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Anotácia 

Predmetom mojej diplomovej práce je simulácia situácie, kedy by došlo 

k narušeniu hate na vodnom diele Drahovce – Madunice. Úvodne kapitoly načrtnú 

problematiku povodní, nasleduje lokalizácia modelovaného územia a popis prírodných 

pomerov, ako je geológia, hydrológia, klíma a podobne. Nasleduje najdôležitejšia časť a to 

samotné modelovanie. Najprv sú predstavené programové prostriedky a metodika práce 

a následne pokračujú výsledky práce a zhodnotenie. 

 

Kľúčové slová: simulácia, porucha hrádze, Váh, GIS, HEC-RAS, MIKE11 

 

Annotation 

The subject of my thesis is to simulate a situation where the Drahovce - Madunice 

dam would be disrupted. The introductory chapters outline the problems of floods, 

followed by localization of the modeled area and description of natural conditions, such as 

geology, hydrology, climate, and the like. The following is the most important part and that 

is modeling. First part presents software and methods of work, second part is dedicated to 

results and evaluation. 
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Použité skratky 

1D   jednorozmerný (one-dimensional) 

3D   trojrozmerný (three-dimensional) 

DEM   digital elevation model 

DMR   digitálny model reliéfu 

DMT   digitálny model terénu 

DHI   Danish Hydraulic Institute 

GIS   geografický informačný systém  

HEC-GeoRAS   Hydrologic Engineering Center - Geospatial River Analysis System 

HEC-RAS  Hydrologic Engineering Centers River Analysis System 

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

rkm   riečne kilometre / riečna kilometráž 

SHMÚ   Slovenský hydrometeorologický ústav 

SVP   Slovenský vodohospodársky podnik 

ŠGÚDŠ  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

VD   vodné dielo 

VE   vodná elektráreň 

Q   prietok [m3.s-1] 

ŽP   životné prostredie 
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1. Úvod 

Voda ako strategická surovina a najdôležitejšia prírodná zložka má aj svoju 

negatívnu stránku, aspoň z pohľadu ľudstva, ktoré si svoje sídla zakladá práve na brehoch 

vodných tokov. Voda svojou silou, ktorú dokazuje napríklad každú jar pri roztápaní ľadu, 

dokázala tieto sídla ohroziť i zničiť. Preto sa ľudstvo postupne snaží dostať vodu pod 

kontrolu, buduje sieť ochranných hrádzí, priehrad, snaží sa mať nad tokom prehľad, 

reguluje a upravuje riečnu sieť. Popritom sa stále snaží využiť aj jej silu a buduje na 

dostatočne silných tokoch vodné elektrárne. Voda má aj rekreačné a športové využitie pre 

potreby človeka a i z tohto hľadiska dochádza k preformovaniu prírodnej krajiny. Skrátka, 

človek vodu potrebuje, vyhľadávajú ju, ale chce ju mať pokiaľ možno pod svojou kontrolou. 

Rôznymi zásahmi si ale paradoxne škodí, pretože nevhodne upravené toky môžu 

nakoniec zhoršiť priebeh povodní. Cieľom mojej diplomovej práce je simulácia dopadu 

poruchy hrádze na vodnom diele Drahovce – Madunice pri kúpeľnom meste Piešťany a to 

pomocou hydrodynamických modelov a geoinformačných informačných systémov. 

Prvá polovica diplomovej práce je zameraná na predstavenie pilotovaného územia. 

Nejde o podrobný popis všetkých prírodných parametrov, sústredila som sa na 

najdôležitejšie body, ktoré by ale mali čitateľovi práce poskytnúť dostatočný obraz o danej 

lokalite. Nechýbajú ani informácie o vodnom diele Drahovce – Madunice a niečo z jeho 

histórie, zameranej najmä na sanácie.  

Druhá polovica je už samotná simulácia, kde nechýba predstavenie modelovacích 

softwarových prostriedkov. Použité sú programové prostriedky HEC-RAS a MIKE 11 a na 

preprocessing a postprocessing extenzie do ArcView HEC-GeoRAS a MIKE 11 GIS. 
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2. Povodne – úvod do problematiky 

Podľa druhého článku prvej kapitoly Smernice európskeho parlamentu a rady 

2007/60/ES sa pod pojmom povodeň rozumie: „dočasné zaplavenie územia, ktoré 

zvyčajne nie je zaliate vodou. Patria sem povodne spôsobené riekami, horskými 

bystrinami, občasnými vodnými tokmi v oblasti Stredozemného mora a záplavy 

pobrežných oblastí z mora a nemusia sem patriť povodne spôsobené kanalizačnými 

systémami“. Nasleduje definícia povodňového rizika, pod ktorým sa rozumie „kombinácia 

pravdepodobnosti povodne a potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, 

životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojených s povodňou.“ [5] 

 Už z týchto definíc je badať hrozbu vodných tokov a prirodzenú potrebu ľudí sa 

pred ňou chrániť. Tak ako má priaznivé prírodné prostredie a podmienky pozitívny vplyv 

na rozvoj spoločnosti, tak i negatívne až extrémne prejavy prírody vyústili k určitým 

opatreniam. 

 Príčiny vzniku povodní možno rozdeliť podľa ročných období na letný, zimný 

a jarný typ. Letný typ povodní je na našom území spôsobený krátkodobými prívalovými 

dažďami alebo regionálnymi dažďami. Krátkodobé prívalové dažde majú iba krátke no 

intenzívne trvanie s pomerne rýchlym vzostupom vodnej hladiny na tokoch. Regionálne 

dažde postihujú územia s veľkou rozlohou (tisíce až desaťtisíce kilometrov štvorcových) 

a súvisia s atmosférickými frontami alebo cyklonálnou činnosťou. Zimný a jarný typ 

povodní spôsobuje roztápanie snehu a vytváranie a pohyb ľadovej masy v toku rieky. 

Roztápanie snehu sa deje od povrchu smerom dole a zároveň od kontaktu s pôdou či iným 

povrchom smerom hore. Roztápanie môže sprevádzať dážď a naviac stále nerozmrznutá 

pôda zabraňuje vsakovaniu. Povodne spôsobené ľadovými javmi sa vyskytujú ak je 

v priebehu dňa rozdiel dennej maximálnej a minimálnej teploty v zápornom teplotnom 

pásme pod 0°C. Vo vode vznikajú ľadové kryštálky, tie sa spájajú, vznikajú väčšie štruktúry 

a následne uzavrená vrstva ľadu. Ak je koryto toku plytké, majú pri odtoku vzniknuté kry 

tendenciu sa na seba nasúvať, koryto upchávať a spôsobovať bariéry. Možno ešte vyčleniť 

povodne z iných špecifických príčin, medzi ktoré patrí prehradenie toku napríklad 

zosuvom svahu alebo záplavy spôsobené extrémnym vetrom. [6] 

 Povodeň ovplyvňujú viaceré prírodné faktory, napríklad tvar a veľkosť povodia, 

zrážky, lesnatosť, kvalita pôd, antropogénne zásahy, geomorfológia terénu, veľký vplyv má 

stav krajinného prostredia.  
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Zákon č. 7/2010 Z.z o ochrane pred povodňami rozlišuje tri etapy ochrany a to pred 

povodňami, v čase povodňovej situácie a po povodni. Medzi preventívne opatrenia patria 

[24]: 

 „opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú 

retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v 

lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým 

odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia po povrchu 

terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, 

úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných územiach 

 opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je výstavba, údržba, 

oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov; polder je vodná stavba na 

ochranu pred povodňami, ktorej súčasťou je územie určené na zaplavenie vodou 

pre potreby sploštenia povodňovej vlny 

 opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je 

úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných 

hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov 

 opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami, ako je 

výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia zariadení na prečerpávanie 

vnútorných vôd 

 opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je 

odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; 

breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru 

 vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácie plánov manažmentu povodňového 

rizika vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a vyhotovovania 

máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 

 vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov 

 vykonávanie predpovednej povodňovej služby 

 vykonávanie povodňových prehliadok, 

 iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.“ 
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Počas povodňovej situácie fungujú opatrenia „plnenie úloh predpovednej povodňovej 

služby, vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva, zriaďovanie a 

vykonávanie hliadkovej služby, vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, 

vykonávanie povodňových záchranných prác, plnenie úloh a opatrení počas 

mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území, vypracúvanie 

priebežných správ o povodňovej situácii, zabezpečovanie evidenčných prác a 

dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne, iné opatrenia na 

zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, 

kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a opatrenia po povodni sú obnovenie 

základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom 

území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu, 

zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne, 

zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd, analyzovanie príčin 

a priebehu povodne, vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch 

a vykonaných opatreniach, rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa 

vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v 

budúcnosti, iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na 

poučenie z jej priebehu.“ [24] 

Simulácia poruchy hrádze v tejto diplomovej práci by mohla spadať do opatrení po 

povodni, kedy sa analyzujú možné následky na základe určitých skúsenosti, i keď má 

funkciu skôr preventívnu. K poruche vodného diela Drahovce v takom rozsahu, ako 

modelujem v tejto práci nedošlo. VD prešlo niekoľkými sanáciami, ktoré popisujem 

v samostatnej podkapitole. 
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3. Lokalizácia modelovaného územia 

Vodné dielo Drahovce – Madunice sa nachádza na rieke Váh na západnom 

Slovensku južne od mesta Piešťany a východne od obcí Drahovce a Madunice. Hať 

Drahovce leží na 113,4 riečnom kilometráži Váhu. VD spadá do okresov Piešťany, ktorý leží 

severnejšie a okresu Hlohovec. Piešťany ležia v nadmorskej výške 162 m n.m a Hlohovec 

v nadmorskej výške 156 m n. m. 

 

Obrázok 1 - Poloha Piešťan na jednoduchom nákrese Slovenska so zvýraznenou hlavnou riečnou sieťou 

3.1 Rieka Váh 

 Rieka Váh vznika sútokom Čierneho a Bieleho Váhu východne od obce Kráľová 

Lehota. Plocha čiastkového povodia Váhu je 19 660,977 km2 z toho na území Slovenska je 

18 769 km2 (plocha stanovená z údajov v GIS je 18 794 km2), čo ho robí najväčším povodím 

na Slovensku. Dĺžka celého toku je 367,2 km, no celá riečna sieť v rámci povodia má 

takmer 16 000 kilometrov. Dlhodobý priemerný prietok v ústi do Dunaja je 195,8 m3.s-1. 

Povodie Váhu spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je rozdelené do 

štyroch odštepných závodov a to Správa povodia horného Váhu Ružomberok, Správa 

povodia stredného Váhu I. Púchov, Správa povodia stredného Váhu II. Piešťany a Správa 

povodia dolného Váhu Šaľa. Vodné dielo Drahovce - Madunice spadá do záverovej časti 

Správy povodia stredného Váhu II. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., bol založený 

zakladacou listinou číslo 3555/1996-100 podľa ustanovení §12 a 13 zákona č. 111/1990 Zb. 

o štátnom podniku a ďalších. Účelom zmeny je zabezpečenie jednotného štandardu 

vodohospodárskych činností s dôrazom na využitie už vybudovanej materiálno-technickej 

základne a kvalifikovaného ľudského potenciálu, ako i zabezpečenie funkčného 
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ekonomického mechanizmu pri financovaní činností vodného hospodárstva SR, v rozsahu 

činnosti bývalých podnikov povodí, uplatnením takých ekonomických opatrení, ktorými sa 

eliminuje negatívny dopad polohovej rebty na ekonomiku podniku. [24] 

Rieka Váh mala veľký vplyv na sídla ležiace pozdĺž jej brehov, vrátane kúpeľného 

mesta Piešťany. Medzi tie negatívne patrili každoročné záplavy, ktoré postupne vyústili do 

vybudovania ochranných hrádzí. V roku 1837 v diele Horúce pramene a kúpele 

v Piešťanoch a v Uhorsku spomína F. E. Scherer problém, s ktorými sa Piešťany potýkali: 

„Škoda, že sú len veľmi málo chránené proti záplavam rieky, ktorá je najmä na jar 

a v čase výdatných horských dažďov mimoriadne dravá.“ Sila riečneho toku našla taktiež 

uplatnenie vo forme vodných elektrární a tak sa v súčasnosti tiahne od priehrady 

Liptovská Mara až po vodné dielo Drahovce – Madunice sústava priehrad a elektrárni, tzv. 

Vážska kaskáda.  

V povodí rieky Váh je vyhlásených viac ako 300 pásiem hygienickej ochrany 

podzemných vôd s celkovou výmerou 1614,18 km2. Jeden povrchový zdroj je chránený 

v Demäňovskej doline. Na povodí je niekoľko známejších kúpeľov, napríklad Piešťany, 

Trenčianske Teplice, Nimnice, Rajecké a Turčianske Teplice, Lúčky a Korytnica. Na ploche 

1475,69 km2 je chránených štrnásť vodárenských tokov s dĺžkou viac ako 250 kilometrov. 

Neďaleko Martina sú dve plniarne minerálnych vôd – Budišská a Fatra, pri Piešťanoch je 

prameň Lucka plniaci flaše rovnomennej dojčenskej vody. [10, 11] 

 

Obrázok 2 - Sútok umelo vybudovaného Biskupického kanálu a rieky Váh v Piešťanoch, foto: B. Miklášová, 
október 2011 
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Úprava rieky v priebehu vekov 

Na rieke Váh došlo v priebehu rokov k niekoľkým úpravam. Prvé využitie bolo na 

prirodzenú splavnosť rieky a umelých zásahov bolo minimálne, išlo iba o jednoduché 

protipovodňové opatrenia. Z kroník zo 16. storočia vyplýva potreba úpravy Váhu 

v dôsledku ničivej sile rieky a častým záplavam. V polovici 17. storočia bolo presmerované 

koryto Váhu pri Trenčíne, kde Váh ohrozoval Trenčiansky hrad. O pár desiatok rokov 

neskôr, kvôli ohrozeniu hradieb v Leopoldove nariadil Karol VI. zmenu smeru v tejto časti, 

avšak o 31 rokov neskôr nariadila Mária Terézia návrat Váhu do pôvodného koryta, 

pretože pre zmenu ohrozoval obec Hlohovec. Niektoré severné regióny aplikovali projekt 

zhotovený Ing. Grubertom z roku 1765. Ďalší projekt vypracoval o desať rokov neskôr Ján 

Nepomuk. 

Jednu z najväčších povodní v údolí Považia bola tá z roku 1813, o ktorej sa často 

píše ako katastrofická. Napríklad Piešťany majú málo dochovaných starších stavieb práve 

kvôli častým povodniam a práve povodeň z augusta 1813 zničila alebo výrazne poškodila 

takmer všetky budovy tej doby. Pri tejto povodni prišlo o život viac ako 240 ľudí 

a spôsobila nevyčísliteľné škody na majetkoch ľudí od Liptova cez Piešťany až ďalej na juh. 

Rok 1870 priniesol ďalší projekt na úpravu toku rieky, korý mal vypracovať 

zalážený Inžiniersky úrad pre úpravu Váhu. O štyri roky neskôr bolo založené Družstvo 

proti zátopám na ľavom brehu Váhu a v roku 1888 Družstvo proti zátopám na pravom 

brehu Váhu a dolnom Dudváhu. Tie postupne vybudovali obojstranné hrádze, 

odvodňovacie kanály aj niekoľko čerpacích staníc. Začiatkom 20. storočia došlo k zrušeniu 

expozitúry pre úpravu rieky Váhu v Trenčíne, ktorá bola nahradená štátnou stavebnou 

správou pre úpravu Váhu, opäťso sídlom v Trenčíne. V rokoch 1870 až 1918 došlo 

k deväťdesiat jedna úpravam na brehoch. Za ďalších desať rokov došlo k ďalším 164 

miestnym úpravam brehov. V tomto období došlo tiež k viac ako dvesto miestnym 

reguláciam koryta Váhu. Ďalším výrazným projektom úpravy Váhu je Generálny projekt na 

sústavnú úpravu rieky, splavnenie a využitie vodnej sily z roku 1930, ktorý mal štyri ciele: 

 vyriešenie odtokových pomerov údolia pomocou úpravy koryta Váhu 

 využitie vodnej sily Váhu a zapojiť sa do elektrifikácie Váhu 

 vodná doprava a splavnosť Váhu 

 zlepšenie zásobovania obcí a priemyslu vodou a poľnohospodáske využitie 
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V projekte sa rátalo s reguláciou koryta, budovaním ochranných hrádzi a vodných 

nádrží. Rozpočtové náklady predstavovali vtedy 370 mil. slovenských korún len na 

sústavnú úpravu Váhu, na splavenie sa predpokladali náklady 2100 milionov slovenských 

korún. Realizácia začína v 30. rokoch 20. storočia a to budovaním veľkých priehrad 

a nádrží. Bola vybudovaná prvá vážska kaskáda v Dolných Kočkovciach v Trenčíne, 

nasledovali kaskády v Ilave, Dubnici a v Trenčíne. Výstavba 2. vážskej kaskády pokračovala 

po 2. svetovej vojne, kedy bola vybudovaná hať Trenčianske Biskupice, v rokoch 1949 -

 1960 bola vybudovaná gravitačná betónová priehrada a vodná elektráreň Nosice 

a v rokoch 1956 až 1960 bolo vybudované viacúčelové vodné dielo Drahovce – Madunice. 

Čo sa týka projektu splavenia Váhu, tak ten bol rozčlenený na štyri etapy podľa 

úsekov prepojenia, ktoré mali postupovať v poradí Komárno – Sereď, Sereď – Púchov, 

Púchov – Žilina a Žilina – Bohumín. Splavenie od Komárna po Žilinu predstavuje dĺžku 

vodnej cesty 240 kilometrov, projekt medzi Žilinou a Bohumínom s napojením na rieku 

Odra by vyžadoval vybudovanie 98 kilometrov dlhého prieplavu.   [10, 25, 26].  

3.2 Vodné dielo Drahovce - Madunice 

VD Drahovce – Madunice je viacúčelové vodné dielo, ktoré sa nachádza medzi 

mestami Piešťany a Hlohovec na západe Slovenska. Je súčasťou Vážskej vodnej kaskády, 

rozsiahlej siete priehrad a elektrárni na rieke Váh. VD Drahovce - Madunice je posledné 

dielo kaskády a leží na 119,200 až 101,200 rkm. Jeho hlavné časti sú: 

 vodná nádrž Sĺňava 

 hať Drahovce 

 vodná elektráreň Madunice 

 prívodný kanál k VE Madunice 

 plavebná komora 

 odpadový kanál pod VE Madunice 

Vodná nádrž Sĺňava má celkový objem 12,5 mil. m3, zatopená je plocha 4,3 km2. 

Povodie k profilu hate má plochu 10 288,86 km2. Priemerný ročný úhrn zrážok je 611 mm 

a priemerný ročný prietok je 150,2 m3.s-1. Hať Drahovce, ktorej porucha je predmetom 

simulácie má šesť polí, každé široké 16 metrov, s dilatačnými škárami sú bloky od seba 

vzdialené 22,20 metrov. Celková dĺžka hate je 132 metrov, polia hradí hákový dvojsegment 

vysoký 7,8 metra a široký 16 metrov. Osem tabúľ s výškou dva metre tvorí pomocné 

hradenie. Celková, respektíve maximálna prietočná kapacita hate je 3400 m3.s-1. V ľavej 
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časti hate je vybudovaný rybovod. Okolo nádrže Sĺňava sa v celkovej dĺžke 7,2 km tiahnú 

zemné štrkopieskové hrádze s výškou maximálne 8,9 m.  

 

Obrázok 3 - Rez haťou Drahovce [16] 

Hať Drahovce bezprostredne nadväzuje na vodnú nádrž Sĺňava. VD Drahovce – 

Madunice bolo vybudované v rokoch 1956 – 1960 a plní viaceré funkcie [11, 12]: 

 akumuluje a dodáva vodu na závlahu poľnohospodárskych pozemkov 

 redukuje a čiastočne znižuje prietok veľkých vôd Váhu pod haťou Drahovce 

 má protipovodňovú funkciu, chráni 4500 ha poľnohospodársky 

využívaných pozemkov aj obce 

 zabezpečuje odber vody pre jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach 

 slúži na rybolov 

 je to vyhľadávaná lokalita na rekreačné aj športové účely 

 vodná doprava 

 slúži na ochranu vzácneho vtáctva, ktoré hniezdi a zimuje na ostrove Čajka 

s rozlohou 2,8 ha na Sĺňave, ktorý bol umelo vybudovaný v rokoch 1976 – 

1978 a je dôležitou migračnou cestou, na základe čoho je vyhláseným 

chráneným ornitologickým priestorom 

 chráni termálne žriedla v Piešťanoch 

 energetické využitie 
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Prevádzka a sanácie vodného diela 

Vodné dielo bolo vybudované v rokoch 1956 – 1960. Skúšobná prevádzka trvala sedem 

rokov. Vzhľadom na prítomnosť termálnych kúpeľov Piešťany bolo nutné vybudovať aj 

ochranné prvky, ktoré by zabránili narušeniu bahniska v Obtokovom ramene Váhu, kde sú 

horúce vývery a chránili sa termálne žriedla na Kúpeľnom ostrove.  

Prvá sanácia hate bola už počas skúšobnej prevádzky, kedy sa po napustení nádrže 

Sĺňava časť zeminy zosunula. Zmiernil sa vtedy sklon svahu a boli vybudované filtre pri 

odvodňovacej ryhe. Súčasťou sanácie boli aj výrony vody v pravej strane hrádze. 

Nepriaznivý vplyv na hať má vlnobytie, ktoré narušuje návodné opevnenie. Stabilita 

hrádze bola sanovaná v dvoch etapách a po celom obvode hrádze. Prvá časť prác bola 

spravená v roku 1968 počas revízie. Po nej nasledovala druhá etapa, kedy sa ešte 

dodatočne dosypával prísyp. Ľavá časť hrádze sa znovu sanovala v rokoch 1971 – 1976, 

opäť pridaním štrkopieskovým prísypom a makadamovým opevnením hornej časti. Počas 

prevádzky dochádzalo k opravám na návodnej strane hrádze, ktoré boli poškodené práve 

vlnovým režimom. 

Druhá revízia sa uskutočnila až v roku 2007, kedy došlo po 39. rokoch k druhému 

vypusteniu Sĺňavy. Účelom bola revízia a oprava hate, plavebných komôr, mostných 

pilierov i betónových plôch, čistenie dna vodnej nádrže a ďalšie práce v prístave Ratnovce, 

a kanáloch v Hornej Strede a Maduniciach. Vypúšťanie začalo v pondelok 3. 

septembra, o štyri dni bola hladina o 5 metrov nižšie. Váh tiekol iba v svojom pôvodnom 

koryte, sanácia sa dotkla viac ako 25 kilometrov dlhého úseku. Územie sa znovu napúšťalo 

31. októbra toho istého roku a napúšťanie trvalo štyri dni, pričom sa hladina o jeden meter 

zdvíhala približne za dve hodiny. Po opätovnom napustení priehrady sa objavili priesaky 

do potoka Dubová a bolo nutné na týchto miestach vybudovať ďalšie prísypy. V súčasnosti 

sa takmer do stredu nádrže tiahne násyp, ktoré účel je odkláňať prúd rieky a tým zabrániť 

vymielaniu dna.  
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Obrázok 4 - hať Drahovce, foto: B. Miklášová, marec 2014 
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4. Prírodné pomery  

4.1 Geomorfologické členenie 

Úsek na ktorom je VD Drahovce – Madunice  vybudované patrí do 

geomorfologického celku Podunajská pahorkatina. Na západe sa oblasť vyzdvihuje 

v jadrovom pohorí Malá Fatra a na východe v bezprostrednej blízkosti mesta Piešťany 

stúpa do pohoria Považský Inovec. Slovensko je súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy a na 

území Slovenska sa delí do dvoch podsústav - Karpaty a Panónska panva. Tie sa ďalej 

členia na provincie, subprovincie a oblasti. Podunajská pahorkatina je jedným z dvoch 

celkov geomorfologickej oblasti Podunajská nížina, ktorá sa rozkladá v subprovincii Malá 

dunajská kotlina provincie Západopanónska panva. [1] 

 

 

Obrázok 5 - Geomorfologické členenie Slovenska podľa Kočický a Ivanič, 2011 so zvýrazneným záujmovým 
geomorfologickým celkom 
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Podunajská pahorkatina 

Podunajská pahorkatina je severná a o niečo hornatejšia časť geomorfologickej 

oblasti Podunajska nížina. Je to najväčší geomorfologický celok na Slovensku, ďalej sa 

člení na jedenásť podcelkov. Hraničí s Malými Karpatami na západe, s Považským 

podolím, Považským Inovcom, Strážovskými vrchmi, Tríbečom, Pohronským Inovcom 

a Štiavnickými vrchmi na severe, ďalej Krupianskou planinou na východe, k juhu 

nasleduju štátna hranica s Maďarskom a celok Burda a na juhozápade s Podunajskou 

rovinou.  

Podložie je tvorené neogénnymi sedimentami tvorenými štrkmi, pieskami a ílmi. 

Na nich spočívajú bohaté nánosy kvartérnych štrkopieskových sedimentov. Na tektonické 

poruchy sú naviazané termy i studené pramene minerálnych vôd (napríklad Piešťany). 

Z pôd sa najčastejšie vyskytujú úrodné černozeme a hnedozeme. 

4.2 Geologické, hydrogeologické a hydrologické 

pomery 

Geologická stavba Slovenska je tvorená Západnými Karpatami, ktoré sa rozdeľujú 

na Vonkajšie, Centrálne a Vnútorné, prípadne na externidy a internidy, ďalej 

popríkrovovými formáciami Západných Karpát a Neovulkanitmi. Západné Karpaty sa 

vyznačujú príkrovovou stavbou a majú zonálne usporiadanie. Tektonika v terciéri 

ovplyvnila morfologické členenie. Delenie na externidy a internidy je z hľadiska horninovej 

náplne a veku tektoniky jednotiek. Vrásnenie interníd skončilo pred vrchnou kriedou 

a externidy boli vrásnené v terciéri. Tieto jednotky oddeľuje dlhý a úzky pás nazývaný 

Bradlové pásmo, ktoré bolo zvrásnené v oboch obdobiach.  

Panvy neogénu tvoria výplň depresií, ktoré vznikli pri tvorbe oblúku Západných 

Karpát a vznikali až na záver horotvorných procesov. Sedimentárna výplň má mocnosť aj 

niekoľko kilometrov a je pomerne rôznorodá, zastúpené sú íly, štrky, piesky, uhoľné aj 

vulkanoklastické formácie a evapority. Tie sa usadzovali v morskom, v brakickom, riečnom 

i kontinentálnom prostredí. Neogénne panvy v Západných karpatoch sa delia na dve 

skupiny. Medzi veľké panvy patria Viedenská, Dunajská a Východoslovenská a medzi 

vnútrohorské depresie a kotliny zapĺňané jazernými a riečnymi usadeninami v strednom 

miocéne až pliocéne patria Trenčianska, Ilavská, Bytčianska, Turčianska, Žiarska, 

Zvolenská, Slatinská, Breznianska, Hornonitrianska, Podtatranská a Oravská. Produktom 

neogénneho zaoblúkového vulkanizmu sú neovulkanity v stredoslovenskej 

a východoslovenskej oblasti, ktoré tvoria pohoria Vtáčnik, Štiavnické vrchy, Kremnické 

vrchy, Vihorlatské vrchy a ďalšie. [2] 
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Vodné dielo Drahovce – Madunice leží na popríkrovových formáciach Vnútorných 

Západných Karpát, ktoré sú tvorené horninami vrchnej kriedy a najmä terciéru. Tie 

diskordantne a transgresívne prekrývajú príkrovovú stavbu. Medzi popríkrovové formácie 

sa zaraďujú aj horniny kvartéru. Geológia na území VD Drahovce – Madunice je tvorená z 

kvartérnych i neogénnych usadenín, podložie hate Drahovce je tvorené nepriepustnými 

ílmi, piesočnatými hlinami, ktoré sú málo priepustné a nad nimi sa nachádzajú štrkopiesky 

a hlinité spraše. Podložie VE Madunice je podobné, nájdeme tu neogénne hliny s malou 

priepustnosťou a plastické piesočnaté íly.  

Hydrogeológia 

Územie Slovenska je rozčlenené na 141 hydrogeologických rajónov. Oblasť 

v Piešťanoch patrí podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 29. apríla 2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, 

environmenátlnych cieľoch a o vodnom plánovaní, do hydrogeologického rajóna, ktorý sa 

označuje ako Q 048 Kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa – Galanta. 

Označenie hydrogeologického rajónu a subrajónu je v súlade s Hydrogeologickou 

rajonizáciou Slovenska z roku 1995. Označenie Q je pre rajón budovaný kvartérnymi 

sedimentmi. 

Podunajská nížina má vďaka fluviálnym sedimentom tak dobré hydrogeologické 

prostredie, že sa radí k najvýznamnejším rezervoárom podzemnej vody s vysokou kvalitou. 

Hlavným donátorom sú zrážky a povrchové vody. V Piešťanoch prikrývajú dvadsaťsedem 

metrov hlboké kvartérne fluviálne sedimenty kolektor minerálnych vôd.  

Pozdĺžny profil naprieč hydrogeologickou štruktúrou piešťanských termálnych vôd, 

ktorý bol vypracovaný Katedrou zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty STU [13] 

podáva bližšie informácie o hydrogeologickej situácii v lokalite pri hati Drahovce. 
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Obrázok 6 - Pozdĺžny profil naprieč hydrogeologickou štruktúrou piešťanských termálnych vôd [13], Legenda: 
1. kvartérne riečne sedimenty – štrky, piesky, 2. neogénne konglomeráty (zlepence), 3. neogénne íly, 4. 

neogénne pieskovce, 5. mezozoické sedimenty s triasovými karbonátmi a evaporitmi 

Hydrologické členenie rozdeľuje Váh na čiastkové povodia, VD Drahovce – 

Madunice a záujmová oblasť sa nachádza na rozhraní dvoch povodí, a to Váh od zaústenia 

Nosického kanála pod zaústenie Biskupického kanála s číslom hydrologického poradia 4-

21-09, ktoré je severnejšie položené a naň prirodzene naväzuje čiastkové povodie Váh od 

zaústenia Biskupického kanála po ústie Nitry s číslom hydrologického poradia 4-21-10. 

Tabuľka číslo 1 ukazuje hydrogeologickú charakteristika hornín, respektíve výskyt 

priepustnosti hornín v percentách z celkovej plochy povodia.  

V severnejšom povodí prevažujú nepriepustné až slabo priepustné horniny, ktoré 

tvoria spolu 69,3 % z celkovej plochy povodia. Naopak v južnejšom povodí je ich o polovicu 

menej a to 32,2 %. V severnejšom povodí tvorí 30,4 % z celkovej plochy povodia horniny 

slabo a veľmi dobre priepustné, kdežto v južnejšom je opäť tento výskyt opačný a dobre 

prepustných hornín je 58,1 % z celkovej plochy. V južnejšom povodí 4-21-10 sa vyskytujú aj 

krasové oblasti, avšak tie priamo do simulovaného územia nezasahujú, ani sa ho nijak 

nedotýkajú. 
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Výskyt priepustnosti hornín v % z celkovej plochy povodia 

Popis T  [m2.s-1] Čiastkové povodie 

4-21-09 4-21-10 

nepriepustné 
až veľmi slabo 

priepustné 
<1.10-4 39,3 3,3 

slabo 
priepustné 

1.10-3 - 1.10-4 30,3 28,9 

slabo až dobre 
priepustné 

1.10-2 - 1.10-3 18,3 43,6 

dobre až  
veľmi dobre  
priepustné 

>1.10-2 12,1 14,5 

krasové  
oblasti  

- 9,7 

Tabuľka 1 - Výskyt priepustnosti hornín v % z celkovej plochy povodia 

4.3 Pedologické pomery a lesnatosť 

Okolie mesta Piešťany, obzvlášť v nížinnej časti sa vyznačuje úrodnou pôdou. 

Odlesneným úbočiam dominujú hnedozeme a vo vyššie položených oblastiach sú menej 

úrodné podzolované pôdy. VD Drahovce – Madunice sa nachádza na území dvoch okresov, 

a to okres Piešťany a okres Hlohovec. 

Poľnohospodárska pôda zaberá takmer 65 % územia v okrese Piešťany a 73 % 

v okrese Hlohovec. V Piešťanskom okrese je zloženie pôdnych typov zastúpené 

hnedozemami s celkovým podielom 28,63 % z poľnohospodárskej pôdy, ďalej čiernicami 

s 24,35 %, regozemami s 14,56 %, černozemami s 14,50 %, fluvizemami s 11,26 % a 

kambizemami s 2,40 %. Zastúpenie pod 2 % majú rendzina (1,78 %), livizem (1,06 %), 

pseudoglej (0,42 %), litozem a ranker (0,30 %), organozem (0,29 %) a slej (0,06 %). 

V okrese Hlohovec je zastúpenie pôdnych typov regozem s podielom 28,06 % 

z poľnohospodárskej pôdy, hnedozem s 26,42 %, čiernica s 16,2 %, fluvizem s 14,71 % 

a černozem s 12,20 %. Menej ako dvoma percentami sú zastúpené ešte typy rendzina 

(1,66 %), pseudoglej (0,72 %) a slej (0,03 %). 
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Na klasifikáciu pôd slúži diagnostický pôdny horizont. Ide o vrstvy pôdy s určitými 

ktitériami slúžiacimi na identifikáciu a klasifikáciu pôd. Diagnostické horizonty sa delia na 

nadložné, povrchové a podpovrchové. Štyri najzákladnejšie horizonty sú O – nadložný 

organický horizont, ktorý obsahuje organickú hmotu vo viac ako 30 % objemu, ďalej 

povrchový A - horizont, resp. humusový horizont s minerálnou povahou a tmavej až 

čiernej farby a dva podpovrchové horizonty B – metamorfický horizont, ktorý je obohatený 

a je červenej až hnedej farby a C – pôdotvorný horizont, respektíve substrát z ktorého pôda 

vzniká. 

Černozem predstavuje karbonátový alebo silikátový veľmi kvalitný A horizont. 

Vyskytuje sa na sprašiach aj nivných sedimentoch, miestami na sprašových hlinách a 

využitie má ako orná pôda. Podobne čiernica sa vyskytuje v nivách tokov. Vzniká na 

nespevnenom C horizonte. Vzniká lužným a glejovým pôdotvorným procesom. Fluvizem 

má ochrický A horizont, ide o svetlý horizont s obsahom organického uhlíku nad 0,3 %, 

ktorý sa vyvinul na silikátovom alebo karbonátovom substráte. Hnedozem predstavujú 

A a B horizonty svetlej farby s humusom do 2 %. Vznikajú na sprašiach, neogénnych 

sedimentoch i nížinnách a pod listnatými lesmi. Výraznejší je B horizont obohatený ílom. 

Kambizem sa staršie označuje aj ako hnedá lesná pôda. Dominuje B horiznot hnedej farby, 

ktorý vznikol brunifikáciou. V nížinách je viazaný na listnaté lesy, sady a vinohrady. 

Litozem je iba plytká pôda s A horizontom vznikajúca na pevných horninách. Organozem 

sa staršie nazýva ako rašelinová pôda, O horizont býva hlbší ako pol metra. Jeho 

pôdotvorný substrát tvoria rašeliny všetkých typov. Podzol má eluviálny horizont sivej 

farby, je kyselý a chudobnený na organické látky. Vzniká podzolizáciou, chemickým 

rozkladom minerálov a ich premiestňovaním v kyselých pôdach. Pseudoglej je pôda 

s prevažne mramorovým B horizontom, vzniká procesom striedania vlhkého a 

vyschnutého prostredia. Regozem, kedysi označovaná ako mačinová pôda, predstavuje 

A horizont, je z nespevnených sedimentov, tvorená najmä eolickými sedimentami. 

Rendzina má karbonátový A horizont z pevných hornín ako vápenec a dolomit, vzniká 

prevažne akumuláciou humusu kde nedochádza k zvetrávaniu a transportu. [7] 

Lesnatosť severnejšieho povodia 4-21-09, ktoré má rozlohu 898,0 km2 je na 

rozlohe 285,3 km2, čo predstavuje 31,8 %, z toho 5 % sú zastúpené ihličnaté dreviny a 95 % 

listnaté. Plocha južnejšieho povodia 4-21-10 je 1 106,8 km2 a lesnatosť je 13,5 %, čiže 

149,0 km2. Z tejto plochy je 5,6 % drevín ihličnatých a 94,4 % listnatých. 
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4.4 Klimatogeografia 

 

Obrázok 7 - Klimatickogeografické typy Slovenska [17]  

Územie Slovenska je rozdelené na tri základné klimatickogeografické typy, a to: 

 nížinná klíma s miernou inverziou teplôt 

 kotlinová klíma s veľkou inverziou teplôt 

 horská klíma s malou inverziou teplôt 

 

VD Drahovce – Madunice sa nachádza v oblasti nížinnej klímy klimaticko-

geografického typu a prevažne teplého subtypu, ako vyplýva i z obrázku č. 7. Pre nížinnú 

klímu prevažne teplú je charakteristický interval ročného úhrnu zrážok 650 – 700 mm, 

teploty v januári v rozmedzí -4 °C až -1,5 °C a teploty v júly v rozmedzí 15,5 °C až 19,5 °C. 

Priemerná ročná teplota je 9,2 °C a ročný priemer slnečného svitu je 2147 hodín. 
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5. Úvod do problematiky environmentálneho 

modelovania 

Vzhľadom na tému diplomovej práce si dovolím načrtnúť úvod do modelovania 

s dôrazom na hydrologické modelovanie. Pod pojmom environmentálne modelovanie si 

môžeme predstaviť počítačové modelovanie situácií alebo procesov v oblasti ŽP, ktoré by 

mohli nastať, prípadne už nastali a to prostredníctvom riešení modelov s využitím GIS. 

Modely majú využitie napríklad v rámci plánovania alebo prevencie v danom obore. 

V rámci hydrológie môžeme rozlišovať medzi zrážkovo-odtokovými modelmi 

a hydrodynamickými modelmi. Medzi ďalšie modely úzko spojené s prírodou a jej vodnou 

zložkou patrí ešte modelovanie erózie, modelovanie plavenín v toku, závislosť erózie 

a lesnej zložky a ekologické modely. Hydrologické modely nachádzajú uplatnenie pri 

predpovedaní povodní, analýze zaplavených území, respektíve ohrozenosťou územia 

povodňami a pri extrémnych alebo havarijných situáciach, ako je práve porucha na 

vodnom diele. 

Proces modelovania spočíva zjednodušene v troch krokoch. V prvom tzv. 

preprocessing sa uplatňuje GIS, kde sa analyzuje a schematizuje sledované územie 

(napríklad povodie). Následuje druhý krok, export do modelu (zrážkovoodtokový, 

hydrodynamický, erózny...) kde prebieha simulácia a predikcia. Posledným krokom, tzv. 

postprocessing je analýza výstupých údajov a vizualizácia v prostredí GIS. 

V súčasnosti existuje široka škála programových prostriedkov určených na 

modelovanie, spomeniem aspoň najznámejšie a najvyužívanejšie. Medzi 

zrážkovoodtokovými modelmi našli uplatnenie programy HEC-HMS, MIKE SHE, 

TOPMODEL, HYDROG, GSSHA a SIMWE z hydrodynamických modelov sa uplatnili 

HEC-RAS a MIKE 11.  

Bez správnych a dostatočných vstupných dát je ale i ten najlepší program bezradný.  

Na hydrologické modelovanie sú potrebné dve skupiny vstupných dát, a to dáta statické, 

ktoré popisujú oblasť, kde počas simulácie nedochádza k výraznejšej zmene a ďalej sú to 

dáta dynamické, ktoré závisia na časovej variabilite. Pod statickými datami si môžeme 

predstaviť údaje o geomorfológií terénu, hydrologickej sieti, zalesnení, pôdach alebo 

ďalšom vegetačnom pokryve. Dynamické data reprezentujú prvky meniace sa v čase a to 

predovšetkým meteorologické javy (teplota, zrážky, výška a hodnota vodnej hladiny alebo 

snehovej pokrývky, prietoky). [3]  
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6. Použité programy 

6.1 ArcGis 

ArcGIS je informačný systém a platforma na jednoduché vytváranie, zdieľanie 

a využívanie GIS, ktorý vyvíja firma ESRI (Environmental System Research Institute). 

Firma bola založená v roku 1969 a prvý komerčný produkt vyvinula o štyri roky neskôr.  

Svoje webové stránky www.esri.com firma spustila v roku 1994 a o rok neskôr 

zamestnávala tisíc zamestnancov. Software firmy ESRI je určený na zobrazovanie, analýzu 

a spracovanie geografických dát. Využitie má teda pri preprocessingu a príprave dát i ako 

postprocessing  spracovania dát a následne vytvorenie máp. 

ArcGIS je komplexná sada produktov, nejedná sa iba o jeden program. Podľa 

prístupnosti na jednotlivé zariadenia je ArcGIS dostupný v desktopovej, serverovej aj 

mobilnej verzii. Najrozšírenejší produktový balík je ArcGIS Desktop, kde sú dostupné 

produkty ArcView, ArcEditor a ArcInfo. V rámci ArcView sú k dispozícií aplikácie ArcMap, 

ArcCatalog, ArcToolbox a ďalšie, ktoré zvládnu návrh a tvorbu máp, obsahujú nástroje na 

prácu s mapami a vedia spracovávať priestorové dáta. 

Existuje viacero možností prepojenia hydrologického modelu s GIS. Sui a Maggio 

(1999) uvádzajú štyri spôsoby, a to zahrnutie GIS priamo do hydrologického modelu, 

napríklad systém WMS (Watershed Modeling System), potom zapojenie hydrologického 

modelu do GIS, napríklad model SWAT (Soil and Water Assessment Tool). 

Najpoužívanejším spôsobom je voľná väzba, kde sú GIS data spracované do formátu, ktorý 

vyžaduje daný model, prostredníctvom produktov GeoHMS alebo GeoRAS. 

S exportovanými datami vie pracovať napríklad program HEC-RAS. Posledným spôsobom 

je tesná väzba, pri ktorej je vyžadovaný program spájajúci GIS a konkrétny model, a to 

prostredníctvom napríklad NET platformy. 

ArcGIS má široké využitie v problematike hydrologického modelovania. V spojení 

s ďalšími programami určenými na numerické modelovanie, ako MODFLOW, MIKE11, 

HEC-RAS má využitie na vyhodnotenie akosti vody, modelovanie transportu látok, 

matematické modelovanie prúdenia vody v 2D i prúdenie podzemnej vody. 

Na pre- a postprocessing v tejto diplomovej práci bol použitý program ArcMap 

verzia 10.2 a extenzie Spatial Analyst, 3D Analyst a ArcHydro. [3, 21] 

http://www.esri.com/


Barbora Miklášová: Simulácia dopadu poruchy hrádze VD Drahovce 

 

2014  21 

 

Obrázok 8 - Náhľad na pracovné prostredie v programe ArcMap 

6.2 HEC-RAS 

HEC-RAS je pomerne nenáročný jednodimenzionálny freeware (voľne šíriteľný 

program), ktorý vyvinulo hydrologické centrum US Army Corps of Engineers - Hydrologic 

Engineering Center na spracovanie dát a výpočty ustáleného a neustáleneho prúdenia 

v 1D. V súčasnosti má taktiež podporu numerického riešenia transportu sedimentov 

a čiastočne i kvality vody. Tým, že je 1D, umožňuje modelovať výšku zmeny hladiny iba 

v smere toku. [3, 22] 

HEC-RAS je verifikovaný a validovaný model a mimoriadne využívaný najmä 

v Spojených štátoch amerických, uplatnenie tak našiel aj na platforme ArcHydro od firmy 
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ESRI. Súčasťou modelu je preprocessor a postprocessor HEC-GeoRas, ktorý je dostupný 

pre ArcView GIS. Tento program dokáže komplexnú schematizáciu pre HEC-RAS.  

V rámci postprocessingu je schopný generovať hladiny a záplavové zóny v projekte 

GIS. [11] 

Na preprocessing dát som využila HEC-GeoRAS pre ArcView GIS 3.2 a dáta následne 

spracovala v programe HEC-RAS s verziou 4.1.0. Výsledky simulácie som exportovala 

a rozlivy zobrazila opäť pomocou HEC-GeoRAS. 

 

Obrázok 9 - Základné dialógové okno programu HEC-RAS 

 

Obrázok 10 - Editor geometrických dát 
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Obrázok 11 - Editor priečneho profilu 

6.3 MIKE11 

Aj MIKE11 je 1D hydrodynamický model, avšak ide o komerčný produkt vyžadujúci 

licenciu. Software vyvinula spoločnosť DHI (Danish Hydraulic Institute) a je dostupný na 

ich webe www.dhigroup.com. Program je možné použiť aj v demo verzii, avšak 

s obmedzenými možnosťami schematizácie a ukladaním niektorých typov súborov 

(napríklad je možné pracovať s iba menej ako desiatimi priečnymi profilmi). MIKE 11 je čo 

sa týka zamerania podobný ako HEC-RAS avšak s pokročilejšími fuknciami na úpravu. Na 

preprocessing a postprocessing existujú funkčné doplnky MIKE 11 GIS a s extenziami 

Spatial a 3D Analyst je MIKE kompatibilný s ArcGIS. Funguje obdobne ako HEC-RAS, kde 

sa dá v rámci preprocessingu pripraviť schéma riečneho toku a v rámci postprocessingu 

generuje hladiny a prípadné rozlivy v digitálnom modely terénu. Na jednoduché 

prehliadanie slúži freeware Mike View. MIKE 11 simuluje ustálené aj neustálené prúdenie 

v korytách prírodných i umelo vybudovaných tokov a vie si poradiť aj s technickými 

stavbami ako sú nádrže, mosty, priehrady a podobne.  

Na výpočet prúdenia vody v koryte toku využíva štyri metódy, dynamickú vlnovú 

aproximáciu, difúznu vlnovú aproximáciu, kinematickú vlnovú aproximáciu a metódu 

Muskingum a Muskingum-Cunge. Prvá spomínaná metóda sa využíva na výpočet 

neustáleného prúdenia, vrátane zrýchlenia a vzdúvania hladiny, takže najmä pre extrémne 

odtokové situácie. Difúzna vlnová aproximácia pracuje v pohybovej rovnici s faktorom 

drsnosti koryta, gravitáciou a hydrostatickým gradientom, kinematická vlnová 

http://www.dhigroup.com/
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aproximácia pracuje s gravitáciou a drsnosťou koryta pomocou Manningovho vzťahu. 

MIKE 11 obsahuje aj modul na riešenie transportu sedimentov a rozpostených látok ako 

i kvality vody. [3, 23] 

 

Obrázok 12 - Preprocessing pre MIKE11 

 

Obrázok 13 - pracovné okná v MIKE 11  
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7. Simulácia v HEC-RAS 

Za účelom vypracovania diplomovej práce mi poskytol Slovenský hydrometeorologický 

ústav dáta z monitorovacej stanice kvantity povrchových vôd. N-ročné prietoky sú 

vyjadrené v tabuľke č. 2 a ide o údaje z monitorovacej stanice pri VD Drahovce - Madunice. 

Priemerný ročný prietok je 150 m3.s-1. 

Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
860 m3.s-1 1340 m3.s-1 1530 m3.s-1 1710 m3.s-1 1970 m3.s-1 2080 m3.s-1 

Tabuľka 2 - N-ročné prietoky na simulovanom území 

 Preprocessing prebiehal v programe HEC-GeoRAS, odkiaľ boli z digitalného 

modelu terénu exportované data, konkrétne samotný vodný tok, brehové línie, záplavové 

územie a priečne profily. V samotnom programe HEC-RAS boli editované ešte objekty na 

toku, tzn. bola pridaná vodná nádrž Sĺňava a hať Drahovce, ktorej porucha je predmetom 

simulácie. Podrobný návod na zostavenie modelu popisuje napríklad manuál dostupný na 

stránkach US Army Corps of Engineers http://www.hec.usace.army.mil/ [22]. Ďalej bola 

upravená dolná časť koryta podľa schém priečnych profilov, ktoré poskytol SVP Odštepný 

závod Piešťany Správa povodia stredného Váhu II. 

 Hodnota Manningovho koeficientu je totožná pre celý tok, a to n=0,04 pre koryto 

a n=0,05 pre brehy. Manningov koeficient je bezrozmerná veličina, ktorá predstavuje 

drsnosť povrchu. 

 Program HEC-RAS má v sebe priamo funkciu na analýzu poruchy hrádze (Dam 

Break Analysis). Pri nej je nutné zadať viacero parametrov. V Inline Structure Data sa 

vyberá objekt, ktorý bude predmetom poruchy. V Breach (plan data) som vložením 

požadovaných hodnôt namodelovala miesto poruchy hrádze (obrázok 14). Následne som 

v Unsteady Flow Data vložila počiatočné a okrajové podmienky. Okrajové podmienky sa 

zadávajú minimálne pre prvý a posledný priečny profil a pre objekty na toku, v mojom 

prípade iba hať Drahovce. Ďalej som do podmienok zaradila aj vodnú nádrž Sĺňava. 

Počiatočné podmienky sa zadávajú minimálne na prvý priečny profil, kde sa zadáva 

prietok (Initial Flow) a pre nádrže, kde sa zadáva výška hladiny (Initial Elevation). Po 

zadaní vhodných údajov je ešte nutné vložiť časový priebeh. Ja som simulovala na dobu 

piatich dní, od prvého do piateho apríla. Výsledkom simulácie prostredníctvom Unsteady 

Flow Analysis je zobrazenie vzdutia hladiny vodného toku a prípadný rozliv mimo koryto 

rieky. 

http://www.hec.usace.army.mil/
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Obrázok 14 - editor na úpravu poruchy na objekte (Dam Breach Data) 

  Simulovala som nie veľmi rozsiahlu poruchu v strednej časti hate Drahovce. 

Porucha začína vo vrchnej časti a výsledná šírka v najspodnejšej časti poruchy je 20 

metrov.  

 

Obrázok 15 - Okrajové podmienky 
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Okrajové podmienky (obrázok 15) som v prvom profile zvolila Flow Hydrograph 

(určitý prietok za čas), v poslednom profile Normal Depth (Frictional Slope = 0,002), 

priamo na hati som určila výšku otvorenia brán (T. S. Gate Openings) a vo vodnej nádrži 

Sĺňava som zvolila podmienku Lateral Inflow. Počiatočné podmienky vychádzajú z dát 

SHMÚ, Initial Flow = 150 m3.s-1 a Initial Elevation = 158,5 m. 

 

Obrázok 16 - Profile Plot - zobrazenie výšky hladín každého desiateho profilu 

 

Obrázok 17 - X-Y-Z Perspective Plot, zobrazenie rozlivu každého desiateho profilu 
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Po rýchlej analýze (Unsteady Flow Analysis) sa výsledky zobrazia vo viacerých 

perspektívach – Cross Section (priečny náhľad výšok hladín), Profile Plot (pozdĺžny 

náhľad  výšok hladín) a X-Y-Z Perspective Plot (jednoduché 3D zobrazenie územia 

s rozlivmi). Na obrázkoch 16 a 17 sú výsledky pre každý desiaty profil.  

K vyliatu došlo až v dolnej časti toku, čo je spôsobené morfológiou terénu. Oblasť 

pod haťou Drahovce je pomerne široká a i väčší prietok dokáže koryto pojmúť. Južnejšie 

však dochádza k zúženiu koryta a tým aj k rozlivu mimo koryto toku. 

 

Obrázok 18 - General Profile Plot - Velocities, hodnoty pre každý desiaty profil 

 

 

Obrázok 19 - Stage and Flow Hydrographs 
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Ďalším výsledkom, ktorý HEC-RAS poskytuje je General Profile Plot – Velocities 

(obrázok 18), resp. zobrazenie krivky závislosti rýchlosti (m.s-1) na dĺžke kanála (m). 

Poslednou zaujímavou možnosťou zobrazenia je Stage and Flow Hydrographs (obrázok 

19). Krivky zobrazujú v čase výšku hladiny (Stage) a prietok (Flow). 

Postprocessing 

Data z tejto simulácie som exportovala do HEC-GeoRAS, pomocou funkcie Export 

GIS Data. V HEC-GeoRAS som v ponuke RAS Mapping najprv zvolila Layer Setup 

a načítala potrebné súbory a následne som zobrazila zaplavované územie pomocou Import 

RAS Data. Z vygenerovaných dát som vytvorila mapu územia, ktoré bolo postihnuté 

vyliatím vody z koryta Váhu (obrázok 20). 

 

Obrázok 20 - Postprocessing v HEC-GeoRAS 
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7.1 Vizualizácia HEC-GeoRAS 

Vizualizácia najväčšiho rozlivu prostredníctvo HEC-GeoRAS ukázala vyliatie rieky 

z koryta v dolnej časti koryta modelovaného územia.  

 

Obrázok 21 - Vizualizácia maximálnej zaplavenej oblasti v HEC-GeoRAS 

  



Barbora Miklášová: Simulácia dopadu poruchy hrádze VD Drahovce 

 

2014  31 

8. Simulácia v MIKE 11 

Rovnako ako v prípade HEC-RAS, aj MIKE 11 vyžaduje preprocessing. Pre ArcView 

existuje rozšírenie MIKE 11 GIS v ktorom sa opäť obdobne vyberie tok rieky, oblasť 

simulácie a priečne profily.  

V MIKE 11 som najprv editovala priečne profily zadala hodnoty Manningovho 

koeficientu. V mojom prípade je hodnota pre dno koryta n=0,04 a pre brehy n=0,05. 

V programe som pracovala s viacerými formátmi. Súbor bnd11 (boundary conditions) 

obsahuje okrajové podmienky, xns11 obsahuje priečne profily koryta, v nwk11 je uložená 

schématizácia riečnych úsekov, pozdĺžny profil a technické objekty na toku, takže v tomto 

mieste som zvolila parametre poruchy hrádze (obrázok 23). Predposledným súborom je 

hd11 s hydrodynamickými parametrami a motódami modelu. 

Rozdiel oproti HEC-RAS je v súboroch nwk11 a xns11, ktoré sú dva, kým v HEC-RAS 

toto zahrňuje súbor g01. Profily z nwk11 je možné importovať do HEC-RAS. 

 

Obrázok 22 - editácie priečnych profilov, súbor .xns 



Barbora Miklášová: Simulácia dopadu poruchy hrádze VD Drahovce 

 

2014  32 

 

Obrázok 23 - časť simulovaného úseku, súbor .nwk 

Okrajové podmienky môžu byť hladiny v toku na začiatku simulácie, merné krivky, 

časová rada prietoku Q. Chýbajúce hodnoty je možné interpolovať a program umožňuje 

automatizovanú optimalizáciu vybraných parametrov (napríklad Manningov koeficient 

drsnosti). Počiatočné podmienky môžu byť napríklad prietoky Q vo vybraných úsekoch. 

Parametre simulácie sa zadávajú v súbore sim11. Simulation Mode som zvolila Quasi 

steady a model hydrodynamický, vložila som cesty k jednotlivým súborom obsahujúcim 

profily a podmienky, zadala som časový priebeh simulácie. Opäť som zvolila päť dní. 

Priradila som počiatočné podmienky a vybrala súbor, kde sa výsledky uložili. Následne 

bola spustená simulácia. Výsledky možno prezerať v MIKE View. Na obrázku 24 sú 

výsledky simulácie. 
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Obrázok 24 - Editácia Dambreak Structure 
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Obrázok 25 - Výsledky simulácie v MIKE 11 zobrazené v MIKE View 

Postprocessing 

Postprocessing prebiehal opäť v MIKE 11 GIS (obrázky 26 a 27). Z vložených dát 

a následnej simulácie som výsledky exportovala a vygenerovala tak mapu zaplavených 

oblastí. Postup je podobný ako v predchádzajúcom programe, avšak s využitím inej lišty 

nástrojov. Je nutné mať zapnuté extenzie Spatial Analyst a 3D Analyst. V prvom rade sa 

importuje DEM, následne sa z Q-h kriviek vytvorí mapa rozlivu (Flood management view). 

Rozliv je v tomto prípade podstatne väčší. To môže byť hustejšou sieťou priečnych 

profilov, ale väčší vplyv má nie úplne presný model terénu. Tento scénar je menej 

pravdepodobný. 
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Obrázok 26 – Post-processing v MIKE 11 GIS 

 

Obrázok 27 – Post-processing v MIKE 11 GIS, 3D náhlad 
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8.1 Vizualizácia MIKE 11 GIS 

Vizualizácia najväčšiho rozlivu prostredníctvo MIKE 11 GIS ukázala vyliatie rieky z 

koryta v celej dĺžke modelovaného územia.  

 

Obrázok 28 - Vizualizácia zaplavenej oblasti v MIKE 11 GIS 
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9. Výsledky simulácie 

Výsledkom simulácie v oboch programových prostriedkov je vizualizácia rozlivu pri 

porušení na hati Drahovce. Do vizualizácie som vložila najväčší rozliv. Pridaním sídel do 

vygenerovaných máp môžeme jednoducho zistiť, ktoré oblasti by v prípade poruchy 

potrebovali okamžitý zásah a ktoré by boli ohrozené menej. Na obrázkoch 29 a 30 sú 

jednoduché vizualizácie práve týchto situácií. 

V prípade simulácie v HEC-RAS by došlo k vyliatu z koryta v dolnej časti toku pri 

meste Hlohovec a to na pravom brehu. Táto situácia je pravdepodobnejšia vzhľadom na 

tvar terénu a vybudované hrádze. Simulácia v MIKE11 priniesla o niečo dramatickejší 

scénar, kedy by došlo k zaplaveniu nie len oblastí pod haťou Drahovce, ale i mesta Piešťany 

severne od hate a ohrozené by bolo aj mesto Hlohovec na ľavom brehu v dolnej časti toku. 

Rozdielne výsledky sú spôsobené aj nie úplne totožnými parametrami pri simulácii. 

 

Obrázok 29 - Ohrozenie sídel pri maximálom 
zaplavení, vizualizácia v HEC-GeoRAS 

 

Obrázok 30 - Ohrozenie sídel pri maximálom 
zaplavení, vizualizácia v MIKE 11 GIS 
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10. Záver 

Problematika, ktorá je predmetom predloženej práce je simulácia povodňových 

následkov v prípade poruchy na hati vodného diela Drahovce - Madunice, ktorá sa 

nachádza južne od kúpeľného mesta Piešťany na západnom Slovensku.  

Na simuláciu som využila dva hydrodynamické modely. Najprv užívateľsky 

jednoduchší freeware HEC-RAS s rozšírením pre GIS na preprocessing a postprocessing, 

kde som simulovala pomocou Dam Break Analysis. Výsledky som previedla do GIS 

(extenzia HEC-GeoRAS) a vygenerovala mapu zaplavenej oblasti. 

Následne som simuláciu robila i v druhom programe, a to v licencovanom MIKE 11 

s pokročilejšími funkciami. Výsledkom tejto simulácie je taktiež vizualizácia zaplavených 

oblastí v prostredí ArcGIS s rozšírením MIKE 11 GIS.  

Bohužiaľ sa mi nepodarilo spraviť simuláciu s totožnými parametrami a vstupnými 

datami a preto sú i výsledky simulácie v post-processingu a následnej vizualizácií tak 

rozdielne. 

Na záver už len dodám, že výsledky simulácie veľmi závisia na kvalite dát, či už ide 

o digitálny model terénu, informácie o objektoch majúcich vplyv na tok (hate, mosty, 

nádrže), alebo vstupné data o prietokoch, výškach hladín atď. No i so základnými 

vstupnými údajmi majú hydrologické modely uplatnenie a zmysel a to nie len pri 

predpovedaní povodní a následnej pri vypracovaní protipovodňovej ochrany, alebo v tom 

horšom prípade práve pri simuláciách poruchy hrádze, ako som sa o to pokúsila ja v tejto 

práci. Tak ako celé odvetvie informačných technológií, aj oblasť digitálneho modelovania 

má už v súčasnosti obrovský význam a pred sebou veľa možností na rozšírenie, uplatnenie 

a ďalší rozvoj. 
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