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stoková sieť

• systém podzemných potrubí vedúcich odpadové vody od spotrebiteľa 
do čistiarne odpadových vôd (ČOV)

• priamo prepojené so životným prostredím pomocou:
• Odľahčovacích komôr (OK) (počas dažďa – vysoko nariedené bez čistenia 

odpadových vôd)

• ČOV (po čistení)

• neoddeliteľná časť systému ochrany životného prostredia

• prevencia (alebo aspoň zníženie) kontinuálnej infiltrácie splaškových 
vôd do environmentu (cez septiky do podzemných vôd a pod.)



stoková sieť

• základné delenie stokových sietí
• splašková stoka (splaškové a/alebo priemyselné odpadové vody)

• daždová stoka (iba na povrchový odtok)

• jednotná stoka (aj splaškové aj dažďové vody)

• kombinácie

• táto práca sa zaoberá analýzou povrchového odtoku (jednotné a 
daždové stoky)



posudzovanie stokových sietí

• posudzovanie stokových sietí je kľúčový postup verifikácie správnej 
funkcie stôk

• posudzovanie vedie k:
• lepšiemu porozumeniu prietokov v stokách

• odhaľuje problémové sekcie na stokách

• slúži ako podklad pre rekonštrukciu stokových sietí

• najsledovanejšie parametre:
• hydraulická kapacita stokových sietí (v pomere k návrhovým prietokom)

• počet odľahčení OK



návrhový dážď

• využitie pri posudzovaní (aj návrhoch) jednotných a dažďových 
stokových sietí (prietok splaškových vôd je zanedbateľný v čase 
intenzívneho dažďa)

• použité pri výpočte návrhových prietokov

• základné delenie:
• historické dažďe (skutočné, namerané dažde)

• matematické dažďe (vypočítané na základe parametrov územia)
• blokové dažde

• syntetické dažde



návrhový dážď

• historický dážď
• reprezentuje skutočný – zaznamenaný – dážď zaznamenaný počas 

sledovaného obdobia v záujmovej lokalite

• individuálne vyhodnocované

• využité pre krátkodobé aj dlhodobé simulácie dažďových periód v 
hydrodynamickom modelovaní

• majú najdôležitejšiu úlohu pri kalibrácií hydrodynamických modelov
• (meteorologické údaje + merania prietokov sú nevyhnutné pre spoľahlivé posudzovania 

jednotných a dažďových stokových sietí)



návrhových dážď

• matematické dažde (ďalšie delenie):
• blokové dažde

• syntetické dažde

• blokový dážď
• najjednoduchší, no najmenej reálny priebeh

• konštantná intenzita počas celého trvania

• nevyhnutná konverzia pomocou matematických vzťahou do kriviek výdatností 
blokových dažďov (s konštantne klesajúcou intenzita)

• vzťahy na konverziu opísané viacerími autormi:
• na Slovensku: Urcikán, Horváth



návrhový dážď

• blokové dažde
• využívané najmä pri navrhovaní stokových sietí racionálnou metódou

• v prípade dlhších stokových sietí s dlhším časom dotoku používame 
„redukované blokové dažďe“



návrhový dážď

• syntetický dážď
• zmena intenzity v čase

• simulácie rôzných priebehov reálnych dažďov

• profil charakterizovaný špicatosťou

• intenzita závisiaca od typu syntetického dažďa

• typy dažďov (použité v DATER) podľa autorov:
• Keifer, Chu

• Huff

• Yen

• Šifalda



DATER

•Decisive Analytical Tool for Effective Rainfall (DATER)

• (rozhodujúca analytická pomôcka pre efektívny dážď)

• analytická pomôcka – založená na excely pre rýchlu prípravu a analýzu 
dažďov 

• využíva extenzívny VBA (Visual Basic for Applications) kód na 
uľahčenie vstupných údajov a exportu

• dynamické tabuľky a grafy (využitie kontigenčných tabuliek a grafov so 
slicermi)

• možnosť simulácie zvýšenia intenzity (zmena počasia v posledných 
dekádach)



DATER

• umožňuje vytvorenie vlastného dažďa („modelový dážď“) – myšlienka 
založená na priebehu syntetických dažďov (Yen, Huff, Šifalda)

• výpočet matematických dažďov v rámci Slovenskej republiky

• výpočet na základe pripravenej databázy (SHMÚ) využitím známych rovníc 
(Urcikán, Horváth) a krivky dažďov vyvynuté na základe autorov 
syntetických dažďov (Keifer + Chu, Huff, Yen, Šifalda) 

• možnosť porovnať a pripraviť krivky historických dažďov

• proces porovnania rôznych dažďov v reálnom čase

• produkuje PDF súbory s údajmi o dažďoch a taktiež extenzívne XLS súbory 
na ďalšie použitie (dažďové údaje, statické modely, hydrodynamicko 
modely atď)



DATER – užívateľské rozhranie

• slúžia iba na zobrazenie vybraných vstupných údajov 

• periodicita, názov oblasti, typ lokality, trvanie dažďa, parameter „r“ 
(syntetické dažde), nárast intenzity 

• neslúži na zmeny vstupných údajov 



DATER – vstupné údaje

• Umožňuje zmenu 
vstupných údajov

• Obsahuje mapy 
ombrografických staníc 
a izolínií





DATER – modelový dážď

• Umožňuje užívateľom 
vytvorenie vlastného dažďa

• Myšlienka založená na 
syntetických dažďoch

• Užívateľ si zvolí počet 
intervalov (2-20), 
maximálnu intenzitu dažďa, 
a jednotlivým intervalom 
pridelí % maximálnej 
intenzity (možnosť využitia 
náhodného zadelenia 
intenzít)



DATER – historický dážď

• umožňuje užívateľovy import zaznamenaných dažďov (vo forme t-q 
kriviek)

• užívateľ môže vložiť od 1 do 10 historických dažďov simultánne

• minimálne trvanie historického dažďa musí byť 15 minút, maximálne 
180 minút

• v prípade použitia historického dažďa, všetky ostatné dažde sú 
prepočítané na dĺžku maximálneho historického dažďa 



DATER – výsledky programu

• program produkuje výsledku vo forme tabuliek a grafov

• hárok „SUMÁR“ zahŕňa výsledky výpočtov zvoleného dažďa (v 
závislosti od periodicity a ostatných parametrov) a dažďov zvolených 
parametrov všetkých periodicít (pre porovnanie)

• hárok „DAŽĎOVÉ KRIVKY“ zahŕňa vypočítané krivky dažďov vo forme 
kontigenčných tabuliek a využitím slicerov môže užívateľ rýchlo 
zmeniť/zvoliť hľadaný dážď/dažde



DATER – výsledky programu („SUMÁR“)



DATER – výsledky programu („DAŽĎOVÉ 
KRIVKY“)



DATER – export dát

• export dát umožňuje 
užívateľovy rýchly export 
PDF a XLS súborov

• užívateľ môže špecificky 
zvoliť ktorý dážď/ dažde 
vo zvolenej periodicite/ 
periodicitách bude 
exportovaný

• podporuje zhlukové 
exporty (viacero dažďov 
naraz)



záver

• táto práca prezentuje vývoj analytickej pomôcky pre efektívny výber 
návrhových dažďov založených na nameraných údajoch v poslednom 
storočí

• program je funčkný, no v súčasnosti sa pracuje na ďalšom vývoji (napr. 
implementácia skriptu ktorý pripravuje dáta na ďalšie využitie v 
hydrodynamických modeloch – napr. Mike URBAN)


