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1 ÚVOD 

Již několik desetiletí se mezi odbornou veřejností řeší změna globálního klimatu. V poslední 

době se tato debata přesouvá i mezi běžnou společnost a začíná být i geopolitickým tématem. 

Na různých společenských úrovních dochází k různým vysvětlení těchto změn a různým názo-

rům na řešení této problematiky. Ať už jsou názory jednotlivých stran různé, faktem zůstává, 

že globální potřeba různých forem energie narůstá skoro exponenciálním tempem a člověk je 

nucen tuto poptávku uspokojovat. 

Snahou Evropské unie a většiny jejich členských států je neomezovat výrobu elektrické ener-

gie, ale snížit dopady její výroby na životní prostředí. Za tímto účelem probíhá v poslední době 

výstavba velkého množství obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří především sluneční 

a větrné elektrárny. Vzhledem k ne dobře předvídatelnému spuštění těchto zdrojů dochází k 

negativním vlivům na distribuční sítě, především k nárazovému přetížení. Ke zlepšování stabi-

lity distribučních sítí pomáhají přečerpávací vodní elektrárny, jejichž výhoda spočívá v mož-

nosti odebírat ze sítě přebytečné množství elektrické energie a využívat ho k čerpání vody do 

výše položených nádrží. V opačném případě jsou přečerpávací elektrárny schopné v rychlém 

čase do sítě doplnit potřebné množství elektrické energie.  

Výstavba vodních elektráren na tocích, nebo v jejich těsné blízkosti s sebou přináší nespočet 

různých hydraulických, hydrologických i logistických problému. Jedním z nich je vznik hyd-

raulických rázových jevů, především rázových vln, které vznikají v derivačních kanálech, ná-

držích a korytech řek. Důvodem vzniku rázových vln bývá náhlá změna průtoků, způsobená 

provozem vodních elektráren, zejména jejich spouštěním, uzavřením nebo náhlým odstavením. 

Tato diplomová práce se zabývá způsobem stanovení extrémních hodnot těchto rázových 

jevů, zejména postupových rychlostí a výšky čela vlny u všech typů rázových vln. Tyto veličiny 

bývají využity k návrhu samotných vodních staveb, dimenzování jejich bezpečnostních prvků 

atd. Dále je v diplomové práci řešena praktická aplikace numerické výpočtové metody na vy-

brané lokalitě a vhodnost jejího použití.    
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2 CÍLE PRÁCE 

Náhlé podstatné změny průtoku vody turbínami vodních elektráren mají za následek vznik 

rázových vln v přivaděčích a odpadech těchto vodních děl. Řešení uvedených jevů je i v sou-

časnosti náročným problémem hydrauliky. Hlavním cílem zkoumání uvedených jevů je přede-

vším stanovení základních hydraulických parametrů rázových vln, které zahrnují výšku čela 

vlny a jeho postupové rychlosti. K danému účelu lze v zásadě použít metody fyzikálního mo-

delování (experimentální výzkum), matematického modelování či měření in situ. 

Diplomová práce bude složena ze dvou částí. V první části bude provedena rešerše dostup-

ných metod a podkladů pro stanovení hydraulických parametrů rázových vln, které vznikají 

v souvislosti s provozem vodních elektráren. V navazující praktické části bude s užitím nume-

rické metody provedeno posouzení jezové zdrže Střekov z hlediska možného vzniku rázových 

jevů způsobených provozem přečerpávací vodní elektrárny, jejíž výtokový objekt je zapuštěn 

do této jezové zdrže. 

Součástí této praktické aplikace bude provedení verifikace analytického výpočtu dle Gabriela 

[2] a numerického 2D modelu s fyzikálním modelem [2]. Budou-li výsledky jednotlivých vý-

počtu vyhovující, bude numerický 2D model použit pro zkoumání rázových jevů v jezové zdrži 

Střekov. 
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4 METODY A NÁSTROJE ŘEŠENÍ 

Mezi nejsložitější úkony současné hydrauliky patří řešení problematiky vln. Jedná se o velmi 

obsáhlou problematiku v oblasti neustáleného proudění v otevřených korytech řek, nádrží a 

oceánů. Touto problematikou se v minulosti, v rámci analytického řešení, zabývalo několik au-

torů jak v zahraničí (Puzanov, Forchheimer), tak v Československu (Gabriel). V současné době 

se většina dostupné literatury odkazuje na díla právě těchto autorů. V zásadě rozlišujeme dva 

druhy vln: 

Oscilační vlny, které vznikají na vodní hladině působením vnějších vlivů jako jsou vítr, vho-

zení předmětu do vody atd. Projevují se pouze zvlněním hladiny, nikoliv změnou průtoku vody. 

Translační vlny, které vznikají na vodní hladině vlivem změny průtoku vody. Názorným pří-

kladem je otevření či uzavření výpustí přehrad, jezových polí atd. [1] 

V rámci této diplomové práce se budeme zabývat především translačními vlnami, které vzni-

kají náhlou změnou průtoku. Tyto translační vlny označujeme jako rázové. Rázové vlny vzni-

kají v případech, kdy dojde k velmi výrazné změně průtoku v relativně krátkém čase. Rozlišu-

jeme čtyři typy translačních vln: 

Kladná přímá vlna 

Tento druh translačních vln vzniká mimo jiné v případě náhlého zvýšení průtoku v korytech 

řek, například náhlým otevřením stavidel nebo protržením přehradní hráze. Tedy dochází k po-

stupnému zvyšování hladiny ve směru toku (Obr. 4.2).  

Kladná zpětná vlna 

Tento druh translačních vln vzniká velmi často v přivaděčích na vodní elektrárny a dochází 

k nim v případě náhlého uzavření uzávěrů nebo odstavení elektráren. V tomto případě dochází 

k postupnému zvyšování hladiny v přivaděči ve směru proti proudu (Obr. 4.1).   

Záporná přímá vlna 

V případě náhlého snížení průtoku v řece, například uzavřením jezových polí dochází v pod-

jezí ke vzniku záporných přímých vln. Projevují se postupným snižováním hladiny ve směru 

po proudu (Obr. 4.1). 

Záporná zpětná vlna 

Vzniká v derivačních kanálech vodních elektráren, případně v nádržích a jezových zdrží vli-

vem náhlého otevření výtokových otvorů, případně při poruchách vodních děl. Projevují se 

náhlým snížením hladiny ve směru proti proudu (Obr. 4.2). 
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Obr. 4. 1 - Schéma rázových vln při snížení průtoku elektrárnou 

 

Obr. 4. 2 - Schéma rázových vln při zvětšení průtoku elektrárnou 

Jednotlivé typy rázové vlny nikdy nenastávají samostatně a v případ manipulace nebo poru-

chy vodního díla vždy nastávají dva typy rázových vln současně. Pro názornou ukázku si před-

stavme situaci, kdy dojde k náhlému uzavření derivační vodní elektrárny. V přiváděcím kanále 

dojde k náhlému zastavení odtoku, tedy ke vzniku kladné zpětné rázové vlny. Ve stejném oka-

mžiku dojde v odpadním kanále k náhlému snížení přítoku a ke vzniku záporné přímé rázové 

vlny. Tyto dva děje spolu nadále souvisí také z podhledu matematického, kdy úbytek objemu 

vody v odpadním kanálu se rovná nárůstu objemu vody v přívodní kanálu (Obr. 4.1). 

Rázové vlny se vyznačují výrazným čelem o velmi příkrém sklonu. Za čelem následuje tělo 

vlny. Mezi základní charakteristiku rázových vln patří postupová rychlost čela vlny w a její 

výška h.  
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K získání základních charakteristik rázových vln lze v dnešní době použít tři různé způsoby 

řešení: 

Fyzikální model 

V tomto případě se jedná o vytvoření fyzikálního modelu dané lokality, na kterém je v pat-

řičném měřítku provedeno pozorování a následné měření základních charakteristik rázových 

vln a jejich vlivu na přilehlé objekty, jako jsou vodní hráze, břehové linie, bezpečnostní prvky 

jednotlivých vodních staveb atd. Tento způsob řešení je však velmi časově i finančně nákladný, 

proto se v dnešní době využívá spíše výjimečně. 

Analytické řešení 

Zejména v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl po celém světě obrovský rozmach 

výstavby vodních elektráren došlo k výraznému posunu při popisu a odvození rázových vln. 

Jako jeden z prvních se popisem rázových vln zabýval prof. Forchheimer [3], jehož práce ob-

sahuje podrobný rozbor rázových vln a základní způsoby jejich řešení. Dále se popisem rázo-

vých vln zabýval M. D. Čertousov [4], jehož práce vycházela ze základních rovnic neustáleného 

proudění a který do řešení rázových vln zavedl podmínky objemové spojitosti a stanovil metodu 

výpočtu maximálních a minimálních hladin v přívodních kanálech vodních elektráren.  Nejvý-

znamněji se z praktického hlediska jeví práce A. Puzanova [5], který do řešení rázových vln 

zapojil princip relativity a odvodil základní vzorce pro postupovou rychlost čela vlny a její 

výšku. [2] 

V tehdejším Československu se zkoumáním a popisem těchto jevů zabýval především prof. 

Gabriel, který ve svých publikacích vycházel především z prací Puzanova a Čertousova. Z 

dnešního pohledu se využití analytické metody omezuje pouze na výpočet maximálních hodnot 

jednotlivých zkoumaných veličin a velmi těžce se do něj implementuje proměna vlny v čase. 

V rámci této diplomové práce bylo pro stanovení základních charakteristik rázových vln, 

především výšky čela a postupové rychlosti použity následující rovnice (4.1–4.7), jejichž po-

drobné matematické odvození je dostupné v literatuře [2].   

Výpočet rázových vln vychází z tzv. impulzové věty, která popisuje pohyb na základě časo-

vých změn hybností a vnějších sil působících na kapalinu v určitém úseku. V rámci analytic-

kého řešení je nutno nastavit několik zjednodušujících předpokladů, tedy že čelo rázové vlny 

bude kolmé a rychlosti budou v průtočném profilu rozděleny rovnoměrně. [2].   
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Obr. 4. 3 - Schéma pro odvození pohybových rovnic 

Z obrázku (Obr. 4.3) vyplývá, že průřezem 1 proteče objem vody 𝑣(𝑆 + ∆𝑆)∆𝑡 a řezem 2 

odteče objem 𝑣0𝑆∆𝑡. V ohraničeném prostoru se tedy objem vody v čase ∆t změní o 𝑤 ∆𝑆 ∆𝑡 

[2].  Matematicky to lze zapsat do vztahu: 

𝑣(𝑆 + ∆𝑆)∆𝑡 − 𝑣0𝑆∆𝑡 =  𝑤 ∆𝑆 ∆𝑡, (4.1) 

  

kde:  v  postupová rychlost po přechodu čela vlny [m.s-1] 

 v0 původní profilová rychlost [m.s-1] 

 S  původní průtočná plocha[m2] 

 ∆𝑆 průtočná plocha čela vlny [m2] 

 W postupová rychlost čela vlny [m.s-1] 

 ∆t doba doběhu čela vlny [s] 

Úpravou předchozí rovnice, která je k dohledání v literatuře [2] dostáváme základní vzorce 

pro výpočet jednotlivých druhů vln, kdy relativní postupovou rychlost kladné vlny můžeme 

vyjádřit jako: 

   𝑎 = ∓√𝑔 [
𝑆+∆𝑆

∆𝑆
∆ℎ +

𝑆+∆𝑆

𝑆
𝑧𝑡]    (4.2)

 

Absolutní postupovou rychlost čela kladné rázové vlny lze poté vyjádřit jako: 

𝑤 = ±𝑣0 + √𝑔 [
𝑆+∆𝑆

∆𝑆
∆ℎ +

𝑆+∆𝑆

𝑆
𝑧𝑡]. (4.3) 

 

Tento vztah lze využít pro jakýkoliv tvar koryta a znaménko před odmocninou značí, zda se 

jedná o kladnou přímou (+), nebo kladnou zpětnou vlnu (−). 
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Vztah pro výpočet postupové rychlosti čela záporné vlny je uváděn [2] jako: 

𝑤 = ±𝑣0 + √𝑔 [
(𝑆−∆𝑆)2

𝑆 ∆𝑆
∆ℎ +

𝑆−∆𝑆

𝑆
𝑧𝑡]. (4.4) 

 

I zde platí, že tento vztah lze využít pro jakýkoliv tvar koryta, kdy (+) znaménko značí 

zápornou přímou a (−) zápornou zpětnou rázovou vlnu. 

Jelikož tělo vlny vykazuje vlnitého tvaru, je nutné si definovat vztah pro výpočet maximální 

výšky vlny, který lze dle Gabriela [2] vypočítat následovně pro h/H ≤ 0,28: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝐻 (
𝑎2

𝑔𝐻
− 1), (4.5) 

 

 kde: H hloubka původního ustáleného proudění 

 a relativní rychlost čela vlny 

 g gravitační zrychlení 

při hodnotách h/H ≥ 0,51 vzniká čelo s provzdušněným vodním válcem. Zde je možné ma-

ximální výšku čela vlny počítat dle vzorce: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝐻 (
𝑎2

𝑔𝐻
− 1,2). (4.6) 

 

Doba postupu čela vlny mezi jednotlivými průřezy je definována následovně: 

𝑡01 =
2𝐿1

𝑤0−𝑤1
. (4.7) 

 

V rámci této diplomové práce bude analytické řešení použito pouze pro verifikaci jednotli-

vých výpočetních metod na fyzikálním modelu, jehož výsledky jsou předmětem kapitoly 5. 

Numerické řešení 

S rozvojem výpočetní techniky přichází možnost většího výpočetního výkonu a možnosti 

výpočtu složitých diferenciálních rovnic v relativně krátkém čase. To se projevilo i v hydrau-

lice, kdy došlo k nahrazení jednoduššího analytického řešení výpočtových rovnic složitějšími 

numerickými výpočty. K tomuto účelu bylo po celém světě vyvinuto značné množství výpo-

čtových softwarů, jejichž použití výrazně zjednodušuje a urychluje výpočty a jejich následné 

zpracování. 

Jednotlivé výpočtové softwary pracují na různých výpočtových metodách, mezi které pře-

vážně patří metody konečných prvků, metody konečných diferencí atd. Dále je nutno říct, že 

ne každý software je vhodné použít na všechny hydraulické problémy. Existují softwary, které 
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jsou vhodnější použít k výpočtu 1D modelů (např. HEC-RAS), některé k výpočtu 2D modelu 

(např. TELEMAC-MASCARET) a některé k výpočtům 3D modelů (např. Flow 3D).  

Rázové vlny lze stejně jako většinu hydraulických problému řešit v úrovni několika složi-

tostí. V případě derivačních kanálů, dlouhých úseků řek atd. je vhodné využít software pro vý-

počet 1D modelu vycházejících z Saint-Venantových rovnic. Vhodností tohoto typu modelu na 

výpočet rázových vln se ve své diplomové práci zabýval p. Brůžek [9], jenž simuloval vznik 

kladné zpětné rázové vlny v softwaru TELEMAC-MASCARET. 

V případě rozsáhlých území, přehradních nádrží atd. se jeví jako vhodné pro výpočet rázo-

vých jevů použití 2D modelu. V rámci této diplomové práce budeme ověřovat vhodnost použití 

výpočtového modelu programu BASEMENT. 

V případě potřeby detailnějších výsledků v blízkém okolí jezových staveb, výpustí vodních 

elektráren atd. se jeví jako nejvhodnější použít výpočtový 3D model. Tento model je však velmi 

náročný na výpočet a nedoporučuje se používat pro větší výpočtové oblasti. 

Výpočet 2D modelu proudění vychází problematiky proudění v mělkém proudu, která se za-

bývá prouděním vody v relativně malé hloubce s volnou hladinou a je odvozena v literatuře [6]. 

V rámci řešení problematiky proudění v mělkém proudu jsou definovány 4 neznámé: 

2 funkce složek vektoru svislicové rychlosti: vxs(x,y,t) a vys(x,y,t) 

1 funkce hloubky vody:     h(x,y,t) 

1 funkce turbulentní viskozity:    μt(x,y,t,) 

 

Aby bylo možné tyto neznámé vypočítat, je nutné definovat 4 základní rovnice[6]: 

 

Rovnice spojitosti [6]: 

𝜕𝐻

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ𝑣𝑥𝑠) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ𝑣𝑦𝑠) = 0. (4.8) 

 

Pohybové rovnice ve směru x [6]: 

𝜕(ℎ𝑣𝑥𝑠)

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑣𝑥𝑠
2 )

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑣𝑥𝑠𝑣𝑦𝑠)

𝜕𝑦
− 𝑓ℎ𝑣𝑦𝑠 =

𝜕(ℎ𝑇𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑇𝑥𝑦)

𝜕𝑦
+ 𝜏𝑥

ℎ𝑙𝑎𝑑 − 𝜏𝑥
𝑑𝑛𝑜. (4.9) 

         

Pohybové rovnice ve směru y  [6]: 

𝜕(ℎ𝑣𝑦𝑠)

𝜕𝑡
+

𝜕(ℎ𝑣𝑥𝑠
2 )

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑣𝑥𝑠𝑣𝑦𝑠)

𝜕𝑦
− 𝑓ℎ𝑣𝑥𝑠 =

𝜕(ℎ𝑇𝑥𝑦)

𝜕𝑥
+

𝜕(ℎ𝑇𝑦𝑦)

𝜕𝑦
+ 𝜏𝑦

ℎ𝑙𝑎𝑑 − 𝜏𝑦
𝑑𝑛𝑜. (4.10) 
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Rovnice Smagorinského turbulentního modelu [6]: 

𝜇𝑡 = 𝛼∆𝑥∆𝑦√(
𝜕𝑣𝑥𝑠

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑣𝑦𝑠

𝜕𝑦
)

2

+
1

2
(

𝜕𝑣𝑥𝑠

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣𝑦𝑠

𝜕𝑦
)

2

. (4.11) 

 

Počáteční podmínky jsou definovány jako známé průběhy funkcí vxs0(x,y), vys0(x,y) h0(x,y,t) 

a μt0 ve všech bodech oblasti Ω v čase t = 0 a matematicky jsou zapsány následovně [6]: 

vxs (x,y,0) = vxs0 (x,y)   na Ω ᴗ Г1  

vys (x,y,0) = vys0 (x,y)   na Ω ᴗ Г1 

h (x,y,0) = h0 (x,y)   na Ω ᴗ Г1 

μt (x,y,0) = μt0 (x,y)   na Ω ᴗ Г1 

Okrajové podmínky jsou definovány následovně: 

Na hranici Г1.: 

vxs (x,y,t,) = vxs (t) / Г1 

vys (x,y,t) = vys (t) / Г1 

μt (x,y,t) = μt (t) / Г1 

Na hranici Г2: 

H (x,y,t) = h (t) / Г2 

 

kde vxs(t)/Г1,  vys(t)/Г1 a  μt(t)/Г1 jsou zadané hodnoty vektoru svislicové rychlosti a turbulentní 

viskozity na  Г1 a h(t)/Г2 je zadaná hloubka na Г2. [6]. 

V rámci této diplomové práce je pro numerický výpočet rázových vln použit 2D model pro-

gramu BASEMENT. Tento program byl původně vyvinut mezi lety 2002–2007 ve Švýcarsku 

s cílem zjednodušit plánování, zpracování a prognózy projektů pro revitalizace řek. Jedná se o 

volně dostupný software, jehož vývoj byl financovaný Švýcarským úřadem pro životní pro-

středí (FOEN). Jedná se o program umožňující jak výpočet 1D tak 2D modelů, případně jejich 

kombinaci. Výpočty 1D modelů jsou založeny na Saint-Venantových rovnicích, výpočty 2D 

modelů jsou založeny na Navier-Stokesových pro 3D proudění a jejich následné úpravě do po-

doby 2D rovnic proudění v mělkém proudu. Tento model zanedbává turbulentní proudění, které 

je samostatnou velkou problematikou hydrauliky. Hlavními výstupy programu je hladina vody 

v jednotlivých výpočtových uzlech, rychlost a směr proudění. [16] 

Vstupní data do programu je nutno připravit v rámci Pre-procesingu. V našem případě byl 

k tomuto účelu zvolen program QGIS verze 2.18 a jeho volně dostupné rozšíření o plugin BA-

SEmash. Zle zde vymodelovat výpočtovou oblast, vytvořit výpočtovou síť, jednotlivých ele-

mentům přiřadit požadované vlastnosti jako drsnost atd. Poté je pomocí pluginu BASEmash 
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vygenerován vstupní soubor pro program BASEMENT. Výsledky z programu BASEMENt je 

možné prezentovat také v programu QGIS. Respektive v jeho rozšiřujícím pluginu Crayfish, 

který slouží k prezentaci výsledků. Výsledky je možné prezentovat formou náhledů s různoba-

revnou škálou elementů, případně pomocí grafů. Výsledky lze zobrazovat dvěma způsoby. Prv-

ním způsobem je časový průběh požadovaných výsledků v jednotlivých výpočtových uzlech, 

druhým způsobem je pozorování hodnot v uživatelem zvolené linii ve zvoleném čase.    

5 VERIFIKACE NUMERICKÉHO MODELU 

Cílem této kapitoly je ověřit, zda hydraulický výpočet rázových vln, je možno počítat pomocí 

zvoleného numerického modelu a zda výsledky, které budou tímto modelem vypočítány, bude 

možno považovat za relevantní. Aby bylo možné provést posouzení vhodnosti numerického 

modelu, bylo nutno zajistit odpovídající data, u kterých bude prokázána správnost výsledků. 

Jako příklad byl zvolen fyzikální model dle Gabriela [2]. Zde bylo pozorováno chování rázo-

vých vln v umělém kanále v laboratorních podmínkách. Pokus byl vyhodnocen a porovnán 

s vypočítanými hodnotami. Při srovnání bylo zjištěno, že výsledky analytického řešení rázo-

vých vln je možné považovat za shodné s fyzikálním modelem.  

5.1 Popis fyzikálního model 

Pro zkoumání rázových vln byl použit fyzikální model, který byl sestaven v Bratislavě ve 

Výzkumném ústavu vodohospodářském v sedmdesátých letech minulého století. Prvotním úče-

lem fyzikálního modelu bylo zkoumání pohybu splavenin v různých vodních tocích, avšak po 

mírné přestavbě jej bylo možné použít pro zkoumání rázových vln vzniklých náhlou změnou 

průtoku. [2] 

Jednalo se o hydraulický žlab s celoocelovou konstrukcí skládající se z několika částí: 

Tlaková nádrž s přepadovými žlaby 

Nádrž sloužila k udržení konstantních tlaků ve žlabu. Přepadové hrany byly umístěny ve 

výšce 8,30 m od podlahy. Do žlabu bylo přivedeno potrubí vedoucí od čerpací stanice, která 

zaručovala koloběh vody v modelu. Dále zde bylo odpadní potrubí, které přivádělo vodu do 

žlabu. [2] 
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Vlastní experimentální žlab 

Hlavní konstrukce žlabu byla provedena z oceli. Stěny žlabu byly provedeny ze skleněných 

tabulí. Celkový vnitřní rozměr žlabu byl 20,0 x 0,6 x 0,6 m. Celý žlab byl možno naklánět 

kolem kloubu umístěného na horním konci. Celý žlab byl umístěn ve výšce přibližně 2,85 m [2]. 

Záchytná nádrž 

Sloužila k akumulaci odpadní vody, která byla odsud dále čerpána do tlakové nádrže s pře-

padovými žlaby. Dno nádrže bylo umístěno asi 2,0 m pod podlahou laboratoře. [2] 

Manipulační uzávěr na začátku žlabu 

Toto zařízení bylo do konstrukce žlabu přidáno výhradně pro pokusy měření rázových vln a 

sloužilo k možnosti náhle vyvolat přímé rázové vlny. Jednalo se o ruční otočný ventil umístěný 

těsně před začátek experimentálního žlabu. Ventilem bylo možné náhle regulovat nátok do 

žlabu v rozmezí hodnot 0–100 l·s-1. [2] 

Manipulační uzávěr na konci žlabu 

Toto zařízení bylo také do konstrukce žlabu přidáno výhradně pro pokusy měření rázových 

vln a sloužilo k možnosti náhle vyvolat zpětné rázové vlny. Jednalo se o ruční otočný ventil 

umístěný na svislém odpadním potrubí vedoucího z experimentálního žlabu. Ventilem bylo 

možné náhle regulovat odtok ze žlabu v rozmezí hodnot 0–100 l s-1. [2] 

Měřící zařízení 

Pro měření průtoků byl použit venturimetr, který byl osazen na odpadní potrubí. Dále zde 

byly instalovány čtyři hrotová měřidla pro měření hladiny ve žlabu. Aby bylo možné odečítat 

hodnoty hladiny pro požadovaný jev, bylo do okolí experimentálního žlabu umístěno 6 kamer 

typu ADMIRA 8 na 8 mm film. Kamery byli rozmístěny symetricky tak, že maximální vzdále-

nost mezi kamerami byla 18,0 m (Obr. 5.1). [2] 
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Obr. 5. 1 - Experimentální žlab s proměnným sklonem dle [2] 
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Během pokusů bylo provedeno měření celkem 36 kladných a 29 záporných vln v několika 

sériích. Celý pokus se odehrával ve 2 různých sklonech hydraulického žlabu se 2 různými drs-

nostmi dna. Drsnosti dna byly provedeny experimentálně a z naměřených hodnot byl zpětně 

sestaven součinitel drsnosti dle Manninga s těmito výsledky: 

Frakce kameniva Ø 2 až 3 mm   J = 1,66 ‰ 

Frakce kameniva Ø 12 až 13 mm   J = 2,15 ‰ 

 

Frakce kameniva Ø 2 až 3 mm   n = 0,0140 až 0,0125 

Frakce kameniva Ø 12 až 13 mm   n = 0,0160 až 0,0140 

 

Dále bylo provedeno měření a nastavení počáteční hladiny při ustáleném proudění v hydrau-

lickém žlabu v závislosti na třech hodnotách průtoků s těmito výsledky: 

Q1 = 30,0 l·s-1     h0 = 100,0 mm 

Q2 = 60,0 l·s-1     h0 = 152,5 mm 

Q3 = 90,0 l·s-1     h0 = 197,0 mm   

 

Výsledky jednotlivých pokusů byly získány zpětným přehráváním filmového záznamu v jed-

notlivých měrných profilech a výšky hladin v jednotlivých časech zaznamenány na milime-

trový papír. [2] 

5.2 Popis analytického řešení 

Výpočet analytického řešení byl proveden v programu Excel. K nastavení programu a ově-

ření správnosti výpočtů byl použit vzorový příklad pro výpočet kladné zpětné rázové vlny pro 

obdélníkové koryto převzatý z literatury [1]. Kontrolou výsledků bylo zjištěno, že při výpočtu 

dochází k nepatrným odchylkám způsobených zaokrouhlováním. Poté byly změněny vstupní 

data dle požadovaného modelu (Obr. 5.1). Celkové délka žlabu byla nastavena na 20 m a vý-

sledky výpočtu byly vyhodnocovány pro staničení 1,00 m, 4,75 m, 8,50 m, 11,50 m, 15,25 m a 

19,00 m. Byly provedeny celkem 4 výpočty odpovídající vybraným typům vln dle (kap. 5.4). 

Jako počáteční hladina byla vždy nastavena počáteční hladina ve žlabu dle jednotlivých reál-

ných průtoků ve fyzikálním žlabu. Poté byla iterační metodou spočítána střední výška vlny ve 

staničení 0,00 m dle [2]. Následně byla vypočítána postupová rychlost v počátečním profilu dle 

[2]. Poté bylo přistoupeno k výpočtu postupových rychlostí v jednotlivých profilech dle [2]. 

Poté byly dopočítány doby doběhů vln do jednotlivých profilů dle [2]. Výsledky jsou uvedeny 
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v obrázcích níže (Obr. 5.3–Obr. 5.34), kde je možné dosažené výsledky porovnat fyzikálním a 

numerickým modelem. 

5.3 Popis numerického modelování 

Pro numerické modelování byl vybrán program BASEMENT hlavně z důvodu, že v něm 

bude počítána reálná lokalita, která je předmětem následujících kapitol. Dříve, než bylo možné 

spustit program BASEMENT bylo nutné provést přípravu vstupních dat (Pre-procesing). K to-

muto účelu byl použit program QGIS 2.18 rozšířený o volně dostupné pluginy BASEmash a 

Crayfish.  

V programu QGIS byla vytvořena trojúhelníková výpočtová síť o maximální velikosti ele-

mentu 0,00125 m2, která sloužila jako podklad pro výpočet v programu BASEMENT. Aby ne-

docházelo k ovlivnění výsledků v blízkosti okrajových podmínek, byl vymodelován experi-

mentální žlab v celé své délce 20,0 m. Pro možnost přesnějšího odečtu hodnot byly při 

tvorbě trojúhelníkové sítě pevně zadány polohy některých výpočtových uzlů. Tyto uzly byly 

zadány do osy žlabu v polohách, ve kterých se nacházely kamery při fyzikálním pokusu dle [2]. 

Tedy vždy 1 m od hranice modelu, poté dvakrát po vzdálenosti 3,75 m ve směru ke středu žlabu. 

Celkem bylo pevně umístěno 6 výpočtových uzlů o vzdálenosti mezi prvním a posledním 

18,0 m (Obr. 5.2).   

 

Obr. 5. 2 - Schéma modelu žlabu pro numerický výpočet 

V tomto programu byl nastaven vzorový zdrojový kód pro výpočet 2D stacionárního proudění, 

který je dostupný na webových stránkách výrobce programu [16]. 
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Pro potřeby porovnání všech výsledků bylo nutno vytvořit 2 modely s různými sklony dna. 

Pro možnost porovnávat vlny kladné přímé, záporné přímé a kladné zpětné byl vytvořen model 

se sklonem dna 1,66 ‰. Pro možnost porovnat zápornou zpětnou rázovou vlnu bylo nutné se-

stavit model o sklonu dna 0,00 ‰.  

Aby bylo možné dosáhnout počáteční hladiny u jednotlivých průtoků tak, jak jsou uvedeny 

ve fyzikálním modelu [2], bylo nutné kalibrovat drsnosti dna oproti fyzikálnímu i analytickému 

modelu. Kalibrací bylo nastavení Manningova součinitele drsnosti stanoveno na n = 0,0182. 

Tato hodnota byla nastavena pouze v prostoru dna modelovaného žlabu. Hodnoty drsnosti stěn 

byly v tomto případě zanedbány. 

Vzhledem k faktu, že výpočet hodnot hladiny v jednotlivých výpočtových uzlech probíhá 

mimo jiné iteracemi dosažených výsledků, bylo nutné nastavit minimální hodnotu rozptylu hla-

diny. Tato hodnota byla stanovena na 0,001 m.  

Aby bylo dosaženo požadovaných výsledků, bylo nutné správně nastavit hodnoty časového 

kroku pro výpočet. Tato hodnota byla nastavena na minimální časový krok 0,001 s. 

V programu BASEMENT je možné nastavit několik typů okrajových podmínek. V našem 

případě byl výpočet rozdělen na dvě části s různými okrajovými podmínkami. V první části 

bylo nutné docílit ustálené hladiny na požadovaných hodnotách. Pro tento úkon byla jako okra-

jová podmínka na vstupu do výpočtové oblasti nastaven časový průběh průtoků s hodnotou 

požadovaného průtoku ve výpočtové oblasti. Jako okrajová podmínka na výtoku z oblasti byl 

nastaven volný výtok pomocí měrné křivky bez definovaných hodnot. V druhé navazující části 

výpočtu byl na obou okrajových podmínkách nastaven časová průběh průtoků s požadovanými 

průtoky a jejich změnami v čase dle typu simulované úlohy. 

Posledním velmi důležitým úkonem bylo nastavit časový krok, simulující dobu uzavření 

otočných uzávěrů ve fyzikálním modelu. Přesná doba uzavírání a otevírání uzávěrů ve fyzikál-

ním modelu nebyla v dostupné literatuře [2] uvedena. Odborným odhadem byla tedy doba po-

třebná k regulaci průtoků stanovena na 1 s. 

Po spuštění výpočtů byly výsledky vyexportovány a upraveny v programu Excel do lépe 

čitelné podoby a vloženy do společných grafů s ostatními výsledky, kde je možné porovnávat 

podobnost mezi jednotlivými výpočtovými metodami. 

5.4 Verifikace výsledků 

V této kapitole je provedena verifikace jednotlivých výsledků. Byly provedeny celkem čtyři 

výpočtové scénáře. Každý ze scénářů odpovídá jednomu typu rázových vln. 
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Aby bylo možné porovnávat jednotlivé výpočtové metody, bylo nutné zdigitalizovat vý-

sledky původního fyzikálního modelu, které jsou uvedeny pouze v literatuře [2]. K tomuto 

účelu posloužila trialová verze softwaru Graph Digitizer Scout. Tento software je určený pro 

odečítání hodnot z fotografií, případně formátů PDF a pracuje na jednoduchém principu, kdy 

si uživatel nastaví měřítko a hodnoty jednotlivých os, do kterých poté vloží požadovaný graf a 

ručně označuje body jednotlivých lokálních maxim a minim. Software poté vyexportuje exce-

lový soubor s potřebnými hodnotami. Z důvodu zadávání vrcholů grafu ručně mohou při digi-

talizaci vznikat drobné nepřesnosti. Tyto nepřesnosti lze však považovat za zanedbatelné. 

Výsledky jednotlivých metod výpočtu byly zpracovány do společných grafů, kde je možné 

porovnávat rozdíly v jednotlivých charakteristikách rázových vln. Konkrétně se jedná o průběh 

rázových vln, doby doběhu a tvary jednotlivých vln. 

Verifikace jednotlivých rázových vln byla vždy provedena na vybraném pokusu, který byl 

proveden na fyzikálním modelu [2]. Konkrétně se jedná o tyto případy: 

 

Kladná přímá vlna: 

Regulovaný ventil:    Vstupní 

Počáteční průtok Q1:   60,0 l.s-1  

Změněný průtok Q2:   86,0 l.s-2 

Rozdíl průtoků ∆Q:    26,0 l.s-1 

Sklon dna:      1,66 ‰ 

Frakce kameniva:    2,5 mm 

Kladná zpětná vlna: 

Regulovaný ventil:    Výstupní 

Počáteční průtok Q1:    90,0 l.s-1 

Změněný průtok Q2:   86,0 l.s-1 

Rozdíl průtoků ∆Q:    30,0 l.s-1 

Sklon dna:      1,66 ‰ 

Frakce kameniva:    2,5 mm 

Záporná přímá vlna: 

Regulovaný ventil:    Vstupní 

Počáteční průtok Q1:    90,0 l.s-1 

Změněný průtok Q2:   34,0 l.s-1 
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Rozdíl průtoků ∆Q:    66,0 l.s-1 

Sklon dna:      1,66 ‰ 

Frakce kameniva:    2,5 mm 

Záporná zpětná vlna: 

Regulovaný ventil:    Výstupní 

Počáteční průtok Q1:    0,0 l.s-1 

Změněný průtok Q2:   87,0 l.s-1 

Rozdíl průtoků ∆Q:    87,0 l.s-1 

Sklon dna:      0,00 ‰ 

Frakce kameniva:    2,5 mm 

5.4.1 Kladná přímá rázová vlna 

V rámci výpočtu se předpokládá, že v počátku je ve žlabu ustálené proudění o počáteční 

hladině 0,148 m a počátečním průtoku 60 l·s-1. Vlivem pootevření otočného ventilu na vstupu 

do žlabu dojde k náhlému zvýšení průtoku na 86 l·s-1. Žlabem se tedy začne šířit kladná přímá 

rázová vlna. V následující tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky vlny při jednotlivých 

výpočtových metodách. Dále jsou zde zobrazeny grafy pro možnost vizuálního posouzení vý-

sledků.  

Tab. 5. 1 - Porovnání vypočtených hodnot pro kladnou přímou vlnu 
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Obr. 5. 3 - Základní charakteristiky kladné přímé rázové vlny 

 

Obr. 5. 4 - Průběh kladné přímé rázové vlny 
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Obr. 5. 5 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 6 

 

Obr. 5. 6 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 5 
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Obr. 5. 7 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 4 

 

Obr. 5. 8 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 3 
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Obr. 5. 9 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 2 

 

Obr. 5. 10 - Průběh kladné přímé rázové vlny v profilu 1 
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5.4.2 Kladná zpětná rázová vlna 

V rámci výpočtu se předpokládá, že ze začátku je ve žlabu ustálené proudění o počáteční 

hladině 0,196 m a počátečním průtoku 90 l·s-1. Vlivem částečného uzavření otočného ventilu 

na odtokovém potrubí dojde k náhlému snížení odtoku na 60 l·s-1. Žlabem se tedy začne šířit 

kladná zpětná rázová vlna. V následující tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky vlny při 

jednotlivých výpočtových metodách. Dále jsou zde zobrazeny grafy pro možnost vizuálního 

posouzení výsledků.  

Tab. 5. 2 - Porovnání vypočtených hodnot pro kladnou zpětnou vlnu 
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Obr. 5. 11 - Základní charakteristiky kladné zpětné rázové vlny 

 

Obr. 5. 12 - Průběh kladné zpětné rázové vlny 
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Obr. 5. 13 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 6 

 

Obr. 5. 14 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 5 
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Obr. 5. 15 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 4 

 

Obr. 5. 16 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 3 
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Obr. 5. 17 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 2 

 

Obr. 5. 18 - Průběh kladné zpětné rázové vlny v profilu 1 
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5.4.3 Záporná přímá rázová vlna 

V rámci výpočtu se předpokládá, že ze začátku je ve žlabu ustálené proudění o počáteční 

hladině 0,193m a počátečním průtoku 90 l·s-1. Vlivem částečného uzavření otočného ventilu na 

vtoku do žlabu dojde k náhlému snížení vtoku na 34 l·s-1. Žlabem se tedy začne šířit záporná 

přímá rázová vlna. V následující tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky vlny při jednot-

livých výpočtových metodách. Dále jsou zde zobrazeny grafy pro možnost vizuálního posou-

zení výsledků. 

Tab. 5. 3 - Porovnání vypočtených hodnot pro zápornou přímou vlnu 
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Obr. 5. 19 - Základní charakteristiky záporné přímé rázové vlny 

 

Obr. 5. 20 - Průběh záporné přímé rázové vlny 
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Obr. 5. 21 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 6 

 

Obr. 5. 22 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 5 
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Obr. 5. 23 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 4 

 

Obr. 5. 24 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 3 
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Obr. 5. 25 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 2 

 

Obr. 5. 26 - Průběh záporné přímé rázové vlny v profilu 1 
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5.4.4 Záporná zpětná rázová vlna 

V tomto případě není v literatuře [2] přesně definován počáteční stav pokusu. Dle výsledků 

pokusu lze však předpokládat, že ve žlabu je ustálená stojatá hladina na hodnotě 0,300 m. Před-

pokládáme, že do žlabu není v tomto případě pouštěn přítok a celý žlab se tedy chová jako 

nádrž.  

V rámci tohoto výpočtu je z počátku odtok ze žlabu nastaven na hodnotu 0 l·s-1, a přítok do 

žlabu je po celou dobu pokusu 0 l·s-1. Následně dojde k otevření výtokového otočného ventilu 

a dojde k náhlému zvýšení odtoku na hodnotu 87 l·s-1. Žlabem se tedy začne šířit záporná 

zpětná rázová vlna. Tento stav je pouze předpokládaný a je možné, že dosažené výsledky ne-

budou úplně vypovídající. V následující tabulce jsou uvedeny základní charakteristiky vlny při 

jednotlivých výpočtových metodách. Dále jsou zde zobrazeny grafy pro možnost vizuálního 

posouzení výsledků. 

Tab. 5. 4 - Porovnání vypočtených hodnot pro zápornou zpětnou vlnu 
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Obr. 5. 27 - Základní charakteristiky záporné zpětné rázové vlny 

 

Obr. 5. 28 - Průběh záporné zpětné rázové vlny 
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Obr. 5. 29 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 6 

 

Obr. 5. 30 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 5 
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Obr. 5. 31 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 4 

 

Obr. 5. 32 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 3 
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Obr. 5. 33 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 2 

 

Obr. 5. 34 - Průběh záporné zpětné rázové vlny v profilu 1 
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Z výše uvedených grafů a tabulek je patrné, že naměřené a vypočítané hodnoty se mírně liší. 

Odchylky jednotlivých metod však dosahují minimálních hodnot. Za příčinu těchto nepřesností 

lze označit dobu manipulace s uzávěry, která se v jednotlivých metodách mírně liší. Při výpočtu 

záporné zpětné vlny dochází k znatelným odchylkám, ale ty jsou pravděpodobně způsobeny 

nepřesným nastavením modelu, jehož počáteční podmínky byly v tomto případě pouze odha-

dovány.  

Po provedení verifikace jednotlivých modelů lze konstatovat, že pomocí zvoleného analytic-

kého i numerického řešení lze počítat parametry rázových vln, zejména střední výšku vlny a 

postupovou rychlost vlny vycházející z doby doběhu vlny. 
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6 PRAKTICKÁ APLIKACE V LOKALITĚ VODNÍHO DÍLA STŘEKOV 

V této kapitole bude zkoumán vznik rázových jevů, v jezové zdrži Střekov. Důvodem před-

pokládaného vzniku rázových jevů je přístavba a provoz přečerpávací vodní elektrárny, kde se 

jako dolní nádrž předpokládá využití zmíněné jezové zdrže. Zkoumán bude vznik kladných a 

záporných rázových vln a také jejich vliv na plavební dráhu, která se v prostoru jezové zdrže 

nachází. Posuzován bude zejména tvar a výška rázových vln, vliv těchto vln na hloubku přilehlé 

plavební dráhy a velikost příčných rychlostí v plavební dráze v blízkosti vtokového objektu 

přečerpávací vodní elektrárny.   

V předchozí kapitole bylo ověřeno, že výsledky numerického řešení rázových jevů pomocí 

2D modelu programu BASEMENT lze považovat za vyhovující. Tedy předmětem této části 

diplomové práce je posouzení vybrané lokality (Obr. 6.1) pomocí numerického řešení.  

 

Obr. 6. 1 - Přehledná situace zájmové oblasti 
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6.1 Základní údaje lokality dle [7] 

Vzdouvací objekt:    Vodní dílo Střekov 

Číslo hydrologického pořadí:   1-13-05-021 

Plocha povodí:     48 541,15 km2 

Povodí:      Labe 

Kraj:      Ústecký kraj 

Obec:      Ústí nad Labem 

Průměrný průtok:    293,0 m3·s-1 

Minimální průtok QM355:   56,2 m3·s-1 

Maximální průtok QN100:   4 290 m3·s-1 

Hydrologické údaje: 

 

M-denní průtoky 

M    [dny]  30 60 90 120 150 180 210 240 270 

QM  [m3·s-1] 660 459 356 290 241 203 172 145 121 

 

M    [dny]  300 330 355 364 

QM  [m3·s-1] 99,0 77,2 56,2 43,9 

 

N-leté průtoky 

N    [roky]  1 2 5 10 20 50 100 

QN  [m3·s-1] 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290 

 

6.2 Popis zvolené lokality 

Lokalita, která slouží pro praktické zkoumání rázových jevů se nachází na řece Labe v Ús-

teckém kraji na ř. km 767,709–771,355. Konkrétně je lokalita situována do stávajícího vodního 

díla Střekov (Masarykovo zdymadlo). Toto vodní dílo bylo vybudováno mezi lety 1924–1936 

[8] z energetických, dopravních, hospodářských a rekreačních účelů [7]. Dle vyhlášky č. 

471/2001 Sb. O technickobezpečnostním dohledu [13] je vodní dílo Střekov řazeno do II. ka-

tegorie. Samotné vodní dílo Střekov (Obr. 6.2) je souborem několika objektů [7]: 

- Jezová zdrž 
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- Jez 

- Plavební zařízení 

- Rybí přechod 

- Vodní elektrárna 

- Zařízení pro kontrolu a řízení hospodaření s vodou 

- Objekty pomocných provozů 

 

Obr. 6. 2 - Situace vodního díla Střekov M: 1/2000 

V rámci této diplomové práce jsou z vodního díla Střekov podstatné pouze tyto objekty: 

- jezová zdrž,  

- jez 

- vodní elektrárna – stávající 

- přečerpávací vodní elektrárna – plánovaná 
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Dalším předpokladem pro možnou aplikaci zkoumání rázových jevů v této lokalitě je umís-

tění přečerpávací vodní elektrárny do této lokality. Tato přečerpávací vodní elektrárna se zde 

v současné době (r. 2018) nenachází. Pro potřeby této diplomové práce jsou informace o pře-

čerpávací elektrárně čerpány z bakalářské práce p. Kratiny [8],  

Přes jezovou zdrž Střekov (Masarykovo zdymadlo) vede mimo jiné významná využívaná 

vodní cesta Va. Třídy [10]. 

6.2.1 Jezová zdrž 

Stavba jezu Střekov a přilehlých objektů má za následek vytvoření jezové zdrži sahající až 

po další významnou stavbu na řece Labi – vodní dílo Lovosice. Jako součást jezové zdrže Stře-

kov lze považovat Pišťanské jezero, nacházející se v těsné blízkosti města Lovosice. Tento ob-

jekt se nachází v těsné blízkosti pravého břehu řeky Labe se kterou je spojen cca 250 m dlou-

hým otevřeným vodním kanálem. Díky své poloze je Pišťanské jezero úzce ovlivňováno hyd-

rologickými poměry v jezové zdrži Střekov. Celková délka jezové zdrže Střekov je 19,864 km 

[7]. Základní charakteristiky jezové zdrže jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab. 6. 1 - Základní charakteristika jezové zdrže dle [7] 

 

6.2.2 Jez 

Jezová stavba se nachází na ř. km 767,679. Jedná se o betonový jez s provozními tabulovými 

uzávěry, který obsahuje 4 jezové otvory o šířce pole 24,00 m. Maximální hrazená výška jezu je 
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10,90 m. Součástí stavby je i krytá manipulační lávka a otevřená veřejná komunikační lávka, 

umožňující přechod jezu a spojení obou břehů Labe. Základní charakteristiky jezu jsou uvedeny 

v následující tabulce [7]. 

Tab. 6. 2 - Základní charakteristika jezu dle [7] 

 

6.2.3 Vodní elektrárna 

Vodní elektrárna se nachází v zářezu levého břehu řeky Labe a je v těsné blízkosti s jezovou 

stavbou. Elektrárna je osazena soustrojím tří Kaplanových turbín s vertikální osou. Každá z tur-

bín má hltnost 100 m3·s-1, tedy celkem 300 m3·s-1. Dále jsou zde osazeny 3 generátory o celko-

vém instalovaném výkonu 19,5 MW. Turbíny i generátory jsou situovány do osy přilehlého 

jezu. Součástí vodní elektrárny jsou tyto objekty [7]: 

- Přívodní kanál 

- Spodní stavba 

- Rozvodna 

- Železobetonová manipulační lávka 

- Veřejná železobetonová komunikační lávka 

Tab. 6. 3 - Základní charakteristika vodní elektrárny dle [7] 
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6.2.4 Přečerpávací elektrárna 

V rámci této diplomové práce předpokládáme, že se v prostoru jezové zdrže Střekov nachází 

přečerpávací vodní elektrárna, která byla předmětem zmíněné bakalářské práce [8]. Přečerpá-

vací vodní elektrárna je navržena na levém břehu řeky Labe v zóně lehkého průmyslu v obci 

Vaňov (Obr. 6.1). Elektrárna je koncipována jako břehová vodní elektrárna. Jako dolní nádrž 

je zde předpokládáno využití provozního objemu zdrže Střekov. Jako horní nádrž je zde uva-

žováno vytvoření nové nádrže se sypanou hrází s asfaltobetonovým těsněním umístěnou v blíz-

kosti obce Podlešín. Předpokládaný provozní objem nádrže je 3–4 mil. m3 vody [8]. 

Samotná elektrárna je konstrukčně rozdělena na tři části – strojovnu, přivaděč a vtokový ob-

jekt. Přivaděč je tvořen dvěmi ocelovými tlakovými troubami o světlém průměru 4,0 m. Stro-

jovna je osazena dvěmi Francisovými turbínami o celkové hltnosti 150 m3·s-1 v průtočném re-

žimu a 125 m3·s-1 v čerpacím režimu a dvěma motorgenerátory. Vtokový objekt je vybudován 

z železobetonu o celkové šířce vtokového prahu 42,00 m. [8] 

Poloha strojovny a vtokového objektu je zakreslena na následujícím obrázku (Obr. 6.3) a 

(Obr. 6.1). 

 

Obr. 6. 3 - Poloha strojovny PVE vzhledem k břehové linii dle [3] 
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6.3 Popis numerického modelu 

Vzhledem ke skutečnosti, že jez Střekov je vybaven pohyblivými uzávěry, sloužícími k re-

gulaci hladiny v jezové zdrži, je dle manipulačního řádu [7] ve většině provozních scénářů udr-

žována hladina v jezové zdrži na maximální provozní hladině, na kótě 141,45 m n.m.  

I přes výše zmíněné jsem se v rámci této diplomové práce rozhodl posoudit chování rázových 

jevů v jezové zdrži při dvou různých úrovních hladin. První úroveň hladiny je nastavena na 

kótu maximální provozní hladiny 141,45 m n.m. [7]. Druhá úroveň je minimální provozní hla-

dina [7], která je stanovena na kótu 140,45 m n.m. Pro každou z těchto hladin byl proveden 

počáteční výpočet v programu BASEMENT, že kterého byly dále spouštěny navazující výpočty 

dle jednotlivých výpočtových scénářů (viz. kap. 6.4). Poté byl posuzován vliv rázových jevů, 

zejména rázových vln, na jezovou zdrž. V rámci těchto výpočtů bylo provedeno i posouzení 

vlivu rázových jevů na plavební dráhu, která se nachází v blízkosti vtokového/výtokového ob-

jektu přečerpávací vodní elektrárny. Provoz této přečerpávací vodní elektrárny je hlavním dů-

vodem vzniku zkoumaných rázových jevů. 

Jako počáteční okrajová podmínky pro nastavení výpočtového modelu je považována hladina 

vody ve zdrži. Další okrajové podmínky jsou průtok vodní elektrárnou, průtok přes jezovou 

konstrukci a aktuální průtok řekou Labe.  rozhodnuto pro nastavení okrajových podmínek na 

následující hodnoty: 

Průtok vodní elektrárnou   300,00 m3·s-1 

Průtok přes jez Střekov:   56,00 m3·s-1 

Průtok řekou Labe:    356,00 m3·s-1 (Q90d) 

Hladina ve vodní zdrži:   141,45 m n.m. / 140,45 m n.m. 

Výpočtem byly získány hodnoty hladiny, hloubek a rychlostí v jednotlivých výpočtových 

uzlech (kap. 6.5.1). Po provedení výpočtů byly výsledky uloženy a dále využity jako počáteční 

stav pro navazující výpočty.  

6.4 Výpočtová oblast 

Jak již bylo uvedeno výše, délka jezové zdrže je 19,864 km. Provést výpočet rázových jevů 

způsobených provozem navržené přečerpávací vodní elektrárny pro celou tuto oblast, se poku-

sem ukázalo jako nemožné vzhledem k výpočetní kapacitě PC sestav, na kterých byla diplo-

mová práce prováděna. 

Proto byla výpočtová oblast zmenšena na názorný úsek o celkové délce 3,646 km (Obr. 6.4). 

Pokusem bylo prokázáno, že nově zvolená výpočtová oblast je dostačující k zaznamenání a 

posouzení vzniklých rázových jevů. 
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Dolní hranice výpočtové oblasti byla umístěna do prostoru jezu Střekov cca 40 m od osy 

jezového tělesa ve směru proti proudu. 

Horní hranice výpočtové oblasti byla vybrána tak, aby výpočtová oblast zahrnovala všechny 

důležité objekty a aby v místě přečerpávací vodní elektrárny nedošlo k ovlivnění proudění vody 

zadanou okrajovou podmínkou. Celková délka oblasti činí 3,646 km. 

Boční hranici tvoří břehová linie. 
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Obr. 6. 4 - Výpočtová oblast 
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6.4.1 Vstupní parametry modelu 

Morfologie dna toku byla zadána zaměřením dna toku, které bylo provedeno pomocí plavidla 

a sonaru. Hodnoty tohoto zaměření byly součástí zadání diplomové práce. Vzhledem k použité 

metodě měření dna veškeré hodnoty končí ve vzdálenosti cca 2 m od břehové hrany. Pro účely 

této práce jsou však tyto informace dostačující a nezaměřený pás lze zanedbat. Ze zaměřených 

hodnot dna byla interpolační metodou, pomocí programů QGIS verze 2.18 a ArcMap verze 

10.3, vytvořena výpočtová trojúhelníková síť o maximální ploše elementu 2,0 m2. Všem ele-

mentům byla zadána drsnost dle Manninga na hodnotu 0,025. Takto upravená trojůhelníková 

síť byla dale použita jako vstupní podklad pro veškeré výpočty v programu BASEMENT.  

Poté byl v programu BASEMENT spuštěn výpočet s nastavenými okrajovými podmínkami 

výpočtového modelu (kap. 6.3). Po ustálení hladin a průtoků na požadovaných hodnotách byl 

výpočet ukončen. Výsledky byly použity jako počáteční okrajové podmínky pro další série vý-

počtů jednotlivých scénářů rázových vln. 

Před spuštěním jednotlivých výpočtových scénářů bylo nutné upravit nastavení minimálního 

časového kroku na hodnotu 0,001 s a maximální rozptyl hladiny na hodnotu 0,001 m. 

Jednotlivé výpočtové scénáře (kap. 6.5) byly spuštěny v programu BASEMENT jako nava-

zující výpočty na výše zmíněné vypočítané provozní stavy. Aby bylo zamezeno nepřesnostem 

ve výsledcích způsobených navázáním výpočtů, byly veškeré nové okrajové podmínky zadány 

se zpožděním 50 s od spuštění navazujících výpočtů. V rámci vyhodnocování rázových vln 

v programu Excel, byly veškeré výsledky manuálně posunuty o 50 s zpět. Operací nedošlo k de-

formaci dosažených výsledků, pouze k lepší čitelnosti a možnosti odečítání jednotlivých vý-

sledků, např. doby doběhu vln. 

6.5 Posuzované výpočtové scénáře 

Cílem diplomové práce je posouzení rázových jevů v jezové zdrži. Zdrojem rázových jevů, 

zejména rázových vln je v tomto případě provoz přečerpávací vodní elektrárny. Pro výpočtový 

model bylo stanoveno celkem 14 jednotlivých scénářů provozu této elektrárny. Deset scénářů 

bylo zaměřeno na turbínový provoz, kdy bylo v rámci těchto jednotlivých scénářů měněna doba 

náběhu elektrárny z nulového do plného provozu, který odpovídá celkovému průtoku 

150,0 m3·s-1. Zbývající čtyři výpočtové scénáře byly zaměřeny na čerpací režim elektrárny, kdy 

byla v rámci jednotlivých scénářů měněna doba náběhu do plného čerpacího výkonu, který od-

povídá celkovému průtoku 125,0 m3·s-1. 
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Výpočtový scénář č. 1 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 2 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     150 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3.s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 3 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     60 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 
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Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 4 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     30 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 5 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     15 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 6 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     150 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 
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Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3.s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 7 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   141,45 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 8 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 9 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     150 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 
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Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 10 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     60 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 11 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     30 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 12 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     15 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 
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Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 13 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     150 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

Výpočtový scénář č. 14 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Přítok do výpočtové oblasti (km 3,646):  356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Průtok přes jez (km 0,000):    56 m3·s-1 

Počáteční hladina v jezové zdrži:   140,40 m n.m. 

 

Nastavení jednotlivých okrajových podmínek v programu BASEMENT je definováno po-

mocí grafů s proměnnými, případně konstantními hodnotami. V případě této diplomové práce 

jsou využity dva typy okrajových podmínek – hydrograf a hqrelation. 
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Časový průběh průtoků (hydrograf) 

Tato okrajová podmínka je v programu BASEMENT nejčastěji využívána pro místa, kde 

dochází k přítokům, případně odtokům z výpočtové oblasti a je definována pomocí grafu, kde 

je na ose x znázorněn čas [s] a na ose y průtok [m3·s-1]. Touto okrajovou podmínkou nelze přímo 

regulovat hladinu ve výpočtové oblasti. 

Měrná křivka (hqrelation) 

Tato okrajová podmínka lze v programu BASEMENT využít pouze na některém z výtoko-

vých profilů výpočtové oblasti a lze zadat dvěma způsoby. První způsob je zadání sklonu a 

drsnosti koryta v místě této okrajové podmínky. V tomto případě program dopočítá výšku hla-

diny vody v daných bodech. Z vypočtených hodnot lze poté stanovit QH-křivku průtočného 

profilu. Druhý způsob zadání této okrajové podmínky je předem definovaná QH-křivka, kde je 

na ose x definovaná hladina vody [m n.m.] a na ose y definován průtok [m3·s-1]. Tímto způso-

bem je možné regulovat hladinu vody ve výpočtové oblasti. V této diplomové práci byl použit 

druhý způsob zadání této okrajové podmínky. 

6.6 Výsledky řešení rázových vln pro výpočtový model 

Veškeré výpočty byly provedeny v programu BASEMENT. Výsledkem jsou vypočítané na-

stavené požadované hodnoty v jednotlivých uzlech výpočtové sítě, které je možné vyexportovat 

ve formátech .csv a je možné je dále zpracovávat např. v programu Excel. Pro potřeby vyhod-

nocení průběhu rázových vln bylo ve výpočtové oblasti stanoveno celkem 6 měrných bodů, 

které leží v ose plavební dráhy (Obr. 6.4).  

Jelikož výtokový objekt přečerpávací vodní elektrárny se nachází ve staničení 1,500 km, bylo 

rozmístění měrných bodů provedeno tak, aby vždy ve třech profilech bylo možné pozorovat 

přímé vlny a ve třech profilech záporné vlny způsobené náhlou změnou průtoku v průtočném 

profilu. Z důvodu velkých hloubek a průměrné šířky koryta cca 150 m lze předpokládat, že 

průběh rázových vln bude v celém příčném profilu stejný jako v ose plavební dráhy. 

Jednotlivé body a příčné profily odpovídají následujícímu staničení: 

Bod č. 1 / Profil 1  = km 0,200 

Bod č. 2 / Profil 2  = km 0,800 

Bod č. 3 / Profil 3  = km 1,400 

Bod č. 4 / Profil 4  = km 1,600 

Bod č. 5 / Profil 5  = km 2,600 

Bod č. 6 / Profil 6  = km 3,400 
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Z každého bodu byly vyexportovány výsledky ve formě grafu, kde je na ose x zobrazen čas 

[s] a na ose y průběh hladiny [m n.m.]. Výsledky z jednotlivých výpočtových scénářů jsou se-

skupeny do společných grafů, které obsahují informace o všech vypočítaných vlnách v určitých 

profilech.  

Pro účely porovnávat průběh jednotlivých scénářů byly jednotlivé výpočtové scénáře ozna-

čeny následujícími zkratkami. 

Výpočtový scénář č. 1  = VS 1   

Výpočtový scénář č. 2  = VS 2   

Výpočtový scénář č. 3  = VS 3   

Výpočtový scénář č. 4  = VS 4   

Výpočtový scénář č. 5  = VS 5   

Výpočtový scénář č. 6  = VS 6   

Výpočtový scénář č. 7  = VS 7   

Výpočtový scénář č. 8  = VS 8   

Výpočtový scénář č. 9  = VS 9   

Výpočtový scénář č. 10  = VS 10   

Výpočtový scénář č. 11  = VS 11   

Výpočtový scénář č. 12  = VS 12   

Výpočtový scénář č. 13  = VS 13   

Výpočtový scénář č. 14  = VS 14  

Průběh hladin jednotlivých vln značí vždy střední výšku vlny. Doba výpočtů jednotlivých 

scénářů se mírně liší v závislosti na předpokládané rychlosti šíření vln. V případech, kdy se 

doba doběhu přímých a zpětných vln výrazně liší, dochází k nárazu rychlejší z vln do hranice 

výpočtové oblasti a následné deformaci průběhu hladiny této vlny. V programu BASEMENT 

není možné nastavit pro 1 výpočtový uzel více okrajových podmínek, proto se v případě doběhu 

vlny do některé k okrajových podmínek tato hranice chová jako zeď a dochází k odrazu vlny. 

Proto byl výpočet ve většině scénářů ukončen v čase, kdy došlo k nárazu vlny do hranice vý-

počtové oblasti. 

6.6.1 Průběh rázových vln pro Výpočtové scénáře 1-7 

Na následujících několika stranách jsou zobrazeny výsledky řešení rázových vln pro výpo-

čtový model s nastavenou počáteční hladinou vody v jezové zdrži na kótě 141,45 m n.m. 
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Obr. 6. 5 - Průběh rázových vln pro výpočtové scénáře 1 - 7 

 

Obr. 6. 6 - Doba doběhu rázových vln pro výpočtové scénáře 1 - 7 



67 

 

 

Obr. 6. 7 - Průběh rázových vln v Profilu 1 pro výpočtové scénáře 1 - 7 

 

Obr. 6. 8 - Průběh rázových vln v Profilu 2 pro výpočtové scénáře 1 - 7 
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Obr. 6. 9 - Průběh rázových vln v Profilu 3 pro výpočtové scénáře 1 - 7 

 

Obr. 6. 10 - Průběh rázových vln v Profilu 4 pro výpočtové scénáře 1 - 7 
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Obr. 6. 11 - Průběh rázových vln v Profilu 5 pro výpočtové scénáře 1 - 7 

 

Obr. 6. 12 - Průběh rázových vln v Profilu 6 pro výpočtové scénáře 1 - 7 
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Z předchozí série grafů je patrné, že vlivem náhlých změn průtoku v jezové zdrži Střekov 

dojde k vyvolání všech variant rázových vln. V profilech 1 -3 dochází k vytvoření kladných 

přímých vln pro výpočtové scénáře 1–5 a záporných přímých vln pro výpočtové scénáře 6 a 

7. V profilech 4–6 dochází k vytvoření kladných zpětných vln pro výpočtové scénáře 1-5 a 

záporných zpětných vln pro výpočtové scénáře 6 a 7. 

Dále je z grafů patrná závislost tvaru čela vlny na době náběhu přečerpávací vodní elektrárny, 

kdy při rychlém náběhu dochází k velmi strmému tvaru čela vlny (VS 5) a při dlouhém náběhu 

dochází spíše k pozvolnému plnění jezové zdrže (VS 1).  

Z následujících tabulek (Tab. 6.5) a (Tab. 6.6) lze vyčíst že doba doběhu počátků jednotli-

vých vln do jednotlivých profilů je velmi podobná. Stejně tak střední výška všech vln dosahuje 

podobných hodnot v rozmezí 0,05- 0,10 m. Rozmezí těchto hodnot lze vzhledem k rozměrům 

jezové zdrže považovat za zanedbatelné a lze tedy konstatovat, že doba náběhu PVE má vliv 

především na tvar čela vlny. 

Tab. 6. 4 - Charakteristiky záporných rázových vln pro výpočtové scénáře 6 a 7 
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Tab. 6. 5 - Charakteristiky kladných rázových vln pro výpočtové scénáře 1 - 5 

 

 

6.6.2 Průběh rázových vln pro Výpočtové scénáře 8 - 14 

Na následujících několika stranách jsou zobrazeny výsledky řešení rázových vln pro výpo-

čtový model s nastavenou hladinou vody v jezové zdrži na kótě 140,40 m n.m. 
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Obr. 6. 13 - Průběh rázových vln pro výpočtové scénáře 8 - 14 

 

Obr. 6. 14 - Doba doběhu rázových vln pro výpočtové scénáře 8 - 14 
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Obr. 6. 15 - Průběh rázových vln v Profilu 1 pro výpočtové scénáře 8 - 14 

 

Obr. 6. 16 - Průběh rázových vln v Profilu 2 pro výpočtové scénáře 8 - 14 
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Obr. 6. 17 - Průběh rázových vln v Profilu 3 pro výpočtové scénáře 8 - 14 

 

Obr. 6. 18 - Průběh rázových vln v Profilu 4 pro výpočtové scénáře 8 - 14 
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Obr. 6. 19 - Průběh rázových vln v Profilu 5 pro výpočtové scénáře 8 - 14 

 

Obr. 6. 20 - Průběh rázových vln v Profilu 6 pro výpočtové scénáře 8 - 14 
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Z předchozí série grafů je patrné, že vlivem náhlých změn průtoku v jezové zdrži Střekov 

dojde k vyvolání všech variant rázových vln. V profilech 1–3 dochází k vytvoření kladných 

přímých vln pro výpočtové scénáře 8–12 a záporných přímých vln pro výpočtové scénáře 13 

a 14. V profilech 4–6 dochází k vytvoření kladných zpětných vln pro výpočtové scénáře 8–12 

a záporných zpětných vln pro výpočtové scénáře 13 a 14. 

Dále je z grafů patrná závislost tvaru čela vlny na době náběhu přečerpávací vodní elektrárny, 

kdy při rychlém náběhu dochází k velmi strmému tvaru čela vlny (VS 12) a při dlouhém náběhu 

dochází spíše k pozvolnému nárůstu vodní hladiny v jezové zdrži (VS 8).  

Z následujících tabulek (Tab. 6.7) a (Tab. 6.8) lze vyčíst že doba doběhu počátků jednotli-

vých vln do jednotlivých profilů je velmi podobná. Stejně tak střední výška všech vln dosahuje 

podobných hodnot. Lze tedy konstatovat, že doba náběhu PVE má vliv především na strmost 

čela vlny. 

Tab. 6. 6 - Charakteristiky záporných rázových vln pro výpočtové scénáře 13 a 14 
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Tab. 6. 7 - Charakteristiky kladných rázových vln pro výpočtové modely 8 - 12 

 

 

Z předchozích grafů je patrné, že vlivem provozu PVE dochází v jezové zdrži Střekov ke 

vzniku rázových vln. Ve směru po proudu vznikají vlny přímé kladné, i přímé záporné. Ve 

směru proti proudu vznikají vlny zpětné kladné, i zpětné záporné. Střední výška vln dosahuje 

hodnot v rozmezí od 0,05 do 0,10 m. Vzhledem k šířce koryta, které dosahuje průměrných hod-

not 150 m a hloubce koryta, která se pohybuje v rozmezí 6–10 m a průtoku, které se dle M-

denních průtoků [7] pohybují ve stovkách kubíků lze vliv rázových vln na jezovou zdrž pova-

žovat za zanedbatelný. Doby doběhu jednotlivých vln k jezu Střekov se pohybují v rozmezí 

130–160 s.  
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6.7 Posouzení plavebních hloubek 

Další z jevů, které je nutno posoudit v závislosti na provozu plánované přečerpávací vodní 

elektrárny jsou hloubky vody v plavební dráze. 

Nejmenší plavební hloubka je dle Vyhlášky č. 222/1995 Sb. [10] definována jako součet nej-

výše přípustného ponoru plavidla nad dnem a bezpečnostní vzdálenosti plavidla nade dnem 

vodní cesty. Vodní cesta procházející jezovou zdrží Střekov je klasifikována do kategorie Va., 

tedy minimální hloubka vody v plavební dráze musí být 3,30 m (2,80 m + 0,50 m). 

V programu QGIS verze 2.18 bylo provedeno ověření hloubky vody v plavebních dráhách 

pro obě provozní hladiny výpočtového modelu. V minulé kapitole bylo provedeno posouzení 

rázových vln, ze kterého je patrné, že změny hladiny způsobené provozem PVE jsou vzhledem 

k velikosti toku zanedbatelné. Proto bylo posouzení zjednodušeno a provedeno pouze pro zá-

kladní provozní stavy. Tedy pro kóty hladiny vody 141,45 m n.m. a 140,40 m n.m. Z níže uve-

dených obrázků (Obr. 6.21 a Obr. 6.22) je patrné, že hloubky vody v plavební dráze jsou do-

stačující skoro pro celou šířku toku. Vzhledem k hradící výšce jezu Střekov (Tab. 6.2) je 

hloubka vody ve většině plavební dráhy větší než 6 m. Pro lepší čitelnost obrázků je rozsah 

barevné škály legendy nastaven pouze v rozmezí hodnot 0,00-4,00 m.  

Z obrázků (Obr. 6.21 a Obr. 6.22) je tedy patrné, že změny hladiny vlivem provozu přečer-

pávací elektrárny, pohybující se v rozmezí 0,05- 0,10 m nebudou mít vliv na hloubku plavební 

dráhy.  
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Obr. 6. 21 - Hloubka vody v plavební dráze pro kótu hladiny 141,45 m n.m. 
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Obr. 6. 22 - Hloubka vody v plavební dráze pro kótu hladiny 140,40 m n.m. 
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6.8 Posouzení příčných rychlostí v místě PVE 

V rámci jednotlivých výpočtových scénářů bylo provedeno posouzení příčné složky rychlosti 

v prostoru plavební dráhy. Plavební dráha dle Vyhlášky č. 222/1995 [10] je v našem případě 

široká minimálně 50,0 m. Osa plavební dráhy byla převzata z volně dostupných WMS serverů 

[14]. 

Aktuální legislativa nedefinuje maximální velikost příčné složky rychlosti v průběhu pla-

vební dráhy. Avšak ve Vyhlášce č. 222/1995 Sb, [10] je uvedena alespoň maximální povolená 

příčná složka rychlosti plavební dráhy v bezprostřední blízkosti plavebních komor. Tato hod-

nota je stanovena na 0,2 m· s-1.  V námi posuzované části toku v blízkosti vyústění přečerpávací 

vodní elektrárny do řeky Labe se nenachází žádný objekt, který by omezení příčných rychlostí 

dle Vyhlášky 222/1995 Sb. [10] vyžadoval. 

6.8.1 Postup výpočtu 

Směrové vektory rychlosti v jednotlivých uzlech výpočtové sítě byly vyexportovány z pro-

gramu BASEMENT formou .shp souboru s potřebnou informací pro každý uzel výpočtové sítě. 

Následně byl v programu Excel proveden výpočet kolmé složky těchto rychlostí na osu pla-

vební dráhy. Pro zjednodušení byl při výpočtu směrového vektoru osy plavební dráhy zaveden 

předpoklad, že směrový vektor osy plavební dráhy je přibližně stejný, jako proudnice výpočto-

vého modelu ve zkoumané oblasti v čase t = 0 s (Obr. 6.23). Tedy v čase, kdy je v jezové zdrži 

ustálené proudění, a ještě nedošlo k náběhu přečerpávací vodní elektrárny. 

Vypočítané hodnoty příčných rychlostí byly následně zpětně exportovány do formátu .shp a 

vizuálně vyhodnoceny v programu QGIS. 

Tento postup byl aplikován pro všechny výpočtové scénáře. Při vyhodnocování výsledků 

bylo zjištěno, že největších hodnot příčné složky vektorů rychlosti je dosaženo vždy v případě 

plného provozu PVE jak v režimu turbínovém, tak v režimu čerpacím. Jelikož většina výpočto-

vých scénářů dosahuje stejných hodnot maximálních průtoků na PVE, pouze v jiných časech, 

není nutné zde uvádět výsledky všech vypočítaných scénářů. Proto byly vybrány čtyři vzorové 

scénáře, které zahrnují veškerá maxima, kterých lze v rámci této diplomové práce dosáhnout.  
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Obr. 6. 23 - Vektory rychlosti v čase t = 0 s 

6.8.2 Vyhodnocení výsledků 

Výpočtový scénář č. 1 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Průtok posuzovanou oblastí:    356 m3·s-1 

Počáteční hladina ve zdrži:    141,45 m n.m. 
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Obr. 6. 24 - Vektory rychlosti a rychlost proudu pro VS 1 v čase t = 300 s 

 

Obr. 6. 25 – Velikost příčné složky rychlosti pro VS 1 v čase t = 300 s 
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Z obrázků je patrné, že v rámci tohoto provozního stavu, kdy je PVE v plném provozu a v 

turbínovém režimu, dochází v plavební dráze k velkým změnám proudnice. Samotná příčná 

složka rychlosti se lokálně pohybuje kolem hodnoty 0,80 m·s-1. Plavbu v tomto úseku při tomto 

scénáři nedoporučuji bez detailnějšího prozkoumání vlivu příčných rychlostí na proplouvající 

plavidla. 

Výpočtový scénář č. 7 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Průtok posuzovanou oblastí:    356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Počáteční hladina ve zdrži:    141,45 m n.m. 

 

Obr. 6. 26 - Vektory rychlosti a rychlost proudu pro VS 7 v čase t = 300 s 
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Obr. 6. 27 - Velikost příčné složky rychlosti pro VS 7 v čase t = 300 s 

Z výsledků je patrné, že směr proudu po spuštění čerpacího režimu vodní elektrárny nijak 

závratně neovlivňuje proudění ve zkoumaném úseku. Z hlediska posouzení příčné složky jed-

notlivých rychlostí lze výsledek považovat za uspokojivý. Dále lze předpokládat že vzhledem 

k nárůstu rychlostí směrem k výtokovému objektu budou tyto hodnoty v prostoru plavební 

dráhy velmi blízké hodnotě 0,4 m·s-1. Čerpání vody do horní nádrže lze v tomto případě pova-

žovat za možné. 

 Výpočtový scénář č. 8 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Turbínový 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     150 m3·s-1 

Průtok posuzovanou oblastí:    356 m3·s-1 

Počáteční hladina ve zdrži:    140,40 m n.m. 
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Obr. 6. 28 - Vektory rychlosti a rychlost proudu pro VS 8 v čase t = 300 s 

 

Obr. 6. 29 - Velikost příčné složky rychlosti pro VS 8 v čase t = 300 s 
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Z výsledků je jasně patrné, že z důvodu snížení hladiny v jezové zdrži cca o 1 m oproti pře-

chozím výsledkům, dojde k výraznému nárůstu rychlostí proudění vytvořeného výtokem vody 

z PVE. Dále je zde patrné, že dojde k výraznému víření vody přímo v plavební dráze. Také 

příčná složka rychlostí dosahuje výrazných hodnot. Plavbu v tomto případě nedoporučuji bez 

provedení detailnějších výpočtů vlivu příčné rychlosti na plovoucí plavidla.  

Výpočtový scénář č. 14 

V rámci tohoto scénáře byly pro výpočet v programu BASEMENT nastaveny tyto okrajové 

podmínky: 

Režim elektrárny:     Čerpací 

Počet spuštěných turbín:    2 

Doba náběhu turbín:     300 s 

Celkový průtok PVE:     125 m3·s-1 

Průtok posuzovanou oblastí:    356 m3·s-1 

Průtok VE (km 0,000):    300 m3·s-1 

Počáteční hladina ve zdrži:    140,40 m n.m. 

 

Obr. 6. 30 - Vektory rychlosti a rychlost proudu pro VS 14 v čase t = 300 s 
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Obr. 6. 31 - Velikost příčné složky rychlosti pro VS 8 v čase t = 300 s 

V tomto výpočtovém scénáři, kdy dochází čerpání vody z jezové zdrže do horní nádrže pře-

čerpávací vodní elektrárny lze vypočítané hodnoty příčných složek rychlosti i směr proudu po-

važovat za vyhovující. Tedy je zde možná plavba bez jakéhokoliv omezení. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo provést rešerši dostupných metod a podkladů pro stanovení hydraulických 

parametrů rázových vln, které vznikají v souvislosti s provozem vodních elektráren a následná 

praktická aplikace jedné z vybraných metod v lokalitě jezové zdrže Střekov. 

Byla provedena rešerše dostupné literatury a popsány dosavadní možnosti řešení problema-

tiky rázových jevů v otevřených korytech řek, přívodních a odpadních kanálů vodních elektrá-

ren. Výsledkem bylo teoretické uvedení do problematiky a popsání tří možných metod řešení: 

fyzikální, analytické a numerické.  

Dále byla provedena verifikace jednotlivých metod řešení na experimentálním pokusu dle 

Gabriela [2]. Analytické řešení bylo provedeno v programu Excel a k numerickému řešení byl 

použit výpočtový software BASEMENT. Verifikací bylo zjištěno, že výsledky jednotlivých 

metod řešení vykazují pouze drobné odchylky. 

 Dále bylo použitím softwaru BASEMENT provedeno posouzení jezové zdrže Střekov z hle-

diska možného vzniku rázových jevů způsobených provozem přečerpávací vodní elektrárny, 

jejíž výtokový objekt je zaústěn do této jezové zdrže. Byl simulován náběh přečerpávací vodní 

elektrárny v čerpacím i turbínovém režimu za užití různé doby náběhu turbín. Při turbínovém 

provozu vznikají kladné vlny a při čerpacím provozu záporné vlny. Hodnoty středních výšek 

vln při jednotlivých scénářích dosahují podobných hodnot v rozmezí 0,05-0,10 m. Vzhledem 

k rozměrům jezové zdrže lze tyto hodnoty považovat za zanedbatelné a lze konstatovat, že pro-

voz přečerpávací elektrárny nebude mít, z hlediska rázových vln, negativní vliv na jezovou zdrž 

a přilehlé objekty.  

Dále bylo provedeno posouzení plavební hloubky v přilehlé plavební dráze a bylo zjištěno, 

že provozem přečerpávací vodní elektrárny nedojde k ovlivnění minimální plavební hloubky, 

která se v tomto případě rovná 3,30 m [1]. 

V poslední fázi byl proveden výpočet příčné složky rychlosti vzhledem k ose plavební dráhy 

v oblasti vtokového objektu PVE. Výpočtem bylo zjištěno, že při turbínovém režimu příčné 

složky rychlosti v plavební dráze dosahují lokálně hodnot vyšších než 1,0 m·s-1. Při čerpacím 

režimu jsou příčné složky výrazně nižší. Jelikož maximální hodnota příčné složky rychlosti ve 

zkoumaném úseku plavební dráhy není v rámci legislativy nijak stanovena, doporučuji v pří-

padě realizace záměru výstavby PVE provést detailnější prozkoumání a posouzení vlivu těchto 

rychlostí na plavidla pohybující se po této vodní cestě. 

Závěrem lze konstatovat, že užití výpočtového 2D modelu v programu BASEMENT pro po-

souzení rázových jevů je možné. Tedy v případě realizace přečerpávací elektrárny je možné 
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využít program BASEMENT pro posouzení jezové zdrži pro několik dalších M-denních a N-

letých průtoků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 11. 1. 2019       Jaroslav Stříž  
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