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Diplomová práce plynule navazuje na moji dříve zpracovanou bakalářskou 

práci [19]. V této předložené práci se zabývám ultrazvukovými hladinoměrnými snímači, 

které jsou součástí trvale instalovaných měřicích systémů využívající vzdouvací objekt typu 

žlab nebo přeliv. S těmito měřicími systémy se můžeme setkat zpravidla na čistírnách 

odpadních vod, kde slouží k měření průtoku a proteklých objemů na odtocích a obtocích. 

Sběr dat vykazovaných parametrů ultrazvukovými snímači probíhal v terénu 

i v laboratorních podmínkách. Měření v rámci diplomové práce navázalo na data získaná 

při tvorbě práce bakalářské. Měření tak trvalo celkem tři roky a bylo prováděno 

v pravidelných intervalech in-situ na čistírnách odpadních vod Slavkov u Brna a Bučovice, 

a současně v laboratorních podmínkách v Laboratoři vodohospodářského výzkumu 

Ústavu vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. 

Sledovány byly technické a metrologické charakteristiky ultrazvukových snímačů, 

které se v čase mění. Tyto změny metrologických charakteristik ultrazvukových snímačů 

mají za následek změny v průtoku a proteklém objemu odpadních vod, které jsou 

měřicími systémy vykazovány. 

Tato diplomová práce rozšiřuje analýzu zpracovaných dat o výpočty průtoků 

a proteklých objemů na čistírnách odpadních vod na základě reálných průtokových dat. 

Zabývá se také porovnáním možné časové změny rozdílu mezi znečišťovatelem 

vykázaného proteklého objemu vypuštěné odpadní vody z čistírny odpadních vod 

a proteklým objemem korigovaným o skutečnosti zjištěné v rámci našeho monitoringu. 

Data získaná v laboratorních podmínkách byla využita pro řadu parametrických 

výpočtů s nejčastěji in-situ využívanými vzdouvacími objekty.  

Práce začíná popsáním právního rámce, který se zabývá vypouštěním odpadních 

vod do vod povrchových z čistíren odpadních vod. Následně jsou popsány ultrazvukové 

snímače a princip jejich funkce. Další kapitola popisuje sledované ultrazvukové snímače, 

vyhodnocovací jednotky a měřicí systémy na předmětných čistírnách odpadních vod 

a v laboratorních podmínkách. Poté je vysvětlen způsob pravidelného monitoringu dat 



Posouzení časových změn přesnosti vykazovaného průtoku a proteklého objemu u měřicích systémů využívajících 

vzdouvací objekty 

Diplomová práce  Bc. Radek Šamánek 

Stránka 11 z 62 

a práce s výpočty, které popisuje následující kapitola. V posledních kapitolách je 

provedeno vyhodnocení celého monitoringu a v závěru jsou popsána doporučení pro 

měřicí skupiny a provozovatele čistíren odpadních vod.  
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V této kapitole je popsán právní rámec, který se zabývá vypouštěním odpadních 

vod do vod povrchových z čistíren odpadních vod. Tímto tématem se zabývá zejména 

zákon č. 254/20011 Sb. neboli vodní zákon [4], nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu 

pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření 

objemu [6] a vyhláška č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových [5], která zrušila platnost vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Zákon č. 254/2001 Sb. v paragrafu 89 zmiňuje poplatky za vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových. V odstavci 1 tohoto paragrafu se mluví o povinnosti 

znečišťovatele, jímž je i každá čistírna odpadních vod, platit poplatky z objemu 

vypouštěných odpadních vod. Následující paragraf 90 se zabývá výší poplatku za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V odstavci 2 upřesňuje, že znečišťovatel 

má povinnost platit poplatky z objemu vypuštěných odpadních vod pouze, když za 

kalendářní rok překročí jím vypuštěný objem odpadní vody 100 000 m3. Odstavec 3 

stanovuje sazbu poplatku z objemu vypuštěných odpadních vod do vod povrchových, 

která činí 0,1 Kč za 1 m3. Celková výše poplatku, který je znečišťovatel každý rok povinen 

zaplatit, se pak rovná vykázanému objemu vypuštěné odpadní vody za kalendářní rok 

vynásobenému sazbou uvedenou v odstavci 1. Paragraf 91 hovoří o sledování, měření 

a evidenci znečištění odpadních vod. v odstavci 1 určuje znečišťovateli povinnost měřit 

objem vypouštěných odpadních vod. 

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, 

provádění odečtů množství znečištění a měření objemu se v paragrafu 4 zabývá měřením 

objemu vypuštěných odpadních vod. Odstavec 3 říká, že se proteklý objem vypočte 

z údajů z instalovaného měřidla. Správnost měřidla zajišťuje uživatel jeho kalibrací 

v potřebném rozsahu. Dle odstavce 6 ověření správnosti měření vypouštění odpadních 

                                                   

1 V době odevzdání této práce vstoupila v platnost novela vodního zákona, která zavádí 

řadu změn v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Z hlediska námi řešeného 

tématu však v této oblasti k věcným změnám nedošlo. 
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vod provádí měřicí skupina, což jsou osoby odborně způsobilé a pověřené Ministerstvem 

životního prostředí. Odstavec 8 nařizuje, že rozdíl, mezi znečišťovatelem naměřeným 

objemem a objemem naměřeným měřicí skupinou u dvou kontrolních měření, nesmí být 

větší než 10 %. 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením chyby měření proteklého objemu trvale 

instalovanými měřicími systémy, jež využívají ultrazvukové snímače, tj. zda dané snímače 

(měřicí systémy) v dlouhodobém několikaletém období splňují maximální možnou chybu 

10 % v měření proteklého objemu. Pro sběr dat in-situ na čistírnách odpadních vod byla 

zvolena metoda kontroly černou skříňkou neboli „black – box“, kdy byly vybrané 

parametry (správnost měření úrovně vodní hladiny v měřicím systému pomocí 

ultrazvukového snímače) kontrolovány v pravidelných intervalech pomocí standardu 

vymyšleného speciálně pro kontrolu těchto parametrů. Princip měření je detailně popsán 

v kapitole 5 . 
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Tyto přístroje patří do skupiny echolokačních akustických přístrojů, protože 

k měření úrovně vodní hladiny využívají šíření zvukového signálu ve vzduchu. Tento 

zvukový signál o frekvencích vyšších než 20 kHz je pro člověka neslyšitelný. Ultrazvukový 

hladinoměrný snímač je tvořen vysílačem a přijímačem akustických signálů. Ultrazvukové 

hladinoměry jsou umísťovány nad maximální úrovní vodní hladiny, aby nemohly přijít do 

kontaktu s měřenou kapalinou, což eliminuje riziko jejich znehodnocení. 

 

Obrázek 3-1 Ultrazvukový hladinoměrný snímač (foto – autor) 
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Přístroj měří čas t mezi vysláním t1 a přijmutím t2 zvukového signálu odraženého 

od vodní hladiny. 

 𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 (3.1) 

t celkový čas (s) 

t1 čas dopadu paprsku (s) 

t2 čas odrazu paprsku (s) 

Pomocí známé rychlosti šíření zvuku ve vzduchu, která je závislá na teplotě, tlaku 

a vlhkosti, vypočteme vzdálenost L mezi vodní hladinou a ultrazvukovým snímačem. 

 𝐿 =
1

2
× 𝑐 × 𝑡 (3.2) 

L vzdálenost mezi vodní hladinou a snímačem (m) 

c rychlost zvuku (m/s) 

t celkový čas (s) 

 Úroveň vodní hladiny h zjistíme odečtením vzdálenosti L od vzdálenosti snímače 

od dna žlabu Lmax.  

 ℎ = 𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿 (3.3) 

h úroveň vodní hladiny (m) 

Lmax vzdálenost mezi dnem žlabu a snímačem (m) 

L vzdálenost mezi vodní hladinou a snímačem (m) 

 Výpočet úrovně vodní hladiny graficky znázorňuje Obrázek 3-2. 
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Obrázek 3-2 Schéma principu ultrazvukového hladinoměru (vytvořeno v programu Autodesk 

AutoCAD 2018) 
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Tříletý monitoring byl proveden se šesti ultrazvukovými snímači. v Laboratořích 

vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb na Fakultě stavební Vysokého učení 

technického v Brně bylo měřeno se dvěma ultrazvukovými hladinoměry PU2000 

a vyhodnocovacími jednotkami 2MHU 99 SMART a Redis. S dalšími čtyřmi ultrazvukovými 

hladinoměry bylo měřeno in-situ na čistírnách odpadních vod Slavkov a Bučovice. Na 

čistírnách odpadních vod bylo měřeno s ultrazvukovými hladinoměry Endress+Hauser 

FDU 91 a vyhodnocovacími jednotkami Prosonic S FMU 90. Čistírny Slavkov a Bučovice 

jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

 

Ultrazvukové hladinoměry PU2000 vyrábí firma ELA Brno. Provozní teplota 

snímače je od -20 °C až do +50 °C. Maximální hodnota prázdné kalibrace E je 2 m. 

Maximální hodnota plné kalibrace F je 1,8 m. Neměřitelný neboli slepý prostor pod 

snímačem A je 0,2 m. Úhel vyzařování ultrazvukového paprsku α je 10°. Maximální 

poloměr vyzařovaného paprsku rmax je 0,17 m. Úroveň rozlišení je 0,02 cm. Přesnost 

měření je 0,4 % z rozsahu. Parametry snímače graficky zobrazuje Obrázek 4-1. 

 

Ultrazvukové hladinoměry FDU 91 vyrábí firma Endress+Hauser. Tyto hladinoměry 

pracují na frekvenci 43 kHz. Jejich provozní teplota je od -40 °C až do +50 °C. Provozní tlak 

je od 0,7 bar až do 4 bar. Úhel vyzařování ultrazvukového paprsku α je 9°. Maximální 

poloměr vyzařovaného paprsku rmax je 0,79 m. Maximální hodnota prázdné kalibrace 

E je 10 m. Maximální hodnota plné kalibrace F je 9,7 m. Neměřitelný neboli slepý prostor 

pod snímačem A je 0,3 m. Parametry snímače graficky zobrazuje Obrázek 4-1. 
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Obrázek 4-1 Schéma parametrů ultrazvukového snímače (vytvořeno v programu Autodesk 

AutoCAD 2018) 
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V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb na Fakultě 

stavební Vysokého učení technického v Brně v budově B bylo měření provedeno 

s ultrazvukovým hladinoměrem PU2000 a vyhodnocovací jednotkou 2MHU 99 SMART. 

Tento snímač není součástí systému pro měření průtoku. Slouží pouze k laboratorním 

účelům pro měření úrovně hladiny. 

 

Obrázek 4-2 Ultrazvukový hladinoměr PU2000 v bodově B (foto: autor) 

 

Obrázek 4-3 Vyhodnocovací jednotka 2MHU 99 SMART v budově B (foto: autor) 
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V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb na Fakultě 

stavební Vysokého učení technického v Brně u budovy F bylo měření provedeno 

s ultrazvukovým hladinoměrem PU2000 a zobrazovací a vyhodnocovací jednotkou Redis. 

Tento snímač není součástí systému pro měření průtoku. Slouží pouze k laboratorním 

účelům pro měření úrovně hladiny. 

 

Obrázek 4-4 Ultrazvukový hladinoměr PU2000 v bodově F (foto: autor) 

 

Obrázek 4-5 Zobrazovací a parametrizační jednotka Redis v budově F (foto: autor) 
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Pro měření průtoku je na odtokovém i obtokovém kanálu na čistírně odpadních 

vod Slavkov u Brna použit ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 

a vyhodnocovací jednotka Prosonic S FMU 90. Použitá vzdouvací konstrukce na odtoku 

i obtoku je žlab typu PARS P4. Minimální průtok žlabem je 1,52 l/s a maximální průtok 

je 168 l/s. Protiproudní vzdálenost hrdla žlabu od ultrazvukového snímače je 0,48 m. Dno 

šachty je mezi snímačem a hrdlem žlabu vodorovné. Hrdlo žlabu je široké 0,152 m. 

Ultrazvukový snímač je umístěný pod úrovní terénu v betonové šachtě. Šachta je krytá 

pouze snímatelným roštem. Vyhodnocovací jednotka je ve dvoukanálové verzi. Je 

společná pro měření na odtoku i obtoku čistírny. Vyhodnocovací jednotka je chráněna 

stříškou z nerezového plechu. 

 

Obrázek 4-6 Měrný objekt na odtoku z čistírny odpadních vod Slavkov s vyhodnocovací jednotkou 

Prosonic FMU 90 (foto: autor) 
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Obrázek 4-7 Ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 a žlab PARS P4 v odtokové šachtě 

na čistírně odpadních vod Slavkov (foto: autor) 

 

Obrázek 4-8 Měrný objekt na obtoku čistírny odpadních vod Slavkov (foto: autor) 
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Obrázek 4-9 Ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 a žlab PARS P4 v obtokové šachtě 

na čistírně odpadních vod Slavkov (foto: autor) 

 

Pro měření průtoku je na odtokovém i obtokovém kanálu na čistírně odpadních 

vod Bučovice použit ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 a vyhodnocovací 

jednotka Prosonic S FMU 90. 

 

Použitá vzdouvací konstrukce na obtoku je žlab typu PARS P5. Minimální průtok 

žlabem je 2,25 l/s a maximální průtok je 368 l/s. Hrdlo žlabu je široké 0,229 m. 

Ultrazvukový snímač je umístěný pod úrovní terénu v betonové šachtě. Šachta je krytá 

pouze snímatelným roštem. Vyhodnocovací jednotka je chráněna stříškou z nerezového 

plechu. 
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Obrázek 4-10 Měrný objekt na obtoku čistírny odpadních vod Bučovice s vyhodnocovací 

jednotkou Prosonic FMU 90 (foto: autor) 

 

Obrázek 4-11 Ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 a žlab PARS P5 v obtokové 

šachtě na čistírně odpadních vod Bučovice při simulaci úrovně hladiny s nerezovým plechem 

(foto: autor) 
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Použitá vzdouvací konstrukce na odtoku je žlab typu Venturi MVŽ 15. Minimální 

měřitelný průtok žlabem je 2 l/s a maximální průtok je 80 l/s. Obdélníkové hrdlo žlabu je 

široké 0,152 m. Dno žlabu je v relativně velkém poproudním sklonu. Ultrazvukový snímač 

je umístěný pod úrovní terénu v betonové šachtě. Vyhodnocovací jednotka je chráněna 

stříškou z nerezového plechu. 

 

Obrázek 4-12 Měrný objekt na odtoku čistírny odpadních vod Bučovice s vyhodnocovací 

jednotkou Prosonic FMU 90 (foto: autor) 

 

Obrázek 4-13 Ultrazvukový hladinoměr Endress+Hauser FDU 91 a Venturiho žlab MVŽ 15 

v odtokové šachtě na čistírně odpadních vod Bučovice (foto: autor) 
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Následující kapitola byla pro celkové pochopení realizovaných prací převzata 

a adekvátně upravena z mojí dříve provedené bakalářské práce [19].  

Měření vstupních dat probíhalo více než tři roky od 10. 3. 2015 do 17. 4. 2018. 

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb proběhlo na dvou 

měrných místech po 189 měřeních v týdenních intervalech. In-situ na čistírnách 

odpadních vod Slavkov a Bučovice (vždy odtok a obtok) bylo uskutečněno 38 měření ve 

zhruba měsíčních intervalech. Celkem tedy bylo provedeno 530 měření. 

Pro simulaci úrovně vodní hladiny sloužily v budově B tři betonové kostky o hraně 

délky 15 cm. Tak vznikly tři jednoznačné úrovně 152 mm, 301 mm a 452 mm. V budově F 

a na čistírnách odpadních vod Slavkov a Bučovice sloužilo k simulaci vodní hladiny pět 

tvarovek z PVC. Vzniklo tak pět jednoznačných úrovní 115 mm, 146 mm, 235 mm, 326 mm 

a 574 mm. Tyto úrovně byly voleny tak, aby byly měřitelné všemi použitými 

ultrazvukovými snímači. Také byly zohledněny průtoky, které se na uvažovaných 

systémech reálně vyskytují. Pro dosažení stejné a jednoznačné úrovně hladiny byl vždy na 

měřenou betonovou kostku nebo PVC tvarovku umístěn ocelový plech o tloušťce 1 mm. 

Tato tloušťka byla započítána do celkové simulované úrovně vodní hladiny. 

Pro upřesnění dodejme, že hloubky měřené ultrazvukovými snímači jsou při 

vyhodnocení průtoku dále transformovány (vztaženy k jednoznačné výškové úrovni). 

V našem případě jsme se zabývali vyhodnocením parametrů měřených přímo pod 

snímači. Díky tomu vzniká zpravidla systematické odchýlení mezi hodnotou vykazovanou 

a skutečnou (simulovanou), viz např. Obrázek 6-5.  

Dále byla také při každém měření zaznamenána teplota vzduchu v těsné blízkosti 

ultrazvukového snímače. 
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Obrázek 5-1 PVC tvarovky sloužící k simulaci úrovně vodní hladiny 

 

Obrázek 5-2 Simulace úrovně vodní hladiny v budově B pomocí betonových kostek 

 

Obrázek 5-3 Měření teploty vzduchu u ultrazvukového snímače v budově B 
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Popis výpočtu je vždy uveden jen pro jeden snímač. Použité postupy a vzorce jsou 

pro všechny sledované snímače stejné. 

 

Pro každou z pěti simulovaných úrovní vodní hladiny bylo provedeno deset odečtů 

z vyhodnocovací jednotky. Z těchto deseti hodnot byl následně vypočten aritmetický 

průměr dle rovnice (6.1). Výsledné hodnoty aritmetického průměru úrovně vodní hladiny 

jsou graficky znázorněny, viz Obrázek 6-1. Grafy pro ostatní snímače jsou uvedeny 

v příloze P1 až P6. 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

x ̄ aritmetický průměr úrovně vodní hladiny (mm) 

n počet měření (-) 

xi změřená úroveň vodní hladiny (mm) 

 

Obrázek 6-1 Slavkov – odtok, časová závislost průměru úrovně hladiny x ̄ 
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Pro aritmetický průměr všech pěti simulovaných úrovní vodní hladiny byla 

vypočtena směrodatná odchylka úrovně vodní hladiny dle rovnice (6.2). Výsledné hodnoty 

směrodatné odchylky jsou graficky znázorněny, viz Obrázek 6-2. Grafy pro ostatní snímače 

jsou uvedeny v příloze P19 až P24. 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 

σ směrodatná odchylka úrovně vodní hladiny (mm) 

n počet měření (-) 

xi změřená úroveň vodní hladiny (mm) 

x ̄ aritmetický průměr úrovně vodní hladiny (mm) 

 

Obrázek 6-2 Slavkov – odtok, časová závislost směrodatné odchylky σ 

 

Pro aritmetický průměr všech pěti simulovaných úrovní vodní hladiny byla 

vypočtena skutečná odchylka úrovně vodní hladiny od simulované úrovně vodní hladiny 
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dle rovnice (6.3). Výsledné hodnoty skutečné odchylky úrovně vodní hladiny jsou graficky 

znázorněny, viz Obrázek 6-3. Grafy pro ostatní snímače jsou uvedeny v příloze P13 až P18. 

𝛥 = ℎ − �̅� (6.3) 

∆ skutečná odchylka úrovně vodní hladiny (mm) 

h simulovaná úroveň vodní hladiny (mm) 

x ̄ aritmetický průměr úrovně vodní hladiny (mm) 

 

Obrázek 6-3 Slavkov – odtok, časová závislost skutečné odchylky Δ 

 

 Na Obrázek 6-2 a Obrázek 6-3 je vidět, že vývoj směrodatné odchylky úrovně vodní 

hladiny σ i skutečné odchylky úrovně vodní hladiny ∆ je systematický pro všechny 

simulované úrovně vodní hladiny. Jejich vývoj se v celém měřeném rozsahu a prakticky 

u všech sledovaných ultrazvukových snímačů chová v daném čase a daném místě 

prakticky identicky, proto byl z pěti získaných hodnot vypočítán aritmetický průměr pro 

skutečnou odchylku úrovně vodní hladiny i směrodatnou odchylku úrovně vodní hladiny 

analogicky dle rovnice (6.1). Takto vznikl graf průměrné směrodatné odchylky úrovně 
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vodní hladiny, viz Obrázek 6-4 a graf průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny, 

viz Obrázek 6-5. Grafy pro ostatní snímače jsou uvedeny v příloze P25 až P36. 

 

Obrázek 6-4 Slavkov – odtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅  

 

Obrázek 6-5 Slavkov – odtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆̅  
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Průměrná skutečná odchylka úrovně vodní hladiny vyjadřuje měřicí schopnost 

snímače pro daný den. Získanými hodnotami průměrné skutečné odchylky úrovně vodní 

hladiny je proložena lineární spojnice, která znázorňuje drift snímače, který činí pro 

příklad na odtoku z čistírny odpadních vod Slavkov po třech letech měření -0,3 mm. Drift 

vyjadřuje časový vývoj chyby měření daného snímače. 

 

Graf průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny je doplněn o pás 

spolehlivosti, viz Obrázek 6-5. Tento pás spolehlivosti ukazuje, v jakých mezích se může 

průměrná skutečná odchylka úrovně vodní hladiny nacházet s pravděpodobností 95 %. 

Výpočet byl proveden tabelárně, viz Tabulka 6.5-1. 

Tabulka 6.5-1 Výpočet pásu spolehlivosti 

i x i y i x i
2 x i  × y i y i

2 y (xi ) h* DPS HPS

1

2

…

n

Σ Σ(x i ) Σ(y i ) Σ(x i
2) Σ(x i  × y i ) Σ(y i

2)  

xi za hodnotu x byl dosazen čas t (s) 

yi za hodnotu y byla dosazena průměrná skutečná odchylka úrovně vodní 

hladiny ∆̅ (mm) 

Determinant matice H byl vypočten dle rovnice (6.4). 

 𝐻 = 𝑛 × 𝛴(𝑥𝑖
2) − 𝛴(𝑥𝑖) (6.4) 

Bodový odhad b2 byl vypočten dle rovnice (6.5). 

𝑏2 =
𝑛 × 𝛴(𝑥𝑖 × 𝑦𝑖) − 𝛴(𝑥𝑖) × 𝛴(𝑦𝑖)

𝐻
 

Bodový odhad b1 byl vypočten dle rovnice (6.6). 

𝑏1 =
𝛴(𝑦𝑖)

𝑛
− 𝑏2 ×

𝛴(𝑥𝑖)

𝑛
 

 

(6.5) 

(6.6) 
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Minimální hodnota reziduálního součtu čtverců S*min byla vypočtena dle rovnice (6.7). 

 𝑆𝑚𝑖𝑛
∗ = 𝛴(𝑦𝑖

2) − 𝑏1 × 𝛴(𝑦𝑖) − 𝑏2 × 𝛴(𝑥𝑖 × 𝑦𝑖) (6.7) 

Bodový odhad rozptylu s2 byl vypočten dle rovnice (6.8). 

𝑠2 =
𝑆𝑚𝑖𝑛
∗

𝑛 − 2
 

Směrodatná odchylka s byla vypočtena dle rovnice (6.9). 

 𝑠 = √𝑠2
2

 (6.9) 

Bodový odhad střední hodnoty y(xi) byl vypočten dle rovnice (6.10). 

 𝑦(𝑥𝑖) = 𝑏1 + 𝑏2 × 𝑥𝑖 (6.10) 

Intervalový odhad se spolehlivostí 0,95 střední hodnoty h* byl vypočten dle rovnice (6.11). 

ℎ∗ =
1

𝑛
+
𝑛 × (𝑥𝑖 −

𝛴(𝑥𝑖)
𝑛 )2

𝐻
 

Souřadnice y dolního pásu spolehlivosti DPS byla vypočtena dle rovnice (6.12). 

 𝐷𝑃𝑆 = 𝑦(𝑥𝑖) − 𝑡0,975 × 𝑠 × √1 + ℎ∗
2

 (6.12) 

t kritická hodnota Studentova rozdělní (tabulková hodnota) 

Souřadnice y horního pásu spolehlivosti HPS byla vypočtena dle rovnice (6.13). 

 𝐻𝑃𝑆 = 𝑦(𝑥𝑖) + 𝑡0,975 × 𝑠 × √1 + ℎ∗
2

 (6.13) 

t kritická hodnota Studentova rozdělní (tabulková hodnota) 

 

Pro předmětné snímače byly vypočítány průtoky měřicími systémy. Tyto průtoky 

byly vypočítány ve variantách ovlivněných driftem snímače a neovlivněných driftem 

snímače. Průtoky neovlivněné driftem snímače vykazují vyhodnocovací jednotky. Průtoky 

ovlivněné driftem snímače jsou zpřesněné hodnoty dle výzkumu chování měřicí 

schopnosti snímačů v čase. Pro obě varianty byly provedeny i výpočty průtoků pro horní 

i dolní pás spolehlivosti s pravděpodobností 95 %. Tyto pásy spolehlivosti tak ukazují, kde 

se může reálně vyskytovat úroveň vodní hladiny s pravděpodobností 95 %. 

Průtok pro čistírny odpadních vod byl vypočítán pro příslušné měrné žlaby, které 

se zde nachází. Pro snímače v laboratořích byl výpočet proveden parametricky, tj. byly 

(6.8) 

(6.11) 
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zvoleny často používané vzdouvací konstrukce (PARS P3, PARS P4, PARS P5 

a trojúhelníkové přelivy s vrcholovým úhlem α = 30°, α = 60°, α = 90°) a pro tyto vzdouvací 

konstrukce bylo určeno, jak by se chovali v případě, že by na nich byl k měření úrovně 

vodní hladiny použit ultrazvukový snímač sledovaný v laboratorních podmínkách. 

Průtok Q byl pro PARS P3, PARS P4, PARS P5, MVŽ 15 a Thomsonův přeliv počítán 

dle rovnice (6.14). Dosazované konstanty pro výpočet průtoku jsou uvedeny 

v Tabulka 6.6-1. 

 𝑄 = 𝑎 × ℎ𝑏 (6.14) 

Q průtok (m3/s) 

a parametr rovnice 

b exponent rovnice 

h úroveň vodní hladiny (m) 

Průtok Q pro ostrohranný přeliv s vrcholovým úhlem α = 30° a α = 60° byl počítán 

dle rovnice (6.15). Dosazované konstanty pro výpočet průtoku jsou uvedeny taktéž 

v Tabulka 6.6-1. 

𝑄 = 𝑎 × (𝑡𝑔
𝛼

2
)0,996 × ℎ𝑏 

Q průtok (m3/s) 

a parametr rovnice 

b exponent rovnice 

α vrcholový úhel (°) 

h přepadová výška (m) 

(6.15) 
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Tabulka 6.6-1 Parametry pro výpočet průtoku 

Konstrukce Parametr a Exponent b

PARS P3 0.1784 1.555

PARS P4 0.354 1.558

PARS P5 0.521 1.558

Thomsonův přeliv α = 90° 1.4 2.5

Trojúhelníkový přeliv α = 60° 1.331 2.47

Trojúhelníkový přeliv α = 30° 1.331 2.47  

 Z takto stanovených průtoků bylo následně vhodně vybráno pět průtokových 

úrovní a stanoveny tři odchylky průtoku, jež jsou definovány následujícím způsobem. 

Jedná se o odchylku průtoku minimální, střední a maximální. Minimální odchylka průtoku 

v daném čase vznikla procentuálním vyjádřením rozdílu průtoku pro horní pás 

pravděpodobnosti neovlivněný driftem a průtoku pro horní pás pravděpodobnosti 

ovlivněný driftem. Střední odchylka průtoku vznikla procentuálním vyjádřením rozdílu 

průtoku pro horní pás pravděpodobnosti neovlivněný driftem a průtoku reálného 

ovlivněného driftem. Maximální odchylka průtoku vznikla procentuálním vyjádřením 

rozdílu průtoku pro horní pás pravděpodobnosti neovlivněný driftem a průtoku pro dolní 

pás pravděpodobnosti ovlivněný driftem. Odchylky průtoku jsou pro názornost graficky 

vyjádřeny, viz Obrázek 6-6. 

 

Obrázek 6-6 Vysvětlivky počítaných průtoků a jejich odchylek 
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Vypočítané hodnoty procentuální odchylky průtoku reálného a vykazovaného pro 

hodnotu driftu určeného za celé sledované období (tři roky) byly pro vybrané úrovně 

vodní hladiny znázorněny graficky sloupcovými grafy, viz Obrázek 6-7. Grafy pro ostatní 

snímače a nejpoužívanější vzdouvací konstrukce jsou uvedeny v příloze P37 až P52. 

 

Obrázek 6-7 Slavkov – odtok, PARS P4, porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 

 

Odchylky proteklého objemu byly počítány z reálných průtokových řad na odtocích 

a obtocích čistíren odpadních vod Slavkov a Bučovice. Průtokové řady jsou graficky 

znázorněny v příloze P53 až P56. Tato data poskytla společnost Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. Jedná se hodnoty průtoku v litrech za sekundu v daném čase vykazované 

předmětnými měřicími systémy s časovým krokem 10 minut (pro data do konce roku 

2016) a 15 minut (pro data od začátku roku 2017). Z těchto dat byly zanedbány hodnoty 

vykazovaného průtoku menší, než je daný měřicí systém schopen měřit, viz kapitola 4.5 

a 4.6, kde jsou popsány měřitelné rozsahy průtoku pro jednotlivé vzdouvací konstrukce. 

Tento přístup byl realizován především z důvodu eliminace existence nereálných velmi 

nízkých průtoků registrovaných na obtocích čistíren odpadních vod. Z analýzy dodaných 
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dat bylo zřejmé, že tyto velmi nízké průtoky jsou způsobeny chybným přenosem na 

dispečink společnosti, než že by měrným profilem skutečně protékala odpadní voda. 

Pro snímače v laboratořích dále popsaná analýza provedena nebyla. 

Z průtokové řady byl vypočítán vykazovaný objem dle rovnice (6.16). 

 𝑉 = 𝑄 × 𝛥𝑡 (6.16) 

V vykazovaný proteklý objem (m3) 

Q vykazovaný průtok (m3/s) 

Δt časový interval (s) 

 Z poskytnuté průtokové řady byla také vypočtena vykazovaná úroveň vodní 

hladiny v měřicích systémech dle rovnice (6.14). Na takto získanou úroveň vodní hladiny 

byly aplikovány pásy spolehlivosti s pravděpodobností 95 %, jejichž výpočet je vysvětlen 

v kapitole 6.5, čímž vznikly vykazované úrovně vodní hladiny pro horní a dolní 

pravděpodobnostní pás. Všechny získané úrovně vodní hladiny, tj. vykazovaná úroveň 

vodní hladiny, úroveň vodní hladiny pro horní pravděpodobnostní pás a úroveň vodní 

hladiny pro dolní pravděpodobnostní pás byly opraveny o drift snímače, jehož výpočet je 

vysvětlen v kapitole 6.4. Z opravených úrovní vodní hladiny byly následně vypočítány 

opravené průtoky dle rovnice (6.14) a opravené proteklé objemy dle rovnice (6.16). Pro 

upřesnění dodejme, že pro integraci proteklého objemu byla použita obdélníková metoda 

definovaná vztahem (6.16). Bylo tedy vždy uvažováno, že na daném intervalu se po jeho 

celou dobu realizuje konstantní hodnota průtoku. 

 Z takto stanovených opravených proteklých objemů byly následně vypočteny tři 

odchylky proteklého objemu. Jedná se o odchylku proteklého objemu minimální, střední 

a maximální s tím, že přístup k jejich stanovení byl analogický ke stanovení odchylek 

průtokových. Minimální odchylka proteklého objemu vznikla procentuálním vyjádřením 

rozdílu proteklého objemu pro horní pás pravděpodobnosti opraveného o drift 

a vykazovaného proteklého objemu pro horní pás pravděpodobnosti. Střední odchylka 

proteklého objemu vznikla procentuálním vyjádřením rozdílu proteklého objemu pro 

horní pás pravděpodobnosti opravený o drift a proteklého objemu vykazovaného. 
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Maximální odchylka proteklého objemu vznikla procentuálním vyjádřením rozdílu 

proteklého objemu pro horní pás pravděpodobnosti opravený o drift a vykazovaného 

proteklého objemu pro dolní pás pravděpodobnosti. Odchylky proteklého objemu jsou 

pro názornost graficky vyjádřeny, viz Obrázek 6-8. 

 

Obrázek 6-8 Vysvětlivky počítaných objemů a odchylek objemu 

Vypočítaná maximální, střední a minimální odchylka proteklého objemu 

vykazovaného a reálného byla graficky zobrazena, viz Obrázek 6-9. Grafy pro ostatní 

snímače jsou uvedeny v příloze P57 až P60. Graf byl doplněn lineárními spojnicemi trendu 

pro všechny tři vypočítané odchylky objemu, které ukazují mírný růst odchylek proteklého 

objemu v čase. V grafu je zvýrazněna hodnota chyby měření 10 %, která je dle nařízení 

vlády č. 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů 

množství znečištění a měření objemu [6] limitní hodnotou chyby měření proteklého 

objemu, kterou by znečišťovatel neměl překročit. 

Význam a dopad vyhodnocených parametrů je popsán v následující kapitole. 
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Obrázek 6-9 Slavkov – odtok, porovnání odchylek objemu 
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Následující Tabulka 7.1-1 ukazuje drift jednotlivých snímačů. Tyto hodnoty jsou 

velice nízké v řádu desetin až setin milimetru za rok. Časový drift měřených hloubek je 

tedy velice malý. Pás spolehlivosti, uvedený v Tabulka 7.1-1, ukazuje, v jakých mezích se 

však reálně může průměrná skutečná odchylka úrovně vodní hladiny nacházet 

s pravděpodobností 95 %. 

Tabulka 7.1-1 Drift sledovaných snímačů 

Snímač
Drift za 1 rok

(mm)

Drift za celé sledované

období (mm)

Pás spolehlivosti

s pravděpodobností

95 % (mm)

Slavkov odtok -0.10 -0.3 ±2.5

Slavkov obtok 0.03 0.1 ±3.8

Bučovice odtok 0.20 0.6 ±3.8

Bučovice obtok -0.30 -0.9 ±3.5

Budova B 0.30 0.9 ±1.4

Budova F 0.13 0.4 ±6.6  

Ultrazvukové snímače patří mezi měřidla nestanovená. To znamená, že nejsou 

stanoveny ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se 

stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu [7]. Snímače 

podléhají kalibraci ve lhůtě stanové jejich uživatelem (provozovatelem). Tuto lhůtu neboli 

rekalibrační interval si provozovatel určuje sám. 

V metodických pokynech Ministerstva životního prostředí, které jsou neplatné, 

přesto se z nich v praxi velmi často vychází, jsou doporučované rekalibrační intervaly 

stanoveny metodou obecného intervalu. Kalibrační lhůty jsou zde doporučeny dle ročního 

proteklého objemu, viz Tabulka 7.1-2. 
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Tabulka 7.1-2 Doporučené kalibrační lhůty [15] 

Roční proteklé množství vod měrným objektem (m3) Kalibrační lhůta (roky)

30 000 4

100 000 3

1 000 000 2

> 1 000 000 1  

Zbytečně častá rekalibrace ultrazvukových snímačů (správně bychom měli hovořit 

o celém měřicím systému, jenž sestává z ultrazvukového snímače a vzdouvacího objektu) 

je velice finančně nákladná. Přesnost měření ultrazvukovými snímači však není ovlivněna 

proteklým objemem, jak by se mohlo z uvedené Tabulka 7.1-2 zdát. Zjištěný drift 

ultrazvukových snímačů je velice malý. Na základě výše uvedených výsledků lze 

konstatovat, že drift nemusí být a není v našem případě hlavním důvodem k provedení 

rekalibrace. Podstatně důležitější v tříletém sledovaném období je však variabilita hodnot 

okolo hodnoty průměrné (definovaná horním a dolním pásem spolehlivosti, viz 

kapitola 6.5). Zde můžeme pozorovat především velký vliv teploty na výsledky měření, kdy 

je vidět, že vývoj hodnot průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny má trend 

velice podobný vývoji teploty vzduchu měřené v těsné blízkosti snímače, viz Obrázek 7-1. 

Dále je také patrná závislost hodnot průměrné směrodatné odchylky na teplotě, viz 

Obrázek 7-2, kdy s extrémní teplotou 36,2 °C 6. 8. 2015 prudce stoupá i průměrná 

směrodatná odchylka na své maximum 1,4 mm. Grafy vývoje teploty pro ostatní měřicí 

systémy jsou uvedeny v příloze P7 až P12. 

Na základě výše uvedených faktů doporučuji měřicím skupinám, které se zabývají 

rekalibrací ultrazvukových snímačů na čistírnách odpadních vod, rekalibrovat 

ultrazvukové snímače pouze za průměrných teplot a vyhnout se rekalibraci při teplotách 

extrémních (kladných i záporných). Díky tomu by se měla výrazně zlepšit přesnost 

v nastavení referenčních úrovní ultrazvukových snímačů. 

Dále doporučuji provozovatelům čistíren odpadních vod lépe chránit odtokové 

a obtokové šachty, které jsou obecně na čistírnách odpadních vod nekryté, případně kryté 

pouze pororoštem. Kdyby tyto šachty byly kryté tak, aby na ultrazvukové snímače 
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nemohlo dopadat přímé sluneční světlo, snížily by se extrémní kladné teploty při měření 

a snímače by tak vykazovaly přesnější výsledky. 

Dále se také do takto špatně krytých šachet dostává například listí nebo sníh, což 

má za následek, že ultrazvukové snímače mohou vykazovat určitý průtok, i když měrným 

profilem žádná voda neteče, ale je pouze znečištěné dno žlabu pod snímačem. 

Doporučuji také častou kontrolu a čištění šachet od usazenin a řas, které uměle 

zvyšují úroveň vodní hladiny a tím zvyšují vykazovanou hodnotu průtoku a proteklého 

objemu odpadní vody. 

 

Obrázek 7-1 Slavkov – odtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky úrovně vodní 

hladiny ∆̅ na teplotě T 
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Obrázek 7-2 Slavkov – odtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky úrovně vodní 

hladiny σ ̅ na teplotě T 

 

Jelikož tyto snímače nejsou součástí systému pro měření průtoku, byl výpočet 

proveden parametricky, tj. byly zvoleny často používané vzdouvací konstrukce (PARS P3, 

PARS P4, PARS P5 a trojúhelníkové přelivy s vrcholovým úhlem α = 30°, α = 60°, α = 90°) 

a pro tyto vzdouvací konstrukce bylo určeno, jak by se chovali v případě, že by na nich byl 

k měření úrovně vodní hladiny použit ultrazvukový snímač sledovaný v laboratorních 

podmínkách. Proto jsou zde uvedeny průtoky teoretické. 
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Tabulka 7.2-1 Porovnání snímačů B a F 2 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Budova B 0 0.894 -1.4 5 15.9 25.4

Budova F 0 2.999 -14.323 6.7 -4.8 35.5

Směrodatná odchylka

úrovně

vodní hladiny σ (mm)
Snímač

Skutečná odchylka

úrovně

vodní hladiny Δ (mm)

Teplota t (°C)

 

Mezi snímači v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb 

v budovách B a F je pozorovatelný rozdíl v rozptylu naměřených hodnot, viz Tabulka 7.2-1. 

To platí pro hodnoty skutečné odchylky úrovně vodní hladiny, viz kapitola 6.3, i pro 

hodnoty směrodatné odchylky úrovně vodní hladiny, viz kapitola 6.2. Rozptyl je ovlivněn 

zřejmě umístěním snímačů. Snímač B je umístěn přímo v budově, kde je malý výkyv teplot 

během celého roku. Zatímco snímač F je umístěn na venkovní fasádě budovy F, takže je 

vystaven velkým změnám teplot během roku.  

Tabulka 7.2-2 Pás spolehlivosti výskytu průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny 

s pravděpodobností 95 % 

Snímač

Pás spolehlivosti

s pravděpodobností

95 % (mm)

Budova B ±1.4

Budova F ±6.6  

Velký rozptyl hodnot skutečné odchylky úrovně vodní hladiny u snímače F má za 

následek širší pás pravděpodobnosti výskytu hodnot průměrné skutečné odchylky úrovně 

vodní hladiny s pravděpodobností 95 %, viz Tabulka 7.2-2. Pás spolehlivosti výskytu 

průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny je vstupem pro výpočet odchylky 

průtoku maximální, střední i minimální, viz kapitola 6.6. Pás spolehlivosti, uvedený 

v Tabulka 7.2-2, ukazuje, v jakých mezích se může průměrná skutečná odchylka úrovně 

vodní hladiny nacházet s pravděpodobností 95 %. 

                                                   

2 Hodnoty uvedené v tabulce jsou extrémní naměřené hodnoty během celého sledovaného 

období, nejedná se tak o hodnoty naměřené ve stejném čase. 
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Velký výkyv teplot u snímače F má ve finále za následek vysoké odchylky průtoku 

vykazovaného a teoretického pro hodnoty maximální a střední, na rozdíl od snímače B, 

který splňuje limit 10 % odchylky průtoku teoretického a vykazovaného vždy, viz 

Obrázek 7-3 a Obrázek 7-4. Odchylky průtoku teoretického a vykazovaného pro hodnoty 

maximální, střední i minimální vychází stejně pro všechny posuzované vzdouvací 

konstrukce, pro které bylo provedeno posouzení, viz kapitola 6.6. 

Z Obrázek 7-3 a Obrázek 7-4 je dále patrné, že odchylka průtoku teoretického 

a vykazovaného je ovlivněna také úrovní vodní hladiny, jež se v daném měřicím systému 

nachází. Procentuální odchylka průtoku vykazovaného a teoretického pro hodnoty 

maximální, střední i minimální klesá se stoupající úrovní vodní hladiny.  

Důvodem pro pokles procentuální odchylky průtoku teoretického a vykazovaného 

pro hodnoty maximální, střední a minimální je menší vliv chyby měření způsobené 

ultrazvukovým snímačem. Chyba měření ultrazvukovým snímačem neboli skutečná 

odchylka úrovně vodní hladiny, viz kapitola 6.3, je pro všechny sledované úrovně vodní 

hladiny v daném místě a čase prakticky stejná. Proto s rostoucí úrovní vodní hladiny 

v měřicím systému klesá vliv chyby měření ultrazvukového snímače. 
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Obrázek 7-3 Budova F, trojúhelníkový přeliv α = 90°, porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 

 

Obrázek 7-4 Budova B, trojúhelníkový přeliv α = 90°, porovnání odchylek průtoků pro 

vybrané úrovně hladiny 
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Při porovnání snímačů na čistírnách odpadních vod, viz Tabulka 7.3-1, je vidět, že 

podávají přibližně stejné výsledky, což je způsobené zřejmě stejným typem snímačů 

a jejich umístěním v přibližně stejných podmínkách. 

Tabulka 7.3-1 Porovnání snímačů na čistírnách odpadních vod 3 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Slavkov odtok 0.032 2.633 -11.06 -2.27 -1.2 36.2

Slavkov obtok 0.052 1.837 -13.6 1.57 -2.2 36.5

Bučovice odtok 0.021 1.844 18.821 30.394 -2.2 36.7

Bučovice obtok 0.023 1.933 -5.46 8.03 -2.2 34.1

Směrodatná odchylka

úrovně

vodní hladiny σ (mm)
Snímač

Skutečná odchylka

úrovně

vodní hladiny Δ (mm)

Teplota t (°C)

 

 Rozdílné hodnoty skutečné odchylky úrovně vodní hladiny pro snímač umístěný na 

odtokovém kanálu čistírny odpadních vod Bučovice jsou způsobeny odlišnou vzdouvací 

konstrukcí. Měrný žlab MVŽ 15, který se zde nachází, má dno žlabu ve výrazném sklonu, 

díky čemuž jsou v tabulce uvedeny výrazně vyšší hodnoty pro skutečnou odchylku úrovně 

vodní hladiny. Nejedná se tedy o chybu měření daného ultrazvukového snímače, ale 

o systematické odchýlení dané pozicí snímače a vztažným profilem měrného žlabu. 

Tabulka 7.3-2 Pás spolehlivosti výskytu průměrné skutečné odchylky úrovně vodní hladiny 

s pravděpodobností 95 % 

Snímač

Pás spolehlivosti

s pravděpodobností

95 % (mm)

Slavkov odtok ±2.5

Slavkov obtok ±3.8

Bučovice odtok ±3.8

Bučovice obtok ±3.5  

                                                   

3 Hodnoty uvedené v tabulce jsou extrémní naměřené hodnoty během celého sledovaného 

období, nejedná se tak o hodnoty naměřené ve stejném čase. 
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 Z důvodu umístění ultrazvukových snímačů ve velice podobných podmínkách, 

vychází i velikosti pásů spolehlivosti výskytu průměrné skutečné odchylky úrovně vodní 

hladiny velice podobně, viz Tabulka 7.3-2. Výpočet pásu spolehlivosti je vysvětlen 

v kapitole 6.5. Pás spolehlivosti uvedený v tabulce, ukazuje, v jakých mezích se může 

průměrná skutečná odchylka úrovně vodní hladiny nacházet s pravděpodobností 95 %. 

Tabulka 7.3-3 Porovnání průtoku a časové využití předmětných měřicích systémů 

Snímač Průměrný vykazovaný průtok Q (l/s) Využití v čase (%)

Slavkov odtok 21.47 97.8

Slavkov obtok 30.66 1.5

Bučovice odtok 15.12 96.5

Bučovice obtok 39.00 0.5  

 Při porovnání využití měrných objektů na čistírnách odpadních vod za celé 

sledované období, viz Tabulka 7.3-3, je vidět, že obtoky čistíren jsou využívány jen 

minimálně. Během tříletého sledovaného období byl totiž obtok čistírny odpadních vod 

v Bučovicích využíván v součtu pouze 6 dnů, což je časové využití 0,5 % a obtok čistírny 

odpadních ve Slavkově u Brna byl využíván pouze 18 dnů, což odpovídá využití 1,5 %. 

Proteklý objem na obtocích je také velice malý v porovnání s objemem proteklým na 

odtocích, viz Tabulka 7.3-4 a Tabulka 7.3-5. 
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Tabulka 7.3-4 Porovnání proteklého objemu za celé sledované období 

Snímač Vvykázaný (m
3) Vhorní pás, opravený o drift (m

3) Vdolní pás, opravený o drift (m
3)

Slavkov odtok 2 113 238        2 163 846                   2 069 335                   

Slavkov obtok 39 811              40 954                         38 659                        

Bučovice odtok 1 471 299        1 522 717                   1 412 086                   

Bučovice obtok 10 757              11 211                         10 447                        

Snímač Vvykázaný (%) Vhorní pás, opravený o drift (%) Vdolní pás, opravený o drift (%)

Slavkov odtok 100 102.4 97.9

Slavkov obtok 100 102.9 97.1

Bučovice odtok 100 103.5 96.0

Bučovice obtok 100 104.2 97.1

Snímač Vvykázaný (Kč) Vhorní pás, opravený o drift (Kč) Vdolní pás, opravený o drift (Kč)

Slavkov odtok 211 324           216 385                      206 934                      

Slavkov obtok 3 981                4 095                           3 866                           

Bučovice odtok 147 130           152 272                      141 209                      

Bučovice obtok 1 076                1 121                           1 045                            

 Tabulka 7.3-4 a Tabulka 7.3-5 v první části porovnávají proteklý objem vykazovaný 

provozovatelem s hodnotami opravenými o drift snímače a vypočítanými pro horní 

a dolní pás spolehlivosti, které ukazují, v jakých mezích se může reálný proteklý objem 

nacházet s pravděpodobností 95 %, ve smyslu výpočtu uvedeném v kapitole 6.7. Druhá 

část těchto tabulek porovnává procentuální rozdíl těchto hodnot, který ve všech 

případech splňuje zákonem danou maximální chybu měření 10 %. Poslední část tabulky 

uvádí výši poplatku z objemu vypuštěných odpadních vod do vod povrchových, kterou je 

provozovatel čistíren povinen zaplatit při sazbě, která činí 0,1 Kč za 1 m3. Tabulka 7.3-4 

uvádí hodnoty pro celé sledované období. Tabulka 7.3-5 uvádí hodnoty za jeden rok, které 

jsou vypočítány jako průměr z celého sledovaného období. 



Posouzení časových změn přesnosti vykazovaného průtoku a proteklého objemu u měřicích systémů využívajících 

vzdouvací objekty 

Diplomová práce  Bc. Radek Šamánek 

Stránka 50 z 62 

Tabulka 7.3-5 Porovnání průměrného proteklého objemu za rok 

Snímač Vvykázaný (m
3) Vhorní pás, opravený o drift (m

3) Vdolní pás, opravený o drift (m
3)

Slavkov odtok 650 227           665 799                      636 718                      

Slavkov obtok 12 250              12 601                         11 895                        

Bučovice odtok 452 707           468 528                      434 488                      

Bučovice obtok 3 310                3 450                           3 215                           

Snímač Vvykázaný (%) Vhorní pás, opravený o drift (%) Vdolní pás, opravený o drift (%)

Slavkov odtok 100 102.4 97.9

Slavkov obtok 100 102.9 97.1

Bučovice odtok 100 103.5 96.0

Bučovice obtok 100 104.2 97.1

Snímač Vvykázaný (Kč) Vhorní pás, opravený o drift (Kč) Vdolní pás, opravený o drift (Kč)

Slavkov odtok 65 023              66 580                         63 672                        

Slavkov obtok 1 225                1 260                           1 189                           

Bučovice odtok 45 271              46 853                         43 449                        

Bučovice obtok 331                   345                              321                               

 Vzhledem k velice nízkým poplatkům, viz Tabulka 7.3-4 a Tabulka 7.3-5, které je 

provozovatel čistíren povinen zaplatit za objem vypuštěných odpadních vod do vod 

povrchových na obtocích, je dobré si položit otázku, jestli má vůbec měření proteklého 

objemu na obtocích takto malých čistíren smysl, protože náklady provozovatele na 

vybudování měřicího systému, jeho provoz a rekalibraci jsou neúměrně vysoké proti 

poplatkům, které je provozovatel povinen zaplatit. 

Proto je v zájmu provozovatelů čistíren odpadních vod prosadit změnu 

v legislativě, jež by je zbavila povinnosti měřit objem vypuštěných odpadních vod do vod 

povrchových na obtocích malých čistíren odpadních vod. 
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Diplomová práce uvádí čtenáře do legislativní problematiky měření vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových. Dále je zde popsán princip funkce ultrazvukových 

hladinoměrných snímačů a jejich technické parametry. 

V rámci dlouhodobého monitoringu na čistírnách odpadních vod Slavkov u Brna 

a Bučovice a v laboratorních podmínkách Ústavu vodních staveb na Fakultě stavební 

Vysokého učení technického v Brně bylo sledováno šest ultrazvukových snímačů a vývoj 

jejich metrologických charakteristik v čase. Vypracován byl detailní popis všech 

sledovaných snímačů, vyhodnocovacích jednotek a měřicích systémů, se kterými 

probíhalo měření. 

V další části práce je zpracován postup vyhodnocení naměřených dat. Uvedeny 

jsou postupy výpočtů a všechny použité vzorce. Výpočty jsou doplněny o grafy, které 

zobrazují graficky vypočítané výsledky. 

Z jedinečných dat získaných monitoringem ultrazvukových snímačů, který trval tři 

roky, byla zpracována analýza, která poskytuje výsledky v oblasti měření průtoku 

odpadních vod a proteklého objemu na čistírnách odpadních vod. Zkoumány byly také 

odchylky vykazovaného průtoku a proteklého objemu znečišťovatelem od reálných 

průtoků a proteklých objemů, které se na čistírnách vyskytují. Dále byl také vyhodnocen 

drift sledovaných ultrazvukových snímačů a jeho vývoj v čase. Současně byla také 

zkoumána i závislost měření na teplotních podmínkách. 

Pro úplnost uvádím krátké shrnutí zjištěných výsledků. Drift ultrazvukových 

snímačů je velice nízký a má tedy malý vliv na přesnost měření průtoku a proteklého 

objemu na čistírnách odpadních vod. Drift nemusí být a není v našem případě hlavním 

důvodem k provedení rekalibrace. Podstatně důležitější v tříletém sledovaném období je 

však variabilita hodnot skutečné odchylky úrovně vodní hladiny okolo hodnoty průměrné 

(definovaná horním a dolním pásem spolehlivosti). Zde můžeme pozorovat především 

velký vliv teploty na výsledky měření. Proto doporučuji provozovatelům čistíren 

odpadních vod lépe chránit odtokové a obtokové šachty, které jsou obecně na čistírnách 

odpadních vod nekryté, případně kryté pouze pororoštem. Kdyby tyto šachty byly kryté 
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tak, aby na ultrazvukové snímače nemohlo dopadat přímé sluneční světlo, snížily by se 

extrémní kladné teploty při měření a snímače by tak vykazovaly přesnější výsledky. 

Měřicí skupiny, které se zabývají rekalibrací ultrazvukových snímačů na čistírnách 

odpadních vod, by měly rekalibrovat ultrazvukové snímače pouze za průměrných teplot 

a vyhnout se rekalibraci při teplotách extrémních (kladných i záporných). Díky tomu by se 

měla výrazně zlepšit přesnost v nastavení referenčních úrovní ultrazvukových snímačů. 

V zájmu provozovatelů čistíren odpadních vod je prosadit změnu v legislativě, jež 

by je zbavila povinnosti měřit objem vypuštěných odpadních vod do vod povrchových na 

obtocích malých čistíren odpadních vod, jelikož náklady provozovatele na vybudování 

měřicího systému, jeho provoz a rekalibraci jsou neúměrně vysoké proti poplatkům, které 

je provozovatel povinen zaplatit. 

Seznámit se s výsledky práce je vhodné především pro provozovatele čistíren 

odpadních vod, kteří využívají ultrazvukové snímače k měření průtoku v systémech, 

sestávajících se ze vzdouvací konstrukce typu žlab nebo přeliv a ultrazvukového snímače, 

a měřicí skupiny, které se zabývají rekalibrací měřicích systémů využívajících ultrazvukové 

snímače. 
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P1 – Budova B, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 1 

P2 – Budova F, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 1 

P3 – Bučovice – obtok, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 2 

P4 – Bučovice – odtok, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 2 

P5 – Slavkov – obtok, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 3 

P6 – Slavkov – odtok, časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 3 

P7 – Budova B, časová závislost teploty 4 

P8 – Budova F, časová závislost teploty 4 

P9 – Bučovice – obtok, časová závislost teploty 5 

P10 – Bučovice – odtok, časová závislost teploty 5 

P11 – Slavkov – obtok, časová závislost teploty 6 

P12 – Slavkov – odtok, časová závislost teploty 6 

P13 – Budova B, časová závislost skutečné odchylky Δ 7 

P14 – Budova F, časová závislost skutečné odchylky Δ 7 

P15 – Bučovice – obtok, časová závislost skutečné odchylky Δ 8 

P16 – Bučovice – odtok, časová závislost skutečné odchylky Δ 8 

P17 – Slavkov – obtok, časová závislost skutečné odchylky Δ 9 

P18 – Slavkov – odtok, časová závislost skutečné odchylky Δ 9 

P19 – Budova B, časová závislost směrodatné odchylky σ 10 

P20 – Budova F, časová závislost směrodatné odchylky σ 10 

P21 – Bučovice – obtok, časová závislost směrodatné odchylky σ 11 

P22 – Bučovice – odtok, časová závislost směrodatné odchylky σ 11 

P23 – Slavkov – obtok, časová závislost směrodatné odchylky σ 12 
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P24 – Slavkov – odtok, časová závislost směrodatné odchylky σ 12 

P25 – Budova B, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 13 

P26 – Budova F, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 13 

P27 – Bučovice – obtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 14 

P28 – Bučovice – odtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 14 

P29 – Slavkov – obtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 15 

P30 – Slavkov – odtok, časová závislost průměrné skutečné odchylky Δ̅ 15 

P31 – Budova B, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 16 

P32 – Budova F, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 16 

P33 – Bučovice – obtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 17 

P34 – Bučovice – odtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 17 

P35 – Slavkov – obtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 18 

P36 – Slavkov – odtok, časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 18 

P37 – Budova B, PARS P3 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 19 

P38 – Budova F, PARS P3 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 19 

P39 – Budova B, PARS P4 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 20 

P40 – Budova F, PARS P4 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 20 

P41 – Budova B, PARS P5 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 21 

P42 – Budova F, PARS P5 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny 21 

P43 – Budova B, trojúhelníkový přeliv α= 30° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 22 

P44 – Budova F, trojúhelníkový přeliv α= 30° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 22 
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P45 – Budova B, trojúhelníkový přeliv α= 60° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 23 

P46 – Budova F, trojúhelníkový přeliv α= 60° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 23 

P47 – Budova B, trojúhelníkový přeliv α= 90° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 24 

P48 – Budova F, trojúhelníkový přeliv α= 90° - porovnání odchylek průtoků pro vybrané 

úrovně hladiny 24 

P49 – Bučovice – obtok, PARS P5 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně 

hladiny 25 

P50 – Bučovice – odtok, Venturi MVŽ 15 - porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně 

hladiny 25 

P51 – Slavkov – obtok, PARS P4 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny

 26 

P52 – Slavkov – odtok, PARS P4 – porovnání odchylek průtoků pro vybrané úrovně hladiny

 26 

P53 – Průtok Bučovice obtok 27 

P54 – Průtok Bučovice odtok 27 

P55 – Průtok Slavkov obtok 28 

P56 – Průtok Slavkov odtok 28 

P57 – Bučovice – obtok, porovnání odchylek objemu 29 

P58 – Bučovice – odtok, porovnání odchylek objemu 29 

P59 – Slavkov – obtok, porovnání odchylek objemu 30 

P60 – Slavkov – odtok, porovnání odchylek objemu 30 
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