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1. POSTAVITEV HIDROLOŠKEGA MODELA
Za potrebe hidrološkega modeliranja reke Sotle/Sutle bomo za posamezna podporečja uporabili
model RiverFlow2D (Hydronia LLC, 2017), za ostala pa model HEC-HMS (USACE, 2000)
oziroma HEC-RAS (USACE, 2016). Zaradi velikosti porečja smo le-tega razbili na 6 zaključenih
podporečij (slika 1), in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sotla/Sutla do VP Rogatec oziroma do VP Hum na Sutli
Sotla/Sutla do VP Bratkovec
Mestinjščica do VP Sodna vas
Sotla/Sutla do VP Zelenjak
Bistrica do VP Zagaj
Sotla/Sutla do izliva

Hidrološki modeli Sotle/Sutle 1, 2, 4 in 6 bodo postavljeni v programskem okolju RiverFlow2D z
možnostjo 2D propagacije vodnega toka, ostala dva modela (3 in 5) pa bosta postavljena v
modelu HEC-HMS oziroma HEC-RAS. Za posamezne povratne dobe bomo modele med seboj
povezovali z upoštevanjem vtočnih hidrogramov iz prejšnjega modela, z upoštevanjem enakega
časa in razporeditve padavin.
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Slika 1: Prikaz razdelitve porečja Sotle/Sutle na podporečja
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Za posamezna podporečja bomo kot osnovo uporabili sledeče predhodne študije, ki smo jih
pridobili in pregledali:
1. Sotla/Sutla do VP Rogatec oziroma do VP Hum na Sutli
Visokovodni valovi: Sotla nad Draganjo in Draganja na izlivu (C – 1045, Ljubljana, junij
2000)
2. Sotla/Sutla do VP Bratkovec
Sotelsko jezero – definiranje pogojev za začetek polnjenja (B 495, februar 1996)
OPN Rogaška Slatina: izdelava kart razredov poplavne nevarnosti za sedanje stanje,
za potrebe HHA v okviru postopka priprave OPN Rogaška Slatina (3/14, Celje,
november 2014, dopolnitev maj 2017).
3. Mestinjščica do VP Sodna vas
Sotelsko jezero – definiranje pogojev za začetek polnjenja (B 495, februar 1996)
4. Sotla/Sutla do VP Zelenjak
Sotla – VG ureditev povodja, I. Faza (C-123, Ljubljana, marec 1996)
Rijeka Sutla u Kumrovečkom polju od km 27+312 do km 29+675, Glavni projekt, 1999
5. Bistrica do VP Zagaj
Izvrednotenje hidroloških karakteristik za potrebe Opozorilne karte poplav – Hidrološka
študija visokih vod Bistrice (pritok Sotle); C-1357, Ljubljana, december 2009.
6. Sotla/Sutla do izliva
Sotla – VG ureditev povodja, I. Faza (C-123, Ljubljana, marec 1996)
Rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa uz Sutlu (Savu) od Drenja do Harmice, Glavni
projekt, 1986, Vodoprivreda – 1 mapa
Nekatere izmed omenjenih študij podajajo vodne količine, ostale pa samo vršne pretoke. V
primeru neskladja pretokov bomo na podlagi izdelanih modelov podali ustreznejše količine.
Znotraj modela 2 bomo umestili tudi objekt pregrade Vonarje in ga upoštevali na podlagi
predpisanih pogojev iz začasnega obratovalnega pravilnika.

2. ANALIZA PADAVIN
V porečju reke Sotle/Sutle in njegovi bližnji okolici se, tako na slovenski kot hrvaški strani,
nahaja več meteoroloških postaj. Z vidika določitve padavin z različnimi povratnimi dobami so
pomembne postaje s čim daljšim nizom meritev. Za potrebe predmetne študije smo na podlagi
razmejitve porečja reke Sotle/Sutle s Thiessenovimi poligoni izbrali 15 postaj, ki imajo več kot
20-letni niz dnevnih meritev padavin v obdobju med letoma 1952 in 2016 (slika 2).
Metoda Thiessenovih poligonov (Shaw, 1994) obravnavano območje razdeli na poligone, ki
pripadajo posameznemu merilnemu mestu. Poligoni so omejeni z ravnimi linijami, ki so enako
oddaljene od dveh sosednjih merilnih mest. Delež površine obravnavanega območja, ki leži
znotraj izbranega poligona, predstavlja t.i. utežni faktor. Posamezne utežne faktorje pomnožimo
s padavinami, izmerjenimi na pripadajoči merilni postaji. Vsota na ta način izračunanih vrednosti
predstavlja padavine, zapadle na izbranem območju.
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Slika 2: Lokacija analiziranih padavinskih postaj (rdeča: porečje Sotle/Sutle, črn trikotnik:
padavinske postaje z že izvedeno analizo meritev, zelen krog s črno piko: padavinske postaje
brez izvedenih analiz meritev, črni poligoni: območja razdeljena s Thiessenovimi poligoni)
Ker izbrane postaje nimajo izvrednotenih povratnih dob za ekstremne padavine, smo pregledali
arhivske podatke o maksimalnih dnevnih količinah padavin za posamezno leto. Ob tem je
potrebno opozoriti, da so se meritve padavin izvajale enkrat dnevno (ob 7:00), zato izmerjene
višine padavin dejansko predstavljajo 24-urne in ne dnevnih višin padavin (padlih med 0:01 in
24:00). Ker lahko 24-urna intenziteta močno podceni dnevno, smo za potrebe bolj natančne
določitve dnevnih višin padavin obravnavali dvodnevne dogodke kot enodnevne. V ta namen
smo sešteli dve zaporedni meritvi padavin, ki lahko predstavljata povezan 24-urni dogodek,
nepovezane krajše dogodke ali pa povezan daljši dogodek s trajanjem nad 24 ur. Na ta način
smo se izognili podcenjenim vrednostim dnevnih višin padavin.
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Za vsako izmed omenjenih postaj smo izvedli statistično analizo podatkov o maksimalnih
dnevnih količinah padavin v posameznem letu po metodi Gumble, pri čemer smo uporabili
program FreqPlot. Rezultat analize predstavljajo ekstremne dnevne vrednosti padavin z 10, 25,
50, 100 in 500-letno povratno dobo. Ekstremne padavine s 1.000-letno povratno dobo smo
določili z ekstrapolacijo. Izvrednotene vrednosti bomo primerjali z vrednostmi s treh postaj
(Rogaška Slatina, Planina pri Sevnici in Gornji Lenart), ki že imajo izvrednotene vrednosti. V
primeru dobrega ujemanja s temi tremi postajama bomo za potrebe hidrološke analize za
celotno porečje uporabili zgolj podatke s teh treh postaj. Vrednosti padavin s postaj Rogaška
Slatina, Planina pri Sevnici in Gornji Lenart prikazujemo v Preglednici 1, 2 in 3.

Preglednica 3: Povratne dobe za ekstremne padavine (v mm), določene za postajo Gornji
Lenart (ARSO, 2015)

8

Preglednica 2: Povratne dobe za ekstremne padavine (v mm), določene za postajo Planina pri
Sevnici (ARSO, 2015)

Preglednica 3: Povratne dobe za ekstremne padavine (v mm), določene za postajo Rogaška
Slatina (ARSO, 2015)
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Ekstremnih vrednosti padavin nižjih intenzitet z ostalih postaj ni bilo mogoče statistično
izvrednotiti, ker bi v ta namen potrebovali urne oz. polurne meritve višine padavin za vse
obravnavane postaje. Zato bomo v primeru neujemanja vrednotenih vrednosti s 24-urno
intenziteto ostalih postaj s postajami Rogaška Slatina, Planina pri Sevnici in Gornji Lenart,
vrednosti padavin nižjih intenzitet s teh postaj napeli na vrednosti, ki jih je za postaje Gornji
Lenart, Planina pri Sevnici in Rogaška Slatina po metodi Gumble izvrednotil ARSO (2015,
preglednice 1-3). V ta namen bomo uporabili razmerje med statistično določeno dnevno višino
padavin in ekstremnimi 24-urnimi padavinami, ki jih je za omenjene postaje izvrednotil ARSO.
Prikaz izvrednotenih vrednosti padavin na posameznih postajah, oziroma uporabljenih vrednosti
padavin znotraj hidrološkega modela bomo prikazali v sklopu zaključnega poročila 2. faze, kjer
bomo prikazali tudi končne rezultate študije.
Za potrebe oblikovanja sintetičnih padavin bomo uporabili linearno razporeditev.

3. NADALJNJE DELO
Za potrebe hidrološke analize bomo najprej na podlagi CLC karte rabe tal in ocenjenega
odtočnega potenciala zemljine določili vrednosti parametra CN (Curve Number) za dobre,
povprečne in slabe hidrološke pogoje. Izvrednotili bomo tudi vrednosti padavin s posameznih
postaj in določili vrednosti in postaje, ki jih bomo znotraj hidrološkega modela tudi uporabili.
Hidrološki izračun bo izveden na osnovi DMR 12,5m, izbranih vrednosti CN ter izvrednotenih
ekstremnih vrednosti padavin z različnimi povratnimi dobami in različnimi trajanji ter linearno
razporeditvijo padavin. Vse v predmetnem poročilu predstavljene hidrološke modele bomo tudi
umerili, in sicer z mogočo natančnostjo (natančnost meritev, razpoložljive meritve).
Umerjene hidrološke modele bomo uporabili za vrednotenje pretokov visokih vod reke Sotle v
izbranih prerezih.

10

4. VIRI
ARSO. 2015. Povratne dobe za ekstremne padavine za postajo Letališče Portorož (novejša
različica). Dostopno na:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/
RiverFlow2D – Two-Dimensional River Dynamics Model. 2017. Pembroke Pines, FL, ZDA,
Hydronia, LLC: 119 str.
Shaw, E.M. 1994. Hydrology in practice. 3rd edition. London, Chapman & Hall: 569 str.
US Army Corps of Engineers. 2000. HEC-HMS Hydrologic Modeling System, Technical
Reference Manual, ZDA: 155 str. Dostopno na:
http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-hms/documentation/CPD-74B_2000Mar.pdf
US Army Corps of Engineers. 2016. HEC-RAS River Analysis System, Hydraulic Reference
Manual, ZDA: 539 str.

Poročilo pripravili:
Andrej Cverle, univ. dipl. inž. vod in kom. inž.
dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad.

11

