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Vážení čtenáři,
minulý rok uplynulo sto let od narození 

prof. Ing. Dr. Cyrila Patočky
4. 7. 1909 – 7. 6. 1982 

významného hydraulika a pedagoga na Katedře hydrauliky a hydrologie Fakulty stavební ČVUT v Praze. V tomto čísle
najdete několik článků odborníků z českých i slovenských vysokých škol, vědeckých a výzkumných ústavů i z praxe,
kteří projevili zájem svými texty přispět k uctění památky jubilanta. Vzhledem k omezenému rozsahu časopisu neby-
lo možné otisknout všechny dodané texty najednou, setkáte se s nimi postupně i v dalších číslech.

Profesor Patočka se na-
rodil v Turnově v uči-
telské rodině. Po ukon-
čení základní školy stu-
doval na reálce v Praze,
kde maturoval v r. 1927.
Poté studoval na Vyso-
ké škole inženýrského
stavitelství ČVUT, kte-
rou absolvoval v r. 1933.
Po dvou letech stavební
praxe se vrátil jako asis-
tent prof. Ježdíka na vy-
sokou školu. 

Po uzavření vysokých škol v roce 1939 se podílel na
studiích i terénních pracích spojených s návrhem nádrží a
úprav na Vltavě. V červnu 1945 se vrátil na vysokou školu
a v roce 1949 zde obhájil doktorát, v roce 1951 byl jmeno-
ván docentem a v roce 1954 řádným profesorem pro obor
hydraulika, hydrologie a úpravy toků. Po celou dobu svého
působení na Vysoké škole inženýrského stavitelství (později
Fakultě inženýrského stavitelství a od roku 1960 Fakultě
stavební) se věnoval především pedagogické činnosti,
zejména výuce hydrauliky, kterou přednášel v základních i
pokročilých kurzech. 

Po mnoho let zastával řadu významných akademických
funkcí na úrovni fakultní i ČVUT. V akademickém roce
1952 až 1953 působil jako proděkan na Fakultě inženýr-
ského stavitelství, v letech 1953-1957 jako její děkan. V ob-
dobí 1958 až 1960 zastával funkci prorektora pro vědecko-
výzkumnou činnost a v akademickém roce 1960-1961
funkci prorektora pro pedagogickou činnost. V letech 1955
až 1971 byl vedoucím Katedry hydrauliky a hydrologie, zá-
roveň v letech 1967-1970 proděkanem oboru vodní hospo-
dářství a vodní stavby a v období 1970-1973 děkanem Fa-
kulty stavební. 

Napsal řadu odborných publikací a učebnic pro studenty
denního, dálkového i postgraduálního studia různých oborů,
především z hydrauliky a hydrologie. Podílel se i na Tech-
nickém průvodci úpravy toků. Z mnohých těchto prací čer-
pají odborníci dodnes. Kromě pedagogické literatury publi-
koval i řadu teoretických i experimentálních studií, zamě-
řených na různé hydraulické jevy.

Profesor Patočka patřil k předním českým odborníkům
v oboru hydraulika. Řadu let byl členem IAHR a členem od-
borné komise hydrologie a hydrauliky Vodohospodářské
společnosti ČVTS. Za práci pro ČVUT a přínos k rozvoji
vysokého školství byl oceněn medailí ke 250. výročí ČVUT,
čestnými uznáními ČVUT, medailí ČVUT I. stupně a stří-
brnou a zlatou Felberovou medailí.

Ing. Ivana Marešová, CSc.

STAVEBNÍ OBZOR 
ROČNÍK 19 ČÍSLO 6/2010
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Náhlé rozšíření proudu na výtoku 
z tlakového propustku

Ing. Tomáš PICEK, Ph.D.
ČVUT – Fakulta stavební

Praha 

K přechodu mezi tlakovým prouděním a prouděním
o volné hladině může dojít např. při proudění propustky.
V článku je rozebrán především způsob stanovení ener-
getické ztráty při náhlém přechodu proudění tlakového
v proudění o volné hladině. Výsledky z laboratorních
měření jsou porovnány s údaji z literatury.

Úvod
Propustky jsou jedněmi z nejrozšířenějších objektů na

menších vodních tocích. Na rozdíl od větších mostních
objektů může v důsledku jejich zatopení již při mírně zvýše-
ném vodním stavu dojít k tlakovému proudění po celé délce.
V takovém případě dojde na vtoku do propustku k přechodu
z proudění o volné hladině do proudění tlakového a na výto-
ku z propustku zpětně z tlakového proudění do proudění s vol-
nou hladinou. Tyto přechody jsou spojeny s výrazným zúže-
ním, resp. rozšířením, proudu. Zrychlení, ale zejména zpo-
malení, proudu má za následek nezanedbatelnou energetic-
kou ztrátu, která se v případě říčního režimu proudění v ko-
rytě projeví vzdutím hladiny před objektem.

Nesprávné ocenění odporu proti proudění v hydraulickém
výpočtu při návrhu propustku může vést ke zvýšeným fi-
nančním nákladům spojeným s jeho výstavbou a provozem.
Podcenění energetických ztrát vede k nadhodnocení průtoč-
né kapacity objektu. V takovém případě bude skutečná hla-
dina výše, než odpovídá výpočtu, a hrozí riziko vyšších
povodňových škod. Nadhodnocení odporu vede k předimen-
zování objektu s následným zvýšením investičních nákladů
při jeho výstavbě.

Princip stanovení ztrát 
Propustky jsou ve směru proudění na rozdíl od mostů

objekty relativně dlouhé a z hydraulického hlediska je
možno samostatně řešit problematiku vtoku, proudění pro-
pustkem a výtoku. Celkové energetické ztráty jsou pak souč-
tem ztráty na vtoku, ztráty třením po celé jeho délce a ztráty
na výtoku, vyjádřeno vzorcem

(1)

Na vtoku do propustku jde o zúžení proudu. Zde je místní
ztráta stanovována jako ζ-násobek rychlostní výšky proudu
v profilu propustku, kde součinitel místní ztráty vtokem ζ
výrazně závisí na tvarovém uspořádání vtoku.

Přechod z tlakového v proudění 
o volné hladině

Rozšíření proudu u výtoku je ve většině případů provede-
no jako náhlé. Pro stanovení ztráty výtokem z tlakového pro-

pustku, kdy jde o přechod z tlakového v proudění o volné
hladině, se používají dva odlišné postupy. V prvním je pou-
žit výraz pro stanovení místní ztráty rozšířením proudu při
proudění o volné hladině [1], v němž se místní ztráta vyjad-
řuje jako část rozdílu rychlostních výšek v profilu propustku
a v profilu koryta za propustkem,

(2),

kde ZA označuje výšku místní ztráty rozšířením proudu, ζA

součinitel místní ztráty, v1 průměrnou průřezovou rychlost
proudění v profilu propustku, v2 průměrnou průřezovou
rychlost proudění v dolním korytě a g tíhové zrychlení. Sou-
činitel místní ztráty ζA pro náhlé rozšíření je standardně uvá-
děn hodnotou 1,00 (Brunner [1]; Chow [2] doporučuje hod-
notu 0,75).

Druhý postup spočívá v aplikaci výrazu (3), tzv. Bordovy
rovnice (v zahraniční literatuře označované Borda-Carnot).
Tento výraz byl původně odvozen pro stanovení místní ztrá-
ty náhlým rozšířením při tlakovém proudění v potrubí (např.
dle Patočky [7]) na základě aplikace Bernoulliho rovnice a
věty o hybnosti proudu kapaliny se zavedením Coriolisova i
Boussinesqova čísla hodnotou 1,00. Při odvození této rovni-
ce byl zaveden předpoklad, že tlak v profilu těsně za rozší-
řením je stejný jako před rozšířením a v profilu rozšíření
působí na stejnou plochu, jako je plocha příčného profilu s pl-
ně rozvinutým rychlostním profilem v dostatečné vzdálenos-
ti za rozšířením, 

(3).

Místní ztráta náhlým rozšířením při tlakovém proudění
bývá v literatuře uváděna ve tvaru podobném jako při stano-
vení jiných místních ztrát v potrubí, tedy jako součin rych-
lostní výšky a součinitele místní ztráty ζloc. V případě rozší-
ření může být rychlostní výška počítána z průměrné průřezo-
vé rychlosti v profilu před rozšířením nebo za ním. Porovná-
ním takto vyjádřené místní ztráty při uvažování rychlostní
výšky počítané z průměrné průřezové rychlosti v1 před roz-
šířením se ztrátou dle Borda (3) je možno vyjádřit součinitel
místní ztráty náhlým rozšířením výrazem 

(4)

kde A1, resp. A2, je průtočná plocha před rozšířením, resp. po
něm. Pro rozšíření pouze v jedné rovině Idelchik [3] v závis-
losti na poměru výšky a šířky rozšířeného profilu uvádí
redukční koeficient, kterým se násobí součinitel vypočítaný
podle rovnice (4). V literatuře, např. [4], [6], jsou na zákla-
dě provedených experimentů uvedeny výrazy, grafy a tabul-
ky upřesňující teoretický výraz (3). Dle těchto údajů udává
správné hodnoty při průměrné průřezové rychlosti v1 před
rozšířením rovné přibližně 1,2 m s–1. Při větších rychlostech
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v1 je skutečná ztráta poněkud menší, při menších rychlostech
výraz skutečnou ztrátu podhodnocuje.

Pro limitní případ bez zpomalení proudu, kdy rychlosti v1

a v2 si jsou rovny, udávají výrazy (2) i (3) teoreticky správ-
nou nulovou místní ztrátu. Pro extrémní rozšíření, tedy
výtok do velké nádrže, kdy rychlost v2 = 0, udává výraz (2)
teoreticky správnou hodnotu pouze pro součinitel místní
ztráty ζA = 1,00. Při zavedení hodnotou 0,75 by v tomto kraj-
ním případě došlo k jejímu podhodnocení o 25 %.

Pro minimální navýšení hladiny Δmin v dolním korytě nad
horním lícem propustku, při jehož překročení se má hladina
v dolním korytě plynule propagovat až nad výtok z propust-
ku (na obr. 1 tomuto stavu odpovídá hladina vyznačená
plnou čárou) byl odvozen výraz (5) [5]. Při menším navýše-
ní Δ hladiny dolní vody nad stropem propustku, než je hod-
nota Δmin, se předpokládá, že dolní voda výtok z propustku
nezatopí (obr. 1, hladina vyznačena tečkovanou čárou).
Výraz (5) byl odvozen na základě aplikace Bernoulliho rov-
nice pro profily před koncem propustku a za ním se zavede-
ním místní ztráty dle Borda (rovnice (3)) a s předpokladem
úrovně tlakové čáry v profilu konce propustku na úrovni
jeho stropu,

(5)

Aplikací místní ztráty dle výrazu (2) místo výrazu (3) při
použití součinitele místní ztráty ζA = 1,00 lze stejným postu-
pem odvodit Δmin = 0. V takovém případě by se úroveň dolní
hladiny musela propagovat k výtokovému profilu již při
minimálním převýšení této hladiny nad horní hranu výtoko-
vého profilu. Porovnáním výrazu (2) pro ζA = 1,00 s výra-
zem (3) lze odvodit, že výraz (5) udává, o kolik je místní
ztráta vypočítaná z výrazu používaného pro proudění s vol-
nou hladinou větší než místní ztráta vypočítaná dle výrazu
Bordy, odvozeného pro plně tlakové proudění. Je zřejmé, že
ztráta vypočítaná podle těchto výrazů nabývá stejné hodno-
ty pouze pro případ bez expanze proudu (v1 – v2 = 0) nebo
výtok do velké nádrže (v2 = 0). V ostatních případech jsou
vypočítané místní ztráty rozdílné.

Na základě věty o hybnosti proudu pro úsek vymezený
příčnými průřezy 1 a 2 dle obr. 1 je možno sestavit výraz, ze
kterého lze zjistit hloubku hx těsně za výtokem z propustku.
U prizmatického koryta s vodorovným dnem se v silové
podmínce rovnováhy ve směru proudění neuplatní tlakové
síly působící na stěny a dno koryta ani vlastní tíha vody. Po
zavedení Boussinesqova čísla hodnotou 1,00 při zanedbání
třecích sil působících po omočené ploše dna a svahů a za
předpokladu hydrostatického rozdělení tlaku v profilech 1 a
2 potom platí výraz 

(6)

kde Sx je plocha příčného profilu o hloubce hx těsně za pro-
pustkem, S2 průtočná plocha v profilu 2 dolního koryta, 
Sa průtočná plocha profilu konce propustku, ztx hloubka těžiš-
tě pod hladinou příčného profilu těsně za výtokem z propust-
ku, zt2 hloubka těžiště pod hladinou příčného profilu 2. Pro
rozšíření proudu (a	 horizontální, či vertikální) platí S2 > Sa, a
tedy v souladu s rovnicí (6) musí být objem zatěžovacího
tělesa v profilu 2 větší něž v profilu za výtokem z propustku
(S2·zt2 > Sx·ztx). Toto je u prizmatického koryta možné pouze
v případě, že hx < h2. S možností vytvoření hloubky hx na
výtokovém profilu rozdílné od světlé výšky propustku nebo
hloubky v dolním korytě h2 (čárkovaná hladina na obr. 1) ani
jeden z výše popsaných způsobů stanovení místní ztráty na
výtoku z tlakového propustku nepočítá.

Fyzikální model
Jak je z předchozího textu patrné, dosud aplikované výra-

zy pro stanovení místní ztráty rozšířením proudu při náhlém
přechodu tlakového v proudění o volné hladině se vzájemně
liší a jejich aplikace není plně teoreticky podložena. Pro
možnost posouzení těchto výrazů byly ve Vodohospodářské
laboratoři Fakulty stavební ČVUT v Praze provedeny expe-
rimenty na fyzikálním modelu.

Model byl koncipován jako výsekový, postihující verti-
kální rozšíření proudu bez jeho boční expanze. Sestával
z vestavby vložené do laboratorního žlabu pracovní šířky
250 mm se svislými skleněnými stěnami a vodorovným
plastovým dnem. Pracovní délka žlabu je 6 000 mm, výška
stěn na začátku pracovní části v délce 1500 mm je 1000 mm,
zbylých 4500 mm délky pracovní části žlabu má stěny vyso-
ké 500 mm. Žlab je součástí malého hydraulického okruhu,
v němž je voda  dopravována dvěma odstředivými čerpadly
ze zásobní nádrže (o objemu 2 m3) přes regulační šoupě do
plynule vertikálně se rozšiřující nátokové části žlabu, na kte-
rou navazuje pracovní část se skleněnými stěnami. Součástí
nátokové sekce jsou pro zajištění vhodného rychlostního
pole na začátku pracovní sekce umístěna dvě síta z děrova-
ného plechu a voštinový usměrňovač. Hladinu vody ve žlabu
regulují svislé žaluzie umístěné na konci pracovní sekce. Za
nimi je voda přiváděna do přední části zásobní nádrže, která
je od jejího zásobního prostoru oddělena svislou přepážkou.
V přepážce jsou osazeny hrany trojúhelníkového měrného
přelivu. Průtok je na žlabu kromě tohoto Thomsonova přeli-
vu možno měřit také indukčním průtokoměrem umístěným
za čerpadly.

Vestavba byla smontována ze tří plastových desek – svis-
lé tvořily přední a zadní čelo, vodorovná strop propustku.
Vstupní hrana na spoji přední svislé a vodorovné desky byla
zaoblena (poloměr zaoblení 15 mm), zadní deska byla pro
simulaci náhlého vertikálního rozšíření proudu s vodorov-
nou deskou spojena kolmo bez zaoblení či zkosení. Délka ve-
stavby (délka vodorovné desky tvořící strop) byla 1000 mm,
světlá výška otvoru a (vzdálenost mezi vodorovným dnem
žlabu a vodorovnou deskou vestavby) byla variantně 75 mm
a 37,5 mm. Přední čelo vestavby bylo osazeno na konci zvý-
šené části pracovní sekce žlabu (obr. 2). Vzdálenost vtoku
do propustku za voštinovým usměrňovačem činila tedy 
1 500 mm, prostor mezi koncem vestavby a žaluziemi na
konci pracovní části žlabu byl dlouhý 3500 mm.

Na všech deskách byly uprostřed šířky žlabu osazeny tla-
kové odběry a přes rozbočovač, tvořený sadou kohoutků,
propojeny do plexisklového válce s osazeným hrotovým mě-
řítkem. Tlakový odběr nebylo možné osadit přímo na vý-
stupní hranu. Odběr nejbližší výtokové hraně byl umístěn
20 mm od ní, a to na vodorovné i svislé desce.

Obr. 1. Schematický podélný profil při přechodu z tlakového 
v proudění o volné hladině
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Podélné profily hladin před vestavbou i za ní byly upro-
střed šířky žlabu měřeny (v každé průtokové variantě mini-
málně pro deset různých úrovní hladin) klasickým hrotovým
měřítkem. Při výšce otvoru a = 75,0 mm byla měření prove-
dena pro průtoky Q = 10 l s–1, 15 l s–1 a 20 l s–1, při výšce 
a = 37,5 mm pro průtoky 5,3 l s–1 a 7,5 l s–1. 

Diskuze výsledků
Hladina na modelu za výtokem měla typický průběh. Do

jisté vzdálenosti za výtokem bylo i přes značné rozvlnění
hladiny možno detekovat oblast s velmi malou rozdílnou
hloubkou. Za touto oblastí následoval jednoznačně rozpo-
znatelný vzestup hladiny přecházející do hladiny v dolním
korytě mimo dosah vertikální expanze proudu. Na základě
tohoto průběhu byl zvolen postup pro stanovení průměrné
hloubky h2 v dolním korytě, kdy byla zaměřenými body hla-
diny v oblasti za růstem hloubky metodou minima kvadrátů
odchylek proložena přímka. Z ní byla v místě končící oblas-
ti se zvyšující se hladinou odečtena průměrná hloubka v dol-
ním korytě.

Kótu tlakové čáry v místě výtoku propustku bylo vzhle-
dem k umístění tlakových odběrů možno stanovit extrapola-
cí z měření na tlakových odběrech umístěných na vodorov-
ném stropu propustku nebo na zadní stěně vestavby. Zejmé-
na pro vyšší úrovně hladiny za vestavbou je možno výsled-
ky z těchto dvou extrapolací považovat za shodné. Na rozdíl
od přední stěny byla úroveň tlakové čáry zaměřená v růz-
ných tlakových odběrech na zadní stěně po výšce v podstatě
neměnná a korespondovala s úrovní hladiny za výtokem
zaměřené hrotovým měřítkem na pojezdu žlabu. Pro další
vyhodnocení byla úroveň tlakové čáry ve výtokovém profi-
lu propustku uvažována na úrovni snížené hladiny těsně za
výtokem. Průběh tlaku po výšce přední stěny se od hydrosta-
tického rozdělení lišil – směrem ke dnu (vtoku do propust-
ku) docházelo k jeho zmenšování proti tlaku hydrostatické-
mu odpovídajícímu hladině před vestavbou.

Stanovení místní ztráty rozšířením proudu za výtokem z pro-
pustku si zaslouží zvláštní pozornost. I na modelu při absen-
ci boční kontrakce tvořila tato ztráta velmi významnou část
energetických ztrát způsobených tímto objektem. Celková
ztráta Zcelk byla vypočítána jako výškový rozdíl čáry energie
v profilu před vestavbou a v profilu dolního koryta v místě
hladiny o hloubce h2 neovlivněné rozšířením proudu za
výtokem. Úrovně čáry energie v těchto profilech byly vypo-
čítány přičtením rychlostní výšky stanovené na základě prů-
řezové rychlosti k průměrným výškovým úrovním hladin
v těchto profilech při zavedení Coriolisova čísla hodnotou
1,0. Ztráta rozšířením proudu za výtokem z propustku Zvytok

byla vypočítána jako výškový rozdíl čáry energie ve výtoko-
vém profilu (rychlostní výška počítána z průřezové rychlos-
ti v1 před rozšířením proudu při uvažování součinitele kinetic-
ké energie hodnotou 1,0) a v profilu dolního koryta o hloub-
ce h2 v místě hladiny neovlivněné rozšířením proudu za

výtokem. Podíl ztráty rozšířením proudu na ztrátách celko-
vých se při dané výšce propustku zvyšuje s narůstající
hloubkou dolní vody. Při poměru hloubky v dolním korytě k
výšce otvoru h2/a = 6 : 1 (tzn. že průtočná plocha v profilu
dolního koryta je šestkrát větší než průtočná plocha profilu
propustku) tvořila na modelu místní ztráta za výtokem z pro-
pustku již 60 % celkových energetických ztrát způsobených
vestavbou (obr. 3).

Experimentálně zjištěné hodnoty místní ztráty rozšířením
proudu při náhlém přechodu tlakového proudění v proudění
o volné hladině byly porovnány s hodnotami vypočítanými
podle rovnic (2) a (3). Rovnice (2) se zavedenou hodnotou
součinitele místní ztráty ζA = 1,0, tedy standardní postup
aplikovaný v případě náhlého rozšíření při výpočtech prou-
dění o volné hladině, doporučený např. v hydraulickém
manuálu hojně používaného programu HEC-RAS, udává
pro ověřovaný rozsah poměru vertikálního rozšíření h2/a
větší hodnoty energetické ztráty proti ztrátám skutečným.
Toto nadhodnocení je v relativním měřítku větší při méně
výrazném rozšíření proudu (tj. pro nižší hodnoty h2/a). Při
poměru vertikálního rozšíření h2/a = 3,0 byla skutečná expe-
rimentálně zjištěná ztráta pouze 50 % ztráty vypočítané –
ztráta vypočítaná by tedy byla dvakrát větší než skutečná.
Při poměru h2/a = 1,5 by došlo až k desetinásobnému nad-
hodnocení této ztráty. Se zvětšujícím se poměrem rozšíření
h2/a relativní nadhodnocení klesá (např. pro h2/a = 6 je vypo-
čítaná ztráta nadhodnocena o 35-45 %). Ve zkoumaném roz-
sahu hodnot h2/a nebylo dosaženo stavu, kdy by již nedochá-
zelo ke zmenšování rozdílu mezi vypočítanou a skutečnou
ztrátou. Z grafu na obr. 4 je možno usoudit, že pro výrazně

Obr. 2. Fyzikální model – vestavba v laboratorním žlabu
(voda teče zleva)

Obr. 3. Podíl místní ztráty náhlým rozšířením na celkových
ztrátách (experimenty na fyzikálním modelu)

Obr. 4. Porovnání místní ztráty náhlým vertikálním rozšířením
proudu vyhodnocené z měření na modelu a vypočítané podle (2)

pro součinitel místní ztráty ζA = 1,00 a ζA = 0,75
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větší poměr rozšíření h2/a, než byl na modelu zkoumán, by
mohlo dojít ke shodě výpočtu s experimentálními daty. Tato
domněnka je podpořena teoretickou správností rovnice (2) pro
případ výtoku do velké nádrže, kterému by ve výsekově poja-
tém řešení odpovídala nekonečně velká hodnota poměru h2/a.

Zavedením součinitele ζA hodnotou 0,75 [2] do rovnice
(2) se vypočítaná místní ztráta blíží hodnotě skutečné při po-
měru h2/a ≈ 7 (obr. 4). Pro méně výrazné vertikální rozšíře-
ní proudu je vypočítaná místní ztráta nadhodnocena, pro
větší poměr h2/a naopak podhodnocena.

Ztráta na výtoku vypočítaná dle výrazu (3) lépe odpovídá
ztrátě vyhodnocené na základě provedených experimentů.
Při poměru výškové expanze h2/a větších než 3,0 lze predik-
ci skutečné ztráty na základě výrazu Bordou původně odvo-
zeného pro plně tlakové proudění považovat za velmi uspo-
kojivou. Při méně výrazném vertikálním rozšíření proudu je
skutečná ztráta menší než vypočítaná (obr. 5).

Pro výsekový model šířky b je možno z rovnice (6), sesta-
vené na základě věty o hybnosti proudu,  přímo vyjádřit
zúženou hloubku hx za výtokem. Z Bernoulliho rovnice
sestavené pro profil konce propustku a profil v dolním kory-
tě o hloubce h2 lze dosazením takto vyjádřené hloubky hx za
výšku tlakové čáry nade dnem ve výstupním profilu propust-
ku vyjádřit energetickou ztrátu mezi těmito profily. Po zave-
dení součinitelů kinetické energie hodnotou 1,0 má výraz
udávající místní ztrátu náhlým vertikálním rozšířením prou-
du tvar

(7)

Přestože takto vyjádřená ztráta na rozdíl od rovnice (3)
respektuje vznik snížené hloubky hx za výtokem, neudává
proti výrazu Borda příznivější výsledky (obr. 5).

Skokové zatopení výtoku hladinou dolní vody během
experimentů pozorováno nebylo. Při nastaveném průtoku se
hloubka hx za výtokem plynule zvětšovala se zvyšující se
hladinou ve žlabu za objektem a průběh hladiny schematic-
ky odpovídal hladině na obr. 1, vyznačené čárkovaně.

Závěr
Experimenty na fyzikálním modelu prokázaly, že přechod

tlakového v proudění o volné hladině tvoří samostatnou pro-

blematiku a nelze při něm bezezbytku aplikovat přístupy pro
plně tlakové proudění, či naopak pro proudění s volnou hla-
dinou. Ani jeden z těchto přístupů neuvažuje specifický prů-
běh hladiny za objektem s vytvořením hloubky hx těsně za
výtokem snížené proti hladině v dolním korytě za dosahem
hydraulické expanze proudu.

Hodnoty místní ztráty vypočítané z výrazu (2), používané-
ho při řešení průběhů hladin ve vodních tocích při zavedení
součinitele místní ztráty ζA hodnotou 1,00, jsou vyšší než
experimentálně stanovené na fyzikálním modelu. Pro správ-
né stanovení ztráty by bylo nutno pro různé poměry rozšíře-
ní proudu zavádět různé hodnoty součinitele ζA. Reálnějších
výsledků při stanovení místní ztráty bylo dosaženo využitím
výrazu (3), původně odvozeného pro stanovení místní ztráty
náhlým rozšířením při plně tlakovém proudění v potrubí, a
to zejména pro hodnoty h2/a od 3,0. V relativním měřítku
největší nejistota při kvantifikaci místní ztráty nastává při
méně výrazném rozšíření proudu.

Článek vznikl v rámci projektu MSM6840770002 „Re-
vitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého vý-
znamnými antropogenními změnami“.
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Picek, T.: Sudden Enlargement of Flow through Cul-
verts

The paper is concerned with the transition from a pres-
sure flow to an open channel flow which can occur dur-
ing the flow through culverts, for example. Estimation of
the energy loss due to the sudden enlargement connected
with the transition is primarily analyzed. The results of
physical experiments proper are compared with data
according to literature.

Picek, T.: Plötzliche Erweiterung des Stroms am Aus-
fluss aus einem Druckdurchlass 

Der Artikel behandelt den Übergang zwischen Druck-
strömung und Freispiegelströmung, zu der es z.B. bei
der Strömung durch Durchlässe kommen kann. Es wird
vor allem die Art und Weise der Bestimmung des Ener-
gieverlustes bei einem plötzlichen Übergang der Druck-
strömung zu Freispiegelströmung analysiert. Die Ergeb-
nisse aus den Labormessungen werden mit den Angaben
aus der Literatur verglichen.

Obr. 5. Porovnání místní ztráty náhlým vertikálním rozšířením
proudu vyhodnocené z měření na modelu a vypočítané podle
rovnic (3) – „Borda“ a (7) – „hE dle věty o hybnosti proudu“
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Malá vodná elektráreň Dobrohoš� je plánovaná na od-
bernom objekte vybudovanom na pravom brehu prívod-
ného kanála vodnej elektrárne Gabčíkovo za účelom do-
tovania ramennej sústavy Dunaja prietokom z prívodné-
ho kanála. V súčasnosti sa pripravuje výstavba tejto elek-
trárne. Pre overenie projektovaného návrhu vtokovej
časti a privádzača bol vybudovaný fyzikálny model, na
ktorom boli skúmané vybrané prevádzkové stavy.

Úvod
Odberný objekt Dobrohoš	 sa nachádza v km 1,8 spojova-

cej hrádze zdrže Hrušov a prívodného kanála vodnej elek-
trárne Gabčíkovo. Jeho účelom je zabezpeči	 dotáciu vody
z prívodného kanála do 
avostranného inundačného územia
starého koryta Dunaja v rkm 1 840 až 1 820. Samotný objekt
je tvorený troma ha	ovými poliami, s jednotlivou šírkou 12 m,
hradenými klapkovými uzávermi s hradiacou výškou 3,6 m
(obr. 1). Vtok odberného objektu je chránený plávajúcou
nornou stenou. Voda z ha	ového objektu je odvádzaná betó-
novým žlabom do prívodného kanála k ramennej sústave
starého koryta Dunaja. Kapacita odberného objektu je 
234 m3 s–1. Odber vody do ramennej sústavy sa pohybuje
v rozmedzí 6-150 m3 s–1, pričom priemerná hodnota kolíše
medzi 15-40 m3 s–1 [1]. 

Vzh
adom na vhodné podmienky sa už pri výstavbe tohto
objektu uvažovalo s energetickým využitím dotačného prie-
toku. Súčas	ou odberného objektu je vtokový objekt a čas	
privádzača MVE. Nachádza sa na 
avej strane hate. Vtoko-
vý objekt je beztlakový a priamo nadväzuje na betónový pri-
vádzač obdĺžnikového prierezu s vnútornými rozmermi 4 x 3 m
a dĺžkou cca 154 m. Samotný privádzač je vedený poved
a
betónového kanála pod ha	ou [1]. Projekt MVE uvažoval s
inštaláciou dvoch hydroagregátov s maximálnym prietokom
2 x 20 = 40 m3 s–1, pri návrhovom spáde 8,3 m. 

V roku 1998 bol vypracovaný projekt [2], na základe kto-
rého štátny podnik Vodohospodárska výstavba získal sta-

vebné povolenie na výstavbu MVE Dobrohoš	. Projekt bol
v roku 2008 aktualizovaný. Zásadnou zmenou je inštalácia
jedného hydroagregátu s maximálnym prietokom 25 m3 s–1.
Toto zníženie hltnosti elektrárne odráža dlhodobé zníženie
dotačných prietokov do ramennej sústavy (na základe pozo-
rovaní z uplynulých desiatich rokov prevádzky je dlhodobý
priemerný prietok cez odberný objekt Dobrohoš	 cca 27 m3 s–1

a má klesajúcu tendenciu) [3].
Projekt uvažuje s využitím jestvujúceho vtoku do privád-

zača na odbernom objekte a už vybudovanej časti privádza-
ča, pričom predpokladá oba objekty zrekonštruova	. Na exi-
stujúci privádzač rozmerov 3 x 4 m sa pripojí nový betónový
privádzač štvorcového prierezu s rozmermi 3,5 x 3,5 m a dĺž-
kou 80,1 m. Je uvažovaný ako tlakový, pričom jeho situova-
nie je volené tak, aby strojovňa elektrárne bola umiestnená
bezprostredne na 
avom brehu koryta pod odberným objek-
tom, ktorým sa privádza voda do ramennej sústavy. Vzh
a-
dom na nevyhovujúci stav dilatačných špár v pôvodnej časti
privádzača z poh
adu tesnosti navrhol projektant vyvložko-
vanie tejto časti špeciálnou fóliou, ktorá požadovanú tesnos	
zabezpečí. Privádzač končí vo vyrovnávacej komore, v kto-
rej je situovaný odber vody na hydroagregát elektrárne. Táto
vyrovnávacia komora je určená na zachytenie hydraulického
rázu pri jej náhlom odstavení, a tým na ochránenie tlakové-
ho privádzača pred prudkým nárastom tlaku. Pri stúpnutí
hladiny vo vyrovnávacej komore prepadá voda cez priepa-
dové hrany a je odvádzaná popod strojovňu do kanála pod
elektrárňu. Na vyrovnávaciu komoru priamo nadväzuje stro-
jovňa, v ktorej je osadená priamoprietočná Kaplanova turbí-
na s priemerom obežného kolesa 1 900 mm, maximálna hlt-
nos	 je 25 m3 s–1 a návrhový hrubý spád 8,69 m. Inštalovaný
výkon má by	 1 800 kW a predpokladaná priemerná ročná
výroba elektrickej energie 11 873 MWh (obr. 2) [2].

Z poh
adu hydrauliky je takto navrhnutá elekráreň značne
komplikovaná. V samotnom prívode vody k turbíne sa mení
dvakrát režim prúdenia z beztlakového na tlakový. Vtokový
objekt nie je zásadne rekonštruovaný, pričom na základe
jeho rozmerov nespĺňa požiadavky na tlakové vtoky z h
a-
diska možnosti strhávania vzduchu do tlakového privádzača.
Predpokladalo sa, že prevádzka bude sprevádzaná kompli-
kovanými hydraulickými javmi. Vzh
adom na túto kompli-

Obr. 1. Odberný objekt Dobrohoš�

Obr. 2. Schéma MVE Dobrohoš� [2]
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kovanos	 a komplexnos	 celého projektového návrhu inves-
tor v roku 2008 objednal fyzikálny výskum vtokovej časti
u Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Ciele fyzikálneho výskumu
Úlohy výskumu vtokovej časti a privádzača MVE Dobro-

hoš	 na fyzikálnom modeli boli definované v nasledovných
bodoch:

� overenie vhodnosti projektantom navrhnutého tvaru
vtoku do privádzača, ktoré bolo založené najmä: 

– na meraní rýchlostného po
a pred vtokom a vo vtoku,
– na sledovaní vytvárania sa vírových oblastí a vírov pred

vtokom,
– na sledovaní zavzdušňovania vtoku a privádzača,
– na sledovaní vplyvu nornej steny na prúdenie do vtoku

privádzača,
– na sledovaní vplyvu prevádzky na hati na prúdenie do

privádzača;

� meranie a dokumentovanie tlakových pomerov v privád-
zači počas bežnej prevádzky a pri náhlom výpadku MVE, a
to:

– v existujúcej a rekonštruovanej časti privádzača,
– v novo navrhovanej časti privádzača,
– v prechodových kusoch medzi starou a novou čas	ou a

pred vyrovnávacou komorou;
– meranie a dokumentovanie strát trením a miestnych

strát vo vtoku, v prechodových kusoch, v pravouhlom
oblúku a dopočítanie miestnych strát v hrubých a jem-
ných hrabliciach a v oblúkoch (straty v oblúkoch, ktoré
neboli modelované, boli stanovené pomocou empiric-
kých vz	ahov analogicky k nameraným stratám v pra-
vouhlom kolene);

� overenie vhodnosti projektantom navrhnutého vtoku do
MVE vrátane vyrovnávacej komory s priepadom a stanovenie:

– maximálnej hladiny vo vyrovnávacej komore pri hava-
rijnom výpadku elektrárne;

– časového priebehu oscilácie hladiny vo vyrovnávacej
komore;

– straty vody priepadom pri havarijnom odstavení vodnej
elektrárne.

Model vtokovej časti a privádzača 
Fyzikálny model bol navrhnutý na základe Froudovho kri-

téria modelovej podobnosti, ke�že všetky hydraulické javy,
ktoré bolo potrebné meraním na modeli overi	, sú dominant-
ne ovplyvňované gravitačnou silou. Dodržanie podobnosti
pri určovaní strát bolo zabezpečené tým, že Reynoldsovo
číslo pri prúdení v privádzači bolo väčšie ako medzná hod-
nota ReM, prúdenie bolo teda v automodelovej oblasti a drs-
nos	 bola modelovaná pomocou mierky stupňa drsnosti.
Mierka dĺžok, vzh
adom na možnosti dodávania prietoku a
priestorové možnosti hydrotechnického laboratória, bola
zvolená hodnotou Ml = 15. Takto zvolená mierka je dosta-
točná na vytvorenie podmienok prúdenia na modeli, ktoré
zodpovedajú podmienkam v skutočnosti a umožňuje dosta-
točne presné meranie hydraulických veličín meracími prí-
strojmi a aparatúrami, ktoré boli použité. Model bol vypra-
covaný na základe investorom dodaného projektu stavby [2]
pod
a uvedenej mierky dĺžok (obr. 3). Modelované boli
objekty: 
– čas	 prívodného kanála vodnej elektrárne Gabčíkovo o dĺž-

ke cca 200 m a šírke dna 10,5 m;

– trojpo
ová ha	 v pravobrežnej hrádzi jej prívodného kanála;
– norná stena pred ha	ou a odberným objektom;
– odberný objekt do privádzača k MVE upravený pod
a

návrhu projektanta;
– privádzač o celkovej skutočnej dĺžke 236,5 m s jeho re-

konštruovanou čas	ou  o dĺžke 156,4 m a novo navrhova-
nou čas	ou o dĺžke 80,1 m;

– vyrovnávacia komora o účinnej pôdorysnej ploche 129,6 m2

na konci privádzača s priepadmi o celkovej šírke  32,8 m,
odvádzacími ž
abmi a jalovým výpustom;

– vtok do turbíny.

Model bol vyrobený kombináciou plechu (ha	, vyrovná-
vacia komora) a plexiskla (privádzač). Z technických a naj-
mä priestorových dôvodov nemohla by	 geometrická podob-
nos	 úplne dodržaná. Bolo potrebné niektoré detaily upravi	
tak, že síce nezodpovedajú presne geometrickej zmenšenine
skutočnosti, ale ako celok model vystihuje skutočnos	 – hyd-
raulické javy na modeli sú podobné javom v skutočnosti a
veličiny získané meraním na modeli, po prenásobení prísluš-
nou mierkou, zodpovedajú veličinám v skutočnosti. Kvanti-
tatívne údaje a kvalita javov získaná vizuálnym pozorova-
ním na modeli poskytovala hodnoverný obraz o prúdení
v skutočnosti. Išlo o nasledovné úpravy:
– celkové situovanie modelu nezodpovedá skutočnosti. Mo-

del je situovaný na 
avom brehu prívodného kanála, ide
o „zrkadlový obraz“ skutočnosti;

– modelovanie prívodného kanála, z ktorého je voda na
MVE privádzaná, je len čiastočné. Z priestorových dôvo-
dov nebolo možné modelova	 celý, cca 300 m široký ka-
nál. Preto bol prívodný kanál modelovaný existujúcim hy-
draulickým ž
abom len ako výsek z kanála o šírke 10,5 m.
Táto úprava vplývala na bočný odber z prívodného kaná-
la a na náhle zmeny prietoku; 

– model privádzača vyhovoval modelovej podobnosti čo do
tvaru priečneho profilu, dĺžky jednotlivých častí a výško-
vého vedenia. Jeho trasa však bola prispôsobená priesto-
rovým možnostiam laboratória. Namiesto štyroch oblú-
kov s rôznymi parametrami bol na modeli jeden oblúk so
stredovým uhlom 90˚. Na modeli boli vynechané aj hrubé
hrablice pred vtokom do privádzača a jemné hrablice pred
vtokom na turbínu. 

Všetky zjednodušenia boli zoh
adnené pri posudzovaní vý-
sledkov meraní, prípadne boli tieto merania doplnené prí-
slušnými výpočtami.

Mierka stupňa drsnosti bola o niečo vyššia ako vypočíta-
ná hodnota, čo sa prejavilo v prospech bezpečnosti, ke�že
namerané straty boli väčšie ako straty skutočné. Mierka
modulu pružnosti a hrúbka stien privádzača neboli presne
dodržané. Nemali však vplyv na posudzované javy – nepria-
my hydraulický ráz. Norná stena pred vtokom do privádza-
ča nebola modelovaná ako plávajúca, ale jej poloha bola
nastavovaná pre príslušnú hladinu v prívodnom kanáli. Prie-
tok cez ha	 25 m3 s–1 bol simulovaný cez krajné ha	ové pole
(usediace s vtokovým objektom do privádzača). Pre simulá-
ciu náhleho výpadku turbíny bol za vtokom na turbínu osa-

Obr. 3. Čas� modelu – trojpo�ová ha�, norná stena 
a vtok do privádzača
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dený hydraulicky ovládaný klapkový rýchlouzáver, umož-
ňujúci plynulé uzatvorenie prietoku v požadovanom čase
(obr. 4).

Meranie na modeli
Meranie na modeli možno v zásade rozdeli	 do dvoch sku-

pín, a to na meranie pri ustálenom stave a meranie pri ne-
ustálenom stave. V rámci týchto stavov boli merané prieto-
ky, bodové rýchlosti, polohy hladiny a tlaky v privádzači. 

Ustálený stav predstavoval bežné prevádzkové režimy
elektrárne. Bol definovaný úrovňou hladiny v prívodnom
kanáli v rozmedzí od maximálnej (131,10 m n. m.) po mini-
málnu prevádzkovú hladinu (130,10 m n. m.), prietokom cez
model prívodného kanála 33 l s–1 (vychádza z požiadavky na
modelovanie strednej prierezovej rýchlosti v kanáli 0,6 m s–1

v skutočnosti, resp. 0,155 m s–1 na modeli), prepadom cez
krajné ha	ové pole 0, resp. 25 m3 s–1 (28,69 l s–1 na modeli)
a prietokom cez elektráreň  25 m3 s–1 (28,69 l s–1 na modeli).
Pri ustálenom stave boli merané rýchlostné polia na vtoku,
hladiny vo vtoku a vyrovnávacej komore a tlaky v privádza-
či. Z meraní sa následne vyhodnocovala deformácia rých-
lostného po
a vplyvom plávajúcej nornej steny, hydraulické
straty v privádzači, tlakové pomery v privádzači a vhodnos	
vtoku do privádzača. Ďalej sa sledovalo vytváranie vírov
pred vtokom do privádzača a strhávanie vzduchu do tlakové-
ho privádzača.

Neustálený stav mal simulova	 náhly výpadok elektrárne
počas bežných prevádzkových stavov, preto vychádza z pod-
mienok pre ustálený stav. Náhly výpadok bol simulovaný
uzatvorením prietoku privádzačom z hodnoty 25,00 m3 s–1

(28,69 l s–1 na modeli) na 0 počas 13 s (3,35 s na modeli).
Merania pri neustálenom stave boli zamerané na záznam
nárastu hladiny vo vyrovnávacej komore, preverenie kapa-
city a funkčnosti bezpečnostných priepadov a určenie ná-

rastu tlakov v privádzači v dôsledku vzniknutého hydraulic-
kého rázu.

Výrazné zmenšenie plochy vo
nej hladiny v prívodnom
kanáli na modeli voči skutočnosti malo vplyv pri simulá-
ciách náhleho výpadku turbíny. Hladina v prívodnom kaná-
li na modeli začala po určitom čase od uzatvorenia havarij-
ného uzáveru stúpa	, čo v skutočnosti nenastane. Bolo ziste-
né, že priebeh hladiny vo vyrovnávacej komore nie je touto
skutočnos	ou ovplyvnený až po dosiahnutie maximálnej
úrovne hladiny. Celkový čas ustálenia hladiny vo vyrovná-
vacej komore bol preto určený výpočtom (obr. 5). Jednotli-
vé série meraní boli realizované pre rôzne kombinácie pod-
mienok pre obidve skupiny meraní.

Výsledky výskumu
Z meraní na fyzikálnom modeli vtokovej časti a privádza-

ča MVE Dobrohoš	 možno vyvodi	 nasledovné závery súvi-
siace s úlohami výskumu. Vtok do privádzača sa preukázal
ako nevhodný, nako
ko pri pokusoch pri minimálnej pre-
vádzkovej hladine v prívodnom kanáli (130,10 m n. m.) do-
chádza vo vtokovom objekte k značnému nárastu rýchlosti
vody, čo vedie k prechodu na bystrinný režim prúdenia a
následne zmene tlakového režimu prúdenia v privádzači na
beztlakový. 

Pritom vo vtokovej časti a privádzači vzniká extrémna hy-
draulická strata, spôsobujúca takmer 70% stratu spádu pre
elektráreň. Celkové straty pri tomto modelovanom stave boli
v priemere 5,74 m. Tento stav je z poh
adu jej prevádzky ne-
prípustný. Z tohto dôvodu je nutné upravi	 rozsah prevádz-
kových hladín, prípadne zmeni	 manipuláciu s prietokmi pri
nízkych hladinách v prívodnom kanáli (obr. 6). 

Pre hladiny v prívodnom kanáli v rozmedzí 131,10 až
130,70 m n. m. je vtok navrhnutý postačujúco, nedochádza
k výraznejšiemu vzniku vírových oblastí a strhávaniu vzdu-
chu do privádzača. Náhodne vznikali povrchové víry s krát-
kou dobou trvania, bez strhávania väčšieho množstva vzdu-
chu do privádzača, pričom sa jednalo o malé množstvá vzdu-
chu, ktorý bol bezpečne prevedený vo forme vzduchových
bublín do vyrovnávacej komory. V tomto rozmedzí prevádz-
kových hladín je prúdenie v privádzači mierne tlakové.

Plávajúca norná stena v predpolí hate a vtoku do privádza-
ča nemá výrazný negatívny vplyv na kvalitu prúdenia. Jej
vplyv sa prejavuje čiastočne pri vzniku strát, pričom platí, že
pri nižšej polohe hladiny v prívodnom kanáli sú straty vyššie.
Z výsledkov pokusov vyplýva, že v predpolí vtoku do privád-
zača ani na nornej stene nie sú potrebné žiadne úpravy.

Pri bežnej prevádzke pri hladinách v prívodnom kanáli v roz-
medzí 131,10-130,70 m n. m. bolo preukázané, že hydraulic-

Obr. 4. Vyrovnávacia komora a rýchlouzáver

Obr. 5. Zachytenie hydraulického rázu vo vyrovnávacej komore
pri simulácii náhleho výpadku elektrárne

Obr. 6. Zmenený režim prúdenia v tlakovom privádzači 
pri minimálnej prevádzkovej hladine v prívodnom kanáli
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ké straty a tlakové pomery v privádzači sú vyhovujúce. Cel-
kové straty v systéme od hladiny v prívodnom kanáli na VE
Gabčíkovo po vtok do turbíny pre hladinu vody v prívodnom
kanáli na maximálnej úrovni 131,10 m n. m. dosahujú v prie-
mere 0,54 m, pre hladinu vody v prívodnom kanáli na prie-
mernej úrovni 130,70 m n. m. dosahujú v priemere 0,58 m. 

Vyrovnávacia komora, preverovaná pri simulácii náhleho
výpadku elektrárne, sa ukázala ako bezpečne navrhnutá,
s dostatočnou kapacitou priepadovej hrany a odvádzacích
ž
abov. Komora postačujúco ochraňuje tlakový privádzač
pred nárastom tlaku v dôsledku pôsobenia vzniknutého hyd-
raulického rázu. Na začiatku privádzača sa účinok rázu pre-
javuje minimálne; prírastok tlakovej výšky nad hydrostatic-
kou tlakovou čiarou predstavuje maximálne 0,21 m (čo re-
prezentuje maximálny prírastok tlaku 2,06 kPa), na konci
pôvodného privádzača je 0,58 m (čo reprezentuje maximál-
ny prírastok tlaku 5,69 kPa) a na konci privádzača pred vto-
kom do vyrovnávacej komory je 0,72 m (čo reprezentuje
maximálny prírastok tlaku 7,06 kPa). Takýto stav je vyho-
vujúci. Maximálna hladina vo vyrovnávacej komore sa dosiahla
po cca 23 s od začiatku manipulácie s rýchlouzáverom a ukon-
čenie procesu tlmenia hydraulického rázu nastane po 210 s.

Záver
Výskum vtokovej časti a privádzača MVE Dobrohoš	 bol

na Slovensku prvým realizovaným fyzikálnym výskumom
pre pripravovanú malú vodnú elektráreň. Overením pre-
vádzkových stavov  na fyzikálnom modeli sa môže vopred
predís	 problémom pri jej realizácii a následnej prevádzke.
Dôkazom sú práve výsledky tohto výskumu, ktorý vyvrátil
prvotné predpoklady o extrémnom namáhaní častí prívodné-
ho kanála či pochybnosti o funkčnosti vyrovnávacej komo-
ry. Na druhej strane poukázal na závažné nedostatky vtoko-
vého objektu projektovanej elektrárne ako aj nemožnos	 jej
predpokladaného prevádzkovania v celom rozsahu prevádz-
kových hladín. Výsledky fyzikálneho výskumu umožnili
predís	 vážnym problémom v jej prevádzke.
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Rumann, J. – Dušička, P.: Investigation of Inlet Part and
Conduit of Small Hydropower Plant in Dobrohoš�

The small hydropower plant in Dobrohoš� has been
designed on an intake structure erected on the right
bank of the inlet channel of the water power plant in
Gabčíkovo in order to support the side channel of the
Danube River with the inflow from the conduit channel.
The construction of this power plant is currently being
prepared. For testing the designed inlet part and con-
duit, a physical model has been made on which selected
operating conditions were investigated. 

Rumann, J. – Dušička, P.: Untersuchung des Einlaufteils
und der Kraftwasserzuleitung des Kleinwasserkraft-
werks Dobrohoš�

Das Kleinwasserkraftwerk Dobrohoš� ist am rechten
Ufer des Triebwasserkanals des Wasserkraftwerks
Gabčíkovo zum Zwecke der Wassereinspeisung in das
Armsystem der Donau durch einen Zufluss aus dem
Triebwasserkanal geplant. Gegenwärtig wird der Bau
dieses Kraftwerks vorbereitet. Bei der Prüfung des
Entwurfs des Einlaufteils und des Triebwasserkanals
wurde ein physikalisches Modell gebaut, an dem aus-
gewählte Betriebszustände untersucht wurden.

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
PODLE EN 1992-1-1

16. – 17. září 2010 
Masarykova kolej, Praha 

Workshop je zaměřen na navrhování betonových kon-
strukcí dle EN 1992-1-1. Hlavním cílem je výměna zkuše-
ností získaných při navrhování podle této normy. Budou
zde zmíněny podklady, z nichž vychází EN 1992-1-1, a
uvedeny hlavní rysy národních příloh členských států.
Předpokládá se i uvedení praktických pomůcek pro navr-
hování. Z diskuze by pak měly vyplynout náměty na zlep-
šení normových ustanovení. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Uzávěrka přihlášek se sníženým vložným 
a rezervace ubytování – 15. 7. 2010

KONTAKTY

DCS 2010
ČVUT – Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Tel.: 224 354 633
Fax: 233 335 797
E-mail: dcs2010@fsv.cvut.cz

http://concrete.fsv.cvut.cz/dcs2010
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Model turbulence pro stanovení přepadového
součinitele přelivu s kruhovou přelivnou plochou 

Ing. Miroslav ŠPANO, Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil STARA, CSc.

VUT – Fakulta stavební
Brno

Rozhodujícím parametrem každého přelivu je jeho
kapacita. Tu přímo ovlivňuje tvar přelivné plochy, jež je
při jejím výpočtu reprezentován přepadovým součinite-
lem. K jeho stanovení na přelivu byl použit dvojroz-
měrný model turbulence k-εε. Pro numerickou simulaci
byly zvoleny programy ANSYS-Flotran a ANSYS-Fluent.
Výsledky simulací z obou programů byly dále porov-
nány s výsledky měření na hydraulickém modelu.

Úvod
Použití přelivů s kruhovou přelivnou plochou je v našich

podmínkách poměrně časté. Navrhují se mimo jiné i při
rekonstrukcích stávajících vodních děl (VD) s cílem zvýšit
kapacitu jejich bezpečnostních přelivů. Hlavní výhodou pře-
livů s kruhovou přelivnou plochou je snadná výstavba.
V České republice byl takový přeliv navržen např. u VD Bys-
třička, VD Šance nebo VD Fryšták.

Základní otázkou spojenou s návrhem přelivu je jeho
kapacita. Ta je ovlivněna jednak jeho geometrickým uspořá-
dáním (tvarem nátoku, délkou přelivné hrany atd.), jednak
tvarem přelivné plochy. V rovnici pro výpočet přepadu je
tvar přelivné plochy zahrnut v přepadovém součiniteli. Sta-
novení kapacity přelivu se tak transformuje ve stanovení
hodnoty přepadového součinitele. Obvykle se hodnota pře-
padového součinitele stanovuje hydraulickým výzkumem na
fyzikálních modelech. V poslední době se však k tomuto
účelu začíná využívat i matematické modelování. 

Článek sumarizuje výsledky simulací proudění vody přes
přeliv s kruhovou přelivnou plochou dvěma numerickými
metodami. Metodou konečných prvků (MKP) bylo proudě-
ní přes přeliv simulováno v programu ANSYS-Flotran, me-
todou konečných objemů (MKO) v programu ANSYS-Fluent.
Výsledky byly porovnány jak mezi sebou, tak s měřením na
fyzikálním modelu. Pozornost byla zaměřena na hodnoty
přepadového součinitele, průběh tlaku podél přelivné plochy
a tvar přepadového paprsku.

Výpočtový model
Výpočet byl koncipován jako neustálené turbulentní prou-

dění přes přeliv s kruhovou přelivnou plochou (obr. 1). Pro
výpočet byl zvolen standardní dvojrozměrný  model turbu-
lence k-ε, poloha hladiny byla trasována metodou „volume
of fluid“ (VOF) [1]. 

Řídící rovnice, okrajové a počáteční podmínky
Problém spočívá v nalezení sedmi neznámých, konkrétně

dvou složek vektoru rychlosti vx a vy, dále tlaku p, turbulent-
ní viskozity μT, kinetické energie turbulence k, její disipace ε
a objemové frakce F. K dispozici jsou rovnice (1)-(6). Slož-

ky vektoru rychlosti a tlak jsou uvažovány časově střední
hodnotou ve smyslu Reynoldsova pojetí turbulence [3].

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kde x, y jsou souřadnice [m], vx, vy složky vektoru rychlosti
(Reynoldsův průměr) [m s–1], p tlak (Reynoldsův průměr)
[Pa], k kinetická energie turbulence vztažená na jednotku
hmotnosti [J kg–1], ε disipace kinetické energie turbulence
vztažená na jednotku hmotnosti [J kg–1 s–1], μ dynamická
viskozita [Pa s], μT turbulentní viskozita [Pa s], ρ hustota 
[kg m–3], t čas [s], fx, fy složky vektoru objemového zatížení
[m s–2], F objemová frakce [-], Cμ, C1ε, C2ε, σk, σε koeficien-
ty modelu k-ε [-].
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Za náhradní oblasti byly uvažovány tři typy okrajových
podmínek. Na dolní hranici byla uvažována nepropustná
stěna „no-slip“ podmínkou. Na odtoku a horní hranici byla
nastavena okrajová podmínka volného odtoku (tj. atmosfé-
rický tlak). Na vtoku byly uvažovány dva typy okrajových
podmínek. Známý tlak na vtoku byl použit v programu
ANSYS-Flotran. V programu ANSYS-Fluent byla použita
známá rychlost na vtoku. Typy okrajových podmínek a je-
jich použití shrnují manuály obou programů [1], [2]. Počá-
teční podmínka byla nastavena jako oblast před přelivem
vyplněná vodou. Okrajové a počáteční podmínky jsou patr-
ny z obr. 1.

Náhradní oblast a její diskretizace
Tvar a rozměry náhradní oblasti byly voleny s ohledem na

rozsah simulovaných přepadových výšek, resp. průtoků. Pro
diskretizaci oblasti byly zvoleny jednak čtyřbodové izopara-
metrické prvky (Flotran), jednak trojúhelníkové prvky 
(Fluent). Diskretizaci náhradní oblasti bylo třeba věnovat
náležitou pozornost. Výsledky výpočtu byly ovlivněny 
zejména velikostí prvků v blízkém okolí přelivné plochy.
Zde dochází k největšímu zúžení přepadového paprsku,
čímž je posílen vliv stěnové okrajové podmínky. Je zapotře-
bí, aby počet prvků na šířku přepadového paprsku byl dosta-
tečný (ze zkušeností pět až osm). Na základě postupné opti-
malizace výpočtové sítě vyplývá doporučení maximální
velikosti prvků v místě kruhové přelivné plochy

(9)

kde Lmax je maximální doporučená velikost prvků [m], h pře-
padová výška [m]. Diskretizace náhradní oblasti v okolí pře-
livu je patrná z obr. 2.

Parametry výpočtu
Simulováno bylo proudění vody s konstantní hustotou

ρw = 998,2 kg m–3 a viskozitou μw = 1,003·10–3 Pa s. Byly
použity standardní hodnoty koeficientů modelu k-ε [1], [2]
nebo [3]. Správná volba časového kroku je důležitá pro
zajištění konvergence výpočtu. Jeho velikost je třeba volit
s přihlédnutím k rozměrům použitých prvků. Pro vyjádření
konvergence se používá Courantovo kritérium

(10)

kde v je charakteristická rychlost (v tomto případě bodová
rychlost v daném uzlu) [m s–1], Δt časový krok [s], Δx veli-
kost prvku [m].

Dle [4] a [5] by mělo řešení konvergovat při hodnotách
Courantova kritéria C = 0,9, resp. C = 0,7. V tomto případě
byl zvolen časový krok Δt = 1·10–4 s, přitom maximální hod-
nota Courantova kritéria nepřekročila mez C = 0,4. Za těch-

to okolností výpočet vždy konvergoval k ustálenému stavu.
Toho bylo ve všech případech bezpečně dosaženo po 105

časových krocích. Další nastavení výpočtu bylo provedeno
dle doporučení v manuálech výpočtových programů [1] a [2].

Simulace scénářů a verifikace výsledků 
Simulováno bylo proudění přes přeliv v rozsahu přepado-

vých výšek od 60 do 200 mm, což na hydraulickém modelu
odpovídalo průtokům 0,014-0,091 m3 s–1. Pro verifikaci výsled-
ků z numerických simulací byly použity výsledky z hydraulic-
kého výzkumu provedeného v letech 1996-2003 [6].

Fyzikální model přelivu byl umístěn v obdélníkovém
žlabu šířky 0,4 m. Přelivná plocha byla tvarována z plexi-
skla. Hladiny nad přelivem byly měřeny hrotovým měřid-
lem. Tvar přepadových paprsků byl zaznamenán odečtem ze
čtvercové sítě na stěně žlabu a z pořízených fotografií. Tlak
podél přelivné plochy byl měřen piezometry. Přesnost měře-
ní přepadové výšky byla stanovena na základě opakovaných
měření a pro žádnou z hodnot nepřekročila 5 %. Přesnost
měření tlaku byla stanovena na ±200 Pa (odpovídá 0,020 m
vodního sloupce). Při vyšších přepadových výškách (cca od
150 mm) bylo pozorováno rozkmitání hladiny před přelivem.
V souladu s tím byla pozorována i rozkolísanost tlaků na pře-
livu, a to primárně v místě se záporným relativním tlakem.

Výsledky a diskuze

Přepadový součinitel a přepadové množství
Přepadový součinitel a energetická přepadová výška byly

vypočteny z rovnic 

(11)

Obr. 1. Náhradní oblast s vyznačením okrajových a počátečních
podmínek

Obr. 2. Diskretizace náhradní oblasti v okolí přelivu
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(12)

kde Q je průtok [m3 s–1], m přepadový součinitel [-], b0 účin-
ná délka přelivu [m], g gravitační zrychlení [m s–2], h přepa-
dová výška [m], h0 energetická přepadová výška [m], α Corio-
lisovo číslo [-], B šířka koryta před přelivem [m], s převýše-
ní návodní strany koruny přelivu nade dnem [m] [7].

Coriolisovo číslo α závisí na rozdělení kinetické energie
po průřezu (charakterizováno rychlostním profilem), a proto
se mírně mění v závislosti na průtoku. Podrobná analýza
ukázala, že použití konstantní hodnoty α = 1,06 pro všechny
simulované scénáře je dostatečné, protože jednotková
změna α vyvolá přibližně 25krát menší změnu v h0, což je
prakticky zanedbatelné. Porovnání průtoků a přepadových
součinitelů v závislosti na přepadové a energetické přepado-
vé výšce je vidět v tab. 1, na obr. 3 a obr. 4.

Z výsledků je patrná dobrá shoda mezi měřenými a vypoč-
tenými stavy. Určité odchylky jsou vidět jak při nízkých, tak
při vysokých přepadových výškách. V zásadě lze konstato-
vat, že hodnoty přepadového součinitele vypočteného nume-
rickou simulací jsou mírně vyšší než měřené. Tento jev je
pravděpodobně způsoben předpokladem hladké stěny [8].
Ve skutečnosti (na fyzikálním modelu) mohou při proudění
vznikat další ztráty. Při vysokých přepadových výškách
mohou nastat i stavy, jež popsaný model není schopen dosta-
tečně přesně simulovat (např. silné tlakové pulsace). Určitou
roli může hrát i vliv stěnové okrajové podmínky, jež by měla
být součástí dalšího výzkumu. Za velmi přesné lze považo-
vat výsledky pro přepadové výšky 80-160 mm. Obecně při
poměrovém vyjádření přepadové výšky ku tloušťce přelivu
tak lze výsledky označit za přesné, pokud platí vztah 

(13)

Tlaky podél přelivné plochy
Porovnání tlaků na přelivné ploše pro průtoky 0,015 až

0,090 m3 s–1 je vidět na obr. 5. Vypočtené tlaky se v horní
části přelivu velmi dobře shodují s měřenými. Přibližně za
oblastí podtlaků jsou již patrné určité rozdíly. Významné
rozdíly v hodnotách měřených a vypočtených tlaků jsou
vidět zejména při nízkých průtocích (Q = 0,030 m3 s–1).
Výsledky dále ukazují, že Fluent simuluje nižší absolutní
hodnoty podtlaků na přelivné ploše, a to zejména při vyšších
průtocích. Poloha extrémních podtlaků je oběma programy
vypočtena velmi přesně.

Přepadový paprsek
Porovnání přepadových paprsků měřených a simulova-

ných při průtoku Q ≈ 0,065 m3 s–1 a 0,090 m3 s–1 je vidět na
obr. 6. Přepadové paprsky vypočtené z obou programů jsou
si velmi podobné. V porovnání s měřeným tvarem paprsku
velmi dobře korespondují v podstatě až do místa s maximál-
ním zjištěným podtlakem. V dolní části přelivu je, podobně
jako v případě tlaků, patrná nemalá odchylka mezi měřením
a simulací.

Závěr
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že

postup je vhodný jak pro stanovení kapacity přelivu, tak pro
stanovení přepadového součinitele. Nicméně hodnoty přepa-
dových součinitelů z numerických simulací vycházejí mírně

h Q h 0 m h Q h 0 m h Q h 0 m
[m] [m3 s-1] [m] [-] [m] [m3 s-1] [m] [-] [m] [m3 s-1] [m] [-]

0,063 0,014 0,063 0,486 0,060 0,012 0,060 0,440 0,064 0,014 0,064 0,472

0,078 0,019 0,079 0,485 0,080 0,019 0,081 0,475 0,076 0,019 0,077 0,499

0,100 0,029 0,101 0,514 0,100 0,031 0,101 0,535 0,100 0,029 0,101 0,519

0,120 0,041 0,122 0,544 0,120 0,041 0,122 0,544 0,120 0,041 0,122 0,544

0,141 0,054 0,144 0,560 0,140 0,053 0,143 0,551 0,140 0,054 0,144 0,562

0,156 0,064 0,160 0,566 0,160 0,069 0,165 0,581 0,156 0,064 0,160 0,566

0,182 0,083 0,189 0,573 0,180 0,086 0,187 0,598 0,179 0,083 0,186 0,584

0,194 0,091 0,201 0,565 0,200 0,103 0,210 0,603 0,188 0,091 0,196 0,587

Měřeno FLOTRAN FLUENT

Tab. 1. Porovnání průtoku a přepadových součinitelů v závislosti na přepadové a energetické přepadové výšce

Obr. 3. Porovnání měřené a vypočtené charakteristiky přelivu

Obr. 4. Porovnání přepadového součinitele v závislosti 
na energetické přepadové výšce
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vyšší než v případě měření. Pro nalezení příčiny tohoto
stavu a jejího odstranění je nutný další výzkum. Výsledky

simulací jsou významným způsobem ovlivňovány vhodnou
diskretizací náhradní oblasti. Nevhodná síť prvků (velké
tvary, velká změna tvaru sousedních prvků atd.) vede ke
vzniku singularit ve výsledcích (skoková změna v průběhu
tlaků nebo rychlostním profilu). Jinak jsou výsledky simula-
cí nezávislé na tvaru prvků. Oba typy okrajových podmínek
na vtoku (známá rychlost i známý tlak) vede v podstatě ke
stejným výsledkům. Průběh tlaků měřených a vypočtených
podél přelivu se dobře shoduje pouze v horní části přelivu.
Poloha oblasti s maximálními podtlaky byla vypočtena
velmi přesně. Absolutní hodnoty podtlaků vypočtených
Flotranem se více shodovaly s měřenými hodnotami. Vý-
znamné odchylky mezi měřenými a vypočtenými tlaky byly
pozorovány podél vzdušného líce přelivu, podobně jako v
případě tvaru přepadového paprsku.

Článek vznikl za podpory  projektů č. 1M0579 MŠMT
ČR a č.  103/08/P538 GA ČR.
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Obr. 5. Porovnání tlaků podél přelivné plochy
L – staničení podél přelivné plochy, p – tlak (relativní k tlaku

atmosféry); L = 0 na koruně přelivu

Obr. 6. Porovnání tvaru přepadového paprsku při průtocích
Q ≈ 0,065 a 0,090 m3 s–1, PO – piezometrický odběr
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Špano, M. – Stara, V.: Application of Turbulence Model
for Determination of Spillway Discharge Coefficient with
Circular Overflow Surface

The decisive parameter of every spillway is its capacity.
It is under the direct influence of the overflow surface
represented by the spillway discharge coefficient in the
capacity computation. For the determination of the spill-
way discharge coefficient on the overflow, a 2D model of
turbulence k-εε was applied. ANSYS-Flotran and
ANSYS-Fluent programs were chosen for the numerical
simulation. The results of the simulations from both pro-
grams were further compared with measurement results
achieved using a hydraulic model. 

Špano, M. – Stara, V.: Anwendung eines Turbulenz-
modells zur Bestimmung des Überfallbeiwerts des Über-
laufs mit abgerundeter Überlauffläche 

Der entscheidende Parameter jedes Überlaufs ist seine
Kapazität. Diese wird direkt von der Form der Überlauf-
fläche beeinflusst, die bei der Berechnung der Kapazität
durch den Überfallbeiwert dargestellt wird. Zur
Bestimmung des Überfallbeiwerts am Überlauf wurde
ein dreidimensionales Modell der Turbulenz k-εε ange-
wandt. Zur numerischen Simulation wurden die
Programme ANSYS-Flotran und ANSYS-Fluent ge-
wählt. Die Ergebnisse der Simulationen aus beiden
Programmen wurden weiter mit den Ergebnissen der
Messung am hydraulischen Modell verglichen.

Bečková, K. a kol.

Malostranská beseda 
a její znovuzrození

Práh, Praha, 2009, 104 s., vázaná, celobarevná, doprováze-
ná řadou  dobových ilustrací, fotografií, nákresů a plánů

Výpravná publikace se
zabývá budovou bývalé
Malostranské radnice
v kontextu vývoje celé
Malé Strany. Komu by
se zdálo, že jedna stav-
ba – dosud ostatně pro
svou léta zašlou fasádu
spíše nezajímavá – je
pro jednu knihu příliš,
bude nejspíš překva-
pen. Za prvé mimořád-

nou krásou samotné budovy, která se „vyloupla“ v průběhu
náročných a objevných restaurátorských a stavebních prací.
A za druhé množstvím zajímavých informací, které se
k budově Malostranské radnice, posléze sídlu Malostranské
besedy, váží.

� literatura

Vodohospodářské důsledky změny klimatu
Ing. Veronika Horvathová

Práce identifikuje hlavní problémy a důsledky změny klima-
tu a probírá metody hodnocení vlivu těchto změn v ČR.
Výsledkem je návrh nového hodnocení obsahujícího také
kritéria pro rizikovou analýzu. Metoda je ověřena na přípa-
du zatopení Spolany Neratovice. 

Vodní hospodářství při změně klimatu
Ing. Anna Vojtěchová

Dizertace se zabývá zejména disponibilními vodními zdroji
pro pitnou vodu. Vybírá ze sedmi možných metodu nejvhod-
nější pro budoucí ochranu klimatu, která byla i mezinárodně
publikována. Metoda je ověřena na nádrži Římov.

Implementace transformací
souřadnicových systémů v GIS
Ing. Jan Ježek

Práce řeší problém nehomogenity souřadnicových systémů a
státních mapových děl zejména při řešení projektů dotýkají-
cích se území sousedních států s historicky vzniklými rozdí-
ly u geodetických a kartografických podkladů. Navrhují se
přesnější výpočetní postupy a závěrem se požaduje, aby se
zveřejnily garantované hodnoty pro přepočet mezi systémy
WGS84 a S-JTSK.

Efektivní podpora cyklistické dopravy
Ing. Zbyněk Sperat

V práci se hodnotí systém cyklistické dopravy v ČR a porov-
nává se s tradiční cyklistickou zemí Holandskem. Také se
porovnává cyklistická doprava s jinými způsoby dopravy v ob-
lasti Hradce Králové. Závěrem jsou definovány zásady pro
legislativní úpravy týkající se cyklistické dopravy.

Revitalizace drobných vodních toků 
z hlediska minimálních a maximálních 
průtoků
Ing. Milada Klimešová

V práci se porovnávají revitalizované a technicky upravené
malé toky a výsledky experimentů se poměřují se simulace-
mi. Stanovují se charakteristiky toku s ohledem na protipo-
vodňovou ochranu. Dizertace má přímý přínos pro praxi.

Modelování odpovídajících si vodních stavů
a průtoků v říčním systému s využitím
umělých neuronových sítí
Ing. Ondřej Fatka

Aktuální práce se věnuje operativním předpovědím povod-
ňových průtoků. Model neuronové sítě je aplikován na prů-
běh vodních stavů na Úhlavě a Radbuze. 

Odvodenie hydrogramov odtoku pomocou
modifikovaných CN kriviek
Ing. Boris Vološ

Práce je zaměřena na modelování srážkoodtokových stavů.
Modifikuje se klasická empirická metoda a uplatňuje se na
výpočet průběhu povodňových vln. Práce má velký přínos
pro hydrologickou praxi.

�dizertace
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Teorie grafů a prostředky krizového řízení
vodohospodářských soustav

Ing. Jakub KREJČÍ, MSc. 
prof. Ing. Jiří ZEZULÁK, DrSc. 

ČZU – Fakulta životního prostředí
Praha

Příspěvek pojednává o vývoji nástroje využitelného při
nácviku krizového řízení vodohospodářských soustav v po-
vodňovém režimu i v průběhu hydrologického sucha. Při
modelování vodohospodářských soustav byly využity
teorie grafů jako nepostradatelné topologické prostřed-
ky semidistribuovaného modelování. 

Úvod
Z hlediska chování složitých systémů vyžaduje formulace

vstupně/výstupních transformací možnost přehledného auto-
matizovaného vytváření výpočetního sledu modelovaných
procesů. Obvykle přicházejí v úvahu dvě kategorie grafů
topografie soustavy. Pro vyjádření stacionárních topologic-
kých závislostí mezi vrcholy a hranami grafu obvykle posta-
čují maticově vyjádřené vztahy incidence a sousednosti hran
a vrcholů. 

V tomto smyslu je nejjednodušší úlohou modelování sou-
stav se stromovou strukturou, které jsou z hlediska vazeb
předchůdců a následníků řešených procesů jednoznačné.
Okružní sítě tuto vlastnost sice postrádají, jejich výpočet je
třeba formulovat iteračně, nicméně i v těchto případech lze
využívat prostředky stacionárních grafů. Obě kategorie
grafů směřují k automatizované dekompozici hydrologické-
ho systému a k  jeho uživatelsky topograficky nezávislé
simulaci chování při automatizovaném výpočtu. Úloha byla
řešena v rámci vývoje systému AquaLog [1]. 

Nestacionární kódování topologie řízených, řídicích i ne-
řízených objektů vodohospodářských soustav (hydrotech-
nické stavby, turbogenerátory, vodní zdrže, odtokové proce-
sy v povodí nebo v říční síti se zpětným vzdutím a další pro-
cesy) ovšem vyžadují náročnější prostředky uplatnění teorie
grafů. V článku jsme se proto zaměřili na jednu z možností
paralelního zpracování nestacionárních grafů algoritmy Pet-
riho sítí a předpokládáme, že řešený systém lze s dostateč-
nou abstrakcí vyjádřit bipartitním grafem. 

V oblasti vodohospodářských soustav vyplývá potřeba
zavedení nestacionarity kódování grafu z několika příčin,
zejména: 
– z nedostupnosti vstupních dat způsobené výpadky systé-

mů pozorování dat při monitoringu vodních děl a vodo-
hospodářských soustav v reálném čase;

– z podmínek charakteru řízení vodního díla se záměrem
dosažení časově nestacionárních cílových funkcí jeho
chování (např. za předpokladu nereálného zachování ope-
rativních pravidel za udržování řízených veličin na úrovni
předem stanoveným pravidlem).  

Jedním z výsledků realizovaných v řízení vodohospodář-
ských soustav a vodních děl je ukázat možnosti využití
simulačních modelů v oblasti nácviku krizového řízení v po-
vodňové ochraně a při zásobování vodou v období kritické-

ho sucha. Účelem je mimo jiné poskytnout rámec pro orga-
nizační řízení tréninku a umožnit posouzení významu nume-
rických modelů v hydroprognózní službě v kombinaci vodo-
hospodářských soustav. V legislativě České republiky jsou
tyto aktivity podřízeny vodnímu zákonu a zákonu o integro-
vaném záchranném systému.

Záměrem příspěvku je tedy ukázka událostně řízeného
výpočtu v paralelních procesech modelování semidistribuo-
vaných hydrologických a hydraulických deterministických
procesů v podmínkách neurčitosti. Vývoj modelu vodohos-
podářské soustavy, složené z nádrží různého typu a s různý-
mi hydrotechnickými objekty a současně zahrnujícího pro-
cesy v povodí a říční síti při neovlivněném řízení, slouží jako
případová studie tohoto řešení [3].

Teorie grafů a dekompozice objektů 
Většina funkčních objektů vodohospodářských soustav

vznikla integrací hydrotechnických prvků, jejichž účelem je
uplatnit optimální provoz vodních děl. Na abstrakci systému
však působí  další vlivy, které jsou díky nekonzistenci řídi-
cích rovnic často obtížně formulovatelné. Je proto účelné
odvodit vhodné algoritmy, které by jednak umožnily topolo-
gickou dekompozici takových objektů a po numerické simu-
laci jejich prvků opětnou syntézu. 

V tomto smyslu je perspektivní využití algoritmů paralel-
ního zpracování dat, původně využívaných k řízení výpočtu
v jednoprocesorových počítačových systémech sedmdesá-

a)

b)

Obr. 1. Definiční schéma nádrže Orlík (a) a navazujících hydro-
logických systémů formou inženýrské abstrakce a Petriho sítě (b)

obzor_6_2010.qxp  7.6.2010  17:56  Stránka 175



176 STAVEBNÍ OBZOR 6/2010

tých let. V oblasti podrobných simulací a analýz inženýr-
ských produktů roste opět zájem o Petriho sítě. Jejich algo-
ritmy umožňují sestavení stromové posloupnosti dostupných
operací a analýzy systémů z hlediska bezpečnosti, živosti a
konzervativnosti výpočtu řešených sítí a umožňují explicit-
ně zahrnout trendy cílových funkcí při on-line řízení i při
dlouhodobém řízení, tedy dualitu, která  v řízení vodohospo-
dářských soustav otevírá nové perspektivy.

Příspěvek se zaměřuje na vývoj algoritmu vhodného pro
semidistributivní modelování těchto procesů v podmínkách
hydrologické neurčitosti, který matematicky simuluje pro-
voz víceúčelové nádrže on-line a umožňuje provoz dalších
hydrologických či hydraulických modelů [3]. Poskytuje tedy
např. nástroj k operativní simulaci řízení VD Orlík (obr. 1).

Stručně o filozofii Petriho sítí
Principy technologie jsou založeny na teorii bipartitních

grafů. Vrcholy grafu jsou dvojího typu – tvoří je konečná
množina míst (Places) a konečná množina přechodů (Tran-
sitions). Konečná množina hran grafu vzájemně propojuje
místa s přechody a opačně. V množině míst je umístěno zna-
čení (Tokens), tvořené jednou nebo několika tečkami [2].
Počet těchto bodů je pak označován jako značení (Marking).
Množina hran v zásadě působí jako vstupně/výstupní gene-
rátor, který zařizuje přenos bodů z jednoho místa do místa
sousedního, tedy tok Tokens z Places do Transitions a nao-
pak. Proces lze formulovat jako PN = < P, T, F, B, M0 >, kde
P je množina míst, T množina přechodů, F dopředná inci-
denční matice, B zpětná incidenční matice, M0 počáteční
značení.

Obr. 2. Elementární akce na Petriho síti 

Základní operaci v PN událost ⇒ start akce vyjadřuje obr. 2
jako stav „před akcí“ a obr. 3 stav „po akci“. Akcí je zde
chápán výpočet dílčí řídicí rovnice procesu. Aktivací grafu
se uskuteční určitá činnost, např. výpočet dílčí řídicí rovnice
určitého procesu, v tomto případě označeného jako přechod
T1. Současně dojde k přenesení tečky (Token) z  místa P1 do
místa P2. Průnik T ∈ P je při tom nulový, množiny nemají
společné prvky. Během akce (výpočtu) se značení M přesu-
ne z vrcholu grafu P1 do vrcholu P2. 

Uvažujme nyní propojení pouhých dvou modelovacích
technik z knihovny programu AquaLog MAN – techniky

RES (bilance nádrže) s technikou MS3 (rovnice řízeného
přelivu). Obvyklé vyjádření transformační funkce nádrže
v závislosti na měrné křivce objektů je pro tento případ roz-
děleno do konečného počtu operátorů výpočtu jednotlivých
objektů (obr. 1b). Tento krok je potřebný pouze v případech,
kdy nádrž obsahuje více než jeden regulační objekt, tedy
jestliže je aplikace PN nevyhnutelná. 

Zdánlivě jednoduché schéma je komplikováno zavedením
měrných míst hydraulických veličin a měření poloh regulač-
ních uzávěrů. Topologický popis modelů objektů vodního
díla a současně první aproximaci PN poskytuje obr. 1. Ve
schématu na obr. 1a je model nádrže doplněn čtyřmi úseky
říční sítě a čtyřmi modely srážko-odtokového vztahu, což
bylo pro jednoduchost v zobrazení PN vypuštěno (obr. 1b).
Každá z hran grafu symbolizuje jediný deterministický pro-
ces, který může být hydraulicky formulován. Jak uvidíme
dále, je při tom brán zřetel na alternativní formulace vyvola-
né potřebou zohlednění možnosti zmíněných změn v dostup-
nosti pozorování. Vrcholy grafu typu Places představují
podmínky kompatibility hmoty a energie sousedních hran.
Vrcholy typu Transitions pak jednotlivé submodely dílčích
procesů. V porovnání se schématem z obr. 1a je monitoro-
vání rozšířeno o sledování poloh uzávěrů, hladin v nádrži a
průtoku turbínami. Petriho algoritmus umožňuje aktivovat
výpočty těchto submodelů (Transitions) ihned, jakmile byla
získána pozorování pro výpočet nezbytná (matematická
určitost). Tuto podmínku nazveme událostí. Výpočet je
organizován na základě mapování submodelů do čtyř fiktiv-
ních výpočetních bodů. 

Vra	me se ještě k topologii VD Orlík z obr. 1a, v němž je
ukázáno, že model nádrže byl rozložen do osmi objektů, a to
na submodel bilance nádrže AA-RES a na něj navazující
modely dvou základových výpustí BB-MB3 a CC-MB3.
Součástí jsou přelivy DD-MS3, EE-MS3 a FF-MS3 a vodní
elektrárna, zde reprezentovaná jediným blokem GG-ELN. 

Řešení semidistribuovaného systému zahrnuje otázky
dekompozice, zjednodušení struktury a následné abstrakce.
Schéma na obr. 1a ukazuje „inženýrské“ chápání schemati-
zace vodního díla na stupni potřebném pro formulaci mode-
lu prostředky modelovacího systému AquaLog. Případová
studie zahrnuje nádrž (Orlík), tři navazující říční úseky a
čtyři přítoky z mezipovodí. Další okrajové podmínky mode-
lu tvoří čtyři vodoměrné stanice pozorovacích stanic (vyjá-
dřených šipkami včetně staničních kódů). Měření hydrome-
teorologické staniční sítě a dalších technologických údajů
(polohy uzávěrů, výkonu hydroelektrárny atd.) zprostředku-
je okrajové podmínky řízeného systému. Vzhledem k tomu,
že přenosy dat operativního informačního systému pro poru-
chu často selhávají, je třeba, aby model byl odolný k často se
měnící situaci ve formulaci řídicích rovnic. Změny v konfi-
guraci okrajových podmínek jsou typické pro operativně
řízené systémy a jejich modely by měly mít možnost na tyto
změny pohotově, pokud možno automatizovaně, reagovat.

Řídicí rovnice procesů, určitost, neurčitost 
a přeurčenost formulací

Principem modelovacího systému AquaLog MAN je obec-
ná formulace výpočetních algoritmů jednotlivých procesů.
To znamená, že každý proces je numericky řešen ve společ-
ném topologickém prostředí, bez ohledu na formální neho-
mogenitu formulací dílčích modelů. Zmíněné problémy po-
ruch systému sběru dat způsobují změny v matematické ur-
čitosti, případně přeurčení, a způsobují, v algoritmickém
smyslu, abnormální stavy výpočtu, které je třeba obvykle ře-
šit v dialogu s uživatelem modelu (dispečerem). 

Obr. 3. Petriho sí� propojených procesů RES a MS3
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Modul RES 
Model bilance nádrže RES může být zapsán obvyklou

diferenciální formou, zahrnující čtyři stavové veličiny – hla-
dinu ve zdrži H1, přítok do nádrže I, celkový odtok z nádr-
že O a zatopené plochy S(H1). Pravdivostní tab. 1 ukazuje
celkem devět variant řešení, z nichž pro samostatnou bilanč-
ní rovnici platí pouze tři poslední. Poloha přelivu H4 není
v případě samostatné nádrže potřebná. Prvních šest variant
je uvedeno pro úplnost.

Modelovací technika RES obsahuje jednoduché numeric-
ké schéma. Indexy N a N+1 označují veličiny ve známé a
následné časové hladině, N+1/2 v mezilehlé výpočtové ča-
sové hladině. Poslední sloupec tabulky vyjadřuje potřebu
iterací. Funkce F1(), F2(), FI(), FII() a FIII() označují for-
mální procedury programu MAN-RES (tab. 1, tab. 2).

Tab. 1. Varianty výpočtu modelu RES v závislosti na konfiguraci
zadání

Tab. 2. Varianty výpočtu modelu MS3 v závislosti na konfiguraci
zadání

Modelovací techniky programu MAN

Po ukončení topologické analýzy systému program pro-
hledává knihovnu modelovacích technik systému. V součas-
né verzi tuto sestavu tvoří RES Bilance v nádrži, MS3 pře-
liv,  MB3 Výtok, ELN Turbogenerátor, DMY Pomocná,
QVH Měrná křivka. Všechny modelovací techniky zahrnují
tři nebo čtyři stavové veličiny, a proto jsou rozděleny do čtyř

fiktivních výpočetních bodů. Jejich formulace závisí na typu
procesu. Výpočetní struktury modelů MB3 a MS3 jsou ob-
dobné. 

AquaLog MAN zahrnuje tři oddělená programová pro-
středí – standardní stav, výpočet při přeurčenosti či neurči-
tosti v zadání a konfliktní situace výpočtu. Poslední dvě po-
važujeme za abnormální stav, kdy automatizace výpočtu sel-
hává a je třeba manuální zásah uživatele: 
– standardní výpočet: všechny přechody (Transitions) jsou

určeny, PN je bezpečná a přísně konzervativní;
– přeurčenost a neurčitost: některé přechody (Transitions)

postrádají podklady pro výpočet (např. více než jedna 0
v řádku pravdivostní tabulky představuje neurčenost zadá-
ní). PN je sice bezpečná, avšak nikoli konzervativní;

– konflikt: princip zachování hmoty v některém vrcholu ty-
pu Places není zachován (např. čtyři jednotky v řádku prav-
divostní tabulky představují přeurčené zadání). PN již
není živá, došlo k zacyklení (deadlock).

Je třeba zdůraznit, že výpočetní sekvence komponent sys-
tému závisí na dostupnosti hodnot okrajových podmínek v po-
řadí, jak byly modelu zprostředkovány. Algoritmus výpočtu
může tedy být proměnný v čase.

Model MAN v simulátoru 
Optimální využití vodohospodářských soustav a vodních

děl během kritických situací závisí na úspěšnosti interakce
složek krizového řízení, jmenovitě předpovědních pracoviš	
meteorologické a hydrologické služby s operačními řídícími
centry správců povodí a s operačními centry krizového říze-
ní. Jednotlivé složky mají stanovené úkoly tak, jak vyplýva-
jí z příslušných zákonů (vodního zákona, zákona o krizovém
řízení). Ty jsou dále rozpracovány v povodňových plánech a
manipulačních řádech vodohospodářských soustav a vod-
ních děl.  

S rozvojem simulačních modelů získává výcvik koordina-
ce (dispečerské hry) jednotlivých složek na aktuálnosti.
Obecně je základem pro simulační nástroj (simulátor) nácvi-
ku krizového řízení vodohospodářské soustavy hydrologic-
ký předpovědní model povodí propojený s modelem nádrže
nebo modelem soustavy nádrží. Komponenty možné konfi-
gurace simulátoru a jejich vzájemné vazby a možnosti po-
užití v rámci simulovaného tréninku složek krizového řízení
jsou zřejmé z obr. 6.

Simulátor je založen na struktuře databází propojených
s moduly pro zpracování dat, moduly simulačními a moduly
pro zobrazení výstupů a vyhodnocení simulace. Jako základ
byl zvolen víceúčelový vodohospodářský modelovací sys-
tém AquaLog s podpůrnými moduly, který je určen pro roz-
hodovací procesy v oblasti vodního hospodářství [1]. Umož-
ňuje:
– trénink dovedností a koordinačních aktivit mezi hydrolo-

gy, dispečery řízení vodohospodářských soustav a odpo-
vědnými složkami krizového řízení;

– simulaci vztahů a závislostí mezi jednotlivými složkami
povodňového řízení, především těch, které se navzájem
ovlivňují;

– seznámení uživatelů s matematickými modely a jejich
výstupy, výhodami i nedostatky použitých metod a pro
srozumitelný výklad postupů při řešení praktických úloh. 

Usnadňuje řešení úkolů krátkodobého i dlouhodobého
řízení nádrže (obr. 7): 
– sestavení scénářů přítoků s historickými nebo generova-

nými daty určených pro odhady variant využití nádrže;
– detailní konfigurace systému umožňuje on-line simulaci

provozu nádrže, hydroelektrárny, rozvrhu údržby a oprav;

Var H1 H2 Q Formální zápis

1 1 1 0 Q= F4(H1, H2)

2 0 1 1 H1= F5(H2, Q)

3 1 0 1 H2= F6(H1, Q)

Var H1N+1 I N+1 O N+1 Formální zápis

1 0 1 1 H1N+1= F1(H1N+1, O N+1)

2 1 0 1 I N+1= F2( H1N+1, O N+1)

3 1 1 0 O N+1= F3(H1N+1, I N+1)

Obr. 4. Stavové veličiny modelu nádrže – definiční schéma 
modelovací techniky RES

Obr. 5. Stavové veličiny modelu přelivu – definiční schéma 
modelovací techniky MS3
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– požadavky na využití nádrže, kdy scénáře představují
vztahy např. mezi hladinou nádrže a nadlepšováním toku,
zásobou vody, výrobou elektrické energie, povodňovým
řízením;

– aplikace deterministické nebo ansámblové předpovědi
průtoku založené na současných hydrologických podmín-
kách nebo na scénářích změn klimatu.

Scénáře průtoků mohou být použity pro dlouhodobou
kontinuální simulaci a na základě manipulačního řádu nebo
jeho ověřené alternativy jsou simulovány průtoky elektrár-
nou, odtoky z nádrže, manipulace za povodní, deficity zá-
sobního prostoru apod. Na konci simulovaného intervalu se
provede statistické vyhodnocení základních kritérií definují-
cích úspěšný provoz nádrže, např. povodňových škod, nedo-
držení minimálních odtoků, nedodržení dispečerských grafů
a dalších významných charakteristik jejího provozu.

Jednou z variant simulací je porovnání dynamického říze-
ní ve spojení s předpovědními ansámbly a statického řízení
nádrže spojeného s deterministickou předpovědí. Dynamic-
ký přístup se od statického liší především tím, že využívá
k řízení nádrže informaci o stavu povodí. Pokud se změní
stav povodí, změní se i pravidla jejího provozu. 

Typickým příkladem základní sestavy pro dispečerské hry
je vytvoření lokální sítě tří počítačů s připojením na internet
(není podmínkou). Na dvou počítačích je nainstalován simu-
látor pro operativní předpovědi průtoků a manipulací na
nádržích. Třetí počítač, určený pro krizový štáb povodňové-
ho řízení, je s ostatními propojen pouze komunikačním soft-
warem pro vizualizaci grafů a textových zpráv.

Sestavení modelu
Proces tvorby modelu sestává z výběru povodí a imple-

mentace vodohospodářské soustavy. Je možné použít bu� již
vytvořený model, nebo stávající model modifikovat, anebo
vytvořit model nový. Pro tvorbu virtuální vodohospodářské
soustavy je zásadní postup, při němž se využije hydrologic-
ký model existujícího povodí, do kterého se implementují
virtuální nádrže. Postup, který by uvažoval využití fiktivní-
ho hydrologického modelu, výrazně zvyšuje nejistoty spoje-
né s reálností takového modelu (reálnost fyzicko-geografic-
kých charakteristik). Takový postup by výrazně zvyšoval
nároky na přípravu vstupních dat pro jednotlivé scénáře. 

Simulátor byl ověřen na fiktivní vodohospodářské sousta-
vě v povodí Otavy s uzávěrovým profilem Písek (odvodně-
ná plocha 2 914 km2). Jako základ byl použit operativní
předpovědní model modifikovaný tak, aby bylo možné im-
plementovat virtuální nádrže (tab. 3). Schémata modelů, kte-
ré umožňují dva základní způsoby výpočtu s nádržemi, jsou
zřejmá z obr. 8 a obr. 9. Fiktivní povodí, pro které výpočet
probíhá sekvenčně, je na obr. 8. Postupně se počítají srážko-
odtokové modely, modely říční a modely nádrží, jak přichá-
zejí na řadu ve stromové struktuře. Identický model složený

Obr. 6. Schéma simulátoru

Obr. 7. Schéma krátkodobých a dlouhodobých simulací
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pouze z modelů říčních a modelů nádrží, určený pro paralel-
ní výpočet, je na obr. 9. Před jeho spuštěním je nutné vypo-
čítat všechny vstupy ze srážko-odtokových modelů, např.
zjednodušeným sekvenčním modelem. V dalším kroku je
možné paralelně počítat manipulace na jednotlivých nádr-
žích pro každý časový krok. Tím je umožněno sledovat
v každém kroku průběh průtoků v určených bodech.

Pro implementaci povodí Otavy do hydrologického mode-
lu se použijí modely:
– SNOW-17 [5] simulující proces tání a vytváření sněhové

pokrývky na základě údajů o teplotě vzduchu. Vyjadřuje
matematicky nejdůležitější procesy, které tvorbu a tání
sněhové pokrývky provázejí, tj. výpočet sněhové vrstvy a
plošného rozsahu sněhové pokrývky, výměny tepla mezi
sněhem a ovzduším a mezi sněhem a půdou a retenci teku-
té vodní fáze. Používá srážkové a teplotní časové řady. Je
použit v návaznosti na model RSNWELEV, který počítá
nadmořskou výšku, v níž dochází ke změně skupenství
z vodní fáze na sněhovou;

– SAC-SMA [6] simulující proces odtoku z povodí. Je zalo-
žen na parametrizaci charakteristik půdní vlhkosti a sche-
matizuje povodí jako soustavu vertikálně a horizontálně
uspořádaných nádrží se stanovitelnou kapacitou. Ty jsou
spojeny procesy, jež umožňují systému aproximovat prů-
běh nasycení půdy, které ovlivňuje produkci odtoku.
Vstupní časovou řadou pro tento model jsou srážky a tep-
loty (evapotranspirace);

– Muskingum-Cunge (model transformace odtoku říčním
korytem) [7] vycházející z řešení difúzní rovnice. 

Pro výběr virtuálních předpovědních profilů pro povodí
Otavy byly stanoveny podmínky. Hlavním kritériem byla
významnost profilu z hlediska možností ovlivnit průtokové
poměry při povodni a dostupnost dat pro kalibraci. Význam-
ným výběrovým kritériem byla četnost povodňových udá-
lostí v daném profilu a velikost škod způsobených povodňo-
vými průtoky. 

V Databázi nádrže jsou digitalizovány základní charak-
teristiky reálných nádrží, ze kterých lze sestavovat tréninko-
vou vodohospodářskou soustavu. Každá nádrž je charakteri-
zována batygrafickými křivkami, závislostí maximálního
možného fyzikálního odtoku na hladině v nádrži a textovou
částí týkající se manipulačního řádu pro nádrž. Jde o modi-
fikace originálních manipulačních řádů. Nádrž pro fiktivní

vodohospodářskou soustavu se vybírá na základě návrho-
vých průtoků nádrže a N-letých průtoků v profilu pro umís-
tění nádrže. Při sériové implementaci nádrží v závislosti na
N-letých průtocích je N-letost průtoků na dolních úsecích
toků ovlivněna. Pro tyto účely je nutné modifikovat N-letost
průtoků na dolních tocích a podle toho vybrat adekvátní
nádrž. Nejlépe je stanovit ji na základě simulace pro několik
významných povodní. Pro detailní manipulaci na nádržích
jsou k dispozici pro některé nádrže modely umožňující
simulovat odtok všemi objekty odtoku nádrže na základě
měrných křivek objektů.

Rozhodnutí využít charakteristiky existujících nádrží
nevyžaduje složitý a časově náročný návrh odpovídajících
parametrů hydraulických objektů z hlediska bezpečnosti
provozu vodních děl. Umožní využití příslušných manipu-
lačních řádů, které by nebylo možné v rozsahu tohoto pro-
jektu pro virtuální nádrže sestavit. Na základě návrhových
charakteristik pro jednotlivé lokality byly vybrány nádrže
Vranov, Brno, Labská a Kružberk.

Pro vyhodnocení úspěšnosti řízení vodních děl a vodohos-
podářských soustav byly vybrány říční profily z databáze
Body vyhodnocení, která obsahuje seznam profilů, jimž lze
přiřadit závislost povodňových škod na velikosti průtoku.
Lze definovat parametry pro tři základní hodnotící funkce.
Velikost ztrát je obecně vztažena k velikosti průtoku v kon-
trolním profilu. Alternativně lze používat vodní stavy a po-
užít k přepočtu měrnou křivku škod bez jakýchkoli opatření
v záplavové oblasti i škod po provedených opatřeních. Rea-
lizace opatření vyžaduje určitou dobu a určité náklady, což
musí být při rozhodování vzato v úvahu. Pokud nejsou opat-
ření provedena včas nebo rozsah povodně přesahuje jejich
účinnost, je třeba počítat s negativním vlivem na velikost
škod (povodňové škody vyvolané lidskou činností). Vyhod-
nocení výsledků simulace řízení pak probíhá v modulu Vy-
hodnocení na konci simulace.

Kalibrace modelu
Hydrologický model byl kalibrován podle denních sráž-

kových intenzit rozpočítaných na základě hodinových rada-
rových srážek pro období 2000-2008. Manuální kalibrace
(pokus a chyba) byla kombinována s optimalizací automa-

Obr. 8. Schéma modelu fiktivního systému povodí s nádržemi 
pro sekvenční výpočet

Obr. 9. Schéma modelu fiktivního systému povodí s nádržemi 
pro paralelní výpočet
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tickou. Bylo použito optimalizační schéma MACS (Multi-
Step Automatic Calibration Scheme) a metoda optimalizace
Shuffle Complex Evolution (SCE-UA) [8], [9]. Kalibrovaný
hydrologický model byl rozšířen o virtuální vodní nádrže
s reálnými charakteristikami. 

Příprava simulačních dat 
Simulovaný průtok hydrologickým modelem zahrnuje

nejistoty (obr. 10), které lze rozdělit podle zdroje na nejisto-
ty obsažené v hydrologickém modelu, v jeho struktuře a pa-
rametrech a ve vstupních datech (srážky, teploty, průtoky).
Na základě analýzy nejistoty spojené s jednotlivými vstupy
lze modifikovat simulované časové řady MAP, MAT nebo
přímo průtoky v Generátoru pozorovaných dat. V generá-
toru se nastaví pro každý zdroj chyby její rozsah, závislost
na velikosti předpovědního horizontu a časový interval plat-
nosti. Tento přístup umožňuje nastavit přesnost simulace,
jako tomu je v reálném procesu. Modifikované MAP a MAT
se použijí pro výpočet modifikovaných průtoků. Takto

modifikované časové řady slouží při
dispečerském cvičení jako pozorova-
né průtoky, vodní hodnoty, případně
předpovídané MAP a MAT.

Zdrojem je Databáze scénářů
MAP a MAT, která obsahuje scénáře
meteorologických vstupů do simulací
hydrologickým modelem, časové řady
MAP a MAT historických dat pro
velké povodně, modifikace a rekom-
binace historických dat. Data vstupují
přes operativní databázi do modelu
vodohospodářské soustavy. Jednotlivé
scénáře se generují v modulu Builder,
který umožňuje tvorbu klimatických
scénářů z dostupných dat z historic-
kých databází, uměle generovaných
dat, výstupů lokálních meteorologic-
kých modelů (COSMO LM) jejich
úpravou pomocí zvolených nástrojů.
Typickým příkladem je převod stanič-
ních časových řad do časových řad
MAP a MAT, jejich úprava a rekom-
binace. Rekombinace spočívá např.
v kombinaci počátečních podmínek

vodní hodnoty a srážek z jiného období pro simulaci povod-
ně z tání sněhu. 

Simulátor umožňuje využití ansámblové předpovědi na
základě implementovaného modulu ESP (Ensemble Stream-
flow Prediction). Hydrologické předpovědi se střednědobým
až dlouhodobým předstihem využívají variantních meteoro-
logických vstupů odvozených na základě historických pozo-
rování v dané části roku při aktuálních stavových (počáteč-
ních) podmínkách v povodí (nasycenost půdy, velikost sně-
hových zásob). Na základě historických řad srážek MAP a
MAT se stochastickým generátorem [10] počasí generuje
tisíciletá časová řada. Z ní se na základě empiricky stanove-
ných kritérií náhodně vybírá určité množství úseků odpoví-
dajících předpovědnímu období. Dalším krokem je plošná
distribuce srážkových vstupů za použití modifikované meto-
dy Schaake Shuffle [11], v níž je relativní distribuce srážek
náhodně vybírána v sadě historických analogů. Teplota
vzduchu je interpolována jednoduchou aplikací stálého tep-
lotního gradientu. Časová distribuce denních hodnot je ře-

šena třístupňovým náhodným genero-
váním [12]. Tento postup umožňuje
připravit pravděpodobnostní vstupy
MAT a MAP do srážko-odtokových
modelů simulátoru. 

Cvičení
Vstupní časové řady pozorovaných

a předpovídaných MAP, MAT a po-
zorovaných průtoků jsou připraveny
před zahájením cvičení. Účastníci
jsou seznámeni s oblastí časových řad
tak, jak tomu dochází s průběhem
skutečné povodňové epizody, a tedy i
postupem času simulačního výpočtu.
Je vybrán soubor s počátečními pod-
mínkami (Databáze počátečních
podmínek) hydrologických modelů, a
rovněž jsou stanoveny počáteční hla-
diny v nádržích. Počáteční podmínky
reprezentují nasycenost povodí, počá-
teční plnění nádrží, počáteční průto-

Otava 1510 D Písek D 2913,93 360,00 353,90 1-08-03-101

Otava 1510 H Písek H 2554,00 196,52 388,00 1-08-01-141

Blanice 1500 D Heřmaň D 840,34 230,00 367,65 1-08-03-096

Blanice 1500 H Heřmaň H 610,34 398,00 388,00 1-08-03-078

Blanice 1480 Husinec 212,39 10,27 502,30 1-08-03-027

Blanice 1470 Podedvory 202,76 202,76 539,27 1-08-03-025

Volyňka 1430 Nemětice 383,80 383,80 421,69 1-08-02-041

Otava 1410 H Katovice H 844,01 218,28 437,00 1-08-01-096

Otava 1410 D Katovice D 1133,38 289,37 396,37 1-08-01-125

Otava 1380 Sušice 534,46 444,29 466,34 1-08-01-064

Vydra 1350 Modrava 90,17 90,17 973,28 1-08-01-013

Ostružná 1390 Kolinec 91,26 91,26 531,65 1-08-01-073

Řeka ČHP

Plocha povodí  

[km2]
Uzávěrový profil

povodí celé dílčí

Výška 
profilu 
NVN

[m n. m.]
ID AQL 
[DBČ]

Tab. 3. Říční profily povodí Otavy s uzávěrovým profilem Písek

Obr. 10. Zdroje chyb předpovídaných průtoků
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ky a vodní stavy v říčních korytech. Tím přímo určují objem
a tvar povodňové vlny. Problematiku počátečních podmínek
lze rozdělit na dva různé okruhy z hlediska nároků modelu
na jejich přípravu. První okruh zahrnují počáteční podmínky
hydrodynamických modelů, které nepředstavují z hlediska
řešené tematiky velký problém. Vzhledem k doběhovým
dobám lze z hlediska okrajových podmínek snadno dosáh-
nout stavu, který se blíží skutečnému stavu zkoumaného
systému v daném období. Platí to především pro proudění v
korytech. Druhý okruh a složitější situaci představují počá-
teční podmínky srážko-odtokových modelů nebo modelů
sněhu (viz charakteristika jednotlivých modelovacích tech-
nik). Databáze obsahuje počáteční podmínky pro historické
události a kategorizované počáteční podmínky pro základní
stavy nasycení povodí. V případě povodní původem z tání
sněhu jsou k dispozici mapy vodní hodnoty pro jednotlivá
povodí. 

Stanoví se časový krok výpočtu pro hydrologické modely
a časový krok pro manipulace na nádržích. Simulace reálné
soustavy, v níž jsou modifikovány pouze vstupní časové
řady, je nejjednodušším použitím simulátoru a klade nejniž-
ší požadavky jak časové, tak odborné na přípravu simulační
výuky.

Vlastní cvičení představuje cyklicky opakovaný sled akcí
jednotlivých pracoviš	 či soutěžních týmů, jak to vyžaduje
nácvik řešení aktuální povodňové situace, např.: 
– předpovědní pracoviště vydá předpově� přítoků do nádrží

a průtoků/vodních stavů ve vybraných měrných profilech
pro krizové řízení, které jsou mimo dosah manipulací na
vodním díle. Přítoky do nádrží (aktuální pro danou fázi
cyklu řízení) se zašlou dispečinku vodohospodářské sou-
stavy;

– na základě těchto informací proběhne numerická simula-
ce manipulace na nádržích a výpočet odtoků. Pokud to
vyžaduje manipulační řád (kritická situace), manipulaci
usměrní vodoprávní orgán ve spolupráci s povodňovou
komisí. Simulované odtoky z nádrží jsou poslány do před-
povědního pracoviště;

– dopočet hydrologických modelů a vydání kompletní před-
povědi pro krizové řízení;

– cvičení pokračuje opakováním posloupnosti předešlých
bodů až do konce cvičení. 

Metoda vyhodnocení povodňových škod na závěr výcvi-
ku využívá informace o rozsahu povodně a vyčíslení škod.
Pro zvolené říční profily jsou stanoveny škodní křivky v
databázi Body vyhodnocení. Také lze použít kategorické
vyhodnocení např. vzhledem k překročení stupňů povodňo-
vé aktivity. Vyhodnocení pomocí multikriteriální funkce
vyžaduje citlivý přístup, aby byly eliminovány „spekulativ-
ní“ přístupy k simulačnímu řízení vodohospodářské sousta-
vy na základě špatně nastavené důležitosti jednotlivého kri-
téria. Vyhodnocení dispečerských her se odvíjí také od cíle
cvičení a použitého modelu soustavy. Jiným způsobem se
hodnotí cvičení se soustavou reálných dat historických
povodní a jiným při aplikaci fiktivní soustavy. Exaktně lze
vyhodnotit především průběh průtoků kontrolními profily,
konečné hladiny v nádržích a shodu s manipulačním řádem
soustavy.

Závěr
Bez ohledu na skutečnost, že řešení ve všech uvedených

výpočtových variantách je funkční, při operativním řízení se
dává přednost standardní první variantě (tab. 1) bez nutné
součinnosti dispečera a výpočet soustavy probíhá bez potře-

by jeho zásahu. To je rovněž případ analýzy vlivu nádrží a
vodních děl na průběh povodní [3]. Ostatní varianty jsou
vhodné pro simulaci možných scénářů řízení off-line.

Článek vznikl za podpory projektu č. 103/07/1620 GA
ČR „Predikční a simulační modely v teorii operativního
řízení“, interní projekt ČZU č. 42210/1412/4111.
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wurde die Graphentheorie als unverzichtbares topolo-
gisches Mittel der halbverteilten Modellierung ange-
wandt.
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Článok sa zaoberá problémami určenia zásob vody v zó-
ne aerácie pôdy v povodiach riek Slovenska. Metóda vý-
počtu je založená na informácii o pôdnom druhu, hĺbke
a hrúbke zóny aerácie pôdy, hĺbke hladiny podzemnej
vody a niektorých hydrolimitách získaných z retenčných
kriviek pre rôzne typy pôd. Vypočítané hodnoty vodných
zásob sú porovnané s monitorovanými hodnotami ak-
tuálnych zásob vody vo vybraných lokalitách.

Úvod
Oblas	 litosféry medzi povrchom pôdy a hladinou pod-

zemnej vody má charakter trojfázového systému. Je zložený
z pevnej fázy, ktorá má jemno až hrubo zrnitostné zloženie
a vytvára štruktúru pórovitého prostredia s fyzikálne defino-
vanými  charakteristikami. V póroch prostredia sa nachádza
voda v rôznych formách vzh
adom na skupenstvo a na jej
väzbu s pevnou fázou. Jej energetická väzba je jednoznačne
kvantifikovaná vlhkostnou retenčnou čiarou. Plynná fáza
zapĺňa priestory pórov, v ktorých sa nenachádza voda, a teda
spolu s vodou zapĺňa póry do hodnoty plnej pórovitosti. Z toh-
to poh
adu takto vymedzená oblas	 litosféry sa nazýva zóna
aerácie pôdy alebo  nenasýtená zóna pôdy. V prípade neprí-
tomnosti hladiny podzemnej vody je možné za dolnú hrani-
cu pod
a potreby vybra	 hĺbku pod povrchom pôdy ako refe-
renčnú úroveň.

Objem vody nachádzajúci sa v nenasýtenej zóne pôdy
zodpovedá množstvu vody, ktorá sa do pôdy dostala v rámci
mikroštruktúry zložiek hydrologického cyklu a ktorý pred-
stavuje vodný zdroj pre vegetačný kryt záujmového územia
[13]. Tento zdroj vody má obnovite
ný charakter v súvislos-

ti s cykličnos	ou zložiek vodnej bilancie, resp. zložiek hyd-
rologického cyklu.

Hovori	 o trvalom udržaní stavu prírodného prostredia,
stabilite biodiverzity a zabráneniu postupnému vysušovaniu
územia krajiny (dezertifikácii) je spojené s problémom
zachovania vodného režimu územia v určitých medziach
fluktuácie hydrologického cyklu. Z tohoto aspektu je nanaj-
vyš aktuálne zaobera	 sa problémom kvantifikácie a dynami-
ky zásob vody v zóne aerácie pôdy ako tretieho zdroja vody
v prírode (disponibilný zdroj pôdnej vody pre biosféru)
popri povrchovej vode (povrchové toky, nádrže, priehrady)
ako prvého zdroja a podzemných vôd ako druhého zdroja
vody. Táto problematika je pomerne široká. V práci sú kvan-
tifikované zásoby vody v zóne aerácie po
nohospodárskych
pôd Slovenska.

Stanovenie zásob vody  

Priamy monitoring
Objektívna metóda pre zhodnotenie zásob vody v zóne

aerácie pôdy je založená na jej priamom monitoringu, tak
ako napr. monitoring hladinového a prietokového režimu na
vodných tokoch tvorí základ pri riešení problémov v povr-
chovej hydrológii a monitoring hladinového režimu a kvali-
ty podzemnej vody je rozhodujúci pre riešenie problémov
hydrológie podzemných vôd. Monitoring chodu objemu
vody v zóne aerácie pôdy na výmere pôdohospodárskeho
pôdneho fondu na území Slovenska nebol a ani nie je orga-
nizovaný. Sporadické informácie sú publikované v rámci
riešenia výskumných úloh z oblasti závlahového hospodár-
stva, agroekológie, hydrológie a pedológie. Pomerne syste-
matický monitoring zásob vody v nenasýtenej zóne pôd je
od roku 1986, resp. 1989, organizovaný v súvislosti s výstav-
bou a uvedením do prevádzky VD Gabčíkovo. Avšak ani
tento organizovaný monitoring nie je postačujúci, aby  pre
celú rozlohu Žitného ostrova zabezpečil údaje pre stanove-
nie  zásob vody v zóne aerácie  pôd tohoto regiónu.

Čo sa týka organizovaného monitoringu, najdlhší súvislý
monitorovací  súbor údajov obsahu vody  v zóne aerácie pô-
dy po jej výške s diskretizáciou 10 cm od povrchu pôdy po
hladinu podzemnej vody, resp. do hĺbky 200 cm, je pre časo-
vý interval dvanástich rokov, t.j. od roku 1986 do 1997, na
Krá
ovskej lúke [6]. Táto lokalita sa nachádza v inundova-
nom území starého koryta Dunaja. Od roku 1999 je monito-
rovaná vlhkos	 pôdy v �alších lokalitách ostrova, a to Báč,
Bodíky, Krá
ovská lúka a Čilížska Radvaň. Súbory údajov z Bo-
díkov boli použité aj na predpovedanie zmien zásob vody
v zóne aerácie pôdy pre rok 2010 [10], [6], [7].

Pre určité vlhkostné stavy pôdy
Kvantifikáciu zásob vody v nenasýtenej zóne pôdy môže-

me realizova	 aj nepriamym postupom [13]. Tento metodic-
ký  postup  bol preverený v prírodných podmienkach Žitné-
ho ostrova a následne aplikovaný pre výmeru po
no-
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Obr. 1. Priemerný ročný obsah vody vypočítaný v zóne aerácie
pôdy spolu so zodpovedajúcou  hodnotou získanou monitoringom

(1994, mocnos� z. a. pôdy 100 cm)
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hospodárskych pôd v jednotlivých povodiach riek Sloven-
ska. Vlhkostná retenčná krivka (VRK) pôdy kvantifikuje
vz	ah medzi objemovou vlhkos	ou pôdy a jej energetickou
väzbou s  pevnou fázou pôdy, t.j. θ = F(hw), kde θ je obsah
vody v pôde [% obj.] a hw je vlhkostný potenciál pôdy vyjad-
rený tlakovou výškou vodného stĺpca [cm]. Inými slovami,
krivka kvantifikuje retenčné vlastnosti pôdy vzh
adom na
vodu. Jej jednotlivé body možno použi	 na analýzu stavu
vody v pôde vzh
adom na jej fyzikálne, chemické a biologic-
ké vlastnosti. Pre posudzovanie interakcie vegetačného kry-
tu so zásobami vody v zóne aerácie pôdy sú na základe kon-
vencie [1] vybrané tieto charakteristické body krivky:
– bod vädnutia (BV), zodpovedajúci hodnote pF = 4,18

(vlhkos	 pôdy, ke� rastlinný kryt je trvale nedostatočne
zásobený vodou z pôdy);

– bod zníženej dostupnosti (BZD), zodpovedajúci hodnote
pF = 3,30 (vlhkos	, pri ktorej fyziologické procesy rastlin-
ného krytu sú limitované nedostatkom vody);

– po
ná vodná kapacita (PVK), zodpovedajúca hodnote 
pF = 2,00-2,70 (vlhkos	, ktorá sa udržuje v pôdnom profi-
le za relatívne dlhší čas, pričom pre vzdušnenos	 pôdy je
ešte postačujúca pre vývoj rastlinného krytu). Z definície
vyplýva, že tento stav vody v pôde nezodpovedá rovno-
vážnemu stavu, a preto mu prislúcha uvedený  interval
vlhkostného potenciálu (pre piesčité pôdy pF = 2,00, hli-
nité pF = 2,47, ílovité pF = 2,70).
Stanovením vlhkostných retenčných kriviek pre jednotli-

vé horizonty pôdneho
profilu a pôdne druhy
záujmového regiónu sa
získavajú retenčné schop-
nosti zóny aerácie pôdy.
Z vlhkostných retenč-
ných kriviek možno
získa	 hodnoty hydroli-
mitov PVK, BZD a BV
pre stanovenú mocnos	
zóny aerácie pôdy,
napr. 100 cm, kvantifi-
kova	 zásoby vody v
pôde zodpovedajúce
uvedeným hydrolimi-
tom. Takýto postup

bol preverený pre vybrané lokality Žitného ostrova, kde bol
organizovaný  monitoring zásob vody v zóne aerácie pôdy
[12]. V �alšom metodickom postupe sa kvantifikácia zásob
vody v zóne aerácie pôd prírodného prostredia Žitného ost-
rova zameriava na jej hodnoty zodpovedajúce bodom BV,
BZD a PVK.

Na základe uvedeného je pre výpočet zásob vody v zóne
aerácie pôdy v pokryvnej vrstve Žitného ostrova v súlade s
navrhovaným metodickým postupom žiadúce ma	 k dispozí-
cii mocnos	 pokryvnej vrstvy, mocnos	 nenasýtenej zóny
pôdy, výmeru po
nohospodárskej a lesnej pôdy a participá-
cia pôdnych druhov na tejto výmere, vlhkostné retenčné
krivky pre jednotlivé pôdne druhy a ich charakteristické
body, t.j. hodnoty PVK, BZD a BV.

Výsledky a diskusia
Spracovaním uvedených charakteristík pre lokality Zlatná

(pôda hlinito-piesočnatá), Trstená (pôda hlinitá), K
účovec
(pôda ílovito-hlinitá) a Krá
ovská lúka (pôda ílovito-hlinitá)
a s využitím priameho monitoringu bol zistený interval,
v ktorom sa nachádza monitorovaná hodnota zásob vody
vzh
adom na určené hodnoty z hydrolimitov [11], [12] (obr. 1).
Pre uvedené stanovištia a druhy pôd sa monitorované záso-
by vody v zóny aerácie pôdy nachádzajú v intervale <PVK;
BZD>. Objem vody v obrázku je stanovený v milimetroch
vodného stĺpca. Prepočítaním na výmeru jednotlivých dru-

Obr.  2. Hlavné povodia riek Slovenska (Bodrog, Bodva, Dunaj, Hornád, Hron, Ipe�, Morava, Nitra, Poprad, Slaná, Váh)

Tab. 1. Zásoby vody v zóne aerácie pôdy (o mocnosti  100 cm)  pre  hydrolimity a zodpovedajúcu výmeru 
jednotlivých druhov pôd Žitného ostrova

Vymera

PVK BZD BV [ha] PVK BZD BV


ahké 27,31 14,87 8,90 7 197,65 19 656 782,15 8 562 325,63 6 405 908,50

stredne 
	ažké

32,03 21,21 14,77 95 008,99 285 311 997,00 161 211 259,30 140 328 278,20

	ažké 34,74 25,24 18,24 33 109,19 115 021 326,10 66 854 084,52 60 391 162,56

ílove 42,77 34,02 24,41 8 637,18 36 941 218,86 23 506 951,81 21 083 356,38

143 953,02 456 931 324,10 324 592 443,30 228 208 705,60

Pôdy
Hydrolimity pôd Objem vody [m3]

                                       sumár    
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hov pôd Žitného ostrova boli získané zásoby vody v zóne
aerácie pôdy  o mocnosti 100 cm [m3]. Výsledky pre jedno-
tlivé hodnoty BV, BZD a PVK sú v tab. 1. 

Na základe uvedeného sa konštatuje, že ak poznáme obje-
my vody zodpovedajúce hodnotám hydrolimitov PVK, BZD
a BV, môžeme hovori	 o zásobe vody v zóne aerácie pôdy
v intervale, ktorý bol získaný porovnaním s realitou v pod-
mienkach prírodného prostredia Žitného ostrova. Overeným
metodickým postupom boli získané zásoby vody, zodpove-
dajúce hydrolimitom PVK, BZD a BV, v zóne aerácie po
-
nohospodárskych pôd v jednotlivých povodiach riek Sloven-
ska (obr. 2, tab. 2). Výsledky sa uvádzajú v tab. 3.

Vzh
adom na porovnanie monitorovaných a vypočítaných
hodnôt obsahu vody v zóne aerácie pôd Žitného ostrova
možno uzavrie	, že v po
nohospodárskych pôdach Sloven-
ska s hĺbkou 100 cm sa vyskytuje cca 6,2 mld. m3 vody. Ak
tento objem vody nebude možné v zóne aerácie pôd prírod-
ného prostredia Slovenska udrža	, je 	ažko hovori	 o trvalom
udržaní stavu prírodného prostredia, stabilite biodiverzity a
dezertifikácii  krajiny.

Dynamiku zásob vody v zóne aerácie pôdy možno získa	
numerickou simuláciou na matematickom modeli vodného
režimu pôd [5], [3], [8]. Je výhodné ju použi	 pri prognózo-
vaní zásob vody v pôdnom profile do budúcnosti. S úspe-
chom bola použitá práve na lokalite Žitného ostrova [2], [8],
[9]. V súčasnosti takýto postup, najmä v nížinných oblas-
tiach Slovenska, je sprevádzaný relatívne ve
kými 	ažkos	a-
mi súvisiacimi so stanovením vstupných údajov. Napríklad
hydrofyzikálne charakteristiky pôd, ktoré sú jedným z dôle-
žitých vstupov do matematického modelu, sú v požadovanej
forme spracované len pre prírodné prostredie Žitného ostro-
va [9]. Je však možné na stanovenie napríklad VRK (ktorej
meranie trvá pomerne dlho) použi	 menej pracné metódy,
napr. [4], ale vhodné práve pre matematické  modelovanie
vodného režimu pôd.

Článok vznikol za podpory projektov VEGA č. 2/0120/
/08, č. 1/0319/09 a č. APVV 0271-07.
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Tab. 2. Hydrolimity po�nohospodárskych pôd povodí riek
Slovenska

Tab. 3. Obsah vody v zóne aerácie po�nohospodárskych pôd 
v povodiach riek Slovenska


ahké
stredne 
	ažké

	ažké
ve
mi 
	ažké

polná kapacita 27,3 32,03 34,74 42,77

bod zníženej dostup- 
nosti pre rastliny 

14,87 21,21 25,24 34,02

bod vädnutia 8,9 14,77 18,24 24,41

Pôdne druhy
Charakteristické
body krivky pF
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Šútor, J. et al.: Evaluation of Disposable Water Storages
in Soil for Biosphere in Slovak River Basins

This paper investigates issues connected with the deter-
mination of water storages in the zone of soil aeration in
Slovak river basins. The calculation method is based on
information about the soil type, depth and coarseness of
the aeration zone, groundwater level depth, and some
hydrolimits gained from retention curves for various
types of soils. The computed values of water storages are
compared with the monitored values of current storages
in selected locations.

Šútor, J. u. a..: Bewertung der verfügbaren Wasser-
vorräte im Boden für die Biosphäre in den Flussgebieten
der Slowakei 

Der Artikel befasst sich mit den Problemen der Ermitt-
lung der Wasservorräte in der ungesättigten Bodenzone
in den Flusseinzugsgebieten der Slowakei. Das Be-
rechnungsverfahren basiert auf der Information über
den Bodentyp, die Tiefe und Mächtigkeit der ungesät-
tigten Bodenzone, über die Tiefe des Grundwasser-
spiegels und einige aus den Retentionskurven resul-
tierende hydraulische Grenzwerte für verschiedene
Bodentypen. Die berechneten Werte der Wasservorräte
werden mit den an ausgewählten Orten aufgezeichneten
Werten der aktuellen Wasservorräte verglichen.

Zkrocená Třebovka

Říčka Třebovka prochází krásným krajem v podhůří
Orlických hor. Svou délkou 41 km sice u nás nepatří mezi
dominantní toky, ale přesto již mnohokrát v minulosti pro-
kázala nevyzpytatelnost vodního živlu. Důkazem jsou
povodně, které sužovaly lidi z jejího okolí v letech 1997 a
2006. Právě posledně zmiňované záplavy vedly zdejší zastu-
pitele k úvahám, jak před velkou vodou ochránit obyvatele
Dlouhé Třebové a Hylvát. Kompletní rekonstrukce vodního
toku mezi obcí Dlouhá Třebová a předměstím Hylváty
v Ústí nad Orlicí byla dokončena v listopadu loňského roku.

Náročnost stavby byla dána lokalitou, a především těžko
předvídatelnými klimatickými podmínkami podhorského
pásma Orlických hor, kterým její realizátoři museli čelit celé
dva roky. Ve vytipovaném úseku 6 km bylo vybudováno
několik opatření, které měla za cíl zprůchodnit a zpevnit
koryto. Řečiště bylo upraveno kamenným záhozem s břeho-
vou rovnaninou, postaveny byly železobetonové zdi obklá-
dané kamenem a vakový jez. Těmito úpravami se zvýšila ka-
pacita toku na Q20. Spolu s dalšími opatřeními, provedený-
mi v minulosti na horním toku, je zajištěna ochrana zájmo-
vého území na Q50, čímž je splněna základní idea projektu.
Jistou technickou zajímavostí celé stavby je vakový jez s re-
gulovatelnou výškou přelivné hrany, jehož součástí jsou rybí
přechody s úkryty, které jsou řešeny dřevěnými prvky ve dně
toku.

Součástí prací bylo pročištění koryta a vybudování nové-
ho mostního objektu a lávek pro pěší.

Lávky byly navrženy jako rámové konstrukce s předpja-
tou příčlí z monolitického betonu, uložené na opěrách. Most,
založený na vrtaných pilotách 900 mm, je rámové konstruk-
ce s předpjatou vodorovnou příčlí. Cyklostezka v bezpro-
střední blízkosti vede krásnou přírodou v okolí řeky. Akci
realizovalo sdružení, v němž SMP CZ bylo lídrem, a firmou
D.I.S., Brno. Investorem je Povodí Labe.

Tisková informace

� zprávy

Rizika ve vodním hospodářství
18. – 19. října 2010

Brno, hotel Santon

http://rizikavh.fce.vutbr.cz
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Určení hydraulické drsnosti pohyblivého dna 
při intenzivním chodu splavenin

Ing. Jan KRUPIČKA
doc. Dr. Ing. Václav MATOUŠEK

ČVUT – Fakulta stavební 
Praha

Příspěvek diskutuje teoretické a experimentální přístupy
k určování hydraulické drsnosti zrnitého dna intenzivně
erodovaného proudící vodou. Autory dříve navržená
poloempirická rovnice pro předpově� drsnosti je vali-
dována výsledky nových měření proudění vody a písku
nad pískovým dnem bez dnových útvarů v potrubí DN
100 za podmínek intenzivního pohybu splavenin. Uka-
zuje se, že původní vztah novým datům uspokojivě vyho-
vuje.

Úvod
Studiu odporů proudění nad erodovatelným dnem bylo

věnováno již mnoho úsilí. Většina prací se však věnuje prou-
dění při hodnotách smykového napětí charakteristických pro
běžné proudění v otevřených korytech, kdy Shieldsovo číslo
zpravidla není větší než 0,6. Za těchto podmínek je transpor-
továno jen malé množství sedimentu a na dně se vytvářejí
duny. Se zvyšujícím se tečným napětím a Shieldsovým čís-
lem jsou dnové útvary rozplavovány a množství transporto-
vaného sedimentu stoupá. K úplnému rozpadu dnových
útvarů dochází v závislosti na vlastnosti dnového materiálu
při hodnotách Shieldsova čísla kolem 1. Při vyšších hodno-
tách dochází k intenzivnímu transportu částic především ve
smykové vrstvě nad rovným povrchem erodovaného dna.
Změny režimu pohybu splavenin jsou spojeny i se změnou
hydraulických odporů v blízkosti dna.

Intenzivní pohyb splavenin nad plochým erodovaným
dnem je typický pro proudění v korytech s velkým podél-
ným sklonem a za vysokých průtoků, jakých bývá dosaženo
při povodních. Podobné podmínky lze však nalézt i v potru-
bí při transportu směsí kapalin a sypkých materiálů, jsou-li
provozovány při dostatečně nízkých rychlostech, takže se na
dně potrubí tvoří sedlina. Tlaková potrubí jsou ke studiu
odporů erodovaného dna obzvláště vhodná, protože umož-
ňují dosáhnout v laboratoři širokého rozmezí podmínek
proudění a vysokých hodnot Shieldsova čísla. Bohužel,
dosud je k dispozici jen málo experimentálních dat pro prou-
dění při hodnotách Shieldsova čísla větších než přibližně 2
[1], [5], [6], [7], [9].

Studium proudění nad erodovatelným povrchem zrnitého
dna za vysokých smykových napětí by mělo přispět k přes-
nějším předpovědím odporů proudění jak v oblasti říční hyd-
rauliky, tak v oblasti potrubní dopravy sypanin.

Experimentální data
Pro účely studia hydraulických odporů při vysokých hod-

notách smykových napětí byla z experimentálních výsledků
dostupných z literatury vytvořena databáze, která byla dopl-
něna daty z vlastních měření. Sypaniny v databázi reprezen-
tují široké rozmezí velikosti zrna i objemové hmotnosti
(tab. 1).

Data z literatury
� Queen’s University – experimenty v kanadském King-

stonu, publikované v průběhu posledních dvaceti let [5], [6],
[10], probíhaly v potrubí čtvercového příčného řezu o délce
vnitřní strany 98 mm [5]. Zkoušeny byly tři zrnitostní frak-
ce písku, dvě frakce bakelitu a jedna frakce nylonových čás-
tic. 

� Saskatchewan Research Council (SRC) – data zahrnu-
jí experimenty prováděné Pughem v Saskatoonu, rovněž
v Kanadě, a to na kruhovém potrubí vnitřního průměru 105 mm
[7]. Ověřovány byly dvě frakce písku a jedna frakce bake-
litu.

Vlastní data
� Delft University of Technology (DUT) – experimenty

probíhaly na kruhovém potrubí vnitřního průměru 150 mm
[1]. Výsledky zkoušek zahrnutých v databázi se týkají jedné
frakce písku velikosti zrna d50 = 0,37 mm.

� Ústav pro hydrodynamiku AVČR – měření uskutečněná
v posledních dvou letech na experimentálním okruhu délky
55 m a vnitřním průměru potrubí 100 mm. Tlakové ztráty
jsou měřeny na dvou měrných sekcích délky 3 m, průtok je
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d 50 ρ s Tvar potrubí

[mm] [kg m–3] [mm]

písek 1,36 2 650 �100 ÚH AVČR  [4])

písek 0,37 2 650 �150 DUT  [1]

písek 0,35 2 670 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

písek 0,56 2 660 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

písek 1,10 2 660 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

bakelit 0,67 1 570 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

bakelit 1,05 1 540 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

nylon 3,94 1 140 �  98 x 98
Queen's 

University [5]

písek 0,30 2 650 �105 SRC [7]

písek 0,56 2 650 �105 SRC [7]

bakelit 1,05 1 530 �105 SRC [7]

ZdrojSypanina

Tab. 1. Přehled experimentů obsažených v databázi pro kalibraci

d 50 ρ s Tvar potrubí

[mm] [kg m–3] [mm]

písek 0,22 2 650 �100 ÚH AVČR [3]

písek 0,38 2 650 �100 ÚH AVČR [3]

Sypanina Zdroj

Tab. 2. Přehled experimentů použitých pro validaci
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měřen elektromagnetickým indukčním průtokoměrem.
Tlouš	ka sedliny na dně potrubí je odečítána vizuálně na
měřítku ve skleněné části potrubí. Směs vody a sypaniny je
připravována v mísicí nádrži a čerpána do okruhu odstředi-
vým čerpadlem. Menší nádrž s kalibrovaným objemem,
umístěná na váze, umožňuje odběr vzorků a stanovení pře-
pravní koncentrace. Dosud byly ověřovány tři frakce křemi-
čitého písku [3], [4].

Hydraulická drsnost povrchu 
pohyblivého dna

Hydraulickou drsnost povrchu sedliny lze vyhodnotit z roz-
boru tvaru rychlostního profilu. Protože však pro většinu dat
nejsou rychlostní profily k dispozici, je potřeba použít po-
stup, při němž se drsnost vyhodnocuje z měřené tlouš	ky sed-
liny, průtoku směsi potrubím a tlakové ztráty třením v mě-
řeném úseku trubky na základě předchozího určení třecího
zákona pro stěnu potrubí při proudění kapaliny bez přítom-
nosti částic. Přitom se předpokládá, že pro povrch sedliny
lze použít Nikuradseho zákon pro hydraulicky drsnou stěnu.
Postup vyhodnocení:
– ze známého profilu potrubí a měřené výšky sedliny se

dopočítají geometrické charakteristiky průtočného profi-
lu, tj. plocha průtočného profilu Aa, omočený obvod stěny
potrubí Ow, a omočený obvod povrchu sedliny Ob;

– z měřeného průtoku Q a vypočtené plochy Aa se určí
střední průřezová rychlost nad sedlinou va;

– z hydraulického sklonu im získaného měřením tlakových
diferencí, z vypočtené rychlosti va a použitím dříve zjiště-
ného třecího zákona pro povrch potrubí se vypočte hyd-
raulický poloměr Rhw příslušející části průtočné plochy
hydraulicky spojené s povrchem potrubí. Je-li například
třecí zákon pro povrch potrubí Blasiusova typu (rovnice
(1), λw je součinitel tření pro povrch potrubí, ρf a μf husto-
ta a dynamická viskozita proudící kapaliny, a a b empiric-
ké součinitele určené kalibrací, vede její kombinace s Dar-
cyho–Weisbachovou rovnicí (2) ke hledanému vztahu pro
hydraulický poloměr Rhw (3).

(1)

(2)

(3)

– hydraulický poloměr části průtočné plochy hydraulicky
spojené s povrchem sedliny Rhb se určí z rovnice 

(4)

– z pohybové rovnice se určí součinitel tření pro povrch
sedliny

(5)

– hydraulická drsnost povrchu sedliny ks se vypočte z Niku-

radseho rovnice pro hydraulicky drsnou stěnu

(6)

kde κ a brough jsou známé součinitele.

Předpově� hydraulické drsnosti povrchu
pohyblivého dna

Teoretický rozbor
Hlavním parametrem, ovlivňujícím hydraulickou drsnost

erodovaného dna stejně jako množství transportovaného
materiálu, je Shieldsovo číslo 

(7)

Pugh a Wilson [8] ukázali, že závislost hydraulické drsnosti
na Shieldsově čísle je za určitých předpokladů lineární.
Předpokládali, že částice transportované ve smykové vrstvě
jsou udržovány v proudu vzájemnými kolizemi. Tíha částic
je tak vzájemnými kolizemi přenášena až k povrchu erodo-
vaného dna, kde se projevuje jako normálové napětí. Tečné
napětí působící na povrchu dna je dáno tímto normálovým
napětím a dynamickým úhlem vnitřního tření

(8)

Spojením rovnic (7) a (8) se získá vztah

(9)

Z porovnání tvaru pozorovaných rychlostních profilů nad
smykovou vrstvou a teoretického logaritmického rychlostní-
ho profilu bylo zjištěno [8], že hydraulická drsnost dna je
přímo úměrná výšce smykové vrstvy

ks = 0,307 · Hsh . (10)

Po dosazení rovnice (9) do rovnice (10) a uvážení charakte-
ristických hodnot Csh = 0,3 (polovina koncentrace volně
ložené sypaniny v úrovni dna) a tan(ϕ´) = 0,31 [8] se získá

ks / d50 = 3,3 · θb . (11)

Rovnice (11) souhlasí s našimi daty v případě hrubého
písku, kde je vzhledem k velikosti částic (d50 = 1,36 mm)

Obr. 1. Závislost relativní drsnosti na Shieldsově čísle pro vlastní
data obsažená v databázi
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hodnota Shieldsova čísla zpravidla menší než 2 (obr. 1). Na
základě měření jemného písku Wilson [10] konstatoval, že
rovnice (11) je v souladu s daty jen pro hodnoty θb < 4,5. Při
vyšších hodnotách se trend závislosti mění a hydraulická
drsnost s Shieldsovým číslem roste rychleji. Jako příčinu
změny trendu identifikoval zvětšující se podíl částic udržo-
vaných v proudu turbulencí. Rovnice (11) podhodnocuje
skutečnou hydraulickou drsnost při θb > 2÷4 i pro data uve-
dená v [9], [1], [5] a [7] (obr. 2).

Empirické modelování
Experimentálně stanovenou hydraulickou drsnost lze

korelovat s Shieldsovým číslem a dalšími parametry proudě-
ní. Silnější než lineární závislost ks na θb dokládá rovnice
(12), která byla získána korelací dat pro proudění s pískem
d50 = 0,37 mm (obr. 1) v potrubí DN150 [1],

ks / d50 = 1,3 · θb
1,65. (12)

Obecnější platnost má rovnice (13), která byla získána
korelováním dat obsažených v databázi (tab. 1), takže posti-
huje široké rozmezí vlastností částic i velikosti a tvaru potru-
bí. Proti výše uvedeným vztahům zahrnuje efekt usazovací
rychlosti částic, která spolu s rychlostí proudění ovlivňuje
množství částic udržovaných v turbulentní suspenzi. Další-
mi parametry, které mají vliv na hodnotu ks, se ukázaly být
tvar a velikost průtočné plochy nad sedlinou. Oba jsou zahr-
nuty do rovnice (13) prostřednictvím hydraulického polomě-
ru Rha. Exponent Shieldsova čísla je v dobré shodě se závis-
lostí zjištěnou rovnicí (12). Tvar rovnice (13) naznačuje, že
hydraulická drsnost by měla být normována spíše než veli-
kostí částic d50 hydraulickým poloměrem Rha. Tento závěr je
však v budoucnu třeba ověřit dalšími experimenty na jiných
průměrech a tvarech příčného profilu potrubí,

(13)

Ověření navrženého vztahu
Rovnice (13) byla ověřena na datech (tab. 2), která neby-

la zahrnuta v databázi pro její kalibraci. Porovnání předpo-
vědi s experimentálně zjištěnými hodnotami podává obr. 3.
Uspokojivé shody je dosaženo u hrubšího písku, jehož vlast-
nosti jsou uvnitř rozsahu parametrů dat použitých pro kalib-
raci. U druhé frakce písku, která je jemnější než materiály
použité ke kalibraci, je shoda poněkud menší, zvláště pro
vyšší hodnoty Shieldsova čísla. Možným vysvětlením je
intenzivnější turbulentní suspenze jemných částic, než jakou
předpokládá rovnice (13).

Výhled pro další vývoj
V roce 2009 byla ve Vodohospodářské laboratoři Fakulty

stavební ČVUT v Praze zprovozněna trubní linka DN50
délky 14 m s možností vložení plexisklového potrubí čtver-
cového průřezu s rozměry 51x51 mm a délky 6 m. Uzavře-
ný okruh je vybaven odstředivým čerpadlem s plynulou
regulací otáček, průtok se měří elektromagnetickým indukč-
ním průtokoměrem Badger Meter, tlakové diference tlako-
měrem Rosemount 1151 DP nebo Siemens. Výšku sedliny
je možno přes transparentní stěnu čtvercového potrubí ode-
čítat na měřítku. Nová trubní linka je tak vhodná k rozšíření
databáze o údaje potřebné k dalšímu ověření rovnice (13),
především její citlivosti na hodnotu hydraulického poloměru
Rha. Dosud byla provedena měření s čistou vodou za účelem
kalibrace součinitelů a a b v Blasiusově rovnici (1). Dle
předběžných výsledků právě probíhajících měření s různě
koncentrovanou směsí vody a skleněných kuliček (dvou
frakcí balotiny) se zdá, že nová data nejsou v rozporu s dří-
vějšími pozorováními.

Závěr
Na základě dat z literatury a dat získaných vlastními expe-

rimenty byl navržen vztah pro předpově� relativní hy-
draulické drsnosti plochého erodovaného dna při intenziv-
ním pohybu splavenin. Ověření vztahu na nových datech
prokázala jeho použitelnost pro široké rozmezí parametrů
částic a proudění, a to i mimo rozsah dat použitých ke kalib-
raci. Pro širší ověření je třeba získat data z měření na potru-
bí různých průměrů. Nová trubní linka pro tento typ měření
vzniká ve Vodohospodářské laboratoři Fakulty stavební
ČVUT v Praze.

Článek vznikl s podporou výzkumného centra CIDEAS
– projektu 1M0579 MŠMT ČR.
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Obr. 2. Závislost relativní drsnosti na Shieldsově čísle pro data 
z literatury obsažená v databázi

Obr. 3. Relativní hydraulická drsnost povrchu sedliny
– porovnání předpovědi rovnice (13) s měřením

obzor_6_2010.qxp  7.6.2010  17:56  Stránka 188



STAVEBNÍ OBZOR 6/2010 189

[4] Matoušek, V. – Krupička, J.: On Equivalent Roughness of
Mobile Bed at High Shear Stress. J. Hydrol. Hydromech., 57,
2009, 3, pp. 191-199.

[5] Nnadi, F. N.: Bed-Load Transport at High Shear Stress: With
Application to Friction in Rivers and Sand Wales. [PhD The-
sis], Queen's University at Kingston, 1992.

[6] Nnadi F. N. – Wilson, K. C.: Motion of Contact-Load Particles
at High Shear Stress. J. Hydraul. Eng., 118, 12, 1992, pp. 1670
-1684.

[7] Pugh, F. J.: Bed-Load Velocity and Concentration Profiles in
High Shear Stress Flows. [PhD Thesis],  Queen's University at
Kingston, 1992.

[8] Pugh, F. J. – Wilson, K. C.: Velocity and Concentration
Distributions in Sheet Flow above Plane Beds. J. Hydraul. Eng.,
125, 2, 1999, pp. 117-125.

[9] Sumer, B. M. – Kozakiewitz, A. – Fredsře, J. – Deigaard, R.:
Velocity and Concentration Profiles in Sheet-Flow Layer of
Movable Bed. J. Hydraul. Eng., 122, 10, 1996, pp. 549-558.

[10] Wilson, K. C.: Rapid Increase in Suspended Load at High Bed
Shear. J. Hydraul. Eng., 131, 1, 2005, pp. 46-51.

Krupička, J. – Matoušek, V.: Determination of Hy-
draulic Roughness in Upper Plane Bed Regime

Theoretical and experimental approaches are discussed
to a determination of the equivalent roughness of a gran-
ular bed in the upper-plane bed regime. The semi-empir-
ical predictive equation proposed earlier by the authors
is validated using the new experimental data collected
during measurements with sand-water mixtures in a
100-mm pipe under the condition of the upper plane bed
regime. A satisfactory match is found between the for-
mula and the new data.

Krupička, J. – Matoušek, V.: Bestimmung der hydrauli-
schen Rauheit des Grundes im oberen Regime der
Schwimmstoffbewegung 

Der Beitrag diskutiert theoretische und experimentelle
Herangehensweisen an die Bestimmung der hydrauli-
schen Rauheit einer durch strömendes Wasser intensiv
erodierten körnigen Sohle. Die von den Autoren
vorgeschlagene halbempirische Gleichung für die
Voraussage der Rauheit wird durch die Ergebnisse
neuer Messungen der Wasserströmung über einer
flachen sandigen Sohle in einer Rohrleitung DN 100
unter den Bedingungen des oberen Strömungsregimes
der Schwimmstoffbewegung validiert. Es erweist sich,
dass die ursprüngliche Beziehung den neuen Daten
zufrieden stellend gerecht wird.

a empirický součinitel v Blasiusově rovnici –

A a velikost průtočné plochy nad sedlinou m2

b empirický součinitel v Blasiusově rovnici –

b rough empirický součinitel v Nikuradsově rovnici –

C sh
průměrná objemová koncentrace částic 
ve smykové vrstvě

–

d 50 střední velikost částic m

g gravitační zrychlení m s–2

H sh výška smykové vrstvy m

i m hydraulický sklon (sklon čáry energie) –

k s hydraulická drsnost povrchu sedliny m

O b omočený obvod povrchu sedliny m

O w omočený obvod stěny potrubí m

Q průtok m3 s–1

R hw
hydraulický poloměr části průtočné plochy 
spojené s povrchem potrubí

m

R hb
hydraulický poloměr části průtočné plochy 
spojené s povrchem sedliny 

m

v a průřezová rychlost nad sedlinou m s–1

w t usazovací rychlost částic m s–1

κ = 0,4 Kármánova konstanta –

λw součinitel tření pro povrch potrubí –

λb součinitel tření pro povrch sedliny –

ϕ´ dynamický úhel vnitřního tření °

θ b Shieldsovo číslo –

τb tečné napětí na povrchu dna Pa

ρ f objemová hmotnost kapaliny kg m–3

ρ s objemová hmotnost částic kg m–3

Seznam použitých symbolů

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON MODELLING AND SIMULATION
22. – 25. June 2010

Czech Technical University in Prague

http://concrete.fsv.cvut.cz/ms10prague/
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Centrum excelence 
Antonína Svobody

Ambiciózní projekt, který by měl sdružit výzkumné kapa-
city v oblasti informatiky a kybernetiky, roztroušené na
fakultách technických univerzit a ústavech AV ČR nejen
v Praze, ale i v Plzni, Brně, Ostravě a Liberci, by se mohl
začít stavět v dejvickém areálu již v letošním roce. 

Vizualizace: architektonický ateliér Petr Franta Architekti & Asoc.

Cílem projektu, financovaného sdružením prostředků od
státních institucí, z výzkumných programů EU a ze soukro-
mé sféry, je vybudovat národní výzkumné laboratoře společ-
né s předními americkými i evropskými univerzitami. Pros-
tory v nové budově budou rovněž využity pro transfer získa-
ných poznatků do praxe. 

Tisková informace

�ČVUT

IFAT ENTSORGA
13. – 17. září  2010 
Mnichov

Veletržní organizace Messe München a Spolkový svaz
německého odpadového, vodního a surovinového hospodář-
ství (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser-
und Rohstoffwirtschaft e.V. – BDE) spolupracují na přípra-
vě mezinárodního odborného veletrhu pro vodu, odpadní
vody, odpady a recyklaci pod novým názvem. V průběhu té-
to spolupráce se bude dále rozvíjet již úspěšný koncept vele-
trhu IFAT, přičemž do centra pozornosti se dostanou obory
zabývající se zhodnocováním recyklovatelných surovin.

Vedoucí světový veletrh pro rychle se rozvíjející oblast
ekologicky zaměřených služeb, technologií a produktů a
zpracování odpadních vod a zásobování vodou IFAT ENT-
SORGA tak vytvoří na jednom místě každé dva roky nejob-
sáhlejší centrum pro výměnu informací a inovací ve všech

oblastech životního prostředí. Nabízí atraktivní výstavní
program s inovačními technickými oborovými řešeními a
širokou nabídku kvalifikovaných služeb v oblasti hospodář-
ství vody, odpadních vod a odpadů.

Tisková informace

� veletrhy

www.cesb.cz

Praha 30. 6. – 2. 7. 2010
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Mostní dílo roku 2008

Vítězem v kategorii novostavba se
stala stavba železniční estakáda Slun-
cová, Praha-Nové spojení. Druhé
místo získal silniční most přes Mora-
vu v Olomouci. Výsledky soutěže
byly vyhlášeny na Mezinárodním

sympoziu Mosty 2010 při stavebním veletrhu IBF v Brně.
Porota při hodnocení přihlížela ke kvalitě projektu, provede-
ní mostu a v neposlední řadě k estetickému vzhledu mostní-
ho díla. Obě stavby realizovala společnost Skanska.

Železniční estakáda Sluncová je součástí Nového spojení
mezi stanicemi Praha-Hlavní nádraží a Praha-Libeň. Jde
o železniční dvoukolejný most, jehož hlavním nosným
systémem je spojitý nosník o osmi polích s největším rozpě-
tím pole 47,6 m. Železobetonový předpjatý most s kolejo-
vým ložem je v příčném řezu dvoustěnný komorový nosník
oválného obrysu se třemi vnitřními dutinami. Nosník má
konstantní výšku 2,7 m a šířku 14,5 m. Předpětí nosné kon-
strukce je provedeno vnitřními kabely se soudržností a vněj-
šími volnými kabely. Pilíře mají dříky proměnného eliptic-
kého průřezu po výšce a jsou založeny na velkoprůměro-
vých pilotách. Nosná konstrukce byla zhotovena na pevné
skruži. Investorem stavby v hodnotě 262,3 mil. Kč byla
Správa železniční dopravní cesty, projektantem stavby spo-
lečnost Pontex Praha.

Druhé místo v téže kategorii získal silniční most přes Mo-
ravu v Olomouci. Tento spojitý trámový most o dvou polích
má světlost 54,6 m a 27,3 m. Nosník je vetknutý do opěr a
do střední podpěry. V příčném řezu jsou dva trámy spojené
deskou mostovky. Výška trámu je po délce proměnná, v ose
mostu činí pouze 0,6 m. Šířka trámu je rovněž proměnná,
spojitě se rozšiřuje od 2,9 m v ose pole směrem k vnitřní
podpoře a ke krajním opěrám. Po obou stranách nosné kon-
strukce jsou konzoly, na kterých jsou umístěny chodníky a
inženýrské sítě. Niveleta chodníku je asi 1 m nad úrovní vo-
zovky. Základy mostu jsou založeny na velkoprůměrových
pilotách. Dílo si vyžádalo investice ve výši 99 mil. Kč. In-
vestorem bylo Statutární město Olomouc a Povodí Moravy,
stavbu projektovala společnost SHP Brno.

Tisková informace

�ocenění
Obecná metoda nejmenších čtverců 
při vyrovnání sítí
Ing. Ladislav Bárta 

Dizertace se zabývá aplikací metody nejmenších čtverců na
řešení systému nelineárních zprostředkujících rovnic. Použí-
vá se původní makrojazyk, jehož zdrojový kód umožňuje
definovat vlastní typy zprostředkujících rovnic, konstanty a
přibližné hodnoty neznámých parametrů, zadat systém zpro-
středkujících rovnic a systém funkcí neznámých parametrů.
Softwarová aplikace pro řešení popsaného problému vznik-
la v programovém nástroji pro tvorbu aplikací ve Windows
v Borland Delphi.

Modelování tvorby mikroklimatu 
vzduchotechnikou nákupních středisek
Ing. Vojtěch Zubíček

Práce sleduje problematiku tvorby vnitřního prostředí
obchodních center. Optimalizuje se zejména tepelně vlh-
kostní složka interního mikroklimatu, která je formována
řadou nestacionárních fyzikálních dějů. Práce využívá jak
teoretických modelů aplikovaných do programového řešení,
umožňujícího simulovat detailněji zkoumané děje, tak expe-
rimentálních řešení v podobě technických měření.

�dizertace

17. – 22. ledna 2011

Nové výstaviště Mnichov

www.bau-muenchen.com
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Office ISLANDS

Nové jméno plánovaného souboru šesti moderních kance-
lářských budov, známého pod pracovním názvem Adminis-
trativní Centrum Letňany, vychází z celkového konceptu
projektu, v němž každá z budov bude reprezentovat jeden
ostrov. Počáteční písmena jejich názvů – Ithaka, Svalbard,
Luzon, Andros, Niau a Dalma – tvoří slovo ISLAND. Rep-
rezentují podnebí od studeného, přes mírné, subtropické až
tropické a nacházejí se na různých kontinentech. Byly zvo-
leny tak, aby architekti mohli při přípravě designu pracovat
s tématem či příběhem, jenž ztvárněný v rámci atrií budov a
částečně i interiérů dodá specifičnosti každé z budov. 

Celý soubor budov nabídne zhruba 68 000 m2 moderních
kancelářských ploch přímo u stanice metra Letňany a neda-
leko plánovaného vnějšího pražského okruhu, což v budouc-
nu zajistí dopravní dostupnost nejen do centra města.
Výstavba má být zahájena ve třetím čtvrtletí letošního roku,
dokončení se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2014.

Tisková informace

�projekty

Influence of Interior Plants on the Thermal
Microclimate Inside Closed Atria of Office
Buildings
Ing. Jiří Tencar

Těžištěm práce je experimentální část zahrnující měření na
reálných stavbách doma i v zahraničí. Výsledky se analyzu-
jí na základě poznatků stavební fyziky. Byl vytvořen pro-
gram pro výpočet parametrů tepelně vlhkostního klimatu i
dispoziční tvorbu atrií.

Využití recyklovaných materiálů z tříděné-
ho komunálního odpadu ve stavebnictví
Ing. Jan Mukařovský

V práci se experimentálně ověřují vlastnosti nového desko-
vého materiálu z recyklovaných nápojových kartonů a
vyhodnocuje se možnost jeho uplatnění ve stavebnictví.
Ukazuje se potenciál ke zlepšení jeho vlastností.

Visco-Elasto-Plastic Properties 
of Cement Paste
Mgr. Denis Davydov

V dizertaci se rozebírá souvislost mezi mikrostrukturou
cementové pasty a jejími mechanickými vlastnostmi, které
se analyzují metodou nanoindentace. Byl vytvořen originál-
ní postup směřující k cílenému určení vybrané složky (C-S-H
gelu) pasty. 

Shape Structural Optimization
Ing. Marcel Vojanec

Dizertace se zabývá optimalizací stavebních konstrukcí.
Popisují se současné metody optimalizace a je vytvořen soft-
warový nástroj pro tvarovou optimalizaci založený na spoje-
ní komerčních systémů a vlastních modulů v systému
Maple. Použití je dokumentováno na vybraných konstruk-
cích a detailech.

Modelování podnikových procesů 
v servisně orientované architektuře
Ing. Lukáš Čegan

Cílem práce je přispět ke konvergenci podnikových procesů
a informačních technologií v podniku. Jsou naznačeny i
výhledy do budoucna.

Vnitřní tepelně izolační systém 
nové generace
Ing. Miloš Jerman

Práce pojednává o dodatečném zateplování staveb z vnitřku
budovy. Hlavním problémem je zde průběh vlhkosti ve stěně
a poloha kondenzační sféry. Je předložen návrh s využitím
hydrofilní úpravy izolační minerální vlny, kterým se vlhkost
rychle rozvádí a nedojde ke vzniku plísní.

Non-Metallic Reinforcement for Concrete
Structures
Ing. Radoslav Soják 

Práce obsahuje experimentální a numerickou analýzu beto-
nových desek s kompozitní výztuží na bázi skla a uhlíku.
Ověřené numerické výpočty se používají v parametrických
studiích. Výsledky jsou přímo použitelné v praxi.

�dizertace
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