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ABSTRAKT 
 

Voda pokrýva väčšinu našej planéty a k vode neodmysliteľne patria aj vlny tvoriace sa 

na jej hladine. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s typmi vĺn na otvorenej hladine, 

obmedzením ich vzniku a následného šírenia.  

 

Kľúčové slová 

 

povrchové vlny, voľná hladina, tsunami, protipovodňová ochrana 

ABSTRACT 

 
Water covers majority of planet, waves, forming on its surface, are without any doubt 

part of it. The aim of this work is to make you familiar with types of waves at the free surface, 

how they propagate and how can we prevent their propagation. 

Key words 

 

surface waves, free surface, tsunami, flood protection 
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ÚVOD 
Voda pokrýva väčšinu našej planéty a k vode neodmysliteľne patria aj vlny, ktoré 

môžeme pozorovať na jej hladine. Vlny vytvárané vetrom na hladine mora či jazera alebo malé 

vlnky zurčiace v potoku si snáď každý z nás spája s relaxom a pobytom v krásnej prírode. Pri 

prvom pohľade na ne však len málokomu napadne, akú ničivú silu a katastrofický dopad môžu 

mať vo väčších rozmeroch. Ničivé následky môžu mať sezónne povodňové vlny, ktoré 

spôsobuje roztápanie snehu a ľadu na jar ale aj záplavové vlny zapríčinené prívalovými 

dažďami v letnom období. Ďalšou príčinou takýchto záplav môže byť aj nárast podzemných 

vôd. Nielen vlny veľkých rozmerov ale aj malé vlny, vyvolané vetrom, poškodzujúce vodné 

stavby môžu prispieť ku katastrofe. Avšak pravdepodobne najdesivejšou formou ničivých vĺn 

sú vlny tsunami, ktoré dokážu veľmi rýchlo a úplne zničiť rozsiahle pobrežné oblasti. Preto 

motiváciou k napísaniu tejto práce, bolo dozvedieť sa viac informácií o vodnom živle, o vlnách, 

ktoré sa s ním neodmysliteľne spájajú a o ochrane pred škodami, ktoré spôsobujú.  

Za ciele tejto práce sme si stanovili, ako prvé súborné zhrnutie typov vĺn, ktoré vznikajú 

na otvorenej hladine, ako je možné obmedziť ich vznik a následné šírenie. Ďalej popísať 

mechanizmy, ktorými sa vlny šíria  a ich predpoveď. A nakoniec rozobrať možnosti ochrany 

pred škodami, ktoré vznikajú pri haváriách a katastrofách spôsobených vodným živlom. Práca 

sa zaoberá šírením vĺn na hladine malých a veľkých vodných nádrží, bližšie vysvetľuje 

a popisuje vznik vĺn tsunami. 

Prvé kapitoly tejto práce poskytujú základné informácie a vymedzujú pojmi 

z hydromechaniky, sú jej teoretickým úvodom. Prvá kapitola sa venuje mechanike tekutín, 

vysvetľuje pojmi hydromechanika a hydrodynamika. Tiež predstavuje základné vlastnosti 

tekutín a ako ich počítame. Ďalšia kapitola je zameraná na kvapalinu v pohybe a 

predstavuje metódy, ktorými je možné tento pohyb popísať. V tretej kapitole, zaoberajúcej sa 

dynamikou ideálnych kvapalín, sú odvodené dve z piatich rovníc, prislúchajúcich piatim 

premenným pomocou, ktorých je možné popísať stav prúdiacej ideálnej kvapaliny. Nasledujúca 

kapitola  je premostením medzi teoretickým úvodom a hlavnou časťou práce. Táto kapitola 

oboznamuje so základnými rozdielmi prúdenia v tlakovom potrubí a v otvorených kanáloch, 

spôsobom rozdelenia prúdenia a bližšie charakterizuje neustálené prúdenie. Piata kapitola sa už 

priamo venuje vlnám vznikajúcim na povrchu kvapaliny. Táto kapitola predstavuje dve 

základné diferenciálne rovnice, ktoré charakterizujú neustálené prúdenie v korytách. Ukazuje 

na aké typy sa vlny delia, ako môžeme počítať ich postupovú rýchlosť a opisuje možnosti 

prevencie proti nim. Tiež približuje vznik a šírenie vĺn tsunami, spôsoby ich predpovede 

a ochranné opatrenia proti ich katastrofálnym následkom. Šiesta, predposledná kapitola je 

zameraná na rozdelenie vodných stavieb a vlny vznikajúce na hladinách malých a veľkých 

vodných nádrží, ako aj na ich negatívne vplyvy. Siedma a posledná kapitola popisuje 

experiment na nami navrhnutej meracej trati. Táto trať bolo zakonštruovaná za účelom 

vytvorenia vĺn a ich následnom pozorovaní. V tejto kapitole je popísané vybavenie použité 

k vytvoreniu, pozorovaniu aj meraniu vzniknutých vĺn, opísaná je aj samotná trať, ako aj 

jednotlivé merania a pozorovania. V jej závere je porovnanie vypočítaných aj pozorovaných 

výsledkov.  
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1 Mechanika tekutín 
Mechaniku v najširšom zmysle môžeme rozdeliť na mechaniku tuhých telies 

a mechaniku tekutín. Tekutinami rozumieme látky, ktorých najmenšie častice sa navzájom 

ľahko premiestňujú – majú pomerne veľkú pohyblivosť, javia ľahkú deliteľnosť a nemajú 

vlastný tvar. Táto kapitola čerpá z prác O. Maštovského [1], J. Linharta [2] a B. Knížata [4]. 

1.1 Hydromechanika 

Tekutiny delíme na kvapaliny a vzdušniny (plyny a pary). Veda zaoberajúca sa štúdiom 

kvapalín sa nazýva hydromechanika. Rozdiel medzi kvapalinami a plynmi spočíva v ich 

rozpínavosti a stlačiteľnosti. Na rozdiel od plynov, ktoré sú rozpínavé (snažia sa vyplniť celý 

priestor, ktorý im je poskytnutý) a značne stlačiteľné, kvapalina, ak nevypĺňa celý objem 

nádoby vytvára voľnú hladinu a jej objem sa v závislosti na zmene tlaku, mení len veľmi málo. 

Napríklad pri zvýšení tlaku vody o 105 Pa sa jej objem zmenší približne len o 5%. Preto za 

normálnych tlakov môžeme kvapaliny považovať za nestlačiteľné. Dôležitou vlastnosťou 

všetkých reálnych tekutín je viskozita – odpor, ktorý kladú ich častice proti pohybu resp. proti 

zmene tvaru. Tekutinu, ktorej viskozita je rovná nule nazývame dokonalou alebo ideálnou 

tekutinou. Neviskóznu a zároveň nestlačiteľnú tekutinu nazývame ideálnou kvapalinou.  

1.2 Základné vlastnosti tekutín 

K bližšiemu popisu stavu kvapalín slúžia stavové veličiny (parametre). Za tieto veličiny 

sú obvykle volené objem V, tlak p a teplota T. 

1.2.1 Stavové parametre 

Stavové parametre pre neprúdiacu tekutinu sú tlak p, hustota 𝜌 a teplota T. V prúdiacej 

tekutine okrem troch parametrov vystupuje ešte štvrtý, rýchlosť 𝜐. 

Tlak – sila pôsobiaca na jednotku plochy v smere normály, [p] = Pa, bar, torr, psi 

𝑝 =
𝐹

𝑆
 , (1.1) 

hydrostatický tlak 

𝑝ℎ = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ . (1.2) 

Okrem hydrostatického tlaku poznáme ešte tlak barometrický (atmosférický) 𝑝𝑏,     

absolútny, relatívny a tlak nasýtených vodných pár 𝑝𝑝. 

Hustota – udáva hmotnosť objemovej jednotky kvapaliny, [kg m3⁄ ] 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 . (1.3) 

Teplota – fyzikálna veličina, rovnako ako tlak a hustota nezávisí na rozmeroch, [T] = °C, 

K, deg; 0 °C = 273,15 K 
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1.2.2 Stlačiteľnosť 

Proces diferenciálneho stlačenia reálnej kvapaliny prírastkom tlaku 𝑑𝑝, za konštantnej 

teploty 𝑇, pričom sa zvolený objem kvapaliny 𝑉𝑁 zmení o úbytok 𝑑𝑉 popisuje rovnica: 

𝑑𝑉 = −휀𝑉𝑁𝑑𝑝 , (1.4) 

Kde izotermický súčiniteľ objemovej stlačiteľnosti 휀 vyjadruje vzťah: 

휀 = −
1

𝑉𝑁
(

𝑑𝑉

𝑑𝑝
)

𝑇

= −
1

𝑉𝑁
(

𝜕𝑉

𝜕𝑝
)

𝑇

 . (1.5) 

Záporné znamienko v rovnici vyjadruje, že prírastok tlaku odpovedá úbytku objemu. Index 𝑇 

ukazuje, že parciálna derivácia sa robí pri konštantnej teplote. Prevrátená hodnota 휀 je modul 

objemovej pružnosti 𝑘 = 1/휀. Hodnota 휀 je u kvapalín veľmi nízka, preto ako je vyššie uvedené 

sú kvapaliny veľmi málo stlačiteľné. 

1.2.3 Rozťažnosť 

Zvolíme objem reálnej kvapaliny 𝑉, ktorému privedieme teplo 𝑑𝑄. To spôsobí nárast 

teploty o 𝑑𝑇 a objemu o 𝑑𝑉. Predpokladáme konštantný tlak 𝑝. Pri počiatočnom normálnom 

objeme, môžeme prírastok objemu vyjadriť vzťahom 

𝑑𝑉 = 𝛾 ∙ 𝑉𝑁𝑑𝑇 , (1.6) 

pričom 

𝛾 =
1

𝑉𝑁
(

𝑑𝑉

𝑑𝑇
)

𝑝
= −

1

𝑉𝑁
(

𝜕𝑉

𝜕𝑇
)

𝑝
 , (1.7) 

kde 𝛾 je izobarický súčiniteľ objemovej rozťažnosti. Z rovnice (1.7) plynie lineárna závislosť 

objemu na teplote 𝑉 = 𝑉𝑁[1 + 𝛾(𝑇 − 𝑇𝑁)]. Z kvapalín má najvyšší súčiniteľ 𝛾 ortuť. 

1.2.4 Rozpínavosť 

Ak do reálnej kvapaliny v pevnej nádobe s objemom 𝑉 privedieme teplo 𝑑𝑄, teplota sa 

zvýši o 𝑑𝑇 a tlak o 𝑑𝑝. Ak počiatočný tlak považujeme za normálny potom platí 

𝑑𝑝 = 𝛽𝑝𝑁𝑑𝑇 , (1.8) 

pričom 

𝛽 =
1

𝑝𝑁
(

𝑑𝑝

𝑑𝑇
)

𝑉
= −

1

𝑝𝑁
(

𝜕𝑝

𝜕𝑇
)

𝑉
 , (1.9) 

kde 𝛽 je izochorický súčiniteľ tlakovej rozpínavosti. Z rovnice (1.9) plynie lineárna závislosť 

tlaku na teplote 𝑝 = 𝑝𝑁[1 + 𝛽(𝑇 − 𝑇𝑁)]. 

1.2.5 Rýchlosť zvuku v pokojnom prostredí 

Rýchlosť zvuku je rýchlosť, ktorou sa šíria malé tlakové poruchy. Závisí na druhu látky, 

v ktorej sa šíry, u plynov na teplote, tlaku a rýchlosti prúdenia. Pre rýchlosť zvuku platí vzťah  

𝑎 = √(
𝜕𝑝

𝜕𝜌
) . (1.10) 
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1.2.6 Viskozita 

Podľa viskozity rozdeľujeme tekutiny na newtonovské a nenewtonovské. Ich odlišný 

druh viskozity sa odzrkadľuje vo vzorci pre výpočet šmykového napätia. Všeobecným vzťahom 

pre šmykové napätie newtonovkých a nenewtonovských tekutín je  

𝜏 = 𝜏0 + 𝑘 ∙ (
𝜕𝜐𝑥

𝜕𝑦
)

𝑛

 . (1.11) 

1.2.7 Povrchové napätie 

Povrchové napätie vzniká na rozhraní dvoch rôznych látok alebo stykovej ploche dvoch 

skupenstiev tej istej látky. Platí preň vzťah 

𝜎 =
𝑑𝐹

𝑑𝑙
 . (1.12) 

1.3 Hydrodynamika 

Hydrodynamika je spolu s hydrostatikou súčasťou štúdia hydromechaniky. Hydrostatika 

sa zaoberá kvapalinami v kľude zatiaľ čo hydrodynamika skúma kvapaliny v pohybe. 

Hydrodynamika sleduje kvapaliny z hľadiska kinematického aj silového. Pre účely tejto práce 

budú pre nás podstatné vlastnosti kvapalín za pohybu. 
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2 Kinematika tekutín  
V tejto kapitole sa budeme zaoberať pohybom tekutín z kinematického hľadiska. Tiež si 

predstavíme dve metódy možného popisu pohybu kvapaliny. Poznatky v tejto kapitole 

vychádzajú z prác O. Maštovského [1] a M. Brdličky [3]. 

2.1 Lagrangeova metóda 

Lagrangeova metóda vyšetruje pohyb celej tekutiny skúmaním tvaru dráhy (trajektórie) 

samostatnej častice, v určitom časovom úseku. Pre zjednodušenie budeme pohyb takejto častice 

popisovať v kartézskych súradniciach, vid. Obr. 2.1. 

V čase 𝑡0 si z pohybujúcej sa tekutiny vyberieme jednu časticu. Jej polohu v tomto 

okamihu môžeme popísať polohovým vektorom 𝑟 = 𝑟(𝑟0, 𝑡0), pričom 𝑟0 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0). Nová 

poloha častice v čase t, závisí na počiatočnej polohe a dobe t. Preto polohový vektor v čase t 

bude  

𝑟 = 𝑟(𝑟0, 𝑡), (2.1) 

kde 𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧). Rovnica (2.1) je parametrickým zadaním trajektórie – krivky po ktorej sa 

častica pohybuje. Vhodnou voľbou počiatočnej polohy 𝑟0 môžeme minúť všetky častice 

a popísať pohyb celej tekutiny. Keď už poznáme polohu častice 𝑟 môžeme určiť jej rýchlosť 𝜈𝑖 

deriváciou polohy podľa času 

�⃗�0(𝑟0, 𝑡) =
𝜕𝑟(𝑟0, 𝑡)

𝜕𝑡
. (2.2) 

Keďže rýchlosť počítame v konkrétnom bode, 𝑟0 je konštantné a vyčíslujeme parciálnu 

deriváciu. Napriek tomu, že sa táto metóda zdá byť jednoduchá, pre väčšinu reálnych 

problémov je príliš zložitá. 

 

Obr. 2.1 Popis pomocou trajektórií 

2.2 Eulerova metóda 

Na rozdiel od Lagrangeovej metódy, pri ktorej sme sa zamerali na jednu konkrétnu 

časticu a sledovali jej pohyb v priestore, budeme pri Eulerovej metóde pozorovať prúdenie 

kvapaliny cez jeden pevne zvolený bod, vid. Obr. 2.2. 

𝑟 = 𝑟(𝑟0, 𝑡0) 

x 

y 

z 
𝑟 = 𝑟(𝑟0, 𝑡) 
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Častica nachádzajúca sa v čase t, v danom bode popísanom polohovým vektorom 𝑟, bude 

mať rýchlosť so zložkami �⃗� = (𝑟, 𝑡). Zložky rýchlosti budú závislé na polohe zvoleného bodu 

v priestore a na čase t. Pozorovaním konkrétneho miesta v kvapaline, v priebehu času 

získavame rýchlosti rôznych častíc, ktoré týmto miestom prechádzajú. V opačnom prípade, ak 

sa zameriame na jeden časový okamih, tzn. čas t bude konštantný a poloha 𝑟 bude ľubovoľná, 

teda premenná, dostaneme rozdelenie zložiek rýchlostí v priestore.  

 

Obr. 2.2 Popis pomocou prúdnic 

K popísaniu rozdelenia rýchlostí v priestore môžeme použiť prúdnice – pomyselné 

krivky, ktoré sú dotyčnicami k smeru rýchlosti v každom bode. Prúdnice poskytujú obraz 

prúdenia v danom časovom okamihu, ktorý sa zvyčajne mení v priebehu času. Obraz prúdnic 

zostáva v čase stály iba v prípade stacionárneho prúdenia, keď je  𝜕�⃗�/𝜕𝑡 = 0⃗⃗.  

�⃗� = (𝑟, 𝑡0) 

x 

y 

z �⃗� = (𝑟, 𝑡) 
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3 Dynamika ideálnych kvapalín 
Najskôr sa budeme zaoberať len ideálnymi kvapalinami. Budeme vychádzať z prác O. 

Maštovského [1], M. Brdličky [3] a K. Pečkovej [5].  

Z prvej kapitoly vieme, že ideálna kvapalina je nestlačiteľná, takže jej hustota 𝜌 = konšt., 
a nepôsobí v nej vnútorné trenie, takže šmykové napätia sú nulové a tenzor napätia nadobúda 

tvar 𝜎𝑖𝑗 = −𝛿𝑖𝑗𝑝.  

Stav ideálnej prúdiacej kvapaliny je možné popísať pomocou piatich veličín, tromi 

zložkami rýchlosti častíc tekutiny �⃗� a dvomi ľubovoľnými termodynamickými veličinami 

popisujúcimi stav tekutiny, najčastejšie za ne volíme tlak 𝑝 a hustotu 𝜌. Týmto piatim 

premenným patrí systém piatich rovníc. Dve z nich budú následne odvodené, rovnica 

kontinuity a Eulerova rovnica hydrodynamiky. 

3.1 Rovnica kontinuity 

Rovnica kontinuity (spojitosti) je zákonom zachovania hmotnosti. V prúdiacej kvapaline 

uvažujme uzavretú plochu S, ohraničujúcu objem V. Kvapalina prúdi stenami tejto plochy 

dovnútra a von. Pretože hmota nemôže v objeme vznikať ani zanikať, zmena hmotnosti 

v objeme sa musí rovnať záporne vzatému toku kvapaliny cez plochu, ktorá tento objem 

ohraničuje. 

d𝑚

d𝑡
= −Φ . (3.1) 

Znamienko mínus je dané konvenciou, pretože kladný tok berieme v smere vonkajšej normály. 

Hmotnosť v objeme V je 

𝑚 (𝑡) = ∫ 𝜌(𝑟, 𝑡) d𝑉

 

𝑉

 , (3.2) 

pre jej časovú zmenu platí 

d𝑚 (𝑡)

d𝑡
= ∫

𝜕𝜌(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
 d𝑉

 

𝑉

 , (3.3) 

 tu sme vďaka nezávislosti premenných mohli zameniť poradie derivácie podľa času 

a integrácie cez priestorové súradnice. Integráciou výrazu pre množstvo kvapaliny, ktoré 

pretečie jednotkovou plochou za jednotkový čas, cez celú plochu 𝑆 = 𝜕𝑉 dostávame vzťah pre 

hmotnostný tok 

Φ = ∮ 𝜌�⃗� d𝑆

 

𝑆=𝜕𝑉

 . (3.4) 

Prevedením plošného integrálu na objemový získavame 

∫ [
∂ρ

𝜕𝑡
+ div(𝜌�⃗�)]

 

𝑉

d𝑉 = 0 . (3.5) 
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Plochu S a objem V sme zvolili ľubovoľne, preto rovnica (3.5) bude splnená iba v prípade, že 

jej integrand bude nulový. Rovnicu kontinuity v diferenciálnom tvare môžeme zapísať takýmto 

spôsobom 

∂ρ

𝜕𝑡
+ div(𝜌�⃗�) = 0 . (3.6) 

Vektor 𝜌�⃗� nazývame hustotou toku kvapaliny. Pre nestlačiteľnú kvapalinu je 𝜌 = konšt, 
a rovnicu (3.6) dostávame v jednoduchšom tvare 

div(�⃗�) = 0 . (3.7) 

3.2 Eulerova rovnica hydrodynamiky 

Eulerova rovnica je pohybová rovnica pre prúdenie, zanedbávajúca viskozitu a trenie. 

Vychádza z druhého Newtonovho zákona 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 . (3.8) 

Pre jej odvodenie uvažujeme elementárne malý objem V, to je objem dostatočne malý 

v porovnaní s objemom celej kvapaliny a zároveň dostatočne veľký v porovnaní so 

vzdialenosťami medzi molekulami kvapaliny. Tento objem sa nachádza vo vnútri kvapaliny a 

ohraničuje ho plocha S. Objemové sily, ktoré naň pôsobia sú dané výrazom 

�⃗�𝑉 = 𝑓𝑉, (3.9) 

kde 𝑓 reprezentuje objemovú hustotu plošných síl. Väčšinou ide o silu tiažovú, preto 𝑓 = 𝜌�⃗�. 

Plošné sily pôsobiace na objem V, sú zastúpené tlakovou silou od okolia kvapaliny. Tá je 

priamo úmerná ploche S. Rovnicu odvodzujeme pre ideálnu kvapalinu, ktorú sme 

charakterizovali vzťahom 𝜎𝑖𝑗 = −𝛿𝑖𝑗𝑝. Preto tlaková sila bude 

�⃗�𝑡 = − ∮ 𝑝d𝑆

 

𝑆=𝜕𝑉

= − ∫ grad 𝑝 d𝑉

 

𝑉

, (3.10) 

Plocha S je orientovaná vonkajšou normálou. 

Deriváciou rýchlosti podľa času dostaneme zrýchlenie objemu kvapaliny. Aby sme 

zahrnuli zmenu pohybu kvapaliny v priestore ako aj zmenu času, musí byť derivácia totálna. 

Potom  

�⃗� =
d�⃗�(𝑟, 𝑡)

d𝑡
=

𝜕�⃗�(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
+

𝜕�⃗�(𝑟, 𝑡)

𝜕𝑡
∙

d𝑟

d𝑡
 . (3.11) 

Pomocou operátorov môžeme tento vzťah prepísať, ako 

�⃗� =
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗� ∙ ∇)�⃗� . (3.12) 
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Dosadením z (3.9), (3.10) a (3.11) do 2. Newtonovho zákona (3.8) a vztiahnutím celej rovnice 

na jednotkovú hmotnosť, dostaneme Eulerovu rovnicu vo vektorovom tvare 

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ (�⃗� ∙ ∇)�⃗� = −

1

𝜌
grad 𝑝 +

1

𝜌
𝑓 . (3.13) 

Ide o rovnicu nelineárnu a jej riešenie je často náročné. 
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4 Prúdenie s voľnou hladinou 
Prúdenie s voľnou hladinou charakterizuje rozhranie medzi prúdiacou kvapalinou 

(najčastejšie vodou) a plynom nad ňou (zväčša vzduch pri atmosférickom tlaku). Toto rozhranie 

nazývame voľný povrch. Kvapalina s voľnou hladinou prúdi nielen v korytách a kanáloch ale 

aj v potrubiach, ktoré nie sú vo svojom priečnom priereze celkom zaplnené. Podľa zmien tvaru 

prietokového prierezu po dĺžke toku delíme otvorené korytá do dvoch skupín.  

Prvou skupinou sú prizmatické korytá, ktorých geometrické charakteristiky koryta (tvar, 

drsnosť a sklon koryta) zostávajú po celej dĺžke toku konštantné. Ich tvar v prietokovom profile 

je pravidelný (lichobežník, obdĺžnik, kruh atď.). Do tejto skupiny patria umelé kanály, upravené 

vodné toky (spevnené po celom omočenom obvode) a uzavreté prierezy s nerozmývateľným 

omočeným obvodom.  

Druhou skupinou sú neprizmatické korytá. Ich rozmery sa po dĺžke toku menia, čo môže 

byť vyvolané umelo alebo prirodzene. Spôsobiť to môže napríklad erózia vodného prúdu, ktorý 

si tvorí koryto. Táto kapitola čerpá zo zdrojov [1], [6], [7], [9] a [10]. 

4.1 Základné rozdiely a charakteristika 

Zatiaľ čo pri prúdení v tlakovom potrubí je kvapalina poháňaná gravitáciou a rozdielom 

tlakov, tak pri prúdení s voľnou hladinou sú tlaky v rôznych úsekoch rovnaké a hlavnou hnacou 

silou je gravitácia vid. Obr. 4.1. Pohyb kvapaliny, napríklad vody v rieke je zapríčinený 

rozdielom výšok dna na začiatku a konci koryta. Tlaková strata sa pri prúdení v tlakovom 

potrubí prejaví poklesom tlaku, pri prúdení v otvorenom kanály spôsobí pokles výšky hladiny. 

 

Obr. 4.1 a) Tlakové potrubie b) Otvorený kanál 

V otvorených kanáloch je na celej omočenej ploche (plocha, na ktorej dochádza 

k vzájomnému pôsobeniu kvapaliny a koryta), vplyvom trenia rýchlosť prúdenia nulová. 

Maximálna rýchlosť prúdenia je na rovine symetrie, zvyčajne v 25% celkovej hĺbky pod 

voľným povrchom, vplyvom trenia medzi kvapalinou a vzduchom, vid. Obr. 4.2. Prúdenie 

a rýchlosť v kanáloch sú v podstate trojrozmerné. Aby sme mohli reálne problémy riešiť 

jednoduchým spôsobom a získať pomerne presné výsledky uvažujeme, že sa rýchlosť mení len 

v smere prúdu (v smere x). Aj keď existujú zložky rýchlosti v smeroch y a z, sú oveľa menšie 

a možno ich zanedbať. Vďaka tomu uvažujeme prúdenie, ako jednorozmerné.  

Q Q 
(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

𝑝1 ≠ 𝑝2 𝑝1 = 𝑝2 

a) b) 
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Obr. 4.2 Rozloženie rýchlostí [8] 

4.2 Rozdelenie prúdenia 

Všeobecne môžeme prúdenie rozdeliť na ustálené (stacionárne) a 

neustálené (nestacionárne), laminárne, turbulentné a prechodné. Prúdenie je ustálené, ak 

v danom úseku nedochádza k zmene prietoku v závislosti na čase (𝑑𝑄 = 0). Ustálené prúdenie 

môže byť rovnomerné  

𝜐 =  konšt. (4.1) 

a nerovnomerné 

𝜐 = 𝜐(𝑥). (4.2) 

O nestacionárne prúdenie ide v prípade že, prietok, prierezová rýchlosť, hĺbka a ostatné veličiny 

celkovo závisia od dĺžkovej súradnice a času 

𝑄 = 𝑄(𝑥, 𝑡);  𝜐 = 𝜐(𝑥, 𝑡);  𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑡). (4.3) 

 Neustálené prúdenie je charakteristické tvorbou vĺn na hladine. V prírode sa takmer výhradne 

vyskytuje nestacionárne prúdenie. Je tomu tak kvôli stálym časovým zmenám prietokov 

a tvarov prietokového prierezu. K týmto zmenám ale dochádza plynulo a tak aj na takéto 

prúdenie vody v prirodzených tokoch je možné aplikovať teóriu ustáleného prúdenia. 

Či je prúdenie laminárne, turbulentné alebo prechodné zistíme Reynoldsovým 

experimentom Obr. 4.3. Do tekutiny, ktorá preteká sklenenou trubkou vpustíme tenký prúd 

farbiva. Pri malých rýchlostiach prúdu, zostane farebné vlákno (tenký prúd farbiva) 

trojuholníkový kanál 

lichobežníkový kanál 

úzky obdĺžnikový kanál plytký kanál 

potrubie nepravidelné prírodné koryto 
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neporušené. Naopak pri prekročení určitej rýchlosti prúdenia sa farbivo rýchlo rozptýli v celom 

priereze trubky, čo značí pomerne nepokojný prúd.  

4.2.1 Reynoldsovo číslo 

Pomery, pri ktorých dochádza k prechodu laminárneho prúdenia na turbulentné sa 

vyznačujú dosiahnutím kritickej rýchlosti 𝜐𝑘. Rýchlosť prúdu, ako taká však nerozhoduje, ale 

za normálnych podmienok záleží na kombinácii strednej rýchlosti 𝜐, kinematickej viskozite 𝜈 

a hydraulickom priemeru 𝑑ℎ a to vo vzťahu, ktorý nazývame Reynoldsovo číslo 

𝑅𝑒 =
𝜐 ∙ 𝑑ℎ

𝜈
 , (4.4) 

kde hydraulický priemer 𝑑ℎ definuje vzťah:   

𝑑ℎ =
4 ∙ 𝑆

𝑂
 , (4.5) 

𝑆 je plocha priečneho prierezu prúdu (prietokový profil) a 𝑂 je omočený obvod. Pre Re ≤ 580 

je prúdenie laminárne, pre Re >3450 je turbulentné, v rozmedzí 580  ≤ Re ≤ 3450 je prechodné 

prúdenie. 

 

Obr. 4.3 Reynoldsov experiment 

4.2.2 Rovnomerné a nerovnomerné prúdenie 

Typ prúdenia ovplyvňuje zmena hĺbky (výšky voľnej hladiny od dna kanálu) po dĺžke 

kanálu (𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ ). Ak sa nemení hĺbka 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ = 0 je prúdenie ustálené (Uniform Flow UF). 

Pokiaľ 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ ≠ 0 ide o neustálené prúdenie. Nerovnomerné prúdenie možno vzhľadom 

k miere zmeny hĺbky voči dĺžke riešeného úseku koryta rozlišovať, ako postupne sa meniace 

prúdenie (Gradually Varied Flow GVF), kedy 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ ~1, alebo rýchlo sa meniace prúdenie 

(Rapidly Varied Flow RVF), pre ktoré platí 𝑑𝑦 𝑑𝑥⁄ ≪ 1. Postupne sa meniace prúdenie sa 

najčastejšie vyskytuje medzi rovnomerným a rýchlo sa meniacim prúdením vid. Obr. 4.4. 

a) laminárne prúdenie 

b) turbulentné prúdenie 

c) prechodné prúdenie 
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Obr. 4.4 Rozdelenie prúdenia v kanále [6] 

Ustálené nerovnomerné prúdenie určuje funkčná závislosť (4.2), ktorá ukazuje, že 

prierezová rýchlosť sa po dĺžke mení. Z definície ustáleného prúdenia plynie, že prietok zostáva 

konštantný. Ergo matematické podmienky pre ustálené nerovnomerné prúdenie sú určené 

dvomi vzťahmi 

𝜐 = 𝜐(𝑥);       𝑄 = konšt.  (4.6) 

Tak môže byť prúdenie v otvorených korytách funkciou dvoch premenných. Ďalej môžeme 

konštatovať, že zmenu rýchlosti po dĺžke prietoku nespôsobuje zmena prietoku ale musí byť 

vyvolaná zmenou prietokovej plochy. Čo pre prizmatické korytá znamená zmenu hĺbky vody 

v koryte 

𝑦 = 𝑦(𝑥);      
𝑑𝑦

𝑑𝑥
≠ 0. (4.7) 

Hĺbka môže po prúde v smere toku narastať, v takom prípade ide o spomalené 

nerovnomerné prúdenie. Zapríčiniť ho môže prekážka alebo náhle zmenšenie pozdĺžneho 

sklonu dna toku. Takto vzniknutý jav nazývame vzdutie, pričom hladina vytvára krivku vzdutia 

vid. Obr. 4.5a.  

V opačnom prípade hĺbka po prúde klesá a hovoríme o nerovnomernom zrýchlení prúdu. 

Najčastejšie ho spôsobuje náhle zväčšenie pozdĺžneho sklonu dna toku alebo stupeň v dne 

koryta. Takýto jav nazývame zníženie a hladina vytvorí krivku zníženia vid. Obr. 4.5b.  
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Obr. 4.5 a) Spomalené prúdenie – vzdutie b) Zrýchlené prúdenie – zníženie 

Pre ustálené rovnomerné prúdenie platí, že prietok je konštantný a konštantná zostáva aj 

rýchlosť 

𝜐 = konšt. ;       𝑄 = konšt.  (4.8) 

Takže obe veličiny nie sú závislé ani na čase ani na dĺžkovej súradnici. Z podmienky spojitosti 

𝑄 = 𝜐 ∙ 𝑆 a rovnice (4.8) plynie, že pre prizmatické korytá sa hĺbka po dĺžke toku nemení. 

V reálnych prietokoch je rovnomerné prúdenie veľmi ojedinelé, ale v praxi sa toto 

zjednodušenie často používa pre jeho ľahkú matematickú riešiteľnosť. 

4.3 Neustálené prúdenie 

Zrážky, nerovnomerný odtok, zásahy človeka spôsobujú, že prietok sa v tokoch neustále 

mení. Preto je prúdenie vody v otvorených korytách v prírode spravidla nerovnomerné. 

Prietoky vo všetkých tokoch kolíšu od minimálnych po maximálne. Na niektorých úsekoch 

toku sú maximálne prietoky povodňové. Pri týchto prietokoch sa prietoky menia v čase 

najmarkantnejšie a hovoríme o povodňových vlnách. Aj človek reguláciou odberov vodných 

elektrární, ich uvádzaním do prevádzky a zastavením, manipuláciou s uzávermi na rôznych 

stavbách a inými zásahmi vyvoláva plynulé aj rýchle zmeny prietoku.  

Pri otvorených korytách nás zaujímajú zmeny prietoku 𝑄, prierezovej rýchlosti 𝜐, 

prietokovej plochy 𝑆 a hĺbky 𝑦. Tieto veličiny sa v priebehu času menia a menia sa aj s dĺžkou 

toku. Preto platí   

𝑄 = 𝑄(𝑥, 𝑡), 𝜐 = 𝜐(𝑥, 𝑡),        𝑆 = 𝑆(𝑥, 𝑡),          𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑡). (4.9) 

Charakteristickým prejavom neustáleného prúdenia je vlnenie, tvorba menej či viac 

badateľných vĺn na hladine. 

y
1

 

y
2

 
𝑦1 > 𝑦2 

 

y
2

 

𝑦1 < 𝑦2 

 

y
1

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

a) 

 

b) 
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5 Vlny na povrchu 
Poznatky v tejto kapitole vyplývajú zo zdrojov [3], [10], [11], [12], [13], [18], [19] a [20]. 

Pôvodne relatívne plochá a nenarušená voľná hladina sa pri prúdení v otvorených kanáloch 

môže deformovať a vytvárať tak vlny. Dochádza k tomu vplyvom vonkajšieho pôsobenia na 

častice kvapaliny, ktoré sú takto vychýlené z rovnovážnej polohy.  

5.1 Rozdelenie vĺn 

V zásade môžeme vlny rozdeliť do dvoch skupín. Ak dochádza len k vertikálnemu 

vychýleniu hladiny z pôvodnej polohy bez prenosu prietoku v ktoromkoľvek smere, hovoríme 

o oscilačných vlnách. Druhou skupinou sú translačné vlny, ktoré charakterizujú polohové 

zmeny hladiny a zmeny prietoku šíriace sa od miesta ich vzniku po prúde alebo proti nemu. 

Podľa toho, ako rýchlo sa menia základné veličiny prúdenia rozlišujeme dva typy 

neustáleného prúdenia. Plynule a náhle sa meniace neustálené prúdenie. Náhle sa meniace 

neustálené prúdenie nazývame aj rázovými vlnami.  

V závislosti na priebehu v čase rozoznávame ojedinelé vlny, ako povodňová alebo 

jednotlivá rázová vlna, periodické vlny, ktoré vznikajú pravidelne pri nabiehaní a odstavovaní 

vodných elektrární alebo vlny pri prílive a odlive, a nepravidelné vlny, ktoré nemajú pravidelné 

časové opakovanie. 

Rázovú vlnu môžeme rozdeliť do troch oblastí vid. Obr. 5.1. Oblasť, ktorú ešte nezasiahla 

postupujúca vlna je oblasťou pôvodného prúdenia. Oblasť, v ktorej sa pôvodné prúdenie mení 

je oblasťou čela vlny. Prejavuje sa výrazným stúpaním alebo klesaním hladiny. Túto zmenu 

môžeme merať, ide o výšku čela hladiny, ktorú označujeme ℎ. Niekedy čelo vlny tvorí rad vĺn, 

alebo sa preklápa. Tak vzniká povrchový vodný valec. Oblasť tela vlny sa nachádza za čelom 

vlny. V tejto oblasti dochádza už len k plynulým zmenám charakteristík prúdenia. 

 

Obr. 5.1 Oblasti vlny a) Kladná vlna b) Záporná vlna 

Telo vlny 

 

Čelo vlny 

 

Nezasiahnutá 

      oblasť 

 

Telo vlny 

 

Čelo vlny 

 

Nezasiahnutá oblasť 
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Pri neustálenom prúdení sa zisťujú najmä: postupová rýchlosť vlny 𝑤 – rýchlosť vlny 

vztiahnutá na pevný bod (breh rieky), výška čela vlny ℎ - prevýšenie čela rázovej vlny nad 

pôvodnú hladinu pohybu, zmena prietoku ∆𝑄 – rozdiel prietoku v oblasti tela vlny a pôvodného 

prúdenia (vlnový prietok). 

5.2 Rovnica spojitosti 

Neustálené prúdenie v otvorených korytách charakterizujú dve základné diferenciálne 

rovnice. Kinematická rovnica spojitosti prúdu a dynamická rovnica. 

Pre konkrétny prípad neustáleného prúdenia vody otvorenými korytami považujme vodu 

za nestlačiteľnú kvapalinu a zložky rýchlosti v priečnom smere vylúčme. Tak bude základnou 

kinematickou veličinou prierezová rýchlosť 𝜐, jej smer je zhodný s pozdĺžnou súradnicou 𝑥. 

V čase 𝑡 je na Obr. 5.2 zobrazená hladina plnou čiarou, v čase (𝑡 + 𝑑𝑡) prerušovane. Môžeme 

konštatovať, že hĺbka 𝑦 sa za tento čas zmenila o 
𝜕𝑦

𝜕𝑡
∙ 𝑑𝑡 a prietoková plocha sa zmenila o 𝑑𝑆. 

 

Obr. 5.2 Schéma na odvodenie rovnice spojitosti 

Na elementárnej dĺžke 𝑑𝑥 budeme v pozdĺžnom smere pozorovať zmeny. Prierezom 

A pritečie do skúmaného objemu za čas 𝑑𝑡 objem 𝑄 ∙ 𝑑𝑡 a prierezom A‘ z neho vytečie objem 

(𝑄 +
𝜕𝑄

𝜕𝑥
∙ 𝜕𝑥) 𝑑𝑡. Zmena objemu spôsobí aj zmenu polohy hladiny. Prietokový prierez sa mení 

podľa Obr. 5.2, čím sa mení aj vyšetrovaný objem. Podľa spojitosti prúdu sa musí rozdiel 

pritečeného a vytečeného množstva za určitý čas rovnať zmene objemu, ktorá za tento čas 

nastala. Na koniec dostávame rovnicu  

𝜕𝑄

𝜕𝑥
+

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 0 (5.1) 

Po dosadení za 𝑄 = 𝜐 ∙ 𝑆 dostáva rovnica (5.1) tvar 

𝑆
𝜕𝜐

𝜕𝑥
+ 𝜐

𝜕𝑆

𝜕𝑥
+

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= 0 (5.2) 

𝜕𝑦

𝜕𝑡
𝑑𝑡 

A A′ 

hladina v čase 𝑡 + 𝑑𝑡 

hladina v čase 𝑡 
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 Ten sa využíva pri riešení diferenciálnych rovníc neustáleného prúdenia. 

5.3 Saint-Venantova rovnica 

Je dynamickou rovnicou plynule sa meniaceho neustáleného prúdenia. Túto rovnicu 

možno odvodiť z podmienky rovnováhy síl (d’Alembertov princíp), ktoré pôsobia na vybranú 

časť prúdu. Táto podmienka vystihuje rovnosť medzi zotrvačnými silami a súčtom 

objemových, tlakových a trecích síl. 

𝐹𝑠 = 𝐺′ + 𝐹 + 𝐹𝑡 (5.3) 

Po dosadení do rovnice (5.3) a jej vydelením tiažou vybraného objemu kvapaliny dostávame 

konečnú Saint-Venantovu rovnicu 

𝑖 =
𝑣2

𝐶2𝑅
+

𝜕

𝜕𝑙
∙ (

𝑣2

2𝑔
) +

1

𝑔
∙

𝜕𝑔

𝜕𝑡
 , (5.4) 

kde 𝑖 predstavuje sklon hladiny, 
𝑣2

𝐶2𝑅
 je sklon čiary energie úmerný stratám mechanickej energie 

spôsobených trením, 
𝜕

𝜕𝑙
∙ (

𝑣2

2𝑔
) je potrebný sklon na zvýšenie rýchlosti medzi prierezmi a 

1

𝑔
∙

𝜕𝑔

𝜕𝑡
 

je akceleračný sklon, sklon potrebný na zvýšenie rýchlosti v danom priereze. Všetky tieto členy 

sú bezrozmerné a predstavujú sklony čiar. Možno ich teda interpretovať graficky vid. Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3 Saint-Venantova rovnica – grafická interpretácia 

Rovnica spojitosti spoločne so Saint-Venantovou rovnicou matematicky kompletne popisujú 

skúmaný jav. Riešenie týchto rovníc je možné ale je v zložitej analytickej forme. V praxi sa 

energetický horizont 
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+
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preto používajú približné metódy, akými sú: teória malých vĺn, grafické metódy, metóda 

charakteristík, metóda konečných prvkov, metóda konečných rozdielov a ďalšie. 

5.4 Oscilačné vlny 

V prípade oscilačného vlnenia sa jednotlivé častice kvapaliny pohybujú po uzatvorených 

kruhových dráhach vid. Obr. 5.4 a prietok sa neprenáša z jedného prierezu k druhému. 

Základné parametre oscilačných vĺn sú:  

− Amplitúda vlny 𝑎 – to je prevýšenie vrcholu oscilačnej vlny nad hladinou 

v pokoji, 

− Výška vlny 2𝑎 – rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu oscilačnej vlny, 

− Vlnová dĺžka 𝜆 – vodorovná vzdialenosť dvoch susedných vrcholov oscilačnej 

vlny, 

− Perióda vlny 𝑇 – časový interval výskytu dvoch susedných vrcholov vlny 

v určitom mieste, 

− Postupová rýchlosť 𝑤 – rýchlosť pohybu vlny vztiahnutá na pevný bod 

 

Obr. 5.4 Oscilačné vlny na hladine 

Postupovú rýchlosť oscilačnej vlny definuje vzťah 

𝑤 =
𝜆

𝑇
 (5.5) 

Je potrebné rozlišovať postupovú rýchlosť vlny a postupovú rýchlosť jednotlivých častíc. 

Častice sa pohybujú po kruhových dráhach, preto má ich bodová rýchlosť rozličný smer, ktorý 

sa v čase mení. 

Pre pohyb oscilačných vĺn na hlbokej vode, to je keď 𝑦 >
𝜆

2
, platí vzťah 

𝑤 = 1,25 ∙ √𝜆 (5.6) 

𝑤 

 
𝑢 

 

𝑢 

 

𝑎
 

𝑎
 

A 

B 
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𝑦
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ktorý ukazuje, že postupová rýchlosť vĺn na hlbokej vode závisí len na dĺžke vlny. Na plytkej 

vode, to je keď 𝑦 <
𝜆

2
, sa pre postupovú rýchlosť používa vzťah 

𝑤 = √𝑔𝑦. (5.7) 

V tomto prípade závisí postupová rýchlosť od pôvodnej hĺbky vody. 

Vlny, ktoré sa vytvárajú na hladine pri pohybe plavidla po hladine alebo pri páde telesa 

do vody sú charakteristickým príkladom oscilačných vĺn. Vlny vznikajúce vplyvom vetra na 

voľnú vodnú plochu, nemožno pokladať za typické oscilačné vlny, pretože jednotlivé častice 

sa nepohybujú po kruhových dráhach ale po cykloidných. Pri navrhovaní vodných stavieb je 

potrebné brať do úvahy účinky týchto vĺn a navrhovať stavby tak, aby boli bezpečné proti 

silovým účinkom vĺn na konštrukcie, alebo proti preliatiu. 

5.5 Translačné vlny 

Translačné vlny charakterizuje prenos kladného alebo záporného prietoku v smere po 

alebo proti prúdu. Ich vznik spôsobuje najmä manipulácia s uzávermi na vodných stavbách. 

Podľa rýchlosti manipulácie s uzávermi môžu byť translačné vlny plynulého alebo rázového 

charakteru.  

Translačné rázové vlny delíme na štyri typy vid. Obr. 5.5. Kladná priama vlna vzniká za 

rýchlo otvoreným uzáverom. Charakterizuje ju prírastok prietoku a súhlasný smer a zmysel 

pôvodného prúdenia a postupovej rýchlosti translačnej vlny. Pred rýchlo otvoreným uzáverom 

vzniká záporná spätná vlna. Táto vlna sa šíri proti toku a záporná zmena prietoku spôsobí pokles 

hladiny (čelo vlny ℎ). Záporná priama vlna vzniká za rýchlo uzatvoreným uzáverom. Šíri sa 

v smere toku a je charakteristická poklesom hladiny, ktorého príčinou je záporná zmena 

prietoku. Pred rýchlo uzatvoreným uzáverom vzniká kladná spätná vlna. Charakterizuje ju 

prírastok prietoku šíriaci sa proti toku a zmysel postupovej rýchlosti nie je totožný so zmyslom 

pôvodného prúdenia. 

 

Obr. 5.5 Translačné vlny 
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 ℎ
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5.6 Rázové vlny 

Vznikajú náhlymi zmenami prietoku v prirodzených tokoch alebo umelých kanáloch. 

Náhle zmenšenie alebo zväčšenie prietoku, tým aj záporná či kladná vlna sú vo väčšine 

prípadov spôsobené náhlou manipuláciou s uzávermi, prudkým zastavením alebo spustením 

elektrárne, katastrofou vodného diela a ďalšími zákrokmi do prirodzeného prietoku na toku 

alebo v sieti kanalizácie. 

 

Obr. 5.6 Tvary čela rázovej vlny 

Rázové vlny majú charakteristické čelo vlny, ďalej prechádzajúce do tela vlny. V hladine 

pred vlnou a na nej tvorí čelo rázovej vlny pásmo nespojitosti. Čelo vlny môže mať rozličné 

tvary ale pozorovaním a meraním sa zistilo, že tvar čela vlny závisí od pomeru výšky čela vlny 

ℎ a pôvodnej hĺbky 𝑦. Odlišujeme tri typy tvaru čela kladnej rázovej vlny, vid. Obr. 5.6:  

a) Čelo rázovej vlny, ktoré tvorí rad jednotlivých vĺn vzniká pri pomerne malých vlnách, kde 
ℎ

𝑦
< 0,28. Výška čela vlny ℎ určená výpočtom (považujeme ju za priemernú výšku) býva 

menšia než výška jednotlivých vĺn. 

b) Ak pre pomer ℎ k 𝑦 platí 0,28 <
ℎ

𝑦
< 0,51, tak sa čelo kladnej rázovej vlny preklápa. Za 

preklápajúcim sa čelom vznikne výška ℎ𝑚𝑎𝑥 väčšia ako výpočtom určená priemerná výška 

čela vlny. 

c) Pri vysokých vlnách vzniká čelo vlny v tvare prevzdušneného vodného valca. Pre tieto vlny 

platí 
ℎ

𝑦
> 0,51. 

𝑤 

𝑤 
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ℎ
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Obr. 5.7 Schéma kladnej rázovej vlny 

Postupová rýchlosť a výška čela vlny sú jej základnými charakteristikami. Keďže ide o rýchle 

zmeny, tieto parametre sa nepočítajú podľa odvodených diferenciálnych rovníc. Uvažujme 

kladnú rázovú vlnu vid. Obr. 5.7, čelo tejto vlny má výšku ℎ, hĺbka vody pred ním je 𝑦 a hĺbka 

za ním je (ℎ + 𝑦). Tomuto odpovedajúca prietoková plocha pred vlnou je 𝑆, tá sa za čelom vlny 

zmení o prírastok ∆𝑆 na (𝑆 + ∆𝑆). Prírastok prietoku, inak vlnový prietok, ∆𝑄 je kladný. 

Rýchlosť pôvodného prúdenia pred vlnou 𝑣 postupová rýchlosť čela vlny 𝑤 a rýchlosť za čelom 

vlny (𝑣 + ∆𝑣) sú skutočné rýchlosti vztiahnuté k pevnému bodu na brehu. Použitím rovnice 

spojitosti, vety o hybnosti v prúde kvapaliny a využitím princípu relativity po niekoľkých 

matematických úpravách dostávame kvadratickú rovnicu s dvomi koreňmi 

𝑤 = 𝑣 ± √𝑔 ∙ (
𝑆 + ∆𝑆

∆𝑆
∙ ℎ +

𝑆 + ∆𝑆

𝑆
∙ 𝑧𝑇) (5.8) 

Kde 𝑧𝑇 je výška čela vlny od jej ťažiska. Oba korene majú fyzikálny zmysel. Kladné znamienko 

udáva postupovú rýchlosť čela kladnej priamej vlny zatiaľ čo záporné znamienko dáva 

postupovú rýchlosť čela kladnej spätnej vlny. Pre obdĺžnikový prierez úpravou dostávame tvar 

𝑤 = 𝑣 ± √𝑔 ∙ (𝑦 +
3

2
ℎ +

ℎ2

2𝑦
) (5.9) 
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ℎ

 
𝑦

 
ℎ

 
𝑦

 

𝑧 𝑇
 

ℎ
 

𝑦
 

S 

ΔS ° 

T 

T 

ℎ 

F 

skutočný pohyb 

relatívny pohyb 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Dominika Kajánková 

Šíření vln na otevřené hladině  

 

33 

 

 

Obr. 5.8 Schéma zápornej rázovej vlny 

V prípade zápornej vlny na Obr. 5.8 dochádza k úbytku prietoku – zápornému vlnovému 

prietoku ∆𝑄. Uvažované zvislé čelo tejto vlny má výšku ℎ. Hĺbka pred vlnou je 𝑦, za čelom 

vlny sa zmení na (ℎ − 𝑦). V pôvodnom nenarušenom prúdení je prietoková plocha 𝑆 a za čelom 

sa zmení na (𝑆 − ∆𝑆). Hľadanú absolútnu postupovú rýchlosť čela vlny označíme 𝑤, 𝑣 bude 

rýchlosť prúdenia pred vlnou a (𝑤 − 𝑣) rýchlosť prúdenia za vlnou. Relatívne rýchlosti majú 

opačný zmysel. Ich veľkosti sú: (𝑤 − 𝑣) pred vlnou a (𝑤 − 𝑣 + ∆𝑣) za vlnou. Z rovnice 

spojitosti a vety o hybnosti v prúde kvapaliny matematickými úpravami dostávame pre 

postupovú rýchlosť čela zápornej vlny dve riešenia 

𝑤 = 𝑣 ± √𝑔 ∙ (
𝑆 − ∆𝑆

𝑆 ∙ ∆𝑆
∙ ℎ +

𝑆 − ∆𝑆

𝑆
∙ 𝑧𝑇). (5.10) 

Kladné znamienko znovu platí pre priamu vlnu a záporné znamienko pre spätnú vlnu. Pre 

obdĺžnikový prierez sa rovnica (5.10) zjednoduší na tvar 

𝑤 = 𝑣 ± √𝑔 ∙ (𝑦 −
3

2
ℎ +

ℎ2

2𝑦
). (5.11) 

V prípade nízkych vĺn je výška čela vlny oproti hĺbke 𝑦 malá. Preto je aj prírastok, či úbytok 

plochy ∆𝑆 zanedbateľný voči pôvodnej ploche 𝑆. Tak môžeme v čitateľoch vzťahov (5.8) a 

(5.10) uvažovať ∆𝑆 =̇ 0 a v oboch prípadoch dostávame rovnaký zjednodušený tvar 

𝑤 ≈ 𝑣 ± √𝑔 ∙ (
𝑆

∆𝑆
∙ ℎ + 𝑧𝑇). (5.12) 

Dosadením za 
ℎ

∆𝑆
=

1

𝐵
 a 

𝑆

𝐵
= 𝑦𝑠 a konštatovaním, že hĺbka ťažiska prírastku, či úbytku 𝑧𝑇 plochy 

∆𝑆 je zanedbateľná voči strednej hĺbke, dostávame vzťah pre postupovú rýchlosť nízkych vĺn  

𝑤 ≈ 𝑣 ± √𝑔 ∙ 𝑦𝑠 (5.13) 
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𝑤 ≈ 𝑣 ± √𝑔 ∙ 𝑦. (5.14) 

 Zo vzťahov (5.8), (5.9), (5.10) a (5.11) vidíme, že postupová rýchlosť závisí od ďalšieho 

neznámeho parametra čela rázovej vlny a to od výšky čela rázovej vlny. Tým vzniká rovnica 

o dvoch neznámych. Riešením je sústava rovníc, preto bude ďalšou rovnicou rovnica spojitosti, 

v ktorej vystupuje zmena prietoku 

∆𝑄 = 𝑤 ∙ ∆𝑆 . (5.15) 

Takto možno vypočítať postupovú rýchlosť 𝑤 a výšku čela vlny ℎ pre každý typ vlny. 

Prúdenie v oblasti tela vlny možno považovať za plynule sa meniace. Preto na výpočet 

tela vlny možno použiť jednu z metód Saint-Venantovej rovnice, ktorá bola odvodená pre 

takéto prúdenie. 

Osobitým typom rázovej vlny je takzvaná vlna do prázdneho koryta – prielomová vlna. 

v závislosti Vzniká po otvorení uzáverov prípadne po pretrhnutí hrádze alebo priehrady. Táto 

vlna sa šíri korytom, ktoré nie je naplnené vodou. Postupová rýchlosť takejto vlny, kedy hĺbka 

vody v koryte je 𝑦 = 0, by bola nekonečne veľká, čo fyzikálne nie je možné. Preto na výpočet 

jej parametrov čela nemožno použiť vyššie odvodené vzťahy. V tomto prípade tiež zohrávajú 

významnú úlohu trecie sily, ktoré boli pri odvodení v rovniciach hybnosti zanedbané. 

5.7 Vlny tsunami 

Morské vlny tsunami vznikajú veľkou a náhlou zmenou tvaru vodnej hladiny, ktorej 

najčastejšou príčinou je silné zemetrasenie. Ďalšími príčinami môžu byť svahové zosuvy, 

výbuchy podmorských sopiek, dopady meteoritov do oceánu. Príčinou viac ako 80% všetkých 

tsunami sú však  podmorské zemetrasenia. Deformácia oceánskeho dna spôsobí vydutie hladiny 

– vodný stĺpec, ktorý sa pod vplyvom gravitácie následne zrúti. Tak vzniknú vlny, ktoré sa 

následne, v závislosti od počiatočnej zmeny hladiny, šíria v rôznych smeroch. 

Vlny tsunami sa podstatne líšia od bežných vĺn, ktoré sa zvyčajne nachádzajú na pobreží 

jazier alebo oceánov. Tieto vlny vytvára vietor a v porovnaní s vlnami tsunami sú pomerne 

malé. V prípade týchto vĺn sa vodné častice pohybujú len v hornej vrstve, ich dráhy sú elipsy 

alebo uzatvorené kružnice. Môžeme povedať, že v zásade zostávajú na rovnakom mieste. Pri 

vzniku tsunami dochádza k pohybu veľkých vodných más čo spolu s pomerom vlnovej dĺžky 

voči hĺbke zapríčiní, že u vĺn tsunami prevažuje horizontálny posun celého vodného stĺpca.  

Rozsah skutočného sklzu pri zemetrasení je nanajvýš niekoľko metrov. Tieto pohyby 

litosferických dosiek však prebiehajú pozdĺž zlomov, ktoré sú dlhé niekoľko stoviek 

kilometrov. To zapríčiňuje veľkú vlnovú dĺžku (niekoľko stoviek kilometrov) a malú amplitúdu 

(desiatky centimetrov) vĺn tsunami. Takéto vlny, nazývané dlhé vlny, sa na voľnom mori šíria 

vysokou rýchlosťou (500 – 1000 m/s). Ich rýchlosť je približne daná vzťahom √𝑔ℎ, kde 𝑔 

predstavuje gravitačné zrýchlenie a ℎ hĺbku kľudného mora v danom mieste. Veľká vlnová 

dĺžka a vysoká rýchlosť umožňujú vlnám tsunami dosiahnuť pobrežie len s minimálnou stratou 

energie. So zmenšujúcou sa hĺbkou, rýchlosť vlny klesá a následkom zachovania energie, 

narastá jej výška. Vlna je na plytčine spomalená čo má za následok, že jej zadná časť prípadne 
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neskôr vytvorené vlny, dostihnú a posilnia vlnu pred sebou. Vo väčšine prípadov sa však 

vysoká stena nevytvorí a tsunami sa prejaví, ako prudká záplava. 

V praxi sa na predpovedanie stupňa ohrozenia vlnami tsunami používajú dva hlavné 

prístupy. Jedným z týchto prístupov je snaha simulovať tsunami v reálnom čase. K tomu slúžia 

vstupné údaje zo seizmických, GPS a ďalších meraní. Druhým prístupom je kombinácia výberu 

z databázy vopred vypočítaných výsledkov na základe vstupných údajov získaných priamym 

meraním vĺn v mieste vzniku a ďalšími, napríklad seizmickými údajmi. Oba modeli sa skladajú 

z troch hlavných fáz: 

− modelovanie vzniku tsunami, ktoré je potrebné pre generovanie počiatočných 

údajov pre matematický model, 

− simulácia šírenia vĺn na otvorenom mori, 

− simulácia nábehu vĺn na pevninu. 

Seizmické údaje, údaje z tzv. DART staníc a ďalších bójí sú hlavným zdrojom informácií 

o vznikajúcich vlnách. Staníc DART (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami) je 

momentálne na celom svete asi päťdesiat. Údaje o výkyvoch vo výške hladiny stanice vysielajú 

každých pätnásť sekúnd. Tieto hodnoty sú spätne vypočítavané z tlakových hodnôt nameraných 

na dne oceánu a z údajov o teplote. K bóji sú cez vodu akustickým signálom vysielané hodnoty 

namerané tsunametrom. Bója tieto údaje posiela do dozorných centier využitím satelitného 

systému. Využitie k získavaniu ďalších informácií majú aj slapové stanice na pobreží. 

Seizmické údaje sa v prvom rade mnohokrát používajú v systémoch spoliehajúcich na 

simuláciu v reálnom čase. Dôvodom je, že sa seizmické vlny šíria oveľa rýchlejšie ako vlny 

tsunami. Tieto údaje sú však zdrojom len druhotnej informácie o vzniknutých vlnách, preto sa 

musia invertovať a to pomocou modelu elastickej deformácie dna. Tento model prevažne nie je 

zložitý, používa napríklad obdĺžnikové trhliny, čo je väčšinou dostatočné. Údaje z DART staníc 

sú naopak uprednostňované u systémov používajúcich vopred spočítané scenáre. Na rozdiel od 

seizmických údajov, DART stanice poskytujú priamu informáciu o vlnách, čím odpadá nutnosť 

používať ďalší model na ich spracovanie. Vďaka lineárnemu charakteru tsunami na hlbokom 

mori sú tieto informácie ľahko kombinovateľné, čo je ich ďalšou výhodou. Navyše sú 

v porovnaní so slapovými stanicami rýchlejšie dostupné a bez chýb spôsobených interferenciou 

s pobrežnou geometriou. 

Ochrana pred vlnami tsunami v postihnutých oblastiach spočíva hlavne v informovanosti 

a pripravenosti ich obyvateľstva, s čím sú priamo spojené predpovede, varovania a efektívne 

využitie krajiny. Krajiny, ktoré vlny tsunami postihujú dlhodobo využívajú k ochrane aj 

budovanie pobrežných stien alebo vlnolamov. Keďže náklady na stavbu takýchto ochranných 

opatrení sú vysoké a majú aj iné negatíva, ako napríklad ohrozovanie rybárskeho priemyslu. 

K týmto opatreniam je preto veľmi zaujímavou alternatívou takzvaný land-use, ktorý pracuje 

so správnym rozvrhnutím využitia jednotlivých častí pobrežia. Toto rozvrhnutie prebieha 

v závislosti na predpokladanom pôsobení vĺn tsunami vid. Obr. 5.9. 
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 Obr.  5.9 Land-use – plánovanie pobrežných oblastí [18] 

5.8 Ochrana pred vodným živlom 

Predbežné hodnotenie povodňového rizika sa na celom území SR vykonáva každých 6 

rokov. Správca významných vodohospodárskych vodných tokov spolu 

s hydrometeorologickým ústavom vypracujú hodnotenie, v ktorom určia oblasti s potenciálne 

vysokým povodňovým rizikom. Pre takéto oblasti sa následne vypracujú mapy povodňového 

ohrozenia zobrazujúce možnosti zaplavenia územia a mapy povodňového rizika, ktoré 

obsahujú údaje o potenciálne negatívnych následkoch. Následne sú vypracované plány 

manažmentu povodňového rizika, ktoré obsahujú návrhy na opatrenia znižujúce 

pravdepodobnosť záplav, nepriaznivé následky na ľudské zdravie, životné prostredie, 

hospodársku činnosť a kultúrne dedičstvo. Vo väčšine prípadov ide o preventívne opatrenia 

v krajine a na vodných tokoch. Medzi takéto preventívne opatrenia patria napríklad tie, ktoré 

zmenšujú maximálny prietok povodne, napríklad vodné stavby, úpravy vodných tokov, údržba 

a rekonštrukcia protipovodňových línií a hrádzí. Ďalšími preventívnymi opatreniami sú tie, 

ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu korýt vodných tokov, sem patrí napr.: odstraňovanie 

nánosov z brehových porastov. Medzi preventívne opatrenia patria tiež tie, ktoré spomaľujú 

odtok vody z povodia do vodných tokov, podporujú akumuláciu vody vo vhodných lokalitách 

alebo zvyšujú retenčnú schopnosť povodia. Pri povodňovej situácii charakterizujú mieru 

nebezpečenstva povodne takzvané stupne povodňovej aktivity. V povodňových plánoch sa 

určujú tri stupne povodňovej aktivity:  

− I. stupeň – stav bdelosti, 

− II. stupeň – stav pohotovosti, 

− III. stupeň – stav ohrozenia. 

Stav bdelosti nastáva, keď voda vystúpi z koryta a má tendenciu približovať sa k brehovej čiare. 

Stav pohotovosti sa vyhlasuje v prípade, že voda dosiahne brehovú čiaru a má stúpa. Stav 

ohrozenia sa vyhlasuje, ak stav pohotovosti na ohradzovanom vodnom toku trvá 20 dní alebo 

začne premokať hrádza.  
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6 Vodné nádrže 
Táto kapitola čerpá zo zdrojov [14], [15], [16], [17]. Vodné nádrže na Slovensku sú podľa 

§ 52 vodného zákona, jedným z typov vodných stavieb umožňujúcich osobité využívanie vôd 

alebo iné nakladanie s nimi. Takéto vodné diela plnia viacero funkcií: chránia oblasti pred 

povodňami, zásobujú priemysel alebo poľnohospodárstvo vodou, vyrovnávajú nerovnomerné 

prietoky v toku počas roka, môžu slúžiť k rekreácii alebo športu a podobne. Ako súčasť 

vodných elektrární slúžia k akumulácii a výrobe elektrickej energie. 

6.1 Rozdelenie vodných stavieb 

Podstatou kategorizácie vodných stavieb v Slovenskej republike je odhad faktoru rizika 

F, vyplývajúceho z ich existencie. Podľa hodnoty faktoru rizika sa vodným stavbám prisudzujú 

kategórie nasledovne:  

I. kategória – F ≤ 1000 

II. kategória – 150 ≤ F < 1000 

III. kategória – 15 ≤ F < 150 

IV. kategória – F < 15. 

Do I. a II. kategórie spadajú predovšetkým energetické a vrcholové vodné stavby, ako aj 

najväčšie vodárenské nádrže. V III. kategórii sa najmä jedná o menšie priehrady nádrží určené 

k závlahám a ochranné hrádze. Do IV. kategórie sa radia rybníky, malé vodné elektrárne, 

protipožiarne a zasnežovacie nádrže.  

6.2 Vznik a vplyv vĺn na vodných nádržiach 

Počas prevádzky sú brehy vodných nádrží vystavené procesu pretvárania – dochádza 

k zmenám ich tvaru. K veľkým zmenám dochádza najme v oblastiach, kde sa vodná hladina 

stretáva s brehom. Tu dochádza k ústupu brehovej časti práve pôsobením vĺn. Tento jav sa 

nazýva vlnová abrázia. Dochádza k nej pri určitých podmienkach, a ide o mechanické 

rozrušovanie a obrusovanie povrchu hornín pod vplyvom vlnenia v kombinácii s prenosom 

a ukladaním uvoľneného materiálu. Tvar, veľkosť a miera do akej sa breh pretvorí abráziou 

závisia hlavne od útvarov pokrývajúcich breh a geomorfologických pomerov (sklon brehu). 

Príčinami vzniku vlnovej abrázie sú: 

− vlnenie spôsobené vetrom, 

− vlnenie spôsobené lodnou dopravou, 

− kolísanie hladiny v nádrži 

− zamŕzanie a topenie vody v nádrži, 

− vplyv pohybu ľadových krýh, 

− iné pôsobiace faktory. 

Sila vlnovej abrázie brehov do značnej miery presahuje objem iných eróznych procesov. Jej 

činnosť spôsobuje pomerne veľké škody, ako napr.: ústup línie brehu na úkor pobrežných 

pozemkov, ohrozuje stabilitu komunikácií, budov a iných objektov v jej blízkosti, na strmých 

svahoch môže zapríčiniť zosuvy pôdy, napomáha zanášaniu nádrže odplaveným materiálom, 

zhoršuje rekreačné a športové využitie nádrže, porušuje prirodzený rámec pobrežnej krajiny, 

narušuje estetický vzhľad a iné. 
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7 Experiment 
Celý experiment prebiehal na meracej trati zobrazenej na Obr. 7.1. V experimente sa 

pracovalo s už vyrobeným kanálom, do ktorého boli navrhnuté tri typy prekážok vid. Obr. 7.2. 

Prúdením vody cez tieto prekážky vznikali pozorované vlny. Najskôr boli do kanálu 

umiestňované prekážky každá zvlášť v rôznych miestach kanálu pri rozdielnych prietokoch. 

Potom sa do kanálu umiestňovali rôzne kombinácie dvojíc prekážok so zámerom zistiť, ako sa 

navzájom ovplyvňujú, to však bolo obmedzené dĺžkou kanálu. 

7.1 Použité vybavenie 

− kanál z plexiskla, dĺžka: 1 025 mm, prierez: 150 x 150 mm, hrúbka stien: 38 mm 

− trojica prekážok z PVC – U  

− časť slúžiaca k ustáleniu hladiny vody pred vstupom do pozorovacej časti kanálu 

− prietokomer, typ: MQI 99 – C, svetlosť: DN 32, výrobné číslo: 08550, Q max: 4 l/s 

− čerpadlo SIGMA, typ: 32 – CVI – 3 – LH – 100 – , Qr: 1,75 l/s 

− zrkadlový fotoaparát Nikon D300s 

− svetlá McLED Troll 50W, typ: TR50E230CW120, svetelný tok: > 3 500 Lm 

− svetlo LED Aputure Amaran AL 5286 

− napájacia nádrž 

− dve pružinové a jedna stolárska svorka 

7.2 Schéma a popis meracej trate 

 

Obr. 7.1 Schéma meracej trate experimentu  
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Voda bola čerpaná z nádrže umiestnenej pod meracou traťou cez prietokomer umožňujúci 

reguláciu prietoku a upokojujúcu časť trate. Tá slúžila k ustáleniu hladiny po prechode 

z potrubia s kruhovým prierezom do kanála so štvorcovým prierezom. Ďalej prúdila do 

priehľadného kanála, kde prebiehalo pozorovanie vĺn spôsobených prekážkami. Odtiaľ padala 

voda späť do nádrže cez zábranu pripevnenú ku koncu kanála dvojicou pružinových svoriek. 

Zábrana bola použitá z dôvodu zlepšenia pozorovania vĺn. Ku kanálu boli pripevnené dve 

meradlá slúžiace k odčítavaniu výšky hladiny pred a za vzniknutou vlnou. Pozorovanie bolo 

dokumentované fotoaparátom a celá trať bola pre skvalitnenie fotografií osvetlená dvojicou 

svetiel. 

 

Obr. 7.2 Typy prekážok a ich rozmery v milimetroch 

7.3 Jednotlivé merania 

Celý experiment možno rozdeliť do dvoch častí. V prvej časti boli prekážky do koryta 

umiestňované samostatne pričom sa sledovala výška hladiny pred prepadom pri maximálnom 

a polovičnom prietoku. Nakoniec sa vypočítal koeficient prepadu 𝜇. V druhej časti sa do kanálu 

vkladali kombinácie prekážok a pozorovalo sa ich vzájomné ovplyvňovanie. K 

všetkým výpočtom boli použité tieto vzťahy: 

𝜇 =
𝑞

√2𝑔
∙ ℎ0𝑥

−
3
2 , (7.1) 

kde 𝑞 =
𝑄

𝑏
 ,je merný prietok (𝑏 je šírka koryta), 𝑔 gravitačné zrýchlenie, 

ℎ0𝑥 = ℎ +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2𝑔
 [m], (7.2) 

kde ℎ je výška hladiny nad prepadovou hranou a 
𝛼∙𝑣0

2

2𝑔
 predstavuje rýchlostnú výšku, 𝛼 je 

Corilisovo číslo, vo výpočtoch bolo použité 𝛼 = 1,1 a 𝑣0 [m/s] je stredná prierezová rýchlosť 

v priereze koryta 

𝑣0 =
𝑞

ℎ1
 , (7.3) 

kde ℎ1 je výška hladiny pred prekážkou. 

7.3.1 Prvá časť 

V prvom meraní bola použitá prekážka 1) – zatopený schod vid. Obr. 7.2. Bola 

umiestnená 535 mm od výtoku z kanálu a upevnená stolárskou svorkou. Zábrana na výtoku 
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bola nastavená na výšku 30 mm. Namerané a vypočítané hodnoty sú zaznamenané v tabuľke, 

vid. Tab. 7.1. 

Tab. 7.1 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri max. prietoku prekážkou 1) 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5176 1,85 8,2 5,7 150 0,012333 0,1504065 0,03327 0,459072 
2 5177 1,85 8,2 5,8 150 0,012333 0,1504065 0,03327 0,459072 
3 5178 1,85 8,2 5,6 150 0,012333 0,1504065 0,03327 0,459072 
4 5179 1,85 8,1 5,8 150 0,012333 0,1522634 0,032301 0,479872 
5 5180 1,85 8,2 5,8 150 0,012333 0,1504065 0,03327 0,459072 

 

Tab. 7.2 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri polovičnom prietoku prekážkou 1) 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5191 0,91 7 4,7 150 0,006067 0,0866667 0,020422 0,469558 
2 5192 0,9 7 4,7 150 0,006 0,0857143 0,020412 0,464713 
3 5193 0,9 7 4,8 150 0,006 0,0857143 0,020412 0,464713 
4 5194 0,9 7 4,7 150 0,006 0,0857143 0,020412 0,464713 
5 5195 0,91 7 4,8 150 0,006067 0,0866667 0,020422 0,469558 

 

Priemerná hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku je 𝜇 = 0,46323. Pri polovičnom 

prietoku je 𝜇 = 0,46665.  

 

Obr.  7.3 Vlny pozorované pri max. prietoku prekážkou 1) 

 

Obr.  7.4 Vlny pozorované pri polovičnom prietoku prekážkou 1) 
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Ako druhá bola použitá trojuholníková prekážka 2), ktorá bola postupne umiestnená do 

troch polôh. Jej vzdialenosť od výtoku z kanálu bola 622 mm. Orientovaná bola poľa Obr.  7.5 

a upevnená stolárskou svorkou. Zábrana na výtoku mala výšku 50 mm. Namerané hodnoty boli 

zapísané do tabuľky a použité k výpočtu koeficientu prepadu 𝜇 vid. Tab. 7.3 a Tab. 7.4. 

 

Obr.  7.5 Prekážka 2) v polohe 1 

Tab. 7.3 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri max. prietoku prekážkou 2) 

v polohe 1 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5243 1,85 8,4 7,4 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

2 5244 1,85 8,4 7,4 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

3 5245 1,85 8,4 7,4 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

4 5246 1,85 8,4 7,4 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

5 5247 1,85 8,4 7,4 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

 

Tab. 7.4 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri polovičnom prietoku prekážkou 2) 

v polohe 1 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5248 0,92 7 6,3 150 0,006133 0,087619 0,020431 0,474393 

2 5249 0,91 7 6,3 150 0,006067 0,086667 0,020422 0,469558 

3 5250 0,91 7 6,3 150 0,006067 0,086667 0,020422 0,469558 

4 5251 0,91 7 6,3 150 0,006067 0,086667 0,020422 0,469558 

5 5252 0,91 7 6,3 150 0,006067 0,086667 0,020422 0,469558 

 

Priemerná hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku je 𝜇 = 0,42165. Pri polovičnom 

prietoku je 𝜇 = 0,47053.  

 

Obr.  7.6 Vlny pozorované pri max. prietoku prekážkou 2) v polohe 1 

Q 
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Obr.  7.7 Vlny pozorované pri polovičnom prietoku prekážkou 2) v polohe 1 

Následne bola prekážka 2) orientovaná podľa Obr.  7.8. Hodnoty namerané pri max, 

a polovičnom prietoku sú zaznamenané v Tab. 7.5 a Tab. 7.6. 

 

Obr.  7.8 Prekážka 2) v polohe 2 

Tab. 7.5 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri max. prietoku prekážkou 2) 

v polohe 2 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5272 1,86 8,4 7,8 150 0,0124 0,147619 0,035223 0,423696 

2 5273 1,86 8,4 7,9 150 0,0124 0,147619 0,035223 0,423696 

3 5274 1,85 8,4 7,8 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

4 5275 1,85 8,3 7,6 150 0,012333 0,148594 0,034239 0,439711 

5 5276 1,85 8,4 7,7 150 0,012333 0,146825 0,03521 0,421654 

 

Tab. 7.6 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri polovičnom prietoku prekážkou 2) 

v polohe 2 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q   

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5278 0,9 7 6,6 150 0,006 0,085714 0,020412 0,464713 

2 5279 0,9 7 6,6 150 0,006 0,085714 0,020412 0,464713 

3 5280 0,91 7 6,7 150 0,006067 0,086667 0,020422 0,469558 

4 5281 0,9 7,1 6,7 150 0,006 0,084507 0,021401 0,432891 

5 5282 0,9 7 6,8 150 0,006 0,085714 0,020412 0,464713 

 

Priemerná hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku je 𝜇 = 0,42608. Pri polovičnom 

prietoku je 𝜇 = 0,45932.  

Q 
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Obr.  7.9 Vlny pozorované pri max. prietoku prekážkou 2) v polohe 2 

 

Obr.  7.10 Vlny pozorované pri polovičnom prietoku prekážkou 2) v polohe 2 

Posledná poloha prekážky 2) je znázornená na Obr.  7.11. Hodnoty namerané pri max, 

a polovičnom prietoku sú v Tab. 7.7 a Tab. 7.8. 

 

Obr.  7.11 Prekážka 2) v polohe 3 

Tab. 7.7 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri max. prietoku prekážkou 2) 

v polohe3 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q    

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5256 1,86 6,4 5,1 150 0,0124 0,19375 0,030751 0,519392 
2 5257 1,85 6,4 4,9 150 0,012333 0,1927083 0,030729 0,51717 
3 5258 1,85 6,4 5,2 150 0,012333 0,1927083 0,030729 0,51717 
4 5259 1,85 6,6 5,1 150 0,012333 0,1868687 0,032604 0,473192 
5 5260 1,85 6,5 5,1 150 0,012333 0,1897436 0,031665 0,4944 

 

 

 

 

 

Q 
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Tab. 7.8 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri polovičnom prietoku prekážkou 2) 

v polohe 3 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q    

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5261 0,92 5,4 4,1 150 0,006133 0,1135802 0,019369 0,513948 

2 5262 0,91 5,3 4 150 0,006067 0,1144654 0,01838 0,549926 

3 5263 0,91 5,4 4,1 150 0,006067 0,1123457 0,019353 0,508978 

4 5264 0,91 5,4 3,9 150 0,006067 0,1123457 0,019353 0,508978 

5 5265 0,91 5,4 4,1 150 0,006067 0,1123457 0,019353 0,508978 

 

Priemerná hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku je 𝜇 = 0,50426. Pri polovičnom 

prietoku je 𝜇 = 0,518162. 

 

Obr.  7.12 Vlny pozorované pri max. prietoku prekážkou 2) v polohe 3 

 

Obr.  7.13 Vlny pozorované pri polovičnom prietoku prekážkou 2) v polohe 3 

Posledná samostatne použitá prekážka bola prekážka 3), vzdialená od konca kanálu 625 

mm, zaistená stolárskou svorkou. Koncová zábrana bola vysoká 20 mm. Namerané hodnoty 

a výsledky sú v tabuľkách Tab. 7.9 a Tab. 7.10. 

Tab. 7.9 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri max. prietoku prekážkou 3) 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q    

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5410 1,85 5,4 4,5 150 0,012333 0,2283951 0,021572 0,879244 
2 5411 1,85 5,4 4,5 150 0,012333 0,2283951 0,021572 0,879244 
3 5412 1,85 5,4 4,7 150 0,012333 0,2283951 0,021572 0,879244 
4 5413 1,85 5,4 4,6 150 0,012333 0,2283951 0,021572 0,879244 
5 5414 1,85 5,4 4,6 150 0,012333 0,2283951 0,021572 0,879244 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Dominika Kajánková 

Šíření vln na otevřené hladině  

 

45 

 

Tab. 7.10 Namerané hodnoty, medzivýsledky a výsledky pri polovičnom prietoku prekážkou 3) 

Meranie 

č. 
fotka 

č. 
Q 

[l/s] 
h1 

[cm] 
h2 

[cm] 
b 

[mm] 
q    

[m2/s] 

 

  

 

  

 

  

1 5425 0,98 4,4 3,6 150 0,006533 0,1484848 0,009882 1,502233 
2 5426 0,98 4,4 3,5 150 0,006533 0,1484848 0,009882 1,502233 
3 5427 0,98 4,3 3,6 150 0,006533 0,151938 0,00894 1,745749 
4 5428 0,98 4,4 3,5 150 0,006533 0,1484848 0,009882 1,502233 
5 5429 0,98 4,5 3,6 150 0,006533 0,1451852 0,010828 1,309801 

 

Priemerná hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku je 𝜇 = 0,87924. Pri polovičnom 

prietoku je 𝜇 = 1,5125. 

 

Obr.  7.14 Vlny pozorované pri max. prietoku prekážkou 3) 

 

Obr.  7.15 Vlny pozorované pri polovičnom prietoku prekážkou 3) 

Nami navrhnutú trať využili k podobnému meraniu aj študenti piateho ročníku z odboru 

fluidného inžinierstva Viktora Kaplana. Pri meraní pracovali s prekážkami 1) a 2), pričom pre 

prekážku 2) použili polohy 1 a 2 a nepoužívali zábranu na konci kanála. Sledovala sa výška 

hladiny pred prepadom pri piatich rôznych prietokoch v rozmedzí 1,85 – 0,6 l/s. Z týchto údajov 

bola následne vypočítaná priemerná hodnota koeficientu prepadu pre každú použitú prekážku 

a jej polohu. Pri prekážke 1) bola priemerná hodnota koeficientu prepadu 𝜇 = 0,572, hodnota 

koeficientu prepadu pri max. prietoku 𝜇 = 0,459 a pri polovičnom prietoku 𝜇 = 0,464. 

U prekážky 2) v polohe 1 bola priemerná hodnota koeficientu prepadu 𝜇 = 0,512, koeficient 

prepadu pri max. prietoku 𝜇 = 0,502 a pri polovičnom prietoku 𝜇 = 0,541. V treťom prípade 

bola prekážka 2) obrátená do polohy 2. Priemerná hodnota koeficientu prepadu bola                  

𝜇 = 0,508, hodnota koeficientu prepadu pri max. prietoku 𝜇 = 0,502 a pri polovičnom 

prietoku 𝜇 = 0,500. 
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7.3.2 Druhá časť 

V druhej etape experimentu boli pozorované kombinácie prekážok v rôznych 

vzdialenostiach od seba. Ako prvé boli použité prekážky 1) a 2). Vzdialenosť prekážky 1) bola 

328 mm od výtoku a prekážky 2) 638 mm. Zábrana na konci kanálu bola nastavená na výšku 

50 mm. Ich vzájomné ovplyvňovanie pri max. prietoku možno pozorovať na Obr.  7.16  a pri 

polovičnom prietoku na Obr.  7.17. Keď porovnáme Obr.  7.16 s Obr.  7.9 vidíme, že prekážka 

1) predĺžila zvlnenú časť hladiny spôsobenú prekážkou 2) to isté môžeme lepšie vidieť pri 

porovnaní videí 1 a 2 uložených na CD v prílohe 1. Pri polovičnom prietoku už prekážka 1) 

nepredlžuje vlnenie spôsobené prekážkou 2), skôr ho utišuje a vytvára vlastné.  Toto môžeme 

lepšie pozorovať na videu 3, kde voda prúdi najskôr s maximálnym pretokom, ktorý je postupne 

znižovaný na polovičný. 

 

Obr.  7.16 Prvá kombinácia prekážok 1) a 2) pri max. prietoku 

 

Obr.  7.17 Prvá kombinácia prekážok 1) a 2) pri polovičnom prietoku 

Potom bola vzdialenosť prekážok zväčšená posunutím prekážky 1) 26 mm od konca kanála. 

Koncová zábrana bola znížená na 25 mm. Z Obr.  7.18 a videa 4 môžeme konštatovať, že v 

tomto prípade plnila prekážka 1) funkciu koncovej zábrany a vlny spôsobené prekážkou 2) 

veľmi neovplyvnila. Toto pozorovanie bolo limitované dĺžkou kanálu, takže už nebolo možné 

pozorovať prúdenie vody za prekážkou 1). Môžeme však predpokladať, že by bolo podobné 

prúdeniu na Obr.  7.3. 
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Obr.  7.18 Druhá kombinácia prekážok 1) a 2) 

Ako ďalšie boli do kanálu umiestnené prekážky 2) a 3), vzdialené od výtoku kanála 638 

mm a 330 mm. Zábrana na konci bola vysoká 26 mm. Pri porovnaní prúdenia s max. prietokom 

na Obr.  7.19 a prúdenia s polovičným prietokom na Obr.  7.20 vidíme, že pri polovičnom 

prietoku je vlnenie menšie ale jeho charakter sa oproti prúdeniu s max. prietokom nezmenil. 

Dokonca v oboch prípadoch môžeme u prekážky dva vidieť ostrú prepadovú hranu 

s prilepeným lúčom, jeho odlepenie možno sledovať pri pokuse so samostatnou prekážkou 2) 

v polohe 2 na videu 5. Prúdenie s max. prietokom pri tejto kombinácii a uložení možno lepšie 

pozorovať na videu 6.  

 

Obr.  7.19 Prvá kombinácia prekážok 2) a 3) pri max. prietoku 

 

Obr.  7.20 Prvá kombinácia prekážok 2) a 3) pri polovičnom prietoku 

Pre ďalšie pozorovanie bola prekážka 3) posunutá bližšie k prekážke 2) do vzdialenosti 562 

mm od výtoku z kanála vid Obr.  7.21 a prietok bol nastavený na polovicu. Prúdenie za 

prekážkou 3) je veľmi podobné tomu na Obr.  7.20, ale kvôli malej vzdialenosti oboch prekážok 

nedošlo k vzdutiu hladiny pred ňou. Iný prípad môžeme vidieť na Obr.  7.22, kedy pri podobnej 
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vzdialenosti oboch prekážok k vzdutiu hladiny došlo. Priebeh oboch pozorovaní zachytávajú 

videá 7 a 8. 

 

Obr.  7.21 Druhá kombinácia prekážok 2) a 3)  

 

Obr.  7.22 Tretia kombinácia prekážok 2) a 3) 

Pri pozorovaní zachytenom na Obr.  7.23 a Obr.  7.24 boli prekážky opäť vo väčšej 

vzdialenosti od seba. Prekážka 2) 625 mm od  konca kanála a prekážka 3) 526 mm. Znovu išlo 

o pozorovanie pro max. a polovičnom prietoku. Oba prípady sú si charakterovo veľmi podobné. 

 

Obr.  7.23 Štvrtá kombinácia prekážok 2) a 3) pri max. prietoku 
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Obr.  7.24 Štvrtá kombinácia prekážok 2) a 3) pri polovičnom prietoku 

 

7.4 Diskusia 

V prvej časti experimentu sa určovala hodnota koeficientu prepadu 𝜇. Pri porovnaní je 

jeho hodnota 𝜇 = 0,42165 najnižšia u prekážke 1) v polohe 1. Najvyššia hodnota 𝜇 = 1,5125 

vyšla u prekážky 3). Vo všetkých meraniach veľkosť 𝜇 s klesajúcim prietokom rastie. 

Rozdielnosť v mojich výsledkoch a výsledkoch študentov piateho ročníka odboru fluidného 

inžinierstva Viktora Kaplana mohla byť spôsobená použitím resp. nepoužitím zábrany na konci 

kanálu. 

V druhej časti experimentu, sa sledovalo vzájomné pôsobenie rôznych kombinácií 

prekážok pri max. a polovičnom prietoku. Len v jednom pozorovanom prípade zníženie 

prietoku na polovicu spôsobilo zmenu charakteru vlnenia na hladine oproti prúdeniu pri max. 

prietoku. Vo všetkých ostatných prípadoch sa charakter prúdenia pri zmene prietoku na 

polovičný nezmenil. Samozrejme bolo možné pozorovať rozdiel vlnenia na hladine voči 

použitiu len jednej prekážky.  
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8 ZÁVER 
V tejto práci sme sa najskôr zoznámili so základnými pojmami hydromechaniky, 

základnými vlastnosťami tekutín a ich výpočtami. Vysvetlili sme si Lagrangeovu a Eulerovu 

metódu a ako obe popisujú pohyb tekutiny. Odvodili sme rovnicu kontinuity a Eulerovu 

rovnicu hydrodynamiky – dve z piatich rovníc, prislúchajúcich piatim premenným pomocou, 

ktorých je možné popísať stav prúdiacej ideálnej kvapaliny. Na tento teoretický úvod sme 

nadviazali základným rozdelením prúdenia a jeho charakteristikou. Vysvetlili sme si, ako určiť 

typ prúdenia pomocou Reynoldsovho experimentu. Tiež sme bližšie popísali nerovnomerné 

prúdenie. Nami stanovené ciele sme naplnili v kapitole 5 a 6. V týchto kapitolách sme rozdelili 

vlny do dvoch resp. troch skupín. V prvých dvoch skupinách hovoríme o oscilačných 

a translačných vlnách. Treťou skupinou je náhle sa meniace neustálené prúdenie, ktoré 

nazývame rázovými vlnami. Popísali sme ako tieto jednotlivé typy vĺn vznikajú a v prípade 

oscilačných a translačných vĺn sme si ukázali, ako počítať postupovú rýchlosť vlny a postupovú 

rýchlosť čela vlny. V podkapitole 5.8 sme opísali ochranu pre vodným živlom na území 

Slovenskej republiky. Zistili sme, že v rámci ochrany sa každých šesť rokov vypracováva 

predbežné hodnotenie povodňového rizika. A to vo vzájomnej spolupráci správcu významných 

vodohospodárskych vodných tokov s hydrometeorologickým ústavom. Opatrenia proti 

povodňovým a záplavovým vlnám možno z veľkej časti robiť len preventívne. 

Najefektívnejším opatrením by mohla byť správna kombinácia predbežného hodnotenia 

povodňového rizika, čo najpresnejšie vypracovanie plánov s tým spojených a vhodne zvolené 

predbežné opatrenia, akými sú vodné stavby, úpravy vodných tokov, údržba a rekonštrukcia 

protipovodňových línií a hrádzí, odstraňovanie nánosov z brehových porastov, opatrenia, ktoré 

spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, podporujú akumuláciu vody vo vhodných 

lokalitách alebo zvyšujú retenčnú schopnosť povodia. Rovnako sme si predstavili stupne 

povodňovej aktivity, ktoré sa vyhlasujú v prípade, že je už ohrozenie povodňou aktuálne. 

V kapitole 6 sme si priblížili jedno z preventívnych opatrení proti povodniam, a to vodné 

nádrže. Ukázali sme, že okrem ochrany môžu plniť aj iné funkcie, napríklad: vyrovnávajú 

nerovnomerné prietoky v toku počas roka, zásobujú priemysel alebo poľnohospodárstvo vodou, 

môžu slúžiť k rekreácii alebo športu a podobne. Ako súčasť vodných elektrární slúžia tiež 

k akumulácii a výrobe elektrickej energie. Zamerali sme sa aj na to, ako sú tieto vodné stavby 

ovplyvňované vlnami tvoriacimi a šíriacimi sa na ich hladine. Môžeme tiež predpokladať, že 

veľké vlny, ktoré môžu vzniknúť na hladinách veľkých vodných nádrží, nevzniknú na malých 

vodných nádržiach, pretože nemajú dostatočne veľkú rozbehovú vzdialenosť. Z tohto hľadiska 

sa menšie vodné nádrže javia ako vhodnejšie predbežné opatrenie. Posledná kapitola tejto práce 

sa venuje opisu experimentu na nami navrhnutej meracej trati. V tejto kapitole je opísaná 

meracia trať a vybavenie, ktoré bolo pri experimente použité. Experiment pozostáva z dvoch 

častí. V prvej sa určoval koeficient prepadu 𝜇 u jednotlivých prekážok. V druhej časti sa 

pozorovali kombinácie prekážok a ich vzájomné ovplyvňovanie. Výsledky z prvej časti sme 

porovnali s výsledkami študentov piateho ročníka odboru fluidného inžinierstva Viktora 

Kaplana, ktorý na tejto trati robili podobný experiment. Výsledky oboch meraní sa mierne líšili. 

Tento rozdiel mohol byť spôsobený, tým že v jednom prípade sa pri meraní nepoužila zábrana 

na konci a v druhom použitá bola. Túto zábranu sme použili, aby sme mohli lepšie pozorovať 

vlny, ktoré sa pri meraní tvorili. Následne sme mohli tieto vlny porovnávať s vlnami ktoré 

vytvorili rôzne kombinácie prekážok. Táto práca môže slúžiť k získaniu základných informácií 

týkajúcich sa vĺn na otvorenej hladine, ich šíreniu a prípadnej ochrane pred ich negatívnym 

dopadom.  
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Symbol Veličina Jednotka 

p Tlak 𝑃𝑎 

𝜌 Hustota 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

T Termodynamická teplota 𝐾 

𝑣 Rýchlosť 𝑚 ∙ 𝑠−1 

F Sila 𝑁 

S Plocha 𝑚2 
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g Gravitačné zrýchlenie 𝑚 ∙ 𝑠−2 

h Výška 𝑚 

m Hmotnosť 𝑘𝑔 

V Objem 𝑚3 

a Rýchlosť zvuku 𝑚 ∙ 𝑠−1 

t Čas 𝑠 
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y Hĺbka 𝑚 

𝜇 Koeficient prepadu − 

q Merný prietok 𝑚2 ∙ 𝑠−1 

𝛼 Coriolisovo číslo − 
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