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Pre veľmi dlhé obdobie rovnica hydrologickej bilancie pre povodie udáva vzťah 
medzi dlhodobými priemernými hodnotami odtoku, zrážok a výparu: 

Qa = Z – V

Qa - dlhodobý priemerný ročný odtok vody
Z - dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok
V - dlhodobý priemerný ročný výpar

Kolobeh vody v prírode – hydrologická bilancia







Čo ovplyvňuje odtok vody v krajine:

Geologické - geohydrologické pomery – aká priepustnosť hornín, 
rozpukanosť, ...

- veľká (štrky, piesky, kras a pod.)
- malá (íly, ílovce, flyš)

 Reliéf – aký sklon, dĺžka svahov, tvar svahov, členitosť reliéfu



Samozrejme meterologické podmienky – veľkosť, intenzita zrážky, 
dĺžka trvania, časové rozloženie a pod.

Pôda – fyzikálne vlastnosti pôdy – štruktúra, zrnitosť, hĺbka pôdy, 
skeletnatosť = priepustnosť - rýchlosť infiltrácie, retencia vody –
kapacita pôdy zadržať vodu





Adsorpčná voda

Kapilárna voda

Gravitačná voda

1 – nenasýtená vrstva (zóna), v niektorých 
kapilárach voda, v niektorých vzduch (kapilárna 
voda)

2 – nasýtená vrstva (zóna), vo všetkých kapilárach 
je voda (gravitačná voda)

3 – nepriepustné podložie









Lesnatosť územia – (podľa hydrológov (nelesníkov) považované za 
podstatne menej dôležité ako predchádzajúce faktory). Dôležitý stav 
lesných porastov – štruktúra, zápoj (zakmenenie), vek, drevinové 
zloženie, zdravotný stav



Podľa Čaboun, Priwitzer NLC, Seminár LES + VODA, 21.október 2010:
Celková retenčná = zadržiavacia kapacita lesných porastov pri
krátkodobých intenzívných zrážkach môže dosahovať až 70 mm.

Táto hodnota platí pre stav 100 %-nej lesnatosti v krajine a pre
zakmenenie 1,0 (resp. zápoj 100%).

Retenčná kapacita krajiny s klesajúcim percentom lesnatosti klesá.
Spočiatku pomalšie, do hodnoty 50-60 %-nej lesnatosti, následne -pod
touto hranicou je pokles s lesnatosťou oveľa výraznejší.

Pôda ako rezervoár vody má úžasný potenciál a môže zadržiavať až 400
mm vody. V našich prírodných podmienkach je však pôda stále čiastočne
nasýtená vodou.



Pri extrémnom daždi v krátkom časovom intervale s výdatnosťou napr.
100 mm, zadržali lesné porasty 68 mm vody, kým lúky a pasienky len 46
mm vody, teda približne 67 % z množstva vody zadržaného lesom.

Výrazne horšiu schopnosť zadržiavania
vody má však najmä orná pôda v
období bez vegetačného krytu.



Les dobrý, ale čo je problematické – cesty, holoruby, sklady - zhutnenie





využívanie krajiny – štruktúra krajiny. Množstvo nepriepustných povrchov
(asfalt, betón). Najlepší vplyv na hydrologickú bilanciu má les, potom lúky,
potom pasienky, potom orná pôda (ďatelina – husto siate obilniny -
úzkoriadkové plodiny –širokoriadkové plodiny ako kukurica, zemiaky), potom
úhor, potom málo priepustné až nepriepustné povrchy (zemné cesty –
asfaltové a betónové plochy a cesty)









Zvyčajné príčiny povodní:

- dlhodobý dážď na veľkom území asto niekoľko (2-5) dní presahujúce 50-125 
mm na m2

- jarné náhle topenie snehu
- vznik prekážky vo vodnom toku (napr. nahromadenie ľadových krýh alebo 

dreva) a následné vyliatie z koryta.
- bleskové povodne zasahujúce malé územie z lokálnych veľmi intenzívnych 

dažďov 

Povodne sú veľmi často spojené s predchádzajúcou nasýtenosťou územia 
vodou – z predchádzajúcich zrážok a pod.



Predchádzajúce nasýtenie krajiny – les (a vôbec krajina) má
obmedzenú retenčnú schopnosť (les má zo všetkých spôsobov
využívania najväčšiu)

- na povrchu listov (intercepcia),
- na povrchu v rôznych priehlbinách, mŕtvom dreve, machu
- a najmä v pôde

Pri istom množstve zrážok sa táto kapacita zaplní – ďalšie zrážky nie je
kam prijať, začne sa odtok - podpovrchový

- povrchový keď intenzita dažďa presiahne
rýchlosť infiltrácie (problematickejší – rýchlejšie sa dostáva do vodného
toku, erózia pôdy)



Schématizovaný vplyv vlhkosti pôdy 
na veľkosť infiltrácie. Každá pôda 
má svoju kapacitu koľko pôdy je 
schopná  v sebe udržať i ako rýchlo 
do nej voda infiltruje a ako rýchlo 
ňou preteká, čo závisí najmä na 
zrnitosti a štruktúre pôdy.- Ak je 
kapacita pôdy naplnená – nemôže 
prijať ďalšiu vodu, voda začína 
odtekať po povrchu. Povrchový 
odtok tiež vzniká keď intenzita 
dažďa je vyššia ako infiltrácia do 
pôdy. (Avšak infiltrácia do suchej 
pôdy nemusí byť vždy vyššia, najmä 
ak ide o veľmi presušenú pôdu, na 
ktorej sa vplyvom sucha vytvorila 
stmelená vrstva – krusta, ktorá 
môže prvotne brániť infiltrácii.)



Metóda CN kriviek – výpočet odtoku

 Vhodná pre malé povodia (do 5 km2)
 Jedna z najpoužívanejších metód v zrážkovo-odtokových modeloch

pri predikcii extrémnch povodní
 Vstupy:

1. hydrologické skupiny pôd (rýchlosť infiltrácie, zvyčajne na základe
zrnitosti pôdy)

2. spôsob využívania pôdy (krajiny)
3. nasýtenie územia predchádzajúcimi zrážkami
4. veľkosť zrážky



1. hydrologické skupiny pôd - infiltračné a drenážne vlastnosti pôd 
územia

Pôdy v území na základe ich zrnitosti rozdelíme do jednej zo štyroch typov:



„Hydrologická charakteristika“ využívania pôdy, jeho kvality a spôsobu
obrábania pôdy.

Hodnota CN vlastne vyjadruje schopnosť danej „pokrývky“ pôdy (v súčinnosti s
hydrologickými vlastnosťami pôdy) zachytiť na svojom povrchu alebo previesť
na podpovrchový odtok určité množstvo vody.

Čím je hodnota CN vyššia, tým viac vody odteká ako povrchový odtok. Najnižšie
hodnoty CN majú kvalitné lesné porasty, naopak najvyššie spevnené cesty,
strechy a pod.

2. spôsob využívania pôdy (krajiny)







les podľa metodiky delíme na dobrý, priemerný a zlý. 

Príklad ako interpretovať pri lese dobrý, priemerný a zlý: Za les so „zlými“ 
hydrickými vlastnosťami som považoval holoruby a porasty do 2 rokov. Za 
„priemerné“ boli určené porasty staršie ako 2 rok, ale mladšie ako 5 rokov 
alebo (bez rozdielu veku) so zakmenením 60% a nižším.

Alebo podľa metodiky:



A

B

C

D



3. nasýtenie územia predchádzajúcimi zrážkami 
- vlhkostného stavu pôdy, vyjadreného tzv. indexom predchádzajúcich zrážok

Hodnoty CN odvodené v predchádzajúcom kroku platia pre tzv. strednú vlhkosť
pôdy.

Na základe celkového úhrnu zrážok z predchádzajúcich 5 dní pred hodnotenou
zrážkovou udalosťou môžeme usudzujeme do akej miery pôda bola alebo
nebola nasýtená.







Zo získaných hodnôt CN je možné vypočítať tzv. potenciálnu retenciu
hodnoteného územia (povodia) podľa vzorca: 
, kde A je potenciálna retencia

Na základe vypočítanej retencie môžeme ďalej vypočítať výšku povrchového 
odtoku z hodnoteného územia podľa vzťahu:    

, kde HOp je výška povrchového odtoku z hodnoteného územia vyvolaná 
uvažovaným dažďom v mm a HZ je výška uvažovaného dažďa (mm).

Následne vypočítame množstvo výpočet objemu priameho odtoku v m3:

, kde OOp je objem povrchového odtoku (m3) z hodnoteného územia (povodia), 
Sp je plocha uvažovaného povodia v km2.





http://storm.fsv.cvut.cz/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/YPEO/Metodika_PEO_novelizace%20upravene%2025_1_2012.pdf



Povrchovo odtekajúca voda môže spôsobovať eróziu pôdy











Metodika na stránke VUPOP, v časti publikácie / Rôzne

















http://www.omafra.gov.on.ca/english/eng
ineer/facts/00-001.htm#tab2








