okraji města částečně v katastru obcí Koţichovice 

a Stříteţ. Území má oficiální název prŧmyslová zóna Stříteţ-Čihadla II. a nachází se 

na ploše 15,59 ha. 

 Terén je mírně svaţitý a sklon dělí celou plochu na dvě části, kde je centrální 

část se sklonem k severu a západu a východní část se sklonem severu a východu. 

V místě není vrostlá zeleň či jiný vegetační kryt. Na ploše se nenachází ţádná zástavba, 

ale do řešeného území zasahuje několik ochranných pásem. Jsou zde například 

ochranné pásmo (dále jen OP) vodovodního zásobního řádu, OP vzletových 

a přistávacích ploch přilehlého sportovního letiště nebo OP přiléhající komunikace 
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II. třídy. Tyto informace o ochranných pásmech jsou limitní pro samotnou realizaci 

zástavby řešeného území. Na obrázku č. 4 je podrobněji zobrazen výřez nové PZ z ÚS.   

 

Obrázek č. 4: Výřez vymezeného území z územní studie (částečně převzato [16]) 

 

5.1.1  Návrh zástavby 

Zástavba, která vznikne v prŧmyslové zóně, bude mít zásadní vliv na odtokové 

poměry. Zastoupení jednotlivých druhu povrchŧ nám hraje dŧleţitou roli 

při zpracovávání s-o modelu. Mluvíme zde o datech LAND COVER a LAND USE. 

V územní studii se předpokládá zástavba (viz. Obr. 5) kolem páteřní komunikace 

vedoucí středem území a zakončena obratištěm. Podél komunikace bude vybudován 

chodník a travnaté pásy. V urbanistickém návrhu se dále počítá vybudováním přibliţně 

400 parkovacích míst pro zaměstnance.   



Bc. Luboš Chlubna: Návrh stokové sítě s retenčních objektŧ s pomocí GIS 

2011   26 

 

 

Obrázek č. 5: Urbanistický návrh (převzato z [16]) 

 

Prozatím nenavrţenou část PZ by mohla tvořit oddechová zóna 

pro zaměstnance. Oddechovou zónu se pokusím navrhnout v okolí retenční nádrţe. 

Prostor nádrţe by neměl být zastaven zpevněnou plochou, avšak počítá se s komunikací 

pro pěší. Oddechová zóna není zahrnuta v ÚS, nicméně na základě doporučení Ing. 

Horáka jsem se rozhodl o této zóně zmínit. K přesnější podobě umístění retenční nádrţe 

a oddechové zóny se vrátím několika větami v závěru DP. 

 

 

5.2 Hydrografická data  

Celá oblast Třebíče a jejího okolí hydrograficky spadá pod státní podnik správu 

povodí řeky Moravy, závod Dyje. Městem protéká řeka Jihlava, která je největším 

vodním tokem v lokalitě a tvoří tak hlavní odvodněni zájmové oblasti. Pramení 

na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 665,98 m, délka toku je 180,8 km 

a povodí se rozkládá na 2996,5 km². Přítoky jsou povětšinu malé vodní toky lokálního 

významu sbíhající se k Jihlavě z okolních pahorkatin. Nejvýznamnějšími přítoky řeky 
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Jihlavy jsou řeky Oslava a Rokytná, které se vlévají v Ivančicích (viz. Obr. č. 6). Jihlava 

samotná je pravostranným přítokem řeky Svratky. Obě řeky se téměř současně vlévají 

do vodní nádrţe Nové Mlýny – střed [29].  

Geomorfologii krajiny v Třebíči tvoří mírně aţ prudce svaţité údolí 

s občasnými skalními výhozy. Strany svahŧ svaţujících se podél řeky jsou pokryty 

klasickým typem městské zástavby od historického centra přes obytné čtvrti, sídliště aţ 

okrajové prŧmyslové a nákupní zóny. Délku toku v intravilánu je 5,9 km od sádek 

Moravského rybářského svazu Třebíč na západě aţ po ČOV Třebíč na východě kde řeka 

opouští město. Řeka má ve městě 4 menší přítoky a jeden odvodňovací kanál. Přítoky 

tvoří postupně Stařečský potok, Týnský potok, potok Krátký tekoucí z Lorenzových 

sadŧ a Ptáčovský potok vlévající se do Jihlavy těsně před ČOV.  

 

 

Obrázek č. 6: Hranice povodí řeky Jihlavy (převzato z [29]) 
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5.3 Geologie  

Z hlediska geologie se Třebíč a její okolí nachází v tzv. Třebíčském masívu, 

který patří do česko-moravské subprovincie v provincii Česká Vysočina. Třebíčský 

masív vznikl v době tzv. hercynského vrásnění koncem prvohor (tzn. období devon až 

karbon přibližně před 417 – 250 mil. let, pozn. autora).  

Jsou zde převáţně horniny tvořené ţulosyenity, které jsou překryté sprašemi. 

Členitější části území tvoří pŧdotvorný substrát deluvia a eluvia vyvřelých hornin 

(ţulosyenitu). Tedy především naplaveniny, geologicky mladší usazeniny jako jsou 

brekcie, prachy, písky nebo také antropogenní uloţeniny v posledních stoletích 

pocházející z lidské činnosti [24]. 

 Přesnější zobrazení Třebíčského masívu a ţulosyenitu v podobě tvaru 

připomínající trojúhelník mŧţeme vidět na obrázcích č. 7 a následně č. 8.  

 

Obrázek č. 7: Třebíčský Pluton – Masív (převzato z [23]) 
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Obrázek č. 8: Zobrazení granitu a sienitu v PZ (převzato z [23]) 

 

5.4 Pedologie  

Pedologické poměry lokality Stříteţ-Čihadla II. jsou příznačné jako pro blízké 

okolí. Přesný rozbor zemědělského pŧdního fondu (dále jen ZPF) byl, proveden v ÚS. 

Na základě prŧzkumu ZPF, byly určeny tzv. bonitované pŧdně ekologické jednotky 

(dále jen BPEJ). Jednotky BPEJ je agronomickou charakteristikou zemědělsky 

vyuţívaných stanovišť podle klimatických podmínek, pŧdy a konfigurace terénu. Mimo 

jiných vlastností kódy BPEJ stanovují rozsah infiltračních oblastí a infiltračně 

transportních zón v krajině [19]. Kódy BPEJ na lokalitě Stříteţ-Čihadla II jsou 

zobrazeny v tabulce.  

 

BPEJ třída ochrany zemědělské pŧdy  

5.12.00 I.  

5.12.10 II. 

5.32.01 III. 

5.32.14 V. 

5.37.16 V. 

5.68.11 V. 

Tabulka č. 3: Přehled BPEJ (převzato z [16]) 

 

Na základě této tabulky z ÚS jsem byl schopen pomocí BPEJ identifikovat 

hlavní pŧdní jednotky (dále jen HPJ) podle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 546/2002 Sb. Z této vyhlášky vyplývá, ţe HPJ na lokalitě jsou převáţně hnědozemě, 
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kambizemě a částečně gleje o sklonitosti terénu  1-3 stupňŧ tzn. roviny nebo úplné 

roviny [20].  

 

5.5 Podnebí 

Podnebí v tomto mikroregionu Třebíčska se řadí podle klasifikace E. Quitta 

a jeho stupnice do mírně teplé klimatické oblasti s označením klimatické jednotky 

MT11. Prŧměrné roční teploty vzduchu v říjnu a dubnu se pohybují mezi 7-8°C. Úhrn 

atmosférických sráţek je v dlouhodobém prŧměru ve vegetačním období mezi 350-400 

mm a období zimním 200-250 mm. Počet dní se sněhovou pokrývkou je 50 – 60 za rok 

[8]. Okolí Třebíče a její klimatická oblast MT11 podle Quitta je zobrazena na obrázku 

č. 9. Podrobnější a konkrétní meteorologické údaje potřebné pro vyhotovení časových 

řad apod. jsou uvedeny v podkapitole meteorologická data.  

 

Obrázek č. 9: Klima Třebíčsko (převzato z[8]) 
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6. PŘÍPRAVA ZPRACOVÁNÍ DAT   

V předchozích kapitolách jsem kladl dŧraz především na teoretickou část 

a informace o zpracovávaném území. Nastudování výše uvedených materiálŧ bylo 

nezbytným základem pro nakládání s daty v praktické části. Zpracování údajŧ 

pro samotnou simulaci představuje celý souhrn druhŧ dat, které jsem zpracoval 

po konzultacích s vedoucím a konzultantem DP. Konkrétní podoba dat se týká 

digitálního modelu terénu, hydrologických a hydraulických vlastností lokality, 

charakteristiky stokové sítě a hodnoty úhrnŧ sráţek. 

6.1 Digitální model terénu 

Reálná podoba zemského povrchu je dŧleţitou součástí kaţdé hydrologické 

simulace. K vytvoření digitálního modelu terénu (dále jen DMT) jsem pouţil programŧ 

ArcMap a ArcView. 

 V případě mojí lokality byl problém v absenci hodnot nadmořských výšek. 

Nejdříve jsem získal z ÚS výšky souřadnic. Musel jsem vrstvu (layer) vrstevnic 

sledovaného území otevřít v programu ArcView. Nejprve jsem si pomocí funkce select 

features vybral ty vrstevnice, které náleţely zájmovému území, a nepotřebné liniové 

prvky vymazal. V atributové tabulce jsem si vytvořil nový sloupec s názvem výška 

a postupně jsem přiřazoval hodnoty nadmořských výšek z ÚS. Poté jsem upravenou 

vrstvu otevřel v programu AcrMap a pomocí rozšíření Spatial analyst tools a funkce 

topo to raster provedl interpolaci. Tím jsem vytvořil spojitý povrch s hodnotou 

nadmořské výšky pro kaţdý bod.  

Teoreticky je interpolace proces kdy se konečný počet bodŧ se známými 

hodnotami a polohami pouţívá k odhadu hodnot pro všechny polohy na povrchu. Tzn., 

ţe výškový povrch vypadá jako hladký, ale ve skutečnosti nové téma je síť (grid), která 

je vytvořena ze čtvercových buněk [13].  
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 Vertikální krok vrstevnic jsem zvolil 2 metry. Na obrázcích lze vidět, jak 

probíhala interpolace a výsledné zobrazení gridu a DMT. Celkové prostorové rozlišení 

je 16 metrŧ. 

 

Obrázek č. 10: Vrstevnice PZ v ArcMap a zahájení interpolace pomocí Topo to raster (autor) 

 

 

Obrázek č. 11: Výsledný grid digitálního modelu terénu (autor) 
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6.2 Meteorologická data 

Zaznamenané historické údaje meteorologických jevŧ ve sledovaném území 

tvoří nepostradatelnou část vstupních dat pro model SWMM. Mají bezprostřední vliv 

na jevy odehrávající se na povodí. Největší sítí meteorologických stanic v ČR disponuje 

Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMU), nicméně v rámci Třebíče jsem 

nenalezl vhodnou stanici, ze které bych mohl pouţít potřebná data.  

Nabídla se mi vhodná alternativa v podobě místní automatizované 

profesionální meteorologické stanice, která se nachází na pozemku základní školy 

Kapitána Jaroše v Třebíči. Škola je navíc zapojena do spolupráce s pobočkou ČHMU 

v Brně. Stanice byla uvedena do provozu v roce 2008 a je schopna zaznamenávat 

teplotu, tlak, vlhkost, úhrn sráţek, směr a sílu větru v 10 minutových intervalech [31]. 

Pro mŧj projekt ovšem budou plně dostačující historická data atmosférických sráţek 

a teploty vzduchu. Konkrétně byla stanovena meteorologická data za měsíc červenec 

roku 2010. Jako nevhodnější jsem pouţil data ze čtyř konkrétních dní roku 2010. 

Základní charakteristiku meteorologické stanice uvádím v tabulce číslo 4. 

 

název 
Meteorologická stanice ZŠ 

Kpt. Jaroše Třebíč 

rok zřízení 2008 

zeměpisná šířka 49,22° 

zeměpisná délka 15,88° 

nadmořská výška 448 m 

povodí Jihlava 

interval měření 10 minut 

Tabulka č. 4: Charakteristika meteorologické stanice (převzato[31]) 
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Foto č. 1: Automatizovaná meteorologická stanice ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč (foto autor) 

 

6.2.1  Atmosférické sráţky 

Sráţky jsou v našich podmínkách zaznamenávány do sráţkoměrŧ (viz Foto 

č. 2). Sráţkoměr je vytápěný, se záchytnou plochou 500 cm² a rozlišením 0,1 mm 

sráţek. Sráţky jsou zachytávány do kruhové nádoby a překapávají na tzv. dělený 

překlápěcí člunek, který zaznamenává elektrické pulsy v závislosti na mnoţství sráţek. 

Vytápěný systém uvnitř sráţkoměru je schopen zaznamenávat i sněhové sráţky 

v drsnějších klimatických podmínkách [31]. 

Získání úhrnŧ sráţek byl prvořadý úkol. Data bylo potřeba dŧkladně 

zkontrolovat a vytřídit. Vybral jsem z časových řad červencových hodnot periody 

s největším úhrnem sráţek. Podle nejvyšších úhrnŧ sráţek ze zvolené stanice jsem 

vyuţil dny 2. červenec, 15. červenec, 17. červenec a 18. červenec (viz. Obr. č. 11, 12). 

Dále jsem musel všechny hodnoty připravit na import do modelu SWMM. Měl jsem 

moţnost výběru v podobě přímého zapisování do modelu nebo zkonvertovat přípony 

zdrojových souborŧ na příponu *.dat. Z dŧvodu nevelikého počtu hodinových součtŧ 

sráţek jsem si vybral přímé zapisování. Tento zpŧsob navíc umoţňuje kdykoli změnit 
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meteorologická data podle potřeby přímo v editoru. Náhled do textového dokumentu i 

výslednou dialogovou tabulku jsem ukázal na obrázcích 11, 12. 

 

Foto č. 2: Srážkoměr (foto autor) 

 

Obrázek č. 12: Textový soubor hodnot srážek (autor) 
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Obrázek č. 13: Editor časových řad úhrnů srážek (autor) 

Model SWMM nám umoţňuje zobrazení časových řad v grafickém provedení 

pomocí tlačítka view.  

 

Obrázek č. 14: Grafické provedení časových řad (autor) 
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Poslední dŧleţitý prvek je nadefinování sráţkových charakteristik pro všechny 

subpovodí. K nadefinování slouţí tabulka vlastností sráţkoměru či rain gage. Zde jsem 

zadal název sráţkoměru, souřadnice subpovodí, popisek, typ deště, časový interval, 

zdroj dat nebo jednotky sráţek.  

 

Obrázek č. 15: Srážková charakteristika (autor) 

 

6.2.2  Teplota vzduchu 

Teploty vzduchu byly pouţity z kombinovaného snímače HMP 45D (viz foto 

č. 3). Čidlo snímá okamţitou teplotu ve 2 metrech nad povrchem ve stínu. Princip 

měření spočívá ve změně odporu platiny v závislosti na teplotě vzduchu. Teplota je 

měřena v stupních Celsia [31]. Data s hodnotami teploty vzduchu samozřejmě 

pocházela ze stejných časových období jako data sráţková. 
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Foto č. 3: Kombinované čidlo HPM 45D (foto autor) 

Úprava dat týkajících se teploty vzduchu pak byla analogií úpravy dat 

ze sráţkoměru.  

 

6.2.3  Rychlost větru a výpar 

Měření rychlosti větru je zaznamenáváno v našem případě 10 metrŧ 

nad zemským povrchem. Čidlo zaznamenávající rychlost větru měří v jednotkách m.s
-1

. 

Systém zapisování rychlosti větru je zaloţen na pohybu hřídele s ozubeným kolem. 

V závislosti na frekvenci jedné otáčky je zachycena rychlost točícího se kříţe s lopatkami 

a zároveň sledovaný údaj větru [31].  

Vítr jako takový má vliv na výpar sráţek, nehraje ovšem zásadní roli 

při předpovědi mnoţství vody odváděné do potrubního systému za určitých podmínek. 

Zvláště pokud optimalizace stokové sítě probíhá na simulaci jednorázových 

krátkodobých dešťŧ, anebo při dlouhotrvajících lijácích. V těchto případech se s vlivem 

výparu nepočítá. Model SWMM nám v editoru časových řad nabízí moţnost zadání 

výparu, já jsem se rozhodl po konzultaci s doc. Unuckou upustit od sledování výparu 

z výše uvedených dŧvodŧ.  
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6.3 Tvorba povodí  

V další části mé diplomové práce se budu zabývat tvorbou zájmového území 

přímo v modelu SWMM. V předchozím textu jsem uvedl, ţe model nikdy nebude úplně 

přesný a my se vţdy snaţíme vytvořit co nejvíce věrohodnou kopii reality. 

 K co největší přesnosti nám dopomáhá grafický podklad nebo podkladová 

mapa stokové sítě. V mém případě, jelikoţ se jedná o převáţně urbanizovanou oblast, 

jsem jako podklad pro simulaci pouţil urbanistický návrh z ÚS. Program EPA 

umoţňuje nahrát mapový podklad nebo plán oblasti přímo do programu v podobě 

formátu *. JPEG. Tento formát s sebou ovšem nenese informaci o geografických 

souřadnicích oblasti, která je na plánu zobrazena. Musel jsem tedy ze všeho nejdříve 

zapsat fyzické rozměry prŧmyslové zóny. Souřadnice jsem získal z DMT lokality, který 

jsem vytvořil v programu ArcMap. K vloţení souřadnic jsem pouţil příkaz View 

a Dimension po kterém jsem souřadnice zapsal do dialogového okna. Mapová jednotka 

byla jeden metr. Přiřazení souřadnic k podkladu proběhlo automaticky po nahrání 

podkladu do programu. Nemusel jsem se později zabývat věrohodností vzdáleností 

či plošných rozměrŧ budov.  

 

Obrázek č. 16: Souřadnice území v EPA 5 (autor) 
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Při tvoření jednotlivých subpovodí v rámci lokality jsem vycházel z pŧdorysu 

kaţdé budovy, která je v návrhu zřetelně zobrazena. Subpovodí jsem si označil 

písmenem S a pořadovou číslicí, kterou jsem postupně přiřazoval.  

 

Obrázek č. 17: Nahrání urbanistického návrhu a zobrazení půdorysů budov (autor) 

Mimo subpovodí jednotlivých budov jsem po domluvě s Ing. Horákem přidal 

navíc tři subpovodí obklopující obsluţnou páteřní komunikaci a budovy. K subpovodím 

jsem pro lepší orientaci přiřadil písmeno S a číselné označení 01 aţ 03. Tyto subpovodí 

představují zpevněné plochy, jako jsou chodníky, travnaté pásy a přilehlá parkovací 

místa. Za předpokladu uţití vhodných stavebních materiálŧ v podobě polopropustných 

dlaţdic apod. mají tyto plochy jinak definované vlastnosti v podobě procentuálního 

vyjádření propustnosti. To se projeví na hydraulických a hydrogeologických 

vlastnostech území. Z tohoto dŧvodu jsem tedy přistoupil k jejich odlišení. Lokaci 

jednotlivých subpovodí jsem zařadil na obrázku 17.  

Subpovodí představují polygony, ke kterým se v programu automaticky 

po vykreslení přiřadí souřadnice. Automaticky se ovšem negeneruje plocha subpovodí, 

a proto bylo za potřebí kaţdé subpovodí přeměřit pomocí funkce ruler, která k tomuto 
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účelu v programu slouţí. Po změření plochy a sečtení jednotlivých subpovodí jsem 

zjistil, ţe zpevněné plochy tvoří přibliţně 1,7 ha a střechy budov 7,3 ha.  

 

Obrázek č. 18: Lokace subpovodí (autor) 

 

 Uţ jsem se zmínil, ţe jednotlivá subpovodí mají moţnost nastavení jejich 

vlastnosti. Pomocí dialogového okna jsem označil příslušné subpovodí a pomocí 

příkazu edit object  nastavil atributové hodnoty. Mezi parametry je i moţnost nastavení 

modelu infiltrace deště.   

 6.3.1  Metody infiltrace deště 

Obecně infiltrace je nejdŧleţitějším procesem, při tvorbě dešťového odtoku. 

Infiltrací do nenasyceného povrchu proniká voda aţ do okamţiku, kdy je pŧda nasycena 

a není uţ schopna ţádnou vodu přijímat. Program EPA 5 nám nabízí v nastavení povodí 

tři základní metody infiltrace. Hortonŧv vzorec, infiltrace podle metody Green & Ampt 

a SCS CN křivka (curve number). Všechny tyto tři metody se hojně vyuţívají, ale mají 

pouţití v odlišných případech. V našich podmínkách patří mezi přední metody a jejich 
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dominance je zřetelná. Pokusím se alespoň trochu nastínit tyto tři metody, i přestoţe 

k jejich úplnému popisu zde není dostatečný prostor.  

Nejrozšířenější Hortonova metoda je odvozena z empirického pozorování. 

Spočívá v exponenciálně klesající tendenci vsakování od počátečního maxima 

po minimum, kdy pŧda je jiţ nasycena a vodu přestane přijímat. Na doporučení 

doc. Unucky tuto metodu pouţiji i v nastavení mého povodí. Nejlépe je vyjádřena tímto 

empirickým vzorcem. 

   (2) 

ft – rychlost infiltrace (mm.h
-1

) 

f0 – počáteční infiltrační kapacita (mm.h-1) 

fc – finální filtrační kapacita (mm.h-1) 

k – koeficient hydraulických vlastnosti půdy 

t- čas od počátku srážky (h) 

Vzorec nám říká, ţe voda začíná infiltrovat při hodnotě f0 a klesá exponenciálně 

v závislosti na čase t. V tomto čase t, kdy nasycení pŧdy dosáhne jisté hodnoty, dojde 

k ustálení rychlost infiltrace [14].  

V pořadí další metoda Green & Ampt je podobnou aplikací, ale hodí se 

pro případy horizontálních povodí, tzn., ţe není vhodná pro horské oblasti. Vyuţívá 

přímých charakteristik. V praxi tzn., ţe Green & Ampt metoda počítá v předchozím 

nasycení  povodí, které významně určuje míru infiltrace.  

Poslední metodou je SCS CN. Slouţí jednoduchému výpočtu odtoku při sráţko-

odtokových událostí na malých povodích. Primárně byla ovšem tato metoda vyvinuta 

pro výpočet infiltrace na zemědělsky obdělávaných plochách a posouzení fluviálních 

procesŧ. Postupně docházelo k rŧzným modifikacím a tak je tato metoda pouţitelná 

i pro celá povodí. Výhodou CN křivek je jednoduchá prezentace v prostředí GIS. 

Na hodnotách CN křivky mají podíl především hydrologické vlastnosti pŧd, 
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evapotranspirace, intercese nebo vyuţití pŧdy [10]. Na závěr uvádím přehled vybraných 

charakteristik povodí a dialogové okno v programu EPA 5.  

 Outlet – udává do kterého uzlu je svedena voda z daného subpovodí 

% Impervious – procento nepropustných ploch na povrchu 

N-impervious – Maningŧv koeficient pro nepropustné plochy 

N-pervious – Maningŧv koeficient pro propustné plochy 

Dstore-Impervious – mnoţství povrchové retence na nepropustných plochách 

%Zero-Impervious – mnoţství nepropustných ploch bez povrchové retence 

Subarea Routing – výběr bodu do, kterého bude směřovat odtok z povodí 

Infiltration – nastavení infiltrační metody jejich parametrŧ (Horton)  

Land uses – vyuţití pŧdy nebo plochy  

Manningŧv koeficient, který je zde zmiňován, určuje hodnoty drsnosti 

jednotlivých ploch při odtoku z povodí. V programu EPA 5 je moţnost nastavení 

drsnosti povrchu pro povrchový odtok, uzavřená potrubí a otevřené příkopy. Jednotlivé 

hodnoty Mannigova koeficientu jsem čerpal z uţivatelského manuálu programu EPA 5 

(SWMM, user manual, Version 5.0.). 

Některé parametry jako například štítek (tag) nebo objem sněhu (snow pack) 

zŧstaly nevyplněné. V dalším případě u výskytu podzemní vody (groundwater) jsem 

úmyslně nechal přednastavené no. Výskyt podzemní vody je významný parametr 

při výpočtech optimalizace stokové sítě, ale protoţe podrobný hydrogeologický 

prŧzkum této lokality nebyl doposud zpracován, musel jsem od konkretizace tohoto 

parametru upustit.  
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Obrázek č. 19: Natavení charakteristiky povodí (autor) 

U posledních dvou kolonek počátečního naplnění (initial buildup) a omezení 

délky (curb lenght) se jednalo o znečištění transportem polutantŧ a suspendovaných 

částic, se kterými nebylo v rámci simulace uvaţováno.  
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6.4 Konstrukce stokové sítě   

 K vytvoření stokové sítě v programu EPA 5 nám slouţí velké mnoţství uzlových 

a liniových komponentŧ. Stoková síť prŧmyslové zóny není vzhledem k velikosti 

lokality a předběţnému urbanistickému návrhu aţ tak rozsáhlá a pro simulaci jsem tudíţ 

vyuţil pouze prvky v podobě spojných šachet (junction), potrubí (conduits) a výpusti 

(outfalls).    

 Rozloţení jednotlivých prvkŧ stokové sítě bylo předmětem debaty 

s Ing. Horákem, který mi nastínil svoji představu. Šlo především o stanovení profilu 

trub, jeho prŧměru, hloubky uloţení komponentŧ a výškový rozdíl mezi uzly a výpustí. 

Všechny tyto atributy jsou v nastavení dialogového okna. Celkově bylo zahrnuto 

v modelu pět kanalizačních šachet a jedna výpust.   

 

 6.4.1  Liniové prvky 

  Liniové prvky tvoří spojovací část potrubí mezi dešťovými vpusti, spojnými 

šachtami a výpusti. Slouţí jako vedení vodní masy do určeného místa. V programu 

EPA 5 je moţnost rozsáhlého nastavení profilu trub. Uţivatel si mŧţe vybrat profil 

vejčitý, kruhový, tlamový, elipsovitý a další (viz Obr. 19). Vzhledem 

ke geomorfologickým vlastnostem terénu bude ve stokové síti prŧmyslové zóny zřízen 

gravitační systém odvádění dešťových vod a nebude muset být do modelu zařazeno 

čerpadlo jako hnací mechanismus. Po konzultaci jsem pouţil kruhový profil trub. Profil 

patří obecně mezi nejpouţívanější a je pravděpodobné, ţe bude pouţit i pro realizaci 

této stokové sítě. Prŧměr profilu byl stanoven u páteřní sítě DN 500 mm a u boční DN 

300 mm. Při konstrukci delší stokové sítě musíme pamatovat na postupně zvětšující se 

prŧměr stok od první vpusti v systému aţ po výpust. Dŧvodem je lineárně narŧstající 

mnoţství dešťové vody ve stoce s kaţdou další vpustí a kanalizační přípojkou. V mojí 

DP toto opatření nebylo vzhledem k velikosti území zapotřebí.  
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Obrázek č. 20: Možnost výběru profilu trub v programu EPA 5 (převzato z [15]) 

 

 

Obrázek č. 21: Nastavení profilu v programu EPA 5 (autor) 
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 6.4.2  Uzlové prvky  

 Mezi uzlovými prvky v programu EPA 5 figurují kanalizační šachty, 

odlehčovací komory, soutokové komory a výpusti. Při pouţití těchto prvkŧ je opět 

umoţněno rozsáhlé nastavení atributŧ. Uvádím nastavení soutokového uzlu (junction) 

a výpusti (outfall), které jsem pouţil.  

 

Obrázek č. 22: Charakteristika uzlových komponentů (autor) 

 

 Hlavním parametrem je zde nadmořská výška objektu (invert elevation). 

Je dŧleţité, aby spojné šachty (junctions) měly postupně sniţující se nadmořskou výšku 

z dŧvodu gravitačního odvodnění. Výpust (outfall) pak musí být uloţena v nejniţším 

bodě celé soustavy. 

 Naplnění modelu potřebnými daty bylo hlavním úkolem praktické části. 

Na obrázku č. 22 je vidět podoba povodí v programu EPA 5 před započetím simulace.  
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Obrázek č. 23: Podoba povodí před započetím simulace (autor) 

 

6.5 Kontrola modelu a detekce chyb 

Ve fázi, kdy jsem dokončil tvorbu modelu a definoval veškeré hodnoty, jsem 

přistoupil k vlastní kontrole celého systému. Ze všeho nejdříve jsem si zkontroloval 

jednotlivá data, které jsem do programu vloţil. Slouţí k tomu dialogové okno, 

zobrazující veškeré data vloţené do modelu. K tomuto přehledu jsem se dostal přes 

hlavní panel pomocí záloţky project a details. V okně (viz Obr. č. 24) jsem měl 

moţnost vidět např. jednotky, metodu infiltrace, počáteční a konečný čas simulace, 

časový krok, souřadnice všech objektŧ na mapě a mnoho dalších.  

V programu EPA 5 dále najdeme na hlavním panelu tlačítko run, kterým se 

provede automatická kontrola před započetím kaţdé simulace. Po kliknutí se zahájil 

proces, který prohlédl pouţitá data. Po zhodnocení se objevilo dialogové okno, kde jsem 

měl moţnost vidět procentuelní vyjádření velikosti chyby pro jednotlivé sekce 

programu. Konkrétně pro povrchový odtok, prŧtokové hodnoty a kvalitativní hodnoty. 

Pokud by některá z hodnot dosahovala hodnoty blíţící se 10%, došlo k chybnému 

vloţení dat nebo nastavení simulace a musel bych celý model přezkoumat. 
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Obrázek č. 24: Detailní informace o modelu (autor) 

 

V případě mé první kontroly simulace došlo ke dvěma chybám, které se ukázaly 

po dokončení kontroly programem. Chyby se objevily v dialogovém okně, kde byla 

zobrazena zpráva o simulaci (viz Obr. č. 25).  

 

Obrázek č. 25: Ohlášení chyby v simulaci (autor)  
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Podle číselného označení chyb jsem identifikoval druh chyby v uţivatelském 

manuálu programu a chybu napravil. První spočívala v špatném nastavení časových řad 

u sráţkoměru. Druhá chyba nastala v špatně nadefinovaném zdroji sráţkových dat. 

Zdroj sráţkových dat byl dvakrát pouţit pro jiný objekt, coţ simulace nepovoluje. 

Po odstranění chyb došlo jiţ k správnému vyhodnocení a všechna čísla se drţela 

v normálu. Počátek automatické kontroly a hodnoty úspěšné kontroly na konci mŧţeme 

vidět na obrázku.  

 

↓↓↓ 

 

Obrázek č. 26: Výpočet chyb a velikost chyby (autor) 
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7. PREZENTACE A POROVNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ MODELU 

SWMM  

 Po úspěšné kontrole jsem mohl přistoupit k zobrazení a zkoumání vypočítaných 

hodnot. Program EPA 5 umoţňuje prezentaci podélných profilŧ stokové sítě během 

simulace, rŧzné moţnosti nastavení legendy objektŧ v stokové síti nebo zachycení 

záznamu prŧběhu vodní masy stokou pomocí grafu. Všechny tyto moţnosti zobrazení 

se pokusím ukázat v této kapitole.  

 

7.1 Grafické zobrazení povodí  

Nastavením grafického zobrazení samotného povodí je dŧleţitou součástí 

prezentace povodí. Barevně odlišené hodnoty v rámci legendy mi umoţnily 

jednoduchou orientaci v modelu uţ při pouhém náhledu. Moţnosti nastavení jevu, který 

chceme pozorovat na mapovém podkladě, umoţňuje interaktivní nastavení legendy 

v záloţce map. Nastavení se týká hlavních objektŧ na ploše povodí. Jsou zde zahrnuty 

subpovodí, uzlové a liniové prvky.  

 

Obrázek č. 27: Barevná vizualizace povodí (autor) 
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V rámci názorné ukázky jsem pouţil pro subpovodí legendu, která barevně 

ukazuje procento nepropustných ploch od světlých více propustných subpovodí, aţ 

po tmavé propustné nejméně. U ploch je vidět nepropustnost mezi 40 – 100%.  

Pro uzlové prvky jsem vybral nadmořskou výšku. Barevné rozlišení nám ukazuje, ţe 

první tři uzly J1, J2 a J3 se nachází v nadmořské výšce mezi 480 – 485 metry, zatímco 

uzly J4, J5 a výpust Ou1 ve výšce mezi 475 – 480 metry. Tím je zřejmý i spád celé 

stokové sítě. Pokud chceme zjistit přímo nadmořskou výšku určitého bodu tak mŧţeme 

jednoduše ukázat kurzorem myši na objekt a zobrazí se její hodnota. U třetí legendy 

jsem vybral rychlost prŧtoku potrubím v m.s
-1

. Postupně se rychlost prŧtoku potrubím 

zvětšuje v závislosti nadmořské výšce uzlových komponentŧ. Vidíme tmavomodrou 

barvu potrubí mezi uzlem J5 a výpustí Out1. Z legendy vyčteme rychlost prŧtoku mezi 

1 – 2 m.s
-1

. Navíc je na mapovém podkladě zeleně zobrazen počáteční datum a čas 

simulace v černém rámečku vlevo nahoře.   

 

Obrázek č. 28: Detail legendy a počáteční čas simulace (autor) 

 

7.2 Zobrazení podélného profilu 

Podélný profil stokové sítě je dŧleţitým prvkem prezentace výsledkŧ simulace, 

jelikoţ uţivateli je umoţněno vidět reálný prŧběh dešťové vody potrubím během 

časového intervalu a přímo tak sledovat problémové úseky. Moţnosti programu EPA 5 

jsou v tomto ohledu velmi dobré. V záloţce report jsem zvolil poloţku graph a profile. 

Objevilo se mi dialogové okno, kde jsem si mohl stanovit přesně úsek potrubí, který 

jsem potřeboval zobrazit v podélném profilu. V případě mé simulace byl počáteční bod 

uzel J1 a konečný výpust Out1.   
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 Na základě konzultace s doc. Unuckou a Ing. Horákem, jsem zvolil pro simulaci 

v podélném profilu dva rozdílné časové úseky. První simulace trvala 72 hodin a druhá 

60 minut. Hlavním parametrem při hledání byl při tom déšť o co největší délce trvání 

v prvním případě a o co největší intenzitě v případě druhém. Je potřeba říci, ţe při 

reálné simulaci nebyly zahrnuty do časových řad ţádné extrémní projevy přívalových 

lijákŧ, nýbrţ byly pouţity běţné sráţkové úhrny v dané oblasti pro dané období. 

 

Obrázek č. 29: Výběr úseku podélného profilu (autor) 

 

7.2.1  Simulace pro 72 hodin  

Zvolení časového intervalu 72 hodin bylo předmětem diskuze. Musel jsem 

vybrat delší časový úsek, během kterého by docházelo k častým  sráţkovým úhrnŧm. 

Při zkoumání meteorologických dat se nabízel právě červenec jako nejvhodnější. 

Období mezi 15. 7. 18:00 aţ 18. 7. 18:00 bylo z hlediska této podmínky ideální. 

Největší sráţkový úhrn spadl 17. 7. mezi 18. a 19. hodinou. 

 Hodnota úhrnu za 60 minut činila 2,2 mm. Z hlediska dimenzování stokové sítě 

tato sráţka není významná, ovšem pokud budeme brát v potaz, ţe v předchozích 

48 hodinách docházelo pravidelně k menším sráţkovým úhrnŧm a zájmové území bylo 

jiţ dostatečně nasyceno, mŧţe nám tak vzniknout určitý povrchový odtok. Při pouţití 

profilu stoky o prŧměru 0,5 m moje výsledky vykazovaly, ţe tento sráţkový úhrn nečiní 
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plánované kanalizaci ţádný problém. Podélný prŧchod vody dešťovou kanalizací 

v 19:00 vidíme na obrázku 30.  

 

Obrázek č. 30: Zobrazení podélného profilu 17.7. v 19:00 (autor) 

 

7.2.2  Simulace pro 60 minut 

Interval 60 minut jsem vybral na základě sráţkového úhrnu ze dne 2.7. 2010. 

V tento den v poledních hodinách mezi 14:20 aţ 15:20 spadlo celkově v Třebíči 4,9 mm 

sráţek. Jelikoţ v období před počátkem deště trvalo delší časové období bez sráţkového 

úhrnu, doba nasycení měla výrazný vliv na prŧtok ve stokové síti.  

 

Obrázek č. 31: Hodnoty srážek 60 minut (autor) 
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 Prŧtok je vidět na obrázku 32, kdy vodní masa je graficky znázorněna tmavě 

modrou barvou. Je vidět, ţe při takto simulovaném dešti úhrn sráţek minimálně 

zatěţuje navrhovanou stoku.  

 

Obrázek č. 32: Zobrazení podélného profilu 2. 7. v 15:20 (autor) 

 

7.3 Tabulkové zobrazení výsledků  

 Jednotlivé časové řady umoţňují zobrazení tabulkových hodnot pro zvolené 

veličiny nebo konkrétní části stokové sítě. V Programu EPA 5 jsem opět zvolil záloţku 

report a našel si poloţku table. Zobrazilo se dialogové okno, kde jsem si mohl vybrat, 

zdali chci v tabulce prezentovat hodnoty jednoho nebo více objektŧ. Zvolil jsem si 

rychlost proudění potrubím C5 v období dnŧ mezi 17.7. od 00:00 aţ po 18.7. do 24:00 

(viz Obr. č. 33). 

 Další moţností tabulkového výstupu je statistický přehled. Umoţňuje nám 

komplexní informace o pozorovaném jevu. Statistický přehled se nám utvoří zpŧsobem, 

kdy je moţné v jednom dialogovém okně sledovat souhrnné hodnoty jevu, tabulkové 

hodnoty pro danou událost, histogram nebo frekvenční graf. Toto zobrazení je podle mé 

osobní zkušenosti velice praktické jelikoţ jsem nemusel pro všechny uvedené druhy 
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informací speciálně definovat podmínky v jiných zobrazeních. Statistický přehled se 

nabízí opět v záloţce report a pod poloţkou statistics (viz Obr. č. 34 a 35).   

 

Obrázek č. 33: Zvolení objektu a veličiny (autor) 

 

 

Obrázek č. 34: Velikosti rychlostí v potrubí C5 pro každou hodinu (autor)   
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 Jako ukázku statistického přehledu jsem vybral celkový denní odtok od 15.7., 

16.7. a 17.7. pro povodí schematizované v PZ. Na prvním obrázku vidíme souhrnný 

sumář. Ten nám udává informace ohledně sledovaného objektu. Je zde interval, kdy jev 

proběhl, jaké jednotky byly pouţity a další. Z těchto tří dnŧ neboli událostí byl 

nejvydatnější 17. červenec, kdy ze silně urbanizované lokality o ploše přibliţně 9,02 ha 

za 6 hodin odteklo 15,4 m
3
 vody. 

 

Obrázek č. 35: Statistický sumář odtoku ze systému (autor) 

 

 

Obrázek č. 36: Numerické hodnoty odtoku ze systému (autor) 
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8. VYHODNOCENÍ SIMULACE MODELU SWMM 

Na základě výstupŧ a výsledkŧ, které jsem získal pomocí model SWMM 

v programu EPA 5 jsem schopen přibliţně zhodnotit otázku nakládání s dešťovými 

vodami a posoudit předběţně navrhnutou stokovou síť. Společnost VAS a.s. Třebíč 

a konzultant Ing. Horák mi jiţ na počátku poskytli informace a plány z GPO, kde jsem 

měl k dispozici parametry stávající stokové sítě, ke které bude stoková síť PZ připojena.  

8.1 Parametry přípojného bodu 

Úsek potrubí, ke kterému se stoková síť PZ bude připojovat je situován 

do přilehlé křiţovatky vedle PZ. Potrubí má v GPO označení B070070 a jeho parametry 

jsem uvedl ve srovnávací tabulce. Tabulka porovnává maximální povolené hodnoty 

potrubí B070070 s reálnými středními hodnotami výstupního potrubí C5. Výsledku 

modelu SWMM v programu EPA 5 jsou pouţity ze simulace 60 minut. 

 

parametry z GPO potrubí B070070 parametry modelu potrubí C5 

nadmořská výška 469,03 m nadmořská výška 478 m  

dimenze 0,5 m dimenze 0,5 m  

prŧtok (Qmax) 126 l.s
-1 

prŧtok (Q)  1,00 l.s
-1

 
* 

rychlost prŧtoku (Vmax) 1,83 m.s
-1

 rychlost prŧtoku (V) 0,32 m.s
-1

 
* 

materiál beton  materiál beton 

     * hodnoty zaokrouhleny na dvě desetinná místa  

Tabulka č. 5: Porovnání přípojného bodu (autor) 

Podle porovnání obou bodŧ jsem zjistil, ţe všechny parametry, které jsem získal 

na základě simulace v modelu SWMM jsou přípustné pro potrubí B070070 a připojení 

PZ k tomuto uzlu se jeví jako bezproblémové. Patrný rozdíl nadmořské výšky mezi 

oběma body jsem se pokusil zanést také do mojí simulace, kdy jsem zmiňovanou část 
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tohoto úseku v modelu upravil. Výpustní bod Ou1 jsem umístil přímo do křiţovatky a 

délku potrubí mezi uzlem J5 a výpustí Out1 jsem musel prodlouţit na 135 m. Převýšení 

terénu tak bylo 9 m a výsledný sklon 6,6%. Po zapnutí kontrolního procesu jsem spustil 

simulaci. Zajímala mě především rychlost proudění vody. Výsledek rychlosti proudění 

ve stoce i při větší délce potrubí činil 0.89 m.s
-1

. Tato hodnota je podle GPO stále 

v normálu. 

 

 8.2 Umělé generování vyšších průtoků 

Pro lepší představu plnění funkčních poţadavkŧ stokové sítě jsem do zkoušení 

při simulaci zařadil úmyslně změnu sráţkových dat, kdy jsem zcela běţné hodnoty, 

které jsem měl k dispozici, poupravil o hodnoty uměle generované. Uměle generované 

hodnoty jsem zvolil postupně stoupající o výšce 10, 20 a 30 mm. Tyto velikosti jsem 

posloupně zařadil do časové řady sráţek určených pro krátkou 60 minutovou simulaci. 

Ostatní vstupní data a podmínky zŧstaly nezměněny. Graf závislosti výšky sráţek na 

čase jsem uvedl pro představu na obrázku.  

 

Obrázek č. 37: Průběh srážek při uměle generovaných hodnotách (autor) 

Evidentní je prudký nárŧst mnoţství sráţek, kdy během 30 minut spadlo 80 

mm sráţek a poté nastal rapidní pokles k nulové hodnotě. Tento úhrn jiţ v realitě 

představuje přívalový déšť, tzn. déšť, který spadl v krátkém čase na malou plochu. 
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Zkouška předpokládala ověření funkčnosti stokové sítě i při enormním sráţkovém 

spadu. Postupně zvyšující se hladinu vody v profilu stok jsem zaznamenal ve čtyřech 

obrázcích, které graficky dokumentují stav prŧtoku ve stoce během simulace. 

 

Obrázek č. 38: Průběh simulace v 14:50 (autor) 

 

 

Obrázek č. 39: Průběh simulace v 15:00 (autor) 
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Obrázek č. 40: Průběh simulace v 15:20 (autor) 

 

 

Obrázek č. 41: Průběh simulace v 15:30 (autor) 

 

Po provedení simulace s uměle generovaným deštěm jsem zjistil, ţe funkčnost 

projektované stokové sítě PZ není ohroţena. Při navrhovaných sráţkách dojde 

k maximální vytíţenosti stoky C3, nacházející se ve střední části stokové sítě. Hodnota 

maximálního prŧtoku (Qmax) ovšem činí 132 l.s
-1

 (viz Obr. č. 41) coţ je hodnota 
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přesahující maximální prŧtok přípojného bodu, která je 126 l.s
-1

. Prŧtočné mnoţství 

vody je únosné pro stokovou síť PZ, ale není únosné pro přípojný bod B070070. 

 

Obrázek č. 42: Statistický přehled průtoku ve stoce C5 (autor) 

Výsledky uměle generované simulace pro přívalové deště ukázaly potřebu 

zmenšení maximálních prŧtokŧ stokovou sítí, zejména při projevech vyšší sráţkové 

činnosti. To je moţné za předpokladu zdrţení odtoku dešťové vody na lokalitě. Za tímto 

účelem byl v ÚS zpracován návrh retenční nádrţe. V poslední kapitole se budu věnovat 

návrhu umístění retenční nádrţe. Pro co nejvhodnější analýzu jsem se rozhodl pouţít 

program MIKE SHE.  
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9. NÁVRH RETENČNÍ NÁDRŢE  

Odpověď na otázku, jak vybrat umístění retenční nádrţe spočívá především 

v posouzení směru proudění a akumulaci povrchového, hypodermického a podzemního 

odtoku. V případě přirozených hydrogeologických podmínek a morfologie terénu se 

retenční nádrţ umisťuje v nejniţším bodě zájmového území. Program MIKE SHE 

od společnosti DHI, který jsem přiblíţil v teoretické části DP, je v tomto případě 

ideální. Podrobnost návrhu vodní nádrţe jsem přizpŧsobil omezenému mnoţství 

vstupních dat. 

  

9.1 Vstupní data 

Simulace v programu MIKE SHE probíhala za pomoci vyuţití převáţně 

sekundárních dat získaných během zpracovávání celé DP. Základ tvořil především 

DMT oblasti, který jsem vytvořil v programech ArcView a ArcMap. Dále jsem pouţil 

sráţková data z meteorologické stanice, pŧdní profil pŧd zjištěný z ZPF a prŧměrné 

hodnoty hydraulické vodivosti. Předmětem simulace bylo namodelování koncentrace 

vody na lokalitě a odtok vody jak jsem se jiţ zmínil.  

 

9.2 Výstupní data 

V rámci výstupŧ, které jsem realizoval, jsem celou provedenou simulaci 

v MIKE SHE vyexportoval do ESRI ASCII rastru abych ji mohl zobrazit v programu 

ArcMap. Po provedení importu uţ stačilo nastavit vhodné zobrazení simulace. Import 

dat v programu ArcMap proběhl pomocí příkazu Arc Toolbox a jeho podúrovní 

Conversion tools → To raster → ASCII to raster. Zobrazení nastavení importu rastru 

z MIKE SHE jsem uvedl na obrázku 43.  
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Obrázek č. 43: Postup importu rastru (autor) 

 

Následující dva obrázky přináší pohled na legendy a grafické výstupy 

simulace. Podle barevné legendy vidíme koncentraci vody v PZ na prvním obrázku. Na 

obrázku druhém jsou opět podle barevné legendy zobrazeny oblasti s probíhajícím 

odtokem v PZ.   

 

 

Obrázek č. 44: Výsledky koncentrace vody v PZ (autor) 
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Obrázek č. 45: Výsledky odtoku v PZ (autor) 

 

9.3 Vyhodnocení modelu MIKE SHE 

Výsledky simulace v programu MIKE SHE ukázaly na koncentraci vody na 

základě DMT, kdy výsledky jasně prozrazují vhodnost umístění retenční nádrţe 

v severozápadní části lokality u obou výstupŧ. Jelikoţ v ÚS je předpokládáno s dvěma 

variantami, a to sice s variantou A na severozápadě a s variantou B na severovýchodě, 

mohu konstatovat, ţe umístění retenční nádrţe v severozápadní části lokality se jeví 

jako vhodnější z dŧvodu plánované zástavby. V případě umístěním retenční nádrţe do 

prostoru severovýchod by pŧvodní urbanistický záměr kolidoval s umístěním retenční 

nádrţe.  

V závěru doplním jen, ţe ať uţ plánovaná výstavba retenční nádrţe bude 

realizována kdekoli, tak se přímo nabízí vyuţitelnost tohoto prostoru k odpočinku 
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zaměstnancŧ přilehlých budov nejenom v letních měsících. Osobně bych doporučoval 

vyuţít pro realizaci zmíněné zpevněné cesty kolem retenční nádrţe a doplnil vhodnými 

okrasnými dřevinami a lavičkami. Retence by vedle hydrologických a optimalizačních 

parametrŧ mohla být vyuţita ve smyslu některého z účelŧ uvedených v podkapitole 3.3 

Retenční nádrţ.     
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Závěr  

Optimalizace stokové sítě případně návrh retenční nádrţe je po technické 

stránce sloţitým procesem od získávání kvalitních vstupních dat přes vyhotovení 

počáteční studie aţ po konečnou realizaci. V diplomové práci jsem se pokusil o 

zhotovení dílčích hodnocení stokové sítě a umístění retenční nádrţe v nové prŧmyslové 

zóně v Třebíči. Společnost VAS a.s. Třebíč, je provozovatelem stokové sítě a investor 

projektu je firma FARMREAL. Tyto subjekty mi poskytly informace o navrhovaných 

parametrech.  

Výstupy a výsledky, kterých jsem docílil v diplomové práci, mi ukazují, ţe obě 

firmy zřejmě počítají s plánovaným rozšiřováním prŧmyslové zóny v budoucích letech 

a proto navrhované změny v územní studii vyhovují z velké části realitě. Zhotovení 

retenční nádrţe se jeví jako nutné z dŧvodu zatíţení stávající stokové sítě a podle 

parametrŧ z generelního plánu městského odvodnění. Vhodné je také vyuţívání dešťové 

vody, jako vody uţitkové. Zadrţení objemu vody na střechách plánované zástavby není 

zanedbatelné a zajisté také přispěje k odlehčení prŧtočných stavŧ stávající stokové sítě. 

To v konečném dŧsledku mŧţe vést ke sníţení finančních nákladŧ spojených s její 

údrţbou a případnými náklady na rekonstrukci. V rámci budoucích projektŧ je dŧleţité, 

aby investoři a provozovatelé vodohospodářských systémŧ počítali s realizací 

retenčních objektŧ a zařízení, která přispějí ke zdrţení odtoku vody i přes zvýšené 

počáteční investice, neboť přítomnost malých nádrţí na povodích dokáţe nejen zmírnit 

prŧtočné stavy v kanalizačních systémech a následně recipientu, ale také ovlivňuje 

místní mikroklima a má význam pro faunu a flóru, coţ je pro pozitivní vývoj krajiny ve 

které ţijeme dŧleţité.  

Je samozřejmé, ţe nejsme nikdy schopni zabránit výskytu hydrologického 

extrému v urbanizovaných oblastech, ale jsme schopni se na tyto jevy připravit nebo 

zmírnit jejich účinek na základě znakŧ, které nám krajina dává a poskytuje. Jako 

transparentní uvedu latinské přísloví, které říká: ,,Lepší neţ jednou chybit – dvakrát 

i třikrát se zeptat“. A myslím tím především nás lidi.  
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