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1. ÚVOD 

Vývoj lidské společnosti je od počátku zasáhnut rozvíjením vzájemných vztahů a styků, které 

vyžadovaly vytváření trvalé i dočasné dopravní trasy. Na těchto trasách byl člověk nucen 

překonávat přírodní překážky, které mu znesnadňovaly plynulost pohybu. Proto se velice rychle 

stal stavitelem mostů, které mu dopomohly a dopomáhají k jednoduššímu a plynulejšímu pohybu 

– cestování. 

Dnešní mostní konstrukce se navrhují jinými postupy a z odlišných materiálů, ale plní stále stejnou 

funkci jako před stovkami let. Za tuto dobu mostní konstrukce odolávají spoustě extrémní zátěže 

v důsledku lidské činnost a nezvladatelných situacích, které způsobují extrémní přírodní jevy nebo 

jejich důsledky. 

Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na modelu 

přelévané mostní konstrukce. Stanovení hydrodynamického zatížení se jeví jako velice důležitý 

faktor. Toto hydrodynamické zatížení může být způsobené přírodními jevy, kdy hladina vody 

v korytě dosáhne výšky konstrukce a začne se jí dotýkat a se stoupající hladinou voda začne 

působit na konstrukci, nebo ji dokonce začne přelévat. Tyto jevy nastávají při zvýšených 

povodňových průtocích zejména na malých vodních tocích. [1]  

 

 

Obr. 1) Kamenný most v Písku – nejstarší dochovaný kamenný most v ČR [2] 
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2. MOSTNÍ OBJEKT 

Mostní objekt je stavební dílo, které je součástí jedné, nebo více komunikací (pozemní, 

železniční, ale třeba také potrubí apod.) nahrazující její zemní těleso tam, kde chybí, a kde je 

potřeba přírodní, či umělou překážku překonat. [1], [3] 

Z hlediska rozměru světlosti objektu rozlišujeme mostní objekty na mosty a propustky. O mostu 

hovoříme, pokud je jeho světlá šířka pod mostem větší jak 2 m. Jestliže není, jedná se o propustek. 

[4] Toto rozdělení popisuje zmiňovaná norma. Tvrzení ovšem není zcela správné. Z hydraulického 

hlediska a rozpoznání hydraulicky krátkého a dlouhého potrubí vždy záleží na velikosti 

zmiňovaných ztrát. Jestli například místní ztráty nejsou vůči místním zanedbatelné, či naopak. 

Mostní objekt se dá rozdělit na dvě základní části. Je to vrchní a spodní stavba. 

Vrchní stavba je tvořena nosnou konstrukcí a přejížděným mostním svrškem. Hlavní prvky vrchní 

stavby jsou: hlavní nosná konstrukce, mostovka, ztužení, ložiska a klouby, dilatační (mostní) 

závěry.  V mnoha případech jsou jednotlivé části řešeny vzájemně, například u deskových mostů, 

kde je deska současně s mostovkou i hlavní nosnou konstrukcí. 

Spodní stavba mostního objektu je tvořena ze samotných mostních podpěr a ze základů. Stejně 

jako vrchní nosná konstrukce patří spodní stavba z funkčního hlediska k důležitým součástem 

mostního objektu. Z hlediska jejího umístění a návrhu určitého typu konstrukce ovlivňuje do 

značné míry finanční náklady a estetický vzhled celého mostního objektu. Krajní – koncové 

podpěry se nazývají opěry.  Vnitřní – mezilehlé podpěry se nazývají podle typu a tvaru (sloupy, 

stojky, pilíře, stěny, …) [5]. 

Části konstrukce jako jsou zábradlí, svodidla, odvodňovací, osvětlovací a revizní zařízení, ochranné 

kryty, potrubí, elektroinstalace apod. jsou nazývány jednotným názvem mostní vybavení. 

 

Obr. 2) Hlavní části mostního objektu [3] 
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2.1 Rozdělení propustků a mostů [3] 

Mostní objekty se dají rozdělit podle kritérií. 

Pokud se jedná o kritéria, která vycházejí z obecných funkcí a uspořádání, jedná se o tzv. druhy. 

Na základě vlastností mostní konstrukce rozdělujeme objekty na jednotlivé typy. 

2.1.1 Propustky [6] 

Z hydraulického hlediska se za propustky považují často i mosty malých rozpětí, zřizované 

ponejvíce v násypech pro převedení vodních toků. Propustky svým po počtem tvoří podstatnou 

část mostních objektů, proto je nutné jim věnovat vzhledem k jejich hospodárnému významu 

stejnou pozornost jako mostům.  

• Dle konstrukčního uspořádání se propustky dělí na: trubní, deskové, rámové, klenbové a 

ostatní. 

• Podle stavebního materiálu: kamenné, betonové, cihelné, ocelové, plastové, … 

• Podle provedené konstrukce: monolitické a prefabrikované 

• Podle vnitřního tvaru: kruhové, čtyřúhelníkové, tlamové, vejčité a jiné. 

• Podle polohy osy propustku k ose komunikace: kolmé, šikmé a rovnoběžné 

• Podle polohy propustku v tělese komunikace: s přesypávkou a bez přesypávky 

2.1.2 Mosty [3] 

Druhy mostů lze rozdělit dle: 

• materiálu (dřevěné, kamenné, cihelné, betonové, kovové a ocelobetonové) 

• druhu dopravy (pozemní, drážní, kombinované, pro chodce, průmyslové, zvláštní) 

• druhu překážky (nadjezdy, říční, inundační, viadukty, estakády) 

• určené doby trvání (trvalé, dočasné, rozebíratelné) 

• možnosti přemisťování (pevné, pohyblivé, plovoucí) 

• geometrie průřezu v půdorysu (kolmé, šikmé) 

• průběhu trasy na mostě (přímé, půdorysně zakřivené) 

Typy mostů lze rozdělit dle: 

• počtu polí (o jednom poli, o více polích) 

• podle statického působení nosné konstrukce (deskové, trámové, obloukové, rámové, 

visuté, zavěšené) 

• působení podpěry (se svislými tlaky, se šikmými podporovanými tlaky) 

• polohy mostovky (s horní, zapuštěnou, mezilehlou a dolní) 

Dle typu hmotné podstaty hlavní nosné konstrukce: 

• mosty nemasivní (ocelové) 

• mosty masivní (betonové, zděné) 

Dle druhu zatížení: 

• stálá (vlastní tíha nosné konstrukce, ostatní stálá zatížení) 

• proměnná (klimatická (teplota, vítr, sníh), Geotechnická (zemní tlak, poklesy podpor), 

zatížení dopravou) 

• mimořádná (výbuchy, nárazy, …) 
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3. ROZBOR PROBLÉMU 

Při návrhu mostních konstrukce je potřeba zvážit mnoho parametrů, které jsou 

rozhodující pro životnost konstrukce mostu, ale i pro jeho správné působení a odolnost proti 

jednotlivým zatížením. Tato práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického 

zatížení na modelu přelévané mostovky. Správné stanovení hydrodynamického  zatížení je 

důležitým faktorem pro správný a spolehlivý návrh mostního objektu, a proto jsou zjíštěné 

výsledky přínosem pro návrhy v praxi. 

Mostní objekty se běžně navrhovaly a dnes stále navrhují na stav, kdy se nepředpokládá, 

že bude mostní konstrukce – mostovka přelévána. Přes to se stále častěji setkáváme s faktem, kde 

je mostní objekt zatěžován čím dál tím většími nárazovými - extrémíni průtoky, na které není 

stavba dimenzována. Tyto průtoky jsou způsobené nevhodným zemědělským hospodařením, 

pozemkovými úpravami, špatnou revitalizací recipientů, zástavbou zpevněných ploch, abscencí 

zasakovacích zařízení apod. Nevhodné úpravy způsobují, že srážky, které dopadají na tyto povrchy 

v jednotlivých povodích, nejsou vsakovány na místě, ale jsou odváděny přímou cestou do 

vodotečí. Takový kulminovaný průtok na své trase rychle sílí a způsobuje zatížení mostních 

konstrukcí, které při návrhu konstrukce nebyly vůbec zvažovány.  

Mostní objekty, zejména jejich výškové a půdorysné uspořádnání a jejich umístění do 

terénu ve vztahu k vodním tokům a přilehlé údolní nivě, by s měly navrhovat tak, aby nevytvářely 

překážku přirozenímu odotku vody při všech odtokových stavech, které se mohou vyskytnout 

s významnou pravděpodobností za období fyzické životnotsi mostního objektu. Snahou také je, 

aby spodní stavba nezasahovala do vodního toku a negativním způsobem neovlivňovala proudění 

v korytě. 

Návrh mostního objektu se řídí normou ČSN 73 6201 [7] a přepisem normy TP 204 [8]. 

Norma popisuje požadavky na prostorové uspořádání jednotlivých částí mostních objektů, jejich 

prostorové úspořádání a jíné. Dále požaduje dodržení minimální volné výšky - MVV1 nad 

návrhovou hladinou – NH2 a kontolrolní návrhové hladiny -  KNH3. Tyto hladiny NH a KNH jsou 

stanoveny dle zatřídění mostního objektu do kategorie(Kap. 3.1.). 

 

Obr. 3) Řez mostovkou společně s návrhovými parametry MVV, NH, KNH 

 
1 MVV – minimální volná výška, jedná se o je návrhový parametr mostních otvorů přes vodní překážku, určující nejmenší 

přípustnou svislou vzdálenost mezi návrhovou nebo kontrolní návrhovou hladinou a nejnižším místem konstrukce  mostního objektu 
2 NH - Návrhová hladina, jedná se o úroveň hladiny při návrhovém průtoku 
3 KNH – Kontrolní návrhová hladina, jedná se o úroveň hladiny při kontrolním návrhovém průtoku 
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Dalšími návrhovými parametry jsou návrhový průtok - NP4  a kontrolní návrhový průtok – 

KNP5. Těmto průtokům odpovídají v daném profilu příslušné hladiny (viz výše). 

NP je dán dle příslušného dopravního významu mostního objektu v závislosti funkci 

překročení ročních kulminačních průtoků pro pravděpodobnosti odpovídající dobám opakování. 

Udávají se číselně pro vybrané hodnoty doby opakování n = 1 ,2 ,5 , 10, 20, 50 a 100 let. [9]  

Nejmenší přípustné NP, KNP a minimální volné výšky nad návrhovými hladinami jsou 

uvedeny v tabulce č. 1 pro jednotlivé návrhové kategorie mostních objektů. Navrhované mostní 

objekty se člení podle dopravně strategického významu pozemní komunikace či dráhy, kterou 

převádějí, podle jejich výhledového provozního zatížení, nahraditelností zničeného objektu, 

objížďkami a odhadovaného rozsahu druhotných škod z přerušení dopravy při výluce provozu 

mostního objektu.  

Aktualizací normy [7] v roce 2008 se zvýšily nároky na návrhové parametry. Zvláště se 

zvýšil požadavek na převedení NP a byl zaveden KNP, ale požadavek na velikost volné výšky (MVV) 

zůstal zachován stejný. To způsobuje, že pokud nelze provést úprava nivelety koryta, či nivelety 

komunikace, jsou projektanti vytavení skutečnosti, kdy nemohou dodržet normové požadavky na 

dodržení návrhových parametrů – zvláště volné výšky. Norma [7] v tomto případě, kdy není možné 

dodržet minimální volnou výšku – MVV, umožňuje navrhnout mostní objekt, aby nebyla zmenšena 

jeho dosavadní kapacita. Tuto podmínku je ovšem nutno při návrhu doložit hydrotechnickým 

výpočtem, kterým dostaneme hladiny při průchodu povodňových stavů a vzdutí způsobené 

mostním objektem – mostovkou na vodohospodářské objekty, okolní objekty, pozemky a stavby, 

které leží v území, které bude vzdutím zasaženo. 

Z těchto výše uvedených důvodů je velice přínosný výzkum a stanovení 

hydrodynamického zatížení na přelévanou mostovku. Znalostí hydrodynamického zatížení na 

různých tvarových variantách mostovky můžeme změnit posuzované mostovce v rámci 

rekonstrukce, nebo návrhu tak, aby vyhověla na hydraulické a statické požadavky, nebo 

navrhnout statické zabezpečení současné konstrukce proti případnému odplavení, či posunu 

mostovky a dodržet tak podmínky normy na splnění správného návrhu mostního objektu. 

3.1 Kategorie mostních objektů [7] 

Návrhové kategorie mostního objektu: 

1. kategorie – trvalé mostní objekty s požadavkem trvalé průjezdnosti, tj. na dálnicích a 

rychlostních komunikacích, na rychlostních a sběrných místních komunikacích, 

na silnicích I. až III. Kategorie, na železniční dráze celostátní, na železniční regionálních 

drahách regionálního významu. na železničních drahách speciálních (metru), 

na  železničních vlečkách s nutným trvalým provozem a na drahách tramvajových a 

trolejbusových. propojujících místa k nimž je nutný trvalý přistup obyvatel 

2. kategorie – trvalé mostní objekty s možnosti krátkodobého přerušeni provozu 

do 5 dnů tj. na silnících I. až III. třídy s velkou intenzitou provozu, ale snadno 

nahraditelných objížďkami, na silnicích II. a III. třídy s menší intenzitou provozu, ale 

obtížně nahraditelných objížďkami. na obslužných místních komunikacích s vysokými 

požadavky obce na provozuschopnost. Na železničních regionálních drahách místního 

významu, na železničních vlečkách s možnosti přerušeni provozu a na drahách 

 
4 NP – návrhový průtok, je smluvený průtok použitý jako podklad pro návrh vyhovující kapacity 

mostních otvorů. 
5 KNP – kontrolní návrhový průtok, je násobek (až 1,5) návrhového průtoku. 
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tramvajových a trolejbusových s možnosti omezit trvalý přistup obyvatel. Patři sem í 

mostní provizoria, která nahrazuje funkcí trvalých mostních objektů 

3. Kategorie – trvalé mostní objekty na silnicích i místních komunikacích nezařazené do1. 

nebo 2. kategorie (snadno nahraditelné) a na účelových komunikacích. Patři sem 

rovněž dlouhodobé zatímní mostní objekty s návrhovou životnosti delší než 5 roků 

4. Kategorie – krátkodobé zatímní mostní objekty s návrhovou životnosti do S let. Patři 

sem rovněž mostní provizoria zajišťující technologicky výstavbu a související provoz. 

Tab 1)  [7]Nejmenší přípustné NP, KNP a minimální volná výška nad návrhovými hladinami (MVV) 
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4. HYDRAULIKA MOSTNÍHO OBJEKTU 

Základní hydraulické řešení mostních objektů z hlediska křížení objektu s vodním tokem 

nebo vodní nádrží tvoří nedílnou součást každého nového projektu či zrekonstruovaného 

mostního objektu. Zhotovitel projektové dokumentace mostního objektu musí využívat postupy 

a poznatky z hydrauliky a hydrologie, na kterých případně spolupracuje s příslušnými 

vodohospodářskými orgány, nebo v případě potřeby využije spolupráci a služeb odborníků 

v oboru hydrauliky. [8] 

K řešení problému přelité mostovky je nutno znát poznatky týkajíce se zvláště 

hydrodynamiky, která se zabývá pohybem tekutin a jejich působením na tuhá tělesa při jejich 

vzájemném relativním pohybu [10]. Stěžejní jsou v tomto případě poznatky o hydraulickém řešení 

proudění mostním otvorem a o hydrodynamickém zatížení obtékaných těles. 

4.1 Modelové nástroje pro hydraulické řešení mostních objektů 

Ve všech případech morfologicky mnohotvárných vodních toků, složitého prostorového 

uspořádání mostních objektů i jinak obtížných podmínek je žádoucí zpřesnit základní hydraulické 

požadovaných hydraulických výsledků. Při řešení křížení mostních objektů s vodními toky lze 

použít tyto metody [11], [12]: 

• metody analogie – založena na shodném tvaru rovnic popisující různé fyzikální jevy 

• matematickým modelováním – analytické a numerické metody 

• experimentálním výzkumem – zkoumání proudění na prototypu zkoumaného objektu 

• fyzikálním modelováním – metody založeny na teorii podobnosti 

4.2 Určení režimu proudění ve vodním toku a v okolí mostního objektu 

V místě křížení vodního toku s mostním objektem je z hlediska hydraulického výpočtu 

důležité znát režim proudění. Proudění může být říční, bystřinný, nebo kritické a určuje se pro 

návrhový průtok v lokalitě mostního objektu pomocí Energetické výšky průřezu a z ní 

vycházejícího Froudova kritéria. 

 

4.2.1 Energetická výška průřezu  

Energetická výška průřezu (měrná energie průřezu) je množství mechanické energie, které 

přísluší jednotce tíhy průtoku určitým průřezem. Ta je vztažena k úrovni nejnižšího bodu tohoto 

průřezu. Z výpočtu energetické výšky můžete odvodit, o jaký druh proudění se jedná. 

𝐸 = ℎ + 
𝛼𝑣2

2𝑔
= ℎ +  

𝛼𝑄2

2𝑔𝑆2  (1)   

kde: 

E – Energetická výška průřezu [m] 

h –  hloubka vody [m] 

𝛼 –  Corielisovo kritérium [-] 

v – průřezová rychlost proudění [m/s] 

g – gravitační zrychlení [m/s2] 
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Q průtok [m3/s] 

S plocha průtočného průřezu [m2] 

Pokud vstoupá rychlost k převedení konstantního průtoku, snižuje se velikost průtočného 

průřezu, v tomto případu se snižuje potřebné h a energie se blíží k nekonečnu, E(h) se přibližuje 

k vodorovné ose E. V tomto případě jde o Bystřinné proudění. Vzrůstá-li h do nekonečna, rychlost 

potřebná k převedení daného průtoku klesá a blíží se k nule, křivka E(h) stoupá do nekonečna a 

blíží se přímce E=h. V tomto případě se jedná o říční proudění. Přechod mezi bystřinným a říčním 

prouděním, kdy E je rovno Emin nastává tzv. kritické proudění.  

 

Obr. 4) Energetická výška průřezu [10] 

Při proudění v otevřených korytech rozlišujeme v závislosti na hloubce a rychlosti vody v korytě 

proudění: říční, bystřinné a kritické. Při kritickém proudění je energetická výška průřezu (Obr. 4)) 

minimální, tedy minimální součet tlakové a rychlostní výšky podle rovnice (2). Tento jev nastává, 

pokud je v korytě dosaženo tzv. kritické hloubky hk a tvoří rozmezí mezi říčním a bystřinným 

režimem proudění. Rychlost při kritickém proudění se nazývá kritická rychlost vk a je přibližně 

rovna rychlosti šíření translačních vln na hladině.  

4.2.2 Froudovo kritérium 

Froudovo kritérium je bezrozměrné kritérium, kterým také můžeme určit režim proudění. 

Froudovo kritérium je odvozeno z energetické výšky průřezu, kdy do rovnice (1) zavedeme rovnici 

spojitosti [13]. Výsledkem je potom vztah (2). 

𝐹𝑟 = √
𝑣2

𝑔 ∙ ℎ𝑠
 (2)  

kde: 

Fr –  Froudovo kritérium[-] 

v –  průřezová rychlost proudění [m/s] 

g  –  gravitační zrychlení [m/s2] 

hs  –  střední hloubka [m] 
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Pokud je Fr = 1, jedná se o kritické proudění, pokud je Fr > 1, jedná se o bystřinné proudění, pokud 

je Fr > 1, jedná se o říční proudění. 

4.3 Hydraulické ztráty 

Jak již bylo zmíněno, mostní objekty se při hydraulickém návrhu rozdělují do dvou skupin. 

Na propustky a mosty. Každá z těchto skupin zaujímá své místo v hydraulice. Musíme zvážit, zda 

se jedná o hydraulicky krátké, či hydraulicky dlouhé potrubí, a podle toho s daným objektem 

při výpočtech a posuzování nakládat.  

Pokud se jedná o hydraulicky krátké potrubí, u něhož místní ztráty nejsou zanedbatelné 

vůči ztrátám třením, celková ztráta se počítá jako součet ztrát místních a třením, tedy dle Darcy-

Weisbachova vztahu [10]: 

ℎ𝑧 = ℎ𝑚+ℎ𝑡 = (𝜆
𝐿

𝐷
+ ∑𝜉)

𝑣2

2𝑔
 (3)  

kde: 

hz –  Výška celkových ztráty [m] 

hm –  součinitel místní ztráty [-] 

ht  –  průřezová rychlost ve vztažném průřezu signatury[m/s] 

λ – součinitel tření [-] 

L – délka úseku [m] 

D – průměr potrubí [m] 

𝜉 –  součinitel místní ztráty [-] 

v –  průřezová rychlost ve vztažném průřezu signatury[m/s] 

g –  tíhové zrychlení [m/s2] 

Jednali se ovšem o hydraulicky dlouhé potrubí, ztráty místní jsou oproti ztrátám třením 

zanedbatelné, uvažujeme ve výpočtu pouze ztráty třením, tedy [10]: 

ℎ𝑧 = ℎ𝑡 = 𝜆
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
 (4)  

kde: 

hz –  Výška místní ztráty [m] 

ht  –  průřezová rychlost ve vztažném průřezu signatury[m/s] 

λ – součinitel tření [-] 

L – délka úseku [m] 

D – průměr potrubí [m] 

v –  průřezová rychlost ve vztažném průřezu signatury[m/s] 

g –  tíhové zrychlení [m/s2] 

 

Z poznatků hydrauliky můžeme ve většině případů obecně konstatovat, že pokud se jedná 

o propustek, budeme k němu přistupovat jako k hydraulicky dlouhému potrubí a uvažovat ztráty 
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místní i třením. Pokud jde o most, jedná se z hydraulického hlediska o krátké potrubí. Můžeme 

tedy třecí ztrátu zanedbat a počítat pouze s místní ztrátou. 

Hydraulické ztráty mají v hydraulickém výpočtu mostních objektů vliv na kapacitu 

průtočných polí. Průtočnou kapacitu snižují. 

4.4 Hydraulické řešení proudění mostním objektem 

Polohu hladiny před mostem je potřeba určit hydraulickým výpočtem, který je závislý 

na poloze hladiny vzhledem k mostovce. Podle [8] mohou při říčním proudění nastat čtyři různé 

případy, které si podrobněji popíšeme: 

• proudění mostním otvorem při volné hladině 

• proudění mostním otvorem se zatopeným vtokem a volným výtokem 

• tlakové proudění mostním otvorem 

• proudění s přelévanou mostovkou 

4.5 Proudění mostem o volné hladině 

Při normálních stavech a stavech, na kterých je mostní objekt navržený hladina vody 

nedosahuje konstrukce mostovky a proudí pod konstrukcí o volné hladině. Tento jev proudění o 

volné hladině, za předpokladu říčního proudění, přirovnáváme k přepadu přes širokou korunu. Za 

předpokladu výskytu říčního proudění lze dle [8] proudění popsat dvěma případy: 

• vtokový profil je ovlivněný dolní vodou 

• vtokový objekt není ovlivněný dolní vodou 

4.5.1 Vtokový profil ovlivněný dolní vodou 

Schéma proudění o volné hladině s ovlivněným profilem dolní vodou za předpokladu 

říčního proudění je na následujícím obrázku (Obr. 5). 

 

Obr. 5) Říční proudění pod mostem s vtokem ovlivněným dolní vodou [8] 

Vtokový profil je ovlivněný spodní vodou, pokud platí podmínka, že hladina spodní vody 

je větší než součin energetické výšky v profilu před mostem a součinitele úměrnosti, tedy: 
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ℎ𝑑 > 𝜅 ∙ 𝐸 (5)  

kde: 

E – energetická výška průřezu před mostem dle tvaru (1) 

Κ – součinitel úměrnosti odpovídající tvaru vtokové části dle následující tabulky 

 

Pokud výše zmíněná podmínka platí, průtok vody mostním otvorem lze spočítat dle následující 

rovnice: 

𝑄 =  𝜑 ∙ 𝑏 ∙ ℎ𝑑 ∙ √2𝑔(𝐸 − ℎ𝑑)  (6)  

popřípadě pro dno s prahem: 

𝑄 =  𝜑 ∙ 𝑏 ∙ ℎϭ ∙ √2𝑔(𝐸 − ℎϭ) (7)  

Vztah mezi ℎϭ a ℎd: 

ℎϭ = ℎd − 𝑠d (8)  

kde: 

𝜑 – rychlostní součinitel dle Tab 2)  

b – šířka mostního objektu 

hϭ – hloubka dolní vody nad prahem pod mostem 

hd – hloubka dolní vody 

sd – výška koruny prahu nad dolním dnem 

 

Vzdutí způsobené mostem je dáno vztahem: 

𝛥ℎ = ℎ − ℎ0 = 𝐸 −
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2𝑔
− ℎ0 (9)  

kde: 

 h0 – původní (nevzdutá) hloubka před mostem 

v0 – přítoková rychlost stanovená z hloubky ho 

a 

𝐸 =
𝑄2

2𝑔 ∙ 𝜑2 ∙ 𝑏2 ∙ ℎ𝑑
2 + ℎ𝑑 (10)  

Popřípadě pro dno s prahem 

𝐸 =
𝑄2

2𝑔 ∙ 𝜑2 ∙ 𝑆ϭ
2

+ ℎ𝑑 (11)  

kde: 
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 Sϭ – průřezová plocha v profilu mostního otvoru 

Tab 2)  Tabulka součinitelů pro výpočet mostních objektů [8] 

 

Kde  

Adno koryta pod mostem je v úrovni dna přítokového koryta 

B  ve dně koryta pod mostem je práh se zaoblenou vstupní hranou 

C ve dně koryta pod mostem je práh se zkosenou vstupní hranou 

D ve dně koryta pod mostem je práh s pravoúhlou vstupní hranou 

E ve dně koryta pod mostem je práh s pravoúhlou vstupní hranou a nerovným 

povrchem 

4.5.2 Vtokový profil neovlivněný dolní vodou 

Schéma proudění o volné hladině s neovlivněným profilem dolní vodou za předpokladu 

říčního proudění je na následujícím obrázku (Obr. 5). 

 

Obr. 6) Říční proudění pod mostem s vtokem neovlivněným dolní vodou 

Vtokový profil mostu je neovlivněný dolní vodou, jestliže platí podmínka, že hloubka dolní 

vody hd resp. hϭ: 

ℎ𝑑 < 𝜅 ∙ 𝐸   𝑟𝑒𝑠𝑝.   ℎϭ < 𝜅 ∙ 𝐸  (12)  

kde: 

hϭ – hloubka dolní vody nad prahem pod mostem 

hd – hloubka vdolní vody 

E – energetická výška průřezu před mostem dle tvaru (1) 

Typ

Parametr φ κ m φ κ m φ κ m

A 0,96 0,72 0,36 0,94 0,75 0,35 0,95 0,74 0,36

B 0,94 0,75 0,35 0,91 0,79 0,33 0,92 0,78 0,35

C 0,91 0,79 0,33 0,87 0,85 0,28 0,88 0,83 0,32

D 0,90 0,81 0,32 0,86 0,87 0,27 0,87 0,85 0,30

E 0,85 0,88 0,26 0,79 0,95 0,16 0,81 0,93 0,23

Křídla šikmáKřídla rovnoběžnáKřídla kolmá
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𝜅 – součinitel úměrnosti odpovídající tvaru vtokové části dle Tab 2)  

 

Pokud je podmínka splněna lze průtok vody mostním otvorem vypočítat dle analogického vztahu 

s dokonalým přepadem přes širokou korunu: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ √2𝑔  ∙ 𝐸3/2 (13)  

kde: 

 m – součinitel přepadu dle Tab 2)  

b – šířka mostního otvoru [m] 

g – tíhové zrychlení [m/s2] 

Energetická výška průřezu se potom vypočítá dle vztahu: 

𝐸 = (
𝑄

𝑚 ∙ 𝑏 ∙ √2𝑔
)

2/3

 (14)  

Vzdutí způsobené mostem lze vypočítat dle vztahu: 

𝛥ℎ = ℎ − ℎ0 = 𝐸 −
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2𝑔
− ℎ0 (15)  

kde: 

 h0 – původní (nevzdutá) hloubka před mostem 

4.6 Proudění mostním otvorem se zatopeným vtokem a volným výtokem 

Schéma proudění o volné hladině, kdy je vtok zahlcen vodou, ale nedochází ke kontaktu s dolním 

lícem mostovky, je znázorněn na následujícím obrázku. (Obr. 7).  

 

Obr. 7) Říční proudění mostním profilem o volné hladině se zatopeným vtokem  

K jevu, kdy může vlivem vzdutí hladiny před mostem dojít k zatopení horního čela mostní 

konstrukce, dochází obvykle za situace, kdy je splněna nerovnost: 
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𝐸0 > 1,1 ∙ 𝑎 (16)  

kde: 

 E0 – energetická výška v profilu nad mostním objektem 

a – výška mostního otvoru [m] 

Energetickou výšku lze v tomto případě popsat vztahem: 

𝐸0 = ℎ𝑐 +
𝑄2

𝜇𝑣
2 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑆𝑀

2  (17)  

kde: 

 μv – součinitel výtoku, jehož hodnota se pohybuje v rozmezí 0,7 ≤ μv ≤ 0,9 

SM – plocha průtočného profilu mostního otvoru SM = a∙b [m2] 

hc – snížená hloubka v profilu mostního objektu hc. = ε ∙a 

Kapacita mostního otvoru lze potom vypočítat dle vztahu: 

𝑄 = 𝜇𝑣 ∙ 𝑆𝑀 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ (ℎ𝑐 +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔
) − 𝜀 ∙ 𝑎 (18)  

kde: 

 μv – součinitel výtoku, jehož hodnota se pohybuje v rozmezí 0,7≤ μv ≤0,9, 

SM – plocha průtočného profilu mostního otvoru SM = a∙b [m2] 

hc – snížená hloubka v profilu mostního objektu hc.= ε ∙a 

ε – součinitel kontrakce vodního proudu 

v0 – přítoková rychlost stanovená z hloubky ho 

 

V praxi se často uvažuje s hodnotou ε≈0,5 z toho vyplývá že hc= 0,5∙a, takže výpočet vzdutí hladiny 

potom nabyde vztahu: 

𝐸0 =  
𝑎

2
+

𝑄2

𝐶𝐷
2 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑆𝑀

2  (19)  

A kapacita mostním otvorem se spočítá dle vztahu: 

𝑄 = 𝐶𝐷 ∙ 𝑆𝑀 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ (ℎℎ +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔
−

𝑎

2
) (20)  

kde: 

 CD – průtokový součinitel pro proudění s volnou hladinou a zatopeným vtokem  

Hodnota průtokového součinitele je v závislosti hh/a a lze ho odečíst z grafu na Obr. 8). 
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Obr. 8) Hodnoty průtokového součinitele CD [8] 

 
Dojde-li k zatopení snížené hloubky vody hc, je pro výpočet určující hloubka dolní vody hd K tomu 

dojde, pokud bude platit nerovnost vztahu [8]: 

ℎ𝑑 >
ℎ𝑐

2
∙ (√1 +

8 ∙ 𝑞2

𝑔 ∙ ℎ𝑐
3 − 1) (21)  

kde: 

 q – specifický průtok [m3/s/m]  

 

Specifický průtok se spočítá vztahem: 

𝑞 =
𝑄

𝑆𝑀
 (22)  

Pokud je splněná podmínka uvedená výše, vztahy (19) a (20) přecházejí do vztahů: 

𝐸0 =  ℎ𝑑 +
𝑄2

𝐶𝐷
2 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝑆𝑀

2  (23)  

a 

𝑄 = 𝐶𝐷 ∙ 𝑆𝑀 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ (ℎℎ +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔
− ℎ𝑑) (24)  

Z rovnice (24) lze interačním postupem vypočítat hodnotu hloubky hh, které poslouží k výpočtu 

hladiny vzdutí vztahem: 

Δℎ = ℎℎ − ℎ0 (25)  

kde: 
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 h0 – původní (nevzdutá) hloubka před mostem [m] 

 hh – vzdutá hloubka před mostem [m] 

 Δh – rozdíl hloubek – vzdutí [m] 

4.7 Tlakové proudění mostním otvorem 

K tomuto proudění pod mostním objektem dochází, pokud je mostní otvor zcela zatopen na vtoku 

ale i důsledkem vysoké hladiny spodní vody na výtoku. Jedná se nejspíše o nejčastější povodňový 

stav, kdy je hladina vody v kontaktu s mostovkou, ale není zcela ještě přelévána. Schéma takové 

toho případu popisuje následující obrázek: 

 

Obr. 9) Schéma tlakového proudění pod mostním otvorem 

Pro výpočet energetické výšku průřezu můžeme použít vztah: 

 𝐸0 =  ℎ𝑑 +
𝑄2

𝐶𝐷0
2 ∙2∙𝑔∙𝑆𝑀

2  (26)  

kde: 

 CD0 – průtokový součinitel pro zatopený mostní otvor 

K výpočtu kapacity mostního otvoru lze použít rovnici pro výpočet zatopeným otvorem ve tvaru: 

𝑄 = 𝐶𝐷0 ∙ 𝑆𝑀 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ (ℎℎ +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔
− ℎ𝑑) (27)  

CD0 – průtokový součinitel pro zatopený mostní otvor. K jeho stanovení lze použít závislost 

součinitele CD0 a poměru a/hh zjištěnou na základě výsledků modelového výzkumu i měření 

ve skutečnosti. Jako hodnota typická je pro mosty uvažovaná hodnota CD0 = 0,8.  
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Obr. 10) Stanovení průtokového součinitele CD0 

Pro hodnoty a/hh > 0,9 není tlakové proudění již zcela stabilní 

Z průtokové rovnice (25) lze opět interačním způsobem stanovit hodnotu hloubky hh. Vzdutí 

hladiny se potom vypočítá ze vztahu: 

  

Δℎ = ℎℎ − ℎ0 (28)  

kde: 

 h0 – původní (nevzdutá) hloubka před mostem [m] 

 hh –vzdutá hloubka před mostem [m] 

 Δh – rozdíl hloubek – vzdutí [m] 

 

Jak však dokazují autoři v [14], je výpočet průtoku podle rovnice (24) značně podhodnocen 

a výpočet vzdutí zase nadhodnocen. Skutečné hladiny jsou před a za mostním objektem zcela 

rovné. K navýšení hladin dochází pouze lokálně u mostovky. Jedná se o hodnotu ΔΔh navýšení 

před mostovkou a o hodnotu hd
* snížení za mostovkou, patrné na Obr. 9). 

Dále dle [14], jsou tyto nepřesnosti způsobené nesprávnou interpretací výtokové rovnice 

zatopeným otvorem, ve kterém má být na místo hloubky hd použita zúžená hloubka hd
*. Vzhledem 

k problematickému stanovení hloubky hd
* se však v praktické aplikaci tato úprava prozatím 

nepoužívá. 

U lokálního zvýšení hladiny před mostovkou ΔΔh je skutečnost jiná. Má praktický význam, 

protože oproti původnímu uvažování se mostovka přelije rychleji než při původním uvažování 

vzduté hloubky. Hodnota ΔΔh se dá stanovit pomocí přítokové rychlosti – tedy přítokovou výškou 

dle vztahu [14]: 

ΔΔℎ = 0,88
𝑣0

2

2𝑔
 (29)  
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4.8 Proudění s přelévanou mostovkou 

Pokud hladina vody vystoupá do úrovně, kdy začne mostovku přelévat – dojde tak 

ke kompletnímu zatopení mostovky a vozovky mostního objektu, je proudění rozděleno na dvě 

části. První část se zabývá proudem vody pod mostovkou a druhá část proudem přepadajícím 

přes mostovku.  

Tuto situaci nám popíše následující schéma na Obr. 11). 

 

Obr. 11) Přelévaná mostovka [15] 

Průtok, který protéká pod mostovkou lze vyjádřit rovnicí zatopeného výtoku otvorem 

ve tvaru: [8] 

𝑄𝑜 = 𝐶𝐷0 ∙ 𝑆𝑀 ∙ √2𝑔 ∙ (ℎℎ +
𝛼 ∙ 𝑣0

2

2 ∙ 𝑔
− ℎ𝑑) (30)  

průtokový součinitel CD0 je stanoven pomocí grafu na Obr. 10). 

 

Průtok přepadající přes mostovku lze stanovit pomocí rovnice přepadu tedy vztahem [8]: 

𝑄𝑝 =
2

3
∙ σ𝑧 ∙ 𝜇 ∙ 𝑏 ∙ √2𝑔  ∙ (ℎ𝑝 +

𝛼 ∙ 𝑣0
2

2 ∙ 𝑔
)

3/2

 (31)  

kde: 

 μv – součinitel přepadu  

b – šířka přepadového paprsku[m] 

hp – výška přepadového paprsku nad mostovkou [m] 

v0 – střední přítoková rychlost stanovená v profilu před mostním objektem [m//s] 

σz – součinitel zatopení. [-] 

Hodnota součinitele přepadu μv závisí na tvaru přelivné konstrukce a přepadové výšce.  V případě 

přelévané mostní konstrukce se pohybuje v rozmezí 0,6≤ μv ≤ 0,7. 
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Součinitelem zatopení σZ je do rovnice zaveden vliv úrovně hladiny za přelivem na 

průtočnou kapacitu přelivu a jeho hodnoty jsou závislé především na poměru hσ/hp. Výška hσ 

značí převýšení hladiny v dolním korytě nad úrovní přelivné hrany. Lze ji stanovit vztahem: 

ℎσ = ℎ𝑑 − (ℎ𝑚 + 𝑎) (32)  

Hodnoty součinitele zatopení σz jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab 3)  Hodnoty součinitele zatopení σZ 

 

Celkový průtok přes přetékanou mostovku se stanoví součtem jednotlivých průtoků tedy: 

𝑄 = 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝 (33)  

Stanovení vzduté hladiny mostním objektem v případě přelévané mostovky je dle [8] 

výpočtově velice náročné a vyžaduje rozsáhlý výpočet s opakováním iteračního postupu. 

Pro danou hodnotu hloubky dolní vody hd a k ní vztaženému průtoku Q se volí různé hodnoty 

hloubek horní vody hh. až do skutečnosti, kdy je součet průtoků Qo a Qp roven zvolenému průtoku 

Q před a za mostním objektem. 

Dle [15], stejně jako v případě tlakového proudění bez přelévané mostovky může dojít 

k výskytu zúžené hloubky za mostem hd
*. Neuváženou aplikací rovnice přepadu (30) a výtoku (31) 

při výpočtu kapacity vlivem zúžené hloubky za mostem dochází k nezanedbatelným chybám 

kapacity mostního otvoru a přepadu. 

Využitím následujících empirických vztahů lze docílit shodnějších výsledků hodnot 

kapacity. Tyto výsledky potvrzují experimentální měření. 

𝛥ℎ = 11 (
ℎ𝑚

ℎℎ
)

1,94

∙
𝑣0

2

2𝑔
 (34)  

Pro snadnější použití bez nutnosti iterace lze použít vztah: 

𝛥ℎ = 6,51 (
ℎ𝑚

ℎ𝑑
)

1,68

∙
𝑣0

2

2𝑔
 (35)  

kde: 

 hm – je výška mostovky [m]. 

  

hσ/hp 0,400 0,500 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800

σz 0,990 0,980 0,960 0,940 0,906 0,858 0,790

hσ/hp 0,850 0,900 0,920 0,940 0,950 1,000

σz 0,699 0,575 0,515 0,449 0,412 0,000
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4.9 Hydrostatické a hydrodynamické zatížení přelévané mostovky 

Pokud ponoříme těleso do kapaliny v klidu, působí na těleso dvě základní objemové síly. 

Jedná se o vlastní tíhu tělesa a vztlakovou sílu (hydrostatickou). Toto nám popisuje Archimedův 

zákon, který říká: Těleso ponořené do tekutiny6, která je v klidu, je nadlehčováno vztlakovou silou 

rovnající se tíze tekutiny stejného objemu, jako je ponořená část tělesa.  

Ve směru gravitace v těžišti tělesa působí vlastní tíha tělesa G [10], [16]:  

𝐺 = 𝑉𝑡 ∙ 𝜌𝑡 ∙ 𝑔 (36)  

kde: 

 Vt – objem tělesa [m3] 

 ρt – hustota tělesa [kg/m3] 

 g – tíhové zrychlení [m/s2] 

 

Vztlaková síla se dá dle [10], [16] vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝐹𝑉𝑍 = 𝐹𝑦 =  𝑊 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 (37)  

kde: 

 W – výtlak – objem ponořené části tělesa [m3] 

 ρ – hustota tekutiny [kg/m3] 

 g – tíhové zrychlení [m/s2] 

 

Obr. 12) Tíhová a vztlaková síla [10] 

  

 
6 Archimedův zákon platí pro kapaliny i plyny – tekutiny 
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Pokud těleso ponoříme do tekoucí kapaliny, začíná být obtékáno. Působení viskozity a 

objemové hmotnosti kapaliny vyvolává hydrodynamické zatížení tělesa. V našem případě 

mostovky může tímto zatížením docházet k nazdvižení z ložisek mostu, posunutí, či převrácení 

mostovky. 

Při určování hydrodynamického zatížení se vychází ze schémat obtékaného tělesa, kdy 

může dojít ke dvěma stavům mezi tělesem a kapalinou. Těleso je nehybné a je obtékáno, nebo se 

těleso v kapalině pohybuje. [16] 

V obou těchto případech se obecně silové účinky rozdělují na sílu vztlakovou (objemovou) 

Fy, a síly odporové. 

Objemová (vztlaková) síla působí kolmo na rychlost nenarušeného proudu před tělesem 

a vzniká při nesymetrickém obtékání symetrického tělesa, nebo při obtékání nesymetrického 

tělesa. 

Odporové síly se dělí na sílu třecí Ft a sílu tlakovou Fp. 

 

Obr. 13) Zobrazení třecí a tlakové síly na elementární plochu tělesa 

Výslednicí všech normálových napětí působících na povrch je síla tlaková Fp. Výslednice 

tlakové síly je závislá na tlaku proudící kapaliny, vlastností povrchu obtékaného tělesa i kapaliny a 

rychlosti proudu. [16] 

Velikost normálové síly na elementární plochu povrchu tělesa je určena následujícím vztahem: 

𝑑𝐹𝑝 = 𝑝 ∙ 𝑑𝐴 (38)  

kde: 

 dFp – normálová síla působící na elementární plochu povrchu tělesa [N] 

 p – tlak proudící kapaliny [Pa] 

 dA – elementární plocha povrchu obtékaného tělesa [m2] 
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Výslednicí všech tangenciálních napětí na povrch tělesa, závisející na velikosti plochy 

i drsnosti povrchu a relativní rychlosti kapaliny vůči tělesu je třecí síla Ft. Vlivem viskozity kapaliny 

je u povrchu tělesa proudění brzděno, rychlost se limitně blíží nule a dochází k přilnutí kapaliny 

na těleso, kde podle Prandtla [16] vzniká mezní vrstva. Se vzdáleností od tělesa se rychlost zase 

zvětšuje. 

Mezní vrstvu lze popsat na příkladu obtékání tenké rovinné desky umístěné rovnoběžně 

s proudnicemi (Obr. 14).  

 

Obr. 14) Vývoj mezní vrstvy na tenké obtékané desce dle Prandtla [17] 

 Částice, které se přibližují k desce, mají stejnou rychlost v∞. Částice skutečné tekutiny 

na povrchu desky ulpí a mají rychlost nulovou. Částice, které se pohybují blízko desky, jsou 

brzděny pomalejšími částicemi u obtékaného povrchu a přeměňují část své kinetické energie 

třením na teplo. Tato změna rychlosti (ve směru kolmém na desku) od rychlosti deskou 

neovlivněnou (tj. hodnoty potenciálního proudu, kterou dostaneme řešením Eulerových rovnic), 

až po nulovou rychlost na stěně probíhá v poměrně tenké vrstvě tekutiny na obtékaném povrchu, 

kterou nazýváme mezní vrstvou. Protože tření po délce desky stále zbrzďuje částice tekutiny, 

přinášejí se částice vzdálenější od povrchu, do mezní vrstvy vstupují další částice tekutina a mezní 

vrstva narůstá. Rychlostní profily mají spojitý přechod z nulové rychlosti na stěně do plné rychlosti 

ve vnějším proudu. V dostatečné vzdálenosti x od náběžné hrany, tj. pro dosti velká místní 

Reynoldsova kritéria Re [17]:  

𝑅𝑒𝑥 =
𝑣∞ ∙ 𝑥

𝜈
 (39)  

kde: 

 v∞ – rychlost nenarušeného proudu [m/s] 

 x – délka obtékané desky [m] 

 𝜈 – kinematická viskozita [m2/s] 
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Reynoldsovo kritérium nám umožňuje rozdělit proudění na dva typy: 

• turbulentní pro Re >105 

• laminární pro Re <105 

 

Rychlostní profily jsou podobné a jejich tvar nezávisí na vzdálenosti x. Znázorníme-li 

závislost y/δ, kde δ je tloušťka mezní vrstvy, na hodnotě v/ v∞ , dostaneme vždy stejnou křivku 

vyvinutého rychlostního profilu mezní vrstvy. 

Na začátku je mezní vrstva obtékané desky v laminárním proudění, přechází na další úsek 

turbulentního proudění s laminární podvrstvou. Do samotného turbulentní oblasti se proudění 

dostane postupně přes přechodovou oblast.  

Je patrné že mezní vrstva má v turbulentním proudění plnější rychlostní profil. To je 

způsobené způsobeno turbulencí v části turbulentní mezní vrstvy. Rychlostní profily mezní vrstvy 

na Obr. 15) nejsou zakresleny ve stejném měřítku. Tloušťka mezní vrstvy δ je velmi malá ve 

srovnání s rozměry tělesa a představuje ve skutečnosti setiny až tisíciny charakteristické 

délky tělesa. [17] 

 

 

Obr. 15) Tloušťka mezní vrstvy – δ pro oblast a) laminární, b) turbulentní 

Uvedená tloušťka mezní vrstvy není pojem přesně definovaný, neboť rychlost tekutiny od 

stěny se blíží rychlosti vnějšího proudu asymptoticky. Proto se v teorii mezní vrstvy zavádí několik 

definic tloušťky mezní vrstvy. 

Konvenční tloušťka δ mezní vrstvy je kolmá vzdálenost od stěny, kde rychlost dosahuje 

dohodnuté rychlosti, zpravidla 99% rychlosti vnějšího proudu. Za mezní vrstvu se tedy počítá ta 

část toku, kde je rychlost menší než 99% rychlosti vnějšího proudu (Obr. 15) [17].  
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Velikost tečného napětí na povrchu tělesa je dáno vztahem [18]: 

𝜏𝑤 = 𝜇
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 (40)  

kde: 

 𝜇 – součinitel dynamické viskozity [N.s/m2], 

 
𝑑𝑢

𝑑𝑦
 – gradient rychlosti ve směru kolmém na vektor rychlosti, 

 

Velikost třetí síly působící na elementární plochu povrchu tělesa je dána vztahem: 

𝑑𝐹𝑡 = 𝜏𝑤 ∙ 𝑑𝐴, (41)  

kde: 

 dFt – diferenciál třecí síly [N], 

 τw– tečné napětí na povrchu tělesa [Pa], 

dA – diferenciál povrchu [m2]. 

 

Výslednici rozložení tření a tlaku lze získat integrací těchto dvou složek po povrchu 

obtékaného tělesa. Jak je znázorněno na Obr. 13). Tuto výslednici působící na těleso vzhledem 

k těžišti tělesa můžeme rozdělit na základní složky. Fx – horizontální složku, Fy – vertikální složku a 

M – ohybový moment, který je vyvolán právě složkami hydrodynamických sil Fx a Fy. 

Jednotlivé složky jsou určeny vztahy: 

𝐹𝑥 = cos 𝜔 ∫ 𝑝 𝑑𝐴 + sin 𝜔 ∫ τ𝑤 𝑑𝐴 , (42)  

𝐹𝑦 = −𝑠𝑖𝑛 𝜔 ∫ 𝑝 𝑑𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 𝜔 ∫ 𝜏𝑤 𝑑𝐴 , (43)  

𝑀 = ∑ 𝑟𝐹𝑝
∙ 𝐹𝑝 + ∑ 𝑟𝐹𝑡

∙ 𝐹𝑡 (44)  

kde: 

 𝜔 – úhel mezi vektorem tlakové síly a rovinou [rad], 

 rFp,rFt – ramena složek hydrodynamické síly vzhledem k těžišťovým osám tělesa [m], 

Abychom dokázali integrovat jednotlivé složky hydrodynamického zatížení, a tím zjistit 

výsledné hodnoty sil, musíme znát jednotlivé rozměry tělesa a rozdělení tečného napětí τ a 

normálového napětí p po jeho povrhu. Právě rozdělení těchto napětí je teoreticky i 

experimentálně složité určit. Mnohdy také není toto rozdělení nutné stanovovat, protože je 

v praxi požadováno jako výstup celkové silové složky působící na těleso.  

Alternativou je zavedením bezrozměrných tvarových odporových součinitelů Ci pro 

jednotlivé složky hydrodynamického zatížení. 
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Definice tvarového odporového součinitele pro vodorovnou složku Fx, Cd závisí na 

relativním zatopení mostovky h*. 

Poměrné zatopení se stanoví dle [19]: 

ℎ∗ =
ℎ𝑢 − ℎ𝑏

𝑠
, (45)  

kde: 

 h* – relativní zatopení [m] 

 hu – hloubka vody před mostem [m] 

 hb – výška spodní hrany mostovky nade dnem [m] 

 s – výška mostovky [m] 

 

Čím vyšší je hodnota h* tím větší je zatopení mostovky. 

Ke stanovení tvarového součinitele CD lze v závislosti na velikosti poměrného zatopení h* 

využít následující vztahy: 

pro h* > 1 

𝐶𝐷 =
𝐹𝑥

0,5 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑣2 ∙ 𝑠 ∙ 𝑏
, (46)  

A pro h* < 1 

𝐶𝐷 =
𝐹𝑥

0,5 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑣2 ∙ (ℎ𝑢 − ℎ𝑏) ∙ 𝑏
 , (47)  

kde:  

 Fx – vodorovná složka hydrodynamického zatížení [N] 

 𝜌𝑤  – hustota vody [kg/m3] 

 v – střední průřezová rychlost [m/s] 

 b – šířka mostovky [m] 

 s – výška mostovky [m] 

Vztah určující velikost tvarového součinitele vertikální složky je následující: 

𝐶𝐿 =
𝐹𝑦

0,5 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑏
 , (48)  

kde: 

 Fy – vertikální složka hydrodynamického zatížení [N] 

 𝜌𝑤  – hustota vody [kg/m3] 

 v – střední průřezová rychlost [m/s] 

 b – šířka mostovky [m] 

 L – šířka mostovky [m] 

Tvarový součinitel momentu hydrodynamického zatížení lze vypočítat z tvaru: 
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𝐶𝑀 =
𝑀

0,5 ∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐿2 ∙ 𝑏
 , (49)  

kde: 

 M – momentová složka hydrodynamického zatížení [N] 

 𝜌𝑤  – hustota vody [kg/m3] 

 v – střední průřezová rychlost [m/s] 

 b – šířka mostovky [m] 

 L – šířka mostovky [m] 

 
 

Obr. 16) Schéma mostovky s jednotlivými složkami hydrodynamického zatížení a vyznačením 
kladné konvence 

V praktické části této práce bude použita právě tato dohodnutá konvence, která se 

používá i v ostatních pracích zabývající se problematikou stanovení hydrodynamického zatížení na 

přelévané mostovce. 
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5. MECHANICKÁ PODOBNOST V HYDRAULICE 

Ačkoli jsou matematické modelování a výpočetní aparáty v dnešní době na vysoké úrovni, 

experimentální práce v hydraulické laboratoři je velmi významnou složkou výzkumné práce. 

Obzvláště tam, kde je použití výše zmíněných matematických metod stále nemožné v důsledku 

neznámých vstupních dat, nebo velmi vysoké časové náročnosti kvůli velikému požadavku 

výpočetního výkonu. 

Zkoumají se modely nejrůznějších strojů, zařízení a objektů. Ověřují se teoretické 

předpoklady návrhu projektu a velmi často se pokusně zjišťují vzájemné závislosti zúčastněných 

veličin. [17] 

V případě mostních objektů matematické modelování stále neumožnuje simulovat 

některé doprovodné jevy a situace, které mohou být pro stávající, nebo navrhnuté mostní objekty 

velice nebezpečné. Jak popisuje [8] jedná se o zatížení předměty, které jsou neseny proudem 

vodoteče, ucpání mostního otvoru ledovým pochodem, erozní procesy dna a výmoly v okolí 

mostního objektu, vliv mostního objektu a kulminační hladiny povodňových průtoků, stanovení 

hydrodynamického ztížení při obtékání, nebo přelívání konstrukce mostního objektu. 

Abychom mohli měření naměřené skutečnosti na modelu aplikovat v praxi na skutečném 

objektu, musí návrh fyzikálního modelu splňovat podmínky podobnosti si být proudění na modelu 

a ve skutečnosti navzájem podobné. 

Dva jevy jsou mechanicky podobné, pokud platí následující podmínky: 

• geometrické 

• kinematické 

• dynamické 

podobnosti. Hydraulické veličiny v následujícím textu označíme s indexem 1 na modelu a 

s indexem 2 na skutečnosti. 

5.1 Geometrická podobnost 

Geometrická podobnost vyžaduje, aby byl pro libovolné dva odpovídající rozměry zachován stálý 

poměr, nazývaný délkové měřítko ML. Platí tedy [10]: 

𝑀𝐿 =
𝐿2

𝐿1
 , (50)  

z toho: 

𝐿2 = 𝑀2 ∙ 𝐿1 . (51)  

Plocha je druhou mocninou – kvadrátem délky, proto pro měřítka ploch MS platí [10]: 

𝑀𝑆 =
𝑆2

𝑆1
 , (52)  

a 

𝑀𝑆 = 𝑀𝐿
2 , (53)  
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Pro měřítka objemů platí [10]: 

𝑀𝑉 =
𝑉2

𝑉1
 , (54)  

a 

𝑀𝑉 = 𝑀𝐿
3 , (55)  

Splnění geometrických podmínek vyvolá fakt, že odpovídající úhly jsou na modelu i ve 

skutečnosti stejné. 

5.2 Kinematická podobnost 

Kinematická podobnost se vztahuje na dráhy, které opisují sobě odpovídající částice 

proudu v úměrně odpovídajícím si dobách, si sobě odpovídají, to znamená, že si jsou navzájem 

podobné. Pro měřítka času tedy platí [10]:  

𝑀𝑡 =
𝑡2

𝑡1
 , (56)  

𝑡2 = 𝑀𝑡 ∙ 𝑡1 , (57)  

z těchto vztahů jsou dále odvozena další měřítka: 

Pro měřítko rychlosti platí [10]: 

𝑀𝑣 =
𝑣2

𝑣1
=

𝐿2/𝑡2

𝐿1/𝑡1
=

𝐿2/𝐿1

𝑡2/𝑡1
=

𝑀𝐿

𝑀𝑡
, (58)  

𝑣2 = 𝑀𝑣 ∙ 𝑣1 . (59)  

Pro měřítko zrychlení platí [10]: 

𝑀𝑎 =
𝑎2

𝑎1
=

𝐿2/𝑡2
2

𝐿1/𝑡1
2 =

𝐿2/𝐿1

𝑡2
2/𝑡1

2 =
𝑀𝐿

𝑀𝑡
2, (60)  

𝑎2 = 𝑀𝑎 ∙ 𝑎1 . (61)  

Pro měřítko průtoků platí [10]: 

𝑀𝑄 =
𝑄2

𝑄1
=

𝑉2/𝑡2

𝑉1/𝑡1
=

𝑉2/𝑉1

𝑡2/𝑡1
=

𝑀𝐿
3

𝑀𝑡
, (62)  

𝑄2 = 𝑀𝑄 ∙ 𝑄1 . (63)  
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5.3 Dynamická podobnost 

Podle klasické newtonovské mechaniky je proudění tekutin pohyb hmotných částic a jsou 

příčinou pohybu síly. Dynamická podobnost vyžaduje, aby byl zachován konstantní poměr mezi 

působícími silami – měřítkem sil [10]: 

𝑀𝐹 =
𝐹2

𝐹1
 , (64)  

𝐹2 = 𝑀𝐹 ∙ 𝐹1 , (65)  

Pro hmotnosti proudící kapaliny definujeme měřítko hmotností [10]: 

𝑀𝑚 =
𝑚2

𝑚1
 , (66)  

𝑚2 = 𝑀𝑚 ∙ 𝑚1 , (67)  

Dle Newtonova zákona jsou síly působící na kapalinu dány součinem hmotnosti a zrychlení 

[10]: 

𝐹1 = 𝑚1

𝑑𝑣1

𝑑𝑡1
 , (68)  

𝐹2 = 𝑚2

𝑑𝑣2

𝑑𝑡2

 , (69)  

Zavedením měřítek (58–65) můžeme rovnici (69) přepsat na tvar [10]: 

𝑀𝐹𝐹1 = 𝑀𝑚 ∙ 𝑚1 ∙
𝑀𝑣 ∙ 𝑑𝑣1

𝑀𝑡 ∙ 𝑑𝑡1
 , (70)  

dělením rovnice (70) rovnicí (68) dostaneme [10]: 

𝑀𝐹 = 𝑀𝑚 ∙
𝑀𝑣

𝑀𝑡
 . (71)  

Zavedením měřítka měrných hmotností [10]: 

𝑀𝜌 =
𝜌2

𝜌1
 , (72)  

pak platí [10]: 

𝑀𝑚 = 𝑀𝐿
3 ∙ 𝑀𝜌 . (73)  

Dosazením rovnice (73) a (58-63) do rovnice (71) dostaneme [10]: 
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𝑀𝐹 = 𝑀𝐿
3 ∙ 𝑀𝜌

𝑀𝑣

𝑀𝐿/ 𝑀𝑣
 = 𝑀𝐿

2 ∙ 𝑀𝜌 ∙ 𝑀𝑣
2 (74)  

A musí platit [10]: 

𝐹2

𝐹1
=  

𝐿2
2

𝐿1
2 ∙

𝜌2

𝜌1
∙

𝑣2
2

𝑣1
2 . (75)  

Formálním přepisem získáme rovnost [10]: 

𝐹1

𝜌1 ∙ 𝑣1
2 ∙ 𝐿1

2 =  
𝐹2

𝜌2 ∙ 𝑣2
2 ∙ 𝐿2

2 . (76)  

tj. 

𝐹

𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐿2
=  𝑖𝑑𝑒𝑚. (77)  

Výraz na levé straně rovnice (77) se označuje jako Newtonovské číslo-kritérium a celá 

rovnice vyjadřuje obecný zákon podobnosti. Zmíněný zákon tvrdí, že, mají-li být dvě proudění 

mechanicky podobná, musí mít zlomek v rovnici (77) stejnou hodnotu pro obě proudění. [10] 

Víme, že při proudění kapalin se uplatňují hlavně síly tíhy, tření a povrchového napětí. 

Z toho můžeme dle obecného Newtonova zákona odvodit další zákony, které za zjednodušujícího 

předpokladu, že působí jen jeden druh sil (nebo nad ostatními silami dominuje). 

Převažují-li síly tíže převažují nad ostatními, musí také platit podobnost Froudova kritéria 

[10]: 

𝑣2

𝑔 ∙ 𝐿
=  𝑖𝑑𝑒𝑚. (78)  

Levá strana rovnice (78) vyjadřuje Froudovo kritérium, celá rovnice vyjadřuje Froudeovův 

zákon podobnosti. 

Froudeovův zákon podobnosti se zohledňuje vždy při modelování proudění s volnou 

hladinou: vodní stavby jako jsou přelivy, jezy, proudění turbínami a čerpadly, při proudění v řekách 

a proudění mostními objekty.  

Převažuje-li účinek třecích sil nad ostatními, nastupuje podmínka Reynoldsova kritéria, 

která musí být stejná pro model i pro skutečnost [10]: 

𝑣

𝑔 ∙ 𝐿
=  𝑖𝑑𝑒𝑚. (79)  

Rovnice (79) vyjadřuje Reynoldsův zákon podobnosti. Levá strana rovnice je Reynoldsovo 

kritérium. Reynoldsův zákon podobnosti zohledňujeme vždy, pokud se nejedná o modelování 

jevů, které nejsou ovlivněny prouděním o volné hladině: tedy jedná se o tlakové proudění 

v potrubí, obtékání ponořených těles či částí staveb apod.  

Pokud převažuje účinek povrchového napětí nad ostatními silami, jsou příslušné síly dány 

násobkem povrchového napětí σ a podmínkou podobnosti na modelu a ve skutečnosti je, aby 

hodnota Webrova kritéria byla stejná [10]. 
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𝜌 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐿

σ
=  𝑖𝑑𝑒𝑚. (80)  

Při modelování je zapotřebí vždy zohlednit převažující síly, které se v hydrodynamickém 

jevu uplatňují, a měřítko podobnosti vztáhnout k odpovídající podobnosti [10]. 

Je také nutno zdůraznit, že kromě zachování geometrické podobnosti modelu a 

příslušného silového kritéria (např. Fr) je ještě jedna samozřejmě, ale ne vždy snadno splnitelná 

podmínka hydraulické podobnosti. Je to podmínka podobnosti okrajových poměrů, nejčastěji 

rychlostí ve vtoku do modelu a ve výtoku z něho. Rychlostní pole na vtoku a výtoku na modelu by 

mělo být podobné rychlostním polím ve skutečnosti [16]. 
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6. POPISNÁ STATISTIKA 

Jednotlivé naměřené hodnoty napětí, ale i zpracované hodnoty sil a momentů představují 

náhodné veličiny. K jejich zpracování je vhodné použít statických veličin. V případě naměřených 

dat se jedná o diskrétní náhodnou veličinu, tedy konečnou množinu naměřených hodnot. 

Průměr naměřených hodnot {x1, x2,x3 … xn konečné } je definován jako [20]: 

�̅� =  0,5 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 (81)  

Průměr však nedokáže jasně popsat hrubé chyby, kdy jedna chybná vzdálená hodnota 

výrazně změní jeho hodnotu. Proto je vhodnější použít charakteristik, které jsou na tyto chybné 

hodnoty. Jednou z nich je medián �̅� který celý statický soubor naměřených hodnot seřadí podle 

velikosti od vzestupných po sestupné a rozdělí ho na polovinu. Medián je definovaný pro lichá a 

sudé počty statických souborů. 

Pro lichá: 

𝑥 =  𝑥(𝑛+1)/2 (82)  

Pro sudé: 

𝑥 =  
𝑥(𝑛+1)/2 + 𝑥𝑛/2+1

2
= 𝑥0,50 (83)  

Pro ještě větší podrobnější popis datového souboru můžeme použít kvantil. Kvantil 

rozděluje datový soubor na dvě části. V první jsou hodnoty souboru, které jsou menší, nebo 

nejvýše rovny příslušnému kvantilu a druhé hodnoty, které jsou větší než samotný kvantil. 

Definujeme pro 100% kvantil – P, 0 < P < 1, jako tu hodnotu 𝑥𝑝ze souboru {x1, x2,x3 … xn konečné }, 

pro kterou je přibližně 100P% hodnot ze souboru menších a 100(1-P)% větších, než 𝑥𝑝. 

Medián je roven 50%kvantilu - 𝑥 =  𝑥0,50. 

Další popisnou charakteristikou statického datového souboru je rozptyl – Var2. Rozptyl 

popisuje, jak moc jsou jednotlivé hodnoty rozptýleny. Rozptyl je definován podle rovnice: [20] 

𝑉𝑎𝑟2 =  
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

). (84)  

Směrodatná odchylka je potom odmocninou z rozptylu tedy: 

𝑉𝑎𝑟 =  √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�

𝑛

𝑖=1

) 

 

(85)  
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Obr. 17) Hustota normálového rozdělení spolu s vyznačenými kvantily x0,65 a kvantilem x0,50, který 
je zároveň mediánem 

K nalezení funkční závislosti (proložení) zkoumaných namířených veličin bylo použito 

hodnot koeficientu determinace – R2. Tento koeficient umožnuje měřit velikost lineárního vztahu 

mezi dvěma veličinami bez ohledu na to, jestli jsou veličiny závislé nebo na sobě nezávislé. Určí se 

podle vztahu: 

𝑅2 =  
𝑆𝑟𝑒𝑔

𝑆𝑦𝑦
, (86)  

kde: 

 Sreg – regresní součet čtverců odchylek predikcí od průměru, 

 𝑆𝑦𝑦  – celkový součet čtverců odchylek dat od průměru. 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ 

HYDRODYNAMICKÉHO ZATÍŽENÍ 

Tato práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na 

přelévané mostovky na fyzikálním modelu. Fyzikální model byl vytvořen na fakultě stavební 

Vysokého učení technického v Brně v rámci výzkumu „Vývoj hybridního železničního mostu 

rezistentního v záplavových územích“. 

Diplomová práce navazuje na výzkum, který na fakultě stavební běží od roku 2012 [19]. 

Výzkum nese název VÝVOJ HYBRIDNÍHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU REZISTNÍHO V ZÁPLAVOVÝCH 

ÚZEMÍCH. 

Měření týkající se této diplomové práce byla provedena na podzim 2019 ve 

vodohospodářské laboratoři Vysokého Učení Technického v Brně. 

7.1 Předchozí výzkum 

Výzkum Hybridního železničního mostu rezistentního v záplavových územích probíhá od 

roku 2012.  

V roce 2014 proběhla realizace doplňujících hydraulických experimentálních měření na 

fyzikálních modelech a numerických výpočtů [21]. Veškeré práce navazovaly na výsledky 

z předešlých měření v letech 2012 (Specifikace základních požadavků na mostní konstrukce 

z hlediska hydraulického) [19]  a 2013 (Realizace hydraulického modelu mostní konstrukce) [22]. 

Hlavním účelem navržených měření na fyzikálních modelech bylo rozšíření poznatků o 

hydrodynamickém zatížení dalších typů konstrukčního uspořádání mostovky a doplnění 

relevantních dat pro verifikaci zmiňovaných numerických výpočtů. V roce 2014 byly provedeny 

tyto měření a výpočty [21]: 

• měření silových účinků vyvolaných hydrodynamickým působením proudící vody 

na ponořenou část mostovky s odlehčovacími otvory a oddělenými chodníky 

• numerické simulace proudění všech dosud provedených měření na fyzikálním modelu 

• numerické simulace proudění pro varianty s hydraulicky vhodně tvarovanými chodníky 

(zaoblení hran, zkosení spodní hrany konstrukce chodníku) 

Měření na fyzikálních modelech z těchto roků, budou použita k ověření – verifikaci měření 

této diplomové práce. Měření, která proběhla v roce 2019 v některých částí zatopení, doplňují a 

rozšiřují dosavadní měření.  

7.2 Zkušební trať 

Zkušební trať se nachází v budově F areálu fakulty stavební VUT v Brně. Trať se skládá 

ze samotného žlabu, hydraulickým obvodem tvořený čerpadly s frekvenčním měničem, 

indukčního průtokoměru a zásobní nádrže. Hydraulicky sklopný žlab je 12 m dlouhý. 

Přes Thomsonův měrný přeliv voda přepadá do počátečního uklidňovacího úseku, který je tvořen 

uklidňovacími síty a plavoucí deskou. Žlab je široký 414 mm, vysoký 430 mm dlouhý 12 m a je 

vytvořen z průhledných bočních stěn. Po uklidňovací části následoval 5,3 m dlouhý úsek volného 

kanálu před samotným modelem mostovky. Na konci žlabu voda vytéká o volné hladině 

do odpadního kanálu a zpět do zásobní nádrže hydraulického okruhu. Žlab byl nastaven 

do podélného sklonu 0°. 
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Obr. 18) Hydraulicky sklopný žlab 

 

Obr. 19) Zobrazovací jednotka indukčního průtokoměru a počáteční uklidňovací část hydraulicky 
sklopného žlabu s Thomsonovým přelivem a uklidňovacími síty 
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Požadovaný průtok byl zadáván do systému laboratoře, který automaticky řídí a nastavuje 

čerpadla s frekvenčním měničem na požadované otáčky a otevírá či zavírá šoupátka na okruzích 

pro jednotlivé tratě v laboratoři. 

 

 

Obr. 20) Schéma systému v laboratoři 

7.3 Model a použitá měřící technika 

Model mostovky byl vyroben v měřítku 1 : 12,5 z měkčeného PVC (polyvinylchlorid) 

a tvarově na spodu upravován pomocí tvrzeného polystyrenu (PS). 

Mostovka je osazena do kovového rámu, který byl vytvořen k předchozím měřením. Dno 

mostovky bylo umístěno a vyrovnáno pomocí čtyř závitových tyčí (M10) na nosném rámu do 

stavu, kdy dno žlabu bylo rovnoběžně se spodní hranou modelu mostovky ve vzdálenosti hb 

(288 mm). Schéma modelu a závěsného rámu můžeme vidět na obrázcích Obr. 21) a Obr. 22). 

Pro měření silového zatížení mostovky proudící vodou byly použity čtyři siloměrné 

snímače. Na měření horizontální složky sil byly použity tři snímače rozmístěné (dle Obr. 21)), typu 

Q11/100N na prostřední odtokové části (dle Obr. 21)) a dva snímače typu U9B/50 na pravé i levé 

nátokové straně. Těmito třemi snímači byla definovaná rovina mostovky. Poslední čtvrtý snímač 

byl umístěn za mostovku a snímal horizontální síly. Všechny uvedené snímače byly vyrobené 

výrobcem Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM). Snímače byly napojeny do šesti kanálové měřící 

ústředny MGA (výrobce HBM) a přes osmi kanálový 14 bitový A/D převodník UDAQ-1408 (výrobce 

TEDIA) byl signál dopraven do počítače se záznamovým softwarem. 

Model mostovky byl zavěšen na třech ocelových lankách o průměru 1,2 mm, které 

definovaly rovinu mostovky a spojovaly model mostovky se siloměry.  

Boční rozměr modelu byl o 2 mm menší než šířka hydraulického žlabu. K bočnímu vedení 

byly použity čtyři zapuštěné šrouby M4 seřízené tak, aby minimalizovaly vůli způsobenou 
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rozdílnými šířkami na hodnotu přibližně 0,5mm. Takovéto uspořádání zajistilo tření minimální. 

Zanedbatelné tření mezi modelem a skleněnou boční stěnou hydraulického žlabu. 

 

Obr. 21) Schéma rámu a mostovky – boční pohled [22] 

 

 

Obr. 22) Schéma rámu a mostovky – horní pohled [22] 

 

Podélné pohyby znemožňoval ocelový drát průměru 1,6mm, který vyvolané podélné síly 

přenášel z modelu na podélný snímač U9B. Umístění podélného snímače v dostatečné vzdálenosti 

za mostovkou dávalo předpoklad, že nebude ovlivněno proudění – proudové podmínky v těsném 

okolí modelu mostovky. Vzhledem k tomu, že se tento snímač během měření dostával pod hladinu 

vody, bylo potřeba mu zajistit dostatečnou odolnost, tedy krytí IP67 [21]. 
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Obr. 23) 6-kanálová měřící ústředna MGA (výrobce HBM) a 8-kanálový 14-bitový A/D převodník 
UDAQ-1408 (výrobce TEDIA) 

 

Obr. 24) Vrchní pohled na nosný rám modelu mostovky a měřící techniku v hydraulickém žlabu 
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Obr. 25) Siloměr typu Q11/100N na prostřední odtokové části 

 

Obr. 26) zapuštěný šroub M4 na seřízení tření mezi modelem mostovky a boční stěnou 
hydraulického žlabu, 

Hladina byla odčítána pomocí posuvného digitálního měřítka, který pracuje na indukčním 

principu. Posuvné měřítko bylo umístěné 300 mm před model mostovky. Pomocí displeje byly 

odečítány naměřené hodnoty hladiny při měření. 

Na nosném rámu modelu byly také připevněny dva elektrické kontaktní hladinoměry od 

společnosti REDIS, které byly umístěny v blízkosti modelu mostovky (10mm). První hladinoměr byl 
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umístěny na vstupní straně po směru proudění vody v těsné blízkosti (10 mm) modelu a druhý 

hned za modelem (také 10 mm), jak je patrné z následujícího obrázku.  

 

Obr. 27) Umístění hladinoměrů do nosného rámu modelu 

Snímač elektrického hladinoměru je tvořen kovovou elektrodou, která je opatřena izolační 

vrstvou – povlakem (například teflonem). Druhou elektrodu kondenzátoru tvoří vodivá kaaplina. 

S rostoucí výškou hladiny se zvětšuje plocha elektrod kondenzátoru a roste kapacita. Hladinoměry 

byly též jako suloměry zapojeny do měřící ústředny a převodníkem dopravovány do počítače, 

kde byly zapisovány pomocí softwaru. 

7.4 Jednotlivé tvary mostovky 

Tato práce se zabývá třemi tvarovými variantami přelévané mostovky. Jedná se o „kosý“ 

tvar mostovky, „obdélníkový“ a „zaoblený“ tvar mostovky. 

Všechny tvary mostovky byly měřeny pomocí úpravy základního tvaru, který byl měněn 

tvarovými úpravami v dolní části modelu pomocí polystyrenových částí. Tak bylo docíleno výše 

zmíněných tvarů.  

Základní tvar mostovky ve skutečné velikosti a v modelových rozměrech popisují 

následující obrázky. 

 

Obr. 28) Základní tvar mostovka ve skutečných rozměrech [mm] 
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Obr. 29) Základní tvar mostovka v modelových rozměrech (M1:12,5)[mm] 

Samotné měřené tvarové varianty jsou na následujících obrázcích. 

 

Obr. 30) Kosý tvar mostovky v modelových rozměrech [mm] 

 

Obr. 31) Obdélníkový tvar mostovky v modelových rozměrech [mm] 

 

Obr. 32) Oblý tvar mostovky v modelových rozměrech [mm] 
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7.5 Vyrovnání modelu mostovky v nosném rámu 

Při změně tvaru mostovky bylo vždy potřeba mostovku vůči sklopnému žlabu a rámu 

vycentrovat. Požadavkem bylo, aby spodní hrana mostovky byla ve výšce hb = 288 mm. Toho jde 

docílit pomocí závitových tyčí na konstrukci rámu. Tento požadavek byl ověřen při postupném 

zatápění mostovky vodou – při prvním doteku dna mostovky s hladinou vody a při oddělení 

kontaktu vody s mostovkou. V těchto časových momentech je vizuálně patrné, zdali je mostovka 

vyrovnána, či nikoliv. 

 

Obr. 33) Nesprávně vyrovnaná spodní hrana mostovky 

 

Obr. 34) Správně vycentrovaná spodní hrana mostovky 
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7.6 Stanovení funkční závislosti mezi napětím a zatížením 

Před samotným měření veličin na modelu a instalací mostovky do rámu musejí být 

kalibrovány siloměry, které jsou připevněné k nosnému rámu modelu. Kalibrace spočívá 

v nalezení závislosti mezi zatížením a výsledným napětím jednotlivých siloměrů. 

Postup stanovení závislosti mezi silovým zatížením a vyvolaným napětím byl následující. 

Na začátku měření byly pomocí šesti kanálové měřící ústředny MGA odečteny, nulové hodnoty. 

Po odečtení hodnot byly na vertikální siloměry zavěšovány cejchované závaží a odečítány hodnoty 

napětí. Siloměr, který měří zatížení v podélném směru, byl vymontován z rámu a připevněn mezi 

železné destičky. Spodní destička sloužila jako základna a držela siloměr. Vrchní jako podstava 

pro jednotlivá závaží.  

5  

Obr. 35) Vertikální siloměr zatížený závažím 

 

Obr. 36) Cejchovaná sada závaží 

Výsledné hodnoty napětí od hmotnostního zatížení byly zapisovány do tabulky a 

hmotnostní zatížení bylo přepočítáno na sílu za pomocí gravitační konstanty g = 9,81 m/s2.  
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Tab 4)  Naměřené hodnoty napětí při určitém zatížení jednotlivých siloměrů 

 

Výsledkem je bodový graf, na kterém jednotlivé měření proložíme spojnicí trendu. Byla 

použito lineárního proložení. Tímto proložením získáme funkční závislost napětí a sil jednotlivých 

siloměrů. Důležitým parametrem je směrnice přímky, která je využívána pro přepočet napětí 

na síly v následujících měřeních a zpracováních. 

 
Graf 1. Závislost mezi silovým zatížením a vzniklým napětím na jednotlivých siloměrech 

Závaží Síla Napětí Závaží Síla Napětí

[g] [N] [V] [g] [N] [V]

0 0,000 3,170 0 0,000 0,580

105 1,030 4,290 400 3,924 -0,050

205 2,011 5,360 1000 9,810 -1,010

305 2,992 6,430 2000 19,620 -2,620

505 4,954 8,550 3090 30,313 -4,380

605 5,935 9,600 5015 49,197 -7,490

Závaží Síla Napětí Závaží Síla Napětí

[g] [N] [V] [g] [N] [V]

0 0,000 5,690 0 0,000 3,020

400 3,924 3,890 400 3,924 1,500

1000 9,810 1,180 1000 9,810 -0,800

2000 19,620 -3,280 2000 19,620 -4,620

3090 30,313 -8,230 3090 30,313 -8,700

A0 - Podélný siloměr A5 - Prostřední

A2 - Levý protiproudně A4 - Pravý protiproudně
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7.7 Postup měření 

Po připevnění modelu do nosného rámu a jeho vyrovnání bylo potřeba model mostovky 

společně s nosným rámem vizuálně zkontrolovat, zdali něco nebrání k získání korektních výsledků 

z měření. Po vizuální kontrole bylo vynulováno posuvné hrotové měřítko na srovnávací rovinu, 

která ležela na horní hraně modelu přelévané mostovky. Posuvné hrotové měřítko bylo umístěno 

300mm protiproudně před model mostovky.  

 

Obr. 37) Posuvné hrotové měřítko umístěné 300mm protiproudně před modelem 

Dále bylo potřeba celý model mostovky nechat dostatečnou dobu ponořený ve vodě, aby 

se smočil. Tím bylo docíleno vytlačení přebytečného vzduchu z mezer spojů modelu a pórů 

v materiálu. Při napouštění vody do žlabu vznikly pod modelem mostovky vzduchové kapsy 

(bubliny), které bylo potřeba odstranit, například pomocí železného pravítka. Přítomnost 

vzduchových bublin pod modelem mostovky by vnesl velikou chybu v pozdějším zpracování. 

 

Obr. 38) Vzduchové bubliny uchycené na modelu kosé mostovky 

7.7.1 Měření v neproudící vodě (Statická část) 

Po smočení modelu mohla být započata první část měření, která spočívala v získání 

vztlakových hodnot při statickém zatopení modelu mostovky. Toto měření v neproudící vodě 
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probíhalo v zahrazeném hydraulicky sklopném žlabu plným plechem (jak je vidět na Obr. 42). 

Po naplnění žlabu vodou bylo zapotřebí nechat vodu ve žlabu zklidnit.  

Po ustálení vln na hladině mohlo být měření započato. Voda ze žlabu byla vypouštěna 

pomocí hadice a násoskového efektu. Při zvolené výšce hladiny byla voda vytékající z prostoru 

modelu zastavena, byla odečtena hodnota výšky zatopení pomocí posuvného hrotového měřítka 

a byly změřeny hodnoty ze siloměrů a hladinoměrů. 

Měření samotných veličin od siloměrů a hladinoměrů probíhalo pomocí počítače a 

softwaru TENDIA recorder. Počítač byl napojený na siloměry a hladinoměry přes šesti kanálovou 

měřící ústřednu MGA (výrobce HBM) a osmi kanálový 14 bitový A/D převodník UDAQ-1408 

(výrobce TEDIA) pomocí rozhraní USB. 

 

Obr. 39) Software TENDIA record 

Měření pro statickou část probíhalo po dobu 17 sekund se vzorkovací frekvenci 300 Hz, 

což odpovídá 5000 hodnotám pro každou měřenou veličinu. Výstupem měření byl textový 

dokument s 5000 hodnotami pro veličiny (A0 – podélný siloměr, A2 – levý protiproudně, A4 – 

pravý protiproudně, A5 – prostřední siloměr, A6 – přední hladinoměr, A7 – zadní hladinoměr.  

 

Obr. 40) Náhled na výstupní textové hodnoty ze softwaru TENDIA record 

Každá varianta modelu měla svůj tvarový průběh. Proto bylo potřeba dobře zvážit, které 

hodnoty, a v jakých úsecích (hladinách) mají být měřeny, aby byly dobře podchyceny jejich funkční 

závislosti, a tak aby negativně neovlivňovali celé zpracování patřičné varianty modelu. Prvním 

předpokladem bylo rozdělit oblast měření na 3 části (intervaly). První interval spočíval ve 

stanovení funkční závislosti vztlakových sil nad mostovkou (nad horní hranou). Druhá funkční 

závislost mezi hodnotami h*=1 a z*=0,5. Poslední interval potom mezi hodnotami h* = 0,5 až 
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h* = 0.  Výsledkem jsou tedy 3 lineární funkce. Rozdělení na tyto intervaly proběhlo kvůli náhlým 

tvarovým změnám na tvarových lomech mostovky. Zpracováním ale bylo zjištěno, že funkční 

závislost f2(h) a f3(h) mají velmi podobný průběh s tím, že v tvarových změnách (vyznačeny 

červenými body na Obr. 41) jsou určité výchylky. Bylo tedy přistoupeno k rozdělení celých dat 

na hodnoty a funkci nad mostovkou, tedy nad horní hranou a pod mostovkou. Zmíněné body byly 

hlídané individuálně a v některých případech byly dosazovány přímo změřené hodnoty, a ne 

vypočítané hodnoty ze získané funkční závislosti pro konkrétní výšky h. 

 

Obr. 41) Znázornění intervalů měření statického zatopení na kosé mostovce  

 

Obr. 42) Situace pro měření statických hodnot, kdy je hydraulicky sklopný žlab přehrazen plným 
plechem (profilem). 

7.7.2 Měření v proudící vodě (Dynamická část) 

Před zahájením vlastního měření v dynamickém prostředí je samozřejmě nutno vizuálně 

zkontrolovat model, vynulovat posuvné měřítko na srovnávací rovinu a do patřičné vzdálenosti 

od modelu. 

Na začátku a na konci každé sady měření dynamické části bylo potřeba změřit tzv. nulové 

hodnoty. Nulové hodnoty jsou hodnoty, kdy je model smočený, mostovka se nedotýká vody, tedy 
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měřené hodnoty jednotlivých veličin nejsou ovlivněny proudící vodou. Tato nulová měření jsou 

důležitou součástí vyhodnocení, kdy odstraňují teplotní a časový posun. 

Měření probíhalo při vzorkovací frekvenci 300Hz po dobu měření 50 sekund. Výsledkem 

bylo 15000 hodnot pro každou měřenou veličinu. Výsledky ze softwaru byly textové dokumenty 

stejného typu jako ve statické části v kapitole výše.  

Požadavkem na měření bylo získat hodnoty zatížení v relativních výškách zatopení (dle 

vztahu (45)) h* = 0,5 t, 1 t, 1,25 t, 1,50 t, 1,75 t a 2 t. V některých případech byly též doměřovány 

hodnoty ve výškách h* = 0,70 t, 0,90 t a 1,10 t pro lepší pochopení naměřených hodnot a ověření 

funkčního trendu. 

 

Obr. 43) Zobrazení relativních zatopení na kosé mostovce 

Po zadání požadovaného průtoku do systému laboratoře bylo nutné počkat, než řídící 

jednotka laboratoře spolu s frekvenčním měničem čerpadel nastaví otáčky čerpadla, aby byl 

docílen požadovaný průtok. Dále bylo nutné docílit požadovaného relativního zatopení mostovky, 

k tomu bylo zapotřebí vzdout hladinu vody na konci hydraulického žlabu. Vzdutí vody bylo 

docíleno částečným zahrazením odtoku z hydraulického žlabu pomocí soustavy plastových desek 

na konci hydraulického žlabu. 
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Obr. 44) Plastové desky ucpávající odtok hydraulického žlabu 

Vždy bylo potřeba po zahrazení, nebo mírném posunu plastových prken počkat, dokud se 

změna ve vzdutí neprojeví na celý žlab, zvláště v okolí modelu přelévané mostovky. Posunem 

zahrazení (zvětšení či zmenšení průtočného profilu) se tak dostalo správné hodnoty relativního 

zatopení mostovky h*. 

Po dosažení správné relativní výšky vzdutí h*, ustáleném průtoku žlabem bylo možné 

spustit měření, které trvalo 50 sekund. V tomto časové intervalu bylo změřeno 15 000 hodnot na 

každém z šesti parametrů. Současně při měření byla odečtena přesná výška zatopení hrotovým 

měřítkem a byly také odečteny průtoky. Skutečné průtoky, které žlabem protékaly, byly odečítány 

ze záznamové řídící jednotky indukčního průtokoměru, který je na okruhu hydraulického žlabu.  

U každé varianty měřeného modelu byly voleny dvě řady průtoků, které jsou vypsány 

v následující tabulce.  

Tab 5)  Volené řady průtoků pro jednotlivé relativní zatopení 

 

h* H [mm] Q1 [l/s] Q2 [l/s] S [m2] v1[m/s] v2[m/s] Fr1[-] Fr2[-]

0,50 310 33,4 49,1 0,1283 0,260 0,383 0,149 0,219

0,70 319 33,1 49,3 0,1320 0,251 0,374 0,142 0,211

0,90 328 32,9 49,5 0,1356 0,243 0,365 0,135 0,204

1,00 332 32,8 49,6 0,1374 0,239 0,361 0,132 0,200

1,10 336 32,6 49,7 0,1393 0,234 0,357 0,129 0,196

1,25 343 32,1 49,7 0,1420 0,226 0,350 0,123 0,191

1,50 354 31,5 49,9 0,1466 0,215 0,340 0,115 0,183

1,75 365 30,7 50,1 0,1511 0,203 0,332 0,107 0,175

2,00 376 29,8 50,3 0,1557 0,191 0,323 0,100 0,168
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8. POSTUP ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

Veškeré naměřené veličiny byly zpracovány v tabulkovém výpočetním editoru Excel 

od společnosti Microsoft©. Výsledkem každého měření byly sady naměřených hodnot v textovém 

formátu, které se vkládaly do tabulkového editoru. Protože měření má formu časového záznamu 

hodnot, z každého měření (pro určitou h*) byly vytvořeny průměry pro každý parametr (A0-A7). 

Grafické znázornění jednoho samotné měření nám zobrazí následující graf. 7 

 
Graf 2. Časový záznam měření napětí jednotlivých parametrů pro kosou mostovku 

v relativním zatopení h*=1,75 a řady průtoku Q1, dynamické prostředí 

Z grafu je patrné že měření má pulzní charakter, kde se amplitudy periodicky opakují. 

8.1 Zpracování statického měření 

Pro každý tvar mostovky bylo změřeno postupné statické zatopení. Postup měření je 

popsán v kapitole 7.7.1. Z každého měření v určitém bodě relativního zatopení byly vytvořeny 

průměry hodnot. S těmito průměry se dále pracovalo jako s jednou hodnotou. Pokud si tyto 

hodnoty vyneseme do bodového grafu, vypadají následovně. 

 
7 V této kapitole (8.) si ukážeme celý průběh zpracování na Kosé mostovce 
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Graf 3. Vynesené průměry napětí jednotlivých parametrů na kosé mostovce 

Z vynesených hodnot byla potřeba odečíst vlastní tíha modelu (počáteční napětí), 

abychom se dostaly k hodnotám pouze vztlakovým. To bylo docíleno odečtem hodnot, které byly 

změřeny bez zatopení modelu tzv. nulových hodnot. Tímto přístupem můžeme v dynamické části 

dále pracovat s těmito výsledky.  

Nulovými hodnotami bylo navíc hlídáno, jestli nedochází k nějakému posunu siloměrů, či 

hladinoměrů k tzv. driftu během měření. Zobrazení po odečtení nulových hodnot nám přinese 

následující graf. 

 
Graf 4. Hodnoty vztlaku při statickém měření pro kosou mostovku 

Výsledkem byly funkce, které popisovaly funkční závislosti nad mostovkou a pod 

mostovkou. Pro vertikální siloměry byly stanoveny funkce. V horní části, kde je hodnota 
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relativního zatopení větší jak h*=1,25 jsou hodnoty velmi blízko sebe, postupně se zvyšují se 

zvyšujícím se relativním zatopení mostovky. Zde byla funkce získána proložením naměřených 

bodů pomocí přímky. Byla získána lineární závislost. Je vidět že hodnoty ve vysokém relativním 

zatopením si jsou velmi blízké, to je taky vidět na přepisu lineárních funkcí získaných proložením 

naměřených bodů kde směrnice přímky nabývá hodnot s exponentem E-05. V důsledku toho že 

jsou hodnoty skoro totožné a nabývají mezi sebou rozdílů na vzdálenějších desetinných řádech, 

dochází, že číslo spolehlivosti R2 nabývá malých hodnot. Tedy vykazuje jistou nespolehlivost pro 

proloženou funkci s body, ačkoli je výstupní hodnota z funkce dostatečně přesná. 

Následující graf prezentuje funkce, které byly proloženy naměřenými body pro 

horizontální siloměry po celé oblasti měření. Oblast byla rozdělena na dvě části. Na oblast nad 

horní hranou mostovky a pod horní hranou mostovky, jak již také popisuje kapitola 7.7.1. 

 
Graf 5. Stanovené funkce pro vertikální siloměry na Kosé mostovce 

U podélného siloměru a jeho funkcí pro oblast měření byly stanoveny tři funkce, jak bylo 

také primárně předpokládáno. Je to oblast s relativním zatopením nad horní hranou mostovky, 

druhá funkce je v oblasti svislého tvaru mostovky a třetí poslední oblast (funkce) je šikmá část 

mostovky. Na následujícím grafu je vidět, že od spodní hrany na šikmé části funkce nabývá 

stoupající tendence. Dá se předpokládat, že stoupající trend bude zastaven změnou šikmého tvaru 

na svislý, což dokazují další změřené body ve svislé oblasti mostovky. Ve svislé oblasti mostovky 

podélný siloměr vykazuje snižující se hodnoty až do relativního zatopení h* = 1, tedy do úrovně 

horní hrany mostovky, od této hrany siloměr vykazuje znovu zvyšující se hodnoty. Vše je patrné 

na následujícím grafu. 
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Graf 6. Funkce pro podélný siloměr 

Pro získání výšek hladin těsně před modelem a za modelem bylo potřeba stanovit funkce 

hladinoměrů. Tyto funkce byly stanoveny pomocí statického zatápění a odečtů hodnot napětí a 

výšek změřených hrotovým posuvným měřítkem. Jednotlivé body byly vyneseny do grafu, kde na 

ose x jsou průměrná napětí z každého měření v určité výšce a na ose y je výška h. Pokud takto 

vynesené hodnoty proložíme lineární spojnicí trendu, dostaneme funkční závislost jednotlivých 

hladinoměrů. Při dosazení změřeného napětí do přepisu funkce získáme hodnotu výšek. 

 
Graf 7. Funkce hladinoměrů Kosé mostovky 



62 
 

8.2 Zpracování dynamické měření 

S naměřenými hodnotami u dynamického měření bylo ze začátku zacházeno stejně jako u 

statického zpracování. Naměřené hodnoty byly z textových souborů implementovány do 

tabulkového editoru. Z každého měření – z každé měřené úrovně z relativního zatopení – byly 

vypočítány průměry hodnot, se kterými se následovně pracovalo. Například u již zmiňované kosé 

mostovky výstupem dynamického měření je následující tabulka hodnot: 

Tab 6)  Tabulka průměrů naměřených napětí společně se skutečnými průtoky a relativním zatopení 

 

Ze získaných průměrů napětí Aiprůměr byly odečteny nulové hodnoty 𝐴𝑖;0, pro získání 

vztlakově-dynamického účinku zatížení. 

Následovalo zpracování každého měření určitého relativního zatopení. 

Bylo potřeba pracovat s celým datovým souborem měření. Ke každé hodnotě měření byla 

přiřazena časová hodnota. Byla tak získána časová závislost napětí A na čase t. Samotné měření 

jedné hodnoty relativního zatopení h* trvalo 50 sekund.  

Z naměřených hodnot napětí A bylo potřeba stanovit průměry Aiprůměr a od těchto průměrů 

odečíst nulové hodnoty Ai;0 a vztlakové hodnoty Ai;vzt. Vznikla hodnota napětí, která vyjadřovala 

hydrodynamický účinek zatížení.  

Vztlakové hodnoty byly odčítány z funkcí, které byly stanoveny pomocí postupného 

statického zatápění mostovky. Dosazením změřené výšky h na posuvném hrotovém měřítku byly 

stanoveny příslušné vztlakové hodnoty, které byly odčítány z proložených funkcí. Takto stanovené 

hodnoty byly odečítány. 

U hodnot napětí se tento dynamický účinek pře násobil příslušnou konstantou siloměru. 

Konstanta siloměru byla získána pomocí kalibrace siloměrů – viz kapitola 7.6. Pře násobením 

h*p ož 

[mm]

h*sk u teč

[mm]
h [mm] hu  [mm] Qsk u tečn é A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,49 -22,35 309,65 33,58 3,33 -4,00 -5,26 -6,41 3,35 3,16

0,7 0,68 -14,05 317,95 33,27 3,35 -1,56 -3,29 -4,66 4,35 4,27

1 1,02 0,8 332,8 33,18 3,43 0,75 -1,24 -2,87 5,08 5,37

1,1 1,14 6,31 338,31 32,76 3,48 1,35 -0,66 -2,37 5,52 5,80

1,25 1,26 11,64 343,64 32,27 3,48 1,55 -0,49 -2,28 5,83 6,32

1,5 1,49 21,6 353,6 31,80 3,47 1,65 -0,40 -2,24 6,52 7,03

1,75 1,73 32,11 364,11 30,87 3,45 1,72 -0,32 -2,22 7,62 8,25

2 2,00 43,84 375,84 29,96 3,42 1,74 -0,31 -2,23 8,44 9,31

3,28 -7,03 -7,93 -8,61 0,04 0,04

h*p ož 

[mm]

h*sk u teč

[mm]
h [mm] hu  [mm] Qsk u tečn é A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,52 -20,96 311,04 49,27 3,44 -3,88 -5,18 -6,36 3,91 3,26

0,7 0,68 -14,13 317,87 49,40 3,50 -2,23 -3,76 -5,13 4,82 4,24

1 0,97 -1,12 330,88 49,81 3,70 -0,36 -2,24 -3,69 5,31 5,21

1,1 1,16 7,15 339,15 49,94 3,88 0,55 -1,33 -2,77 6,02 5,89

1,25 1,27 11,78 343,78 49,90 3,87 0,86 -1,09 -2,56 6,02 6,20

1,5 1,50 22,01 354,01 50,04 3,86 1,24 -0,75 -2,45 6,75 7,06

1,75 1,77 33,84 365,84 50,19 3,82 1,42 -0,58 -2,39 7,91 8,49

2 1,98 43,29 375,29 50,28 3,79 1,51 -0,50 -2,37 8,71 9,46

3,21 -7,02 -7,97 -8,63 0,08 0,04

nulová hodnota pro řadu Q1

nulová hodnota pro řadu Q2

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2
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napětí dynamického účinku kalibrační konstantou K byla stanovena síla F. Tímto postupem byly 

získány síly (F1-F4) z každého siloměru ve všech 15 000 bodech měření. 

𝐹1 = (𝐴0𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 − 𝐴0;0 − 𝐴0;𝑣𝑧𝑡) ∗ 𝐾1 (87)  

𝐹2 = (𝐴2𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 − 𝐴2;0 − 𝐴2;𝑣𝑧𝑡) ∗ 𝐾2 (88)  

𝐹3 = (𝐴4𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 − 𝐴4;0 − 𝐴4;𝑣𝑧𝑡) ∗ 𝐾3 (89)  

𝐹4 = (𝐴5𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 − 𝐴5;0 − 𝐴5;𝑣𝑧𝑡) ∗ 𝐾4 (90)  

 

Síly F1-F4 jsou hodnoty z napětí A0-A5. Síla F1 byla počítána z napětí A0, síla F2 z napětí 

A2, síla F3 z napětí A4 a síla F4 z napětí A5. Hodnoty 𝐴0;0, 𝐴2;0, 𝐴4;0, 𝐴5;0 jsou nulové hodnoty 

změřené při každém započetí a konci měřené řady. Hodnoty 𝐴0;𝑣𝑧𝑡, 𝐴2;𝑣𝑧𝑡 , 𝐴4;𝑣𝑧𝑡 , 𝐴5;𝑣𝑧𝑡  jsou 

vztlakové hodnoty dopočítané z funkcí postupného statického zatápění mostovky. Koeficienty K1-

K4 jsou kalibrační koeficienty (směrnice přímek funkcí) jednotlivých silových snímačů – viz kapitola 

7.6. 

Sila F1 je síla, která působí na mostovku v podélném směru. Síly F2-F4 jsou síly, které 

působí na mostovku ve vertikální rovině. Cílem zpracování bylo stanovit výslednice sil ve vertikální 

směru (y) a horizontálním směru (x).  

Výslednice horizontální síly Fx je síla samotná F4. 

𝐹𝑥 = 𝐹1 (91)  

Výslednicí vertikálního směru Fy je součet všech vertikálních sil, tedy F2+F3+F4. Dle 

konvekce: 

𝐹𝑦 = −[𝐹4 + (𝐹2 + 𝐹3)] (92)  

Po stanovení výslednic ve vertikální a horizontální rovině působící na model mostovky, 

následovalo stanovení momentu M k těžištní ose modelu mostovky. 

Moment k těžišťové ose M, je od vertikálních sil výrazně větší než od horizontálních. Proto 

moment vytvořený od výslednice horizontální síly bude do výpočtu celkového momentu 

zanedbán. Samotný moment byl tedy stanoven, jako součin ramene od vertikálních sil ry se 

samotnými výslednicemi vertikálních sil. První výslednicí vertikálních si pro výpočet momentu 

působícího na mostovku je samotná síla F4, druhou výslednicí je součet sil F2 a F3. Samotná 

rovnice pro výpočet momentu má tedy potom dle konvekce tvar: 

𝑀 = 𝑟𝑦 ∙ [𝐹4 − (𝐹2 + 𝐹3)] (93)  

Rameno vertikálních sil ry je horizontální vzdálenost mezi osou mostovky a polohou 

zavěšení. V našem případě všech tvarů mostovek je ry = 0,250 m. 

Výšky z hladinoměrů byly stanoveny obdobně jako síly. Od naměřeného napětí byly 

odečteny nulové hodnoty, které byly dosazeny do funkce hladinoměrů z postupného zatápění 
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mostovky. Tímto způsobem byly dopočítány výšky h1 a h2 pro oba hladinoměry a všechny hodnoty 

měření.  

K Hodnotám sil (F1-F4), výslednicím sil Fx, Fy, M a výškám h1 a h2 byly stanoveny statické 

hodnoty rozptylu, směrodatné odchylky, maxima, minima a kvantily x0,05, x0,50, x0,95. Hodnoty jsou 

přiloženy v přílohách této práce. 

Po vypočítání všech potřebných výše zmíněných hodnot bylo možné stanovit tvarové 

součinitel CD, DL a CM. Tyto součinitele jsou alternativou ke stanovení výslednice 

hydrodynamického zatížení integrací tečného a normálového napětí. Vypočítají se dle vztahů 

uvedených v kapitole 4.9. Byly stanoveny pro hodnoty průměrů a pro kvantily x0,05, x0,50, x0,95.  

Hodnoty pro jednotlivé tvary mostovky a relativní zatopení h* společně se všemi ostatními 

hodnotami jsou uvedeny v přílohách této práce a jsou porovnávány v následující kapitole. 

  



65 
 

9. VÝSLEDKY A JEJICH POROVNÁNÍ 

Tato kapitola obsahuje vizuálně zpracované výsledky z této diplomové. Jejich porovnání a 

srovnání s ostatními autory zabývající se touto problematikou.  

V úvodu kapitoly jsou popsány grafy, které zobrazují výslednice vertikálního a 

horizontálního silového účinku na modely mostovek a jejich momenty k těžišťové ose. Výsledky 

jsou také porovnány navzájem mezi sebou. 

Výsledky tvarových součinitelů Ci jsou porovnávány s výsledky z matematického 

modelování, které proběhlo v roce 2014 na ústavu vodních staveb a vodohospodářství fakulty 

stavební VUT v Brně a s výsledky podobných prací ze zahraničí a ve tvaru obdélníkové mostovky 

též s ČSN 72 0250. Výsledky jsou zpracovány do grafů. Jsou porovnávány tvarové indexy Ci, které 

reprezentují hydrodynamické zatížení. Koeficient CD prezentuje vertikální silový směr, koeficient 

CL vertikální silový směr a koeficient CM vzniklý moment k těžišťové ose modelu mostovky. A také 

výslednic sil Fx, Fy a momentů. 

 Protože se jedná o fyzikální hydrodynamické měření, naměřené veličiny jsou vztahovány 

k přesným parametrům (h*). Není možné si tento parametr zvolit jako pevný, jako je to například 

v matematickém modelování. Proto budou porovnávány blízké hodnoty relativního zatopení. Je 

uvažováno, že u blízkých hodnoty nebude veliký hodnotní rozdíl porovnávané veličiny a vydají tak 

spolehlivou představu trendů parametrů. Toto usnadnění slouží k lepšímu vizuálnímu pochopení 

naměřených hodnot a průběhu tvarových součinitelů na daném tvaru mostovky. 

Výsledky výslednic Fx, Fy a momentů na jednotlivých tvarových variantách mostovky 

prezentují následující grafy. 

 
Graf 8. Kosá mostovka – výslednice Fx, Fy, M (x0,50) 

Z grafu hodnot výslednic na kosé mostovce je patrné, že hodnoty výslednice Fx jsou proti 

výslednicím ve vertikálním směru Fy malé. Obecně hodnoty Fx nabývají hodnot do 1N při obou 

průtokových řadách Q1 a Q2 a jsou větší jak 0. Výjimka je hodnota Fx při relativním zatopení 

h*=0,5 a průtokovou řadou Q1. Zde je hodnota záporná. Můžeme tedy říci, že je mostovka mírně 

přitahována proti proudu. Může to být způsobené chybou měření, anebo na mostovku působí síly, 
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které jsou důsledkem velkého průtoku při nízkém relativním zatopení a snaží se jí přetočit, či 

nazdvihnout, jak je patrné na průběhu momentů při průtokové řadě Q1. 

Hodnoty Fy nabývají záporných hodnot, tedy tlačí mostovku dolů v hodnotách relativního 

zatopení 0,75<h*<1,40 při hodnotách průtoku Q1 a 0,5<h*<1,65 při hodnotách Q2. Mostovka je 

od těchto horních mezí při větších relativních zatopení nadzdvihována a předpokladem je i 

posunutí mostovky díky hodnotám Fx. 

Momenty na kosé mostovce po všech hodnotách relativního zatopení nabývají kladné 

hodnoty. Pro Q1 jsou to hodnoty od (0,4 – 0,55 Nm) a pro průtok Q2 (0,14 – 1,04). Největší 

hodnoty momentů se u kosé mostovky objevují okolo relativním zatopení h* = 1,25. 

 
Graf 9. Obdélníková mostovka – výslednice Fx, Fy, M(x0,50) 

U obdélníkového tvaru mostovky je trend hodnoty podobný jako u tvaru kosého. 

Výslednice horizontální síly je větší než u kosého. Hodnoty se pohybují v rozmezí (0,12 - 0,56) 

pro řadu Q1 a (0,56 - 1,85) pro řadu Q2. S tím, že největší hodnoty Fx nabývá při hodnotách 

relativního zatopení h* = 1,1 - 1,75. Ve srovnání s kosou mostovkou má obdélníkový tvar větší 

hodnoty Fx v maximální hodnotě Fx dvojnásobné v Q1 a trojnásobné v Q2.  

U vertikálních sil jsou hodnoty záporné až do hodnot relativního zatopení 1,4 pro Q1 a 

1,65 pro Q2, kdy se hodnoty navyšují. Maximální hodnoty Fy se projevují v intervalu relativního 

zatopení h*= (0,9 – 1,1). Ve srovnání s kosou mostovkou má obdélníkový tvar v řadě Q1 hodnoty 

menší v řadě Q2 jsou hodnoty větší u relativního zatopení (0,9-1). 

Momenty jsou opět na celém stupnici relativního zatopení kladné. Dosahují svých maxim 

okolo h*=1,25. Ve srovnání s kosou mostovkou nabývají dvojnásobné hodnoty zvláště v okolí 

h* = 1,25. 



67 
 

 
Graf 10. Zaoblená mostovka – výslednice Fx, Fy, M (x0,50) 

Hodnoty Fx u zaobleného tvaru nabývají kladných hodnot po všechny hodnoty h*. 

Největší hodnoty jsou v intervalech h*=1,1-1,25. Rozdílem oproti ostatním tvarům je, že nejnižší 

hodnota Fx u zaobleného tvaru je v h*=0,9 a při klesání h* hodnota Fx neklesá jako u ostatních 

tvarů, ale naopak se začíná navyšovat. Ve srovnání s ostatními tvary se dá konstatovat, že jsou 

mezi obdélníkovým a kosím tvarem. Blíží se spíše k hodnotám Kosého tvaru. Procentuální rozdíl 

mezi tvarem kosé a zaoblené mostovky je v intervalu 20-35% v h*=1-1,75. 

Hodnoty Fy jsou záporné až na hodnoty h*0,5 pro Q2 a h* = 1,85 pro Q1. Při těchto 

hodnotách bude mostovka nazvedávána. Ve srovnání s ostatními tvary má zaoblená mostovka 

hodnoty Fy větší v intervalu h*= 0,9 - 1,75. Při hodnotách h* nižších jak 0,7 zaoblená mostovka 

nižších hodnot než ostatní tvary. 

Hodnoty momentů pro zaoblenou mostovku jsou různorodější jak pro ostatní tvary. Pro 

průtokovou řadu Q1 jsou v intervalu h* = 0,5 - 0,9 momenty záporné a pro hodnoty h* =1,4 - 2 

také záporné. V těchto záporných intervalech bude mostovka namáhána momentem, který ji 

bude nadzvedávat na odtokové části. Při vyšších průtokové řadě Q2 jsou záporné momenty také 

v intervalu h*= 0,5 - 0,9 a v hodnotách od h* = 1,9 jsou momenty také záporné. Co je ovšem 

potřeba zdůraznit je fakt že momenty na zaoblené mostovce nabývají hodnot -0,15-0,4Nm pro 

obě průtokové řady v celém rozsahu. U ostatních tvarů jsou tyto momenty větší, a to ve velkém 

rozdílu. V případě maximálních hodnot jsou hodnoty u obdélníkové tvaru mostovky 2,5 x větší u 

šikmé mostovky přibližně 1,5 x větší. 

Hodnoty Fx nabývají u všech tvarových variant největších hodnot u relativního zatopení 

h*=1,15-1,25. 

Maximální hodnoty, které tlačí mostovku dolů, jsou pozorovány v intervalu h*= 0,9-1. 

Maximální hodnoty u momentů jsou pozorovány v intervalu relativního zatopení 

h* = 1- 1,25. 

Veškeré hodnoty pro jednotlivé tvary nalezneme v přílohách této práce. 

Výsledky zpracování fyzikálního modelu tvarových součinitelů Ci v závislosti na relativním 

zatopení zprostředkují následující grafy.  
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Graf 11. Porovnání tvarových součinitel CD,  

Na srovnávacím grafu tvarového součinitele CD je vidět, že mezi naměřenými daty na 

fyzikálním modelu a daty z matematického modelování je dobrá shoda. Hodnoty vysokých 

relativních zatopení h* > 1,25 jsou v rozdílu přibližně 0,1. Hodnoty pod h* < 1,25 jsou trochu 

odlišné. Na kosé mostovce v matematickém modelování hodnoty součinitele začínají klesat 

na hodnotě h* = 1, kdežto na fyzikálním modelu už klesají od hodnoty h* = 1,15. Na zaobleném 

tvaru je rozdíl o něco větší, jedná se přibližně o 0,2. Stejně jako u kosé mostovky součinitel CD 

fyzikálního modelu zaobleného tvaru začíná klesat dříve okolo hodnoty h* = 1,25. 

Na matematickém modelu zaoblený tvar klesá od hodnoty h*=1, navíc klesá po celé délce až 

k hodnotě h* = 0,5., kdežto na fyzikálním modelu klesá do přibližné hodnoty h* = 0,9 a v nižších 

h* začíná znovu stoupat. Pokud jednotlivé tvarové modely seřadíme, dostáváme největší hodnoty 

součinitele CD u obdélníkového tvaru, nejlepší hodnoty jsou na modelu kosé mostovky. Zaoblená 

mostovka je těsně nad kosou mezi. 
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Graf 12. Porovnání tvarových součinitelů CL, 

U součinitele CL je shoda matematického modelování s fyzikálním menší. V hodnotách 

relativního zatopení h* > 1 jsou hodnoty značně rozdílné. Můžeme ale konstatovat, že po celém 

měřeném úseku relativního zatopení je zaoblená mostovka s většími hodnotami součinitele. 

Jediná výjimka je na úseku kolem h* = 1,1. zde Kosá mostovka dosahuje větších hodnot 

součinitele. 

 
Graf 13. Porovnání tvarových součinitelů CM, 

U tvarového součinitele CM je patrné, že nejvíce je namáhaný tvar obdélníkový, potom 

kosý a nejméně tvar zaoblený. Shoda s matematickým modelem je poměrně dobrá, rozdílnost je 

okolo 0,1. Grafy jsou přístupné v příloze této práce P24-P26. 
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Pro porovnání dosažených výsledků s dostupnou literaturou byla použita zahraniční 

literatura, nabízí srovnání obdélníkového tvaru s výzkumem z roku 2009 od autora Kerenyi a spol 

[23]. Zmíněný autor pracoval s několika druhy tvarů mostovky a také stanovoval tvarové 

součinitele Ci. Pro ukázku srovnání byl vybrán most „Six-grinder bridge deck“, který se nejvíce 

podobá obdélníkovému tvaru. 

 

Obr. 45) Dimensions of the six-grinder bridge deck 

 

Obr. 46) Rovnice a parametry popisující tvarové součinitele pro six-grinder bridge deck  

Získané hodnoty, pomocí rovnic z této zahraniční publikace jsou pro rozpětí Froudova kritéria 

0,16 < Fr < 0,32.  

Česká státní norma 75 0260 [24] zabývající se zásady navrhování a zatížení konstrukcí 

vodohospodářských staveb stanovuje součinitel odporu Cx, na obtékané desce, který je pro nás 

roven součiniteli CD. Tento součinitel stanovuje pro poměr rozměrů l/d( a/b) jak je vidět na 

následujícím obrázku. Můžeme říci, že v praxi je délka mostu delší než jeho výška. Z tohoto důvodu 

použijeme hodnoty pro poměr 10 a > 100.  



71 
 

 

Obr. 47) Tabulka z normy ČSN 75 0250 [24] – součinitel odporu pro obtékanou desku 

Hodnoty z ČSN 75 0250 jsou uvažovány jenom pro relativní zatopení h* > 1,25, protože 

norma uvažuje zcela obtékané těleso.  

Výsledkem srovnání jsou měření od Kerenyi a ČSN 75 0250 [24] jsou následující grafy: 

 
Graf 14. Srovnání součinitele CD pro obdélníkový tvar mostovky s ostatními autory 
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Graf 15. Srovnání součinitele CL pro obdélníkový tvar mostovky s ostatními autory 

 
Graf 16. Srovnání součinitele CM pro obdélníkový tvar mostovky s ostatními autory 

 

Na základě zhodnocení lze konstatovat, že velmi dobrou shodu mezi výsledky této práce 

– fyzikálního měření a ostatními výsledky. Pozorované nepřesnosti jsou nejspíše způsobené 

ne zcela stejnými tvary příčných řezů mostovky. Grafy srovnání jsou také v přílohách P27-P29 této 

práce. 
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10. ZÁVĚR 

Hydrodynamické zatížení bylo stanoveno pomocí experimentálního fyzikálního měření na 

modelu přelévané mostovky v laboratoři VÚ FAST VUT v Brně. Z naměřených veličin byly 

stanoveny výslednice jednotlivých silových složek. A z nich následně tvarové součinitele CD, CL a 

CM. 

 Měření bylo provedeno na třech příčných tvarech modelu mostovky v laboratoři ústavu 

vodních staveb VUT v Brně. Jednalo se o kosý, obdélníkový a zaoblený tvar – viz kapitola 7.4., 

veškeré výsledky a zpracované veličiny z dynamické části jsou dostupné v přílohách P1-P3. 

Veškeré naměřené a zpracované veličiny ze statického měření jsou v přílohách P30, P34 a P38. 

Jednotlivé parametry byly měřeny v určitých výškových hodnotách – relativních zatopení 

– h*. Naměřené hodnoty byly zpracovány dle postupu, který popisuje kapitola 7.7. 

Další částí práce bylo zhodnocení dosažených výsledků s matematickým modelování 

stejných tvarů mostovky a jejich srovnání s dostupnou literaturou pomocí grafů. Finálními výstupy 

práce jsou hodnoty a grafy jednotlivých silových složek Fx, Fy ,M a hodnoty tvarových součinitelů 

CD, CL a CM , které jsou dostupné v přílohách této práce (P43-48). Hodnoty jednotlivých měření, 

jejich vyhodnocení v podobě dopočítání silových výslednic, momentů a jednotlivých tvarových 

součinitelů závislých na relativním zatopení h*, ale i ostatních důležitých veličin, jsou dostupné 

v přílohách P1-3, P30, P34, P38. 

Z grafů 8,9 a 10 (přílohy P43-45) můžeme pozorovat, že u všech tvarů jsou největší 

hodnoty výslednice sil vertikální roviny – Fy u relativního zatopení h*=1 u obou průtokových řad. 

U výslednice horizontální výslednice – Fx a momentů jsou maximální hodnoty pohybující 

se u relativního zatopení h*=(1,1-1,25), jak je patrné z grafů 8-10. Naproti tomu u matematického 

modelu jsou maximální hodnoty u h*=1 

Lze tedy konstatovat že tato práce, mimo jiné, poskytuje nové poznaní o maximálních 

hodnotách Fx a M a z nich vypočítaných tvarových součinitelů CD a CM  

Z hlediska tvarů jsou největší hodnoty zatížení na modelu obdélníkové mostovky. U kosé 

a zaoblené mostovky je zatížení sníženo o šikmý náběh, kterým je docíleno snížení namáhání 

horizontální složky zatížení. Vše je vidět na zmíněných přílohách této práce. 

U všech měření lze konstatovat dobrou shodu ve tvarových součinitelích mezi fyzikálním 

měřením a matematickým modelováním. Jejich rozdíly mohou být způsobeny nejistotami 

fyzikálního měření, či nejistotami matematického modelu. 

Tvarové součinitele vstupují do výpočtů kapacity mostního otvoru a mohou být použity 

při navrhování, či posuzování mostního otvoru – viz kapitoly 4.6, 4.7, 4.8. Proto je velmi přínosné 

zkoumání hydrodynamického zatížení na různých tvarech mostních konstrukcí.  

 

V Brně dne 10. 1. 2020 

   Bc. Dominik Naiser 
autor práce  
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P11  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – SÍLY F1, F2, F3, F4 

P12  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M  

P13  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50)  

P14  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE CD,DL,CM 

P15  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,05 

P16  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,50 

P17  GRAF – KOSÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,95 

P18  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – SÍLY F1, F2, F3, F4 

P19  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M  

P20  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE CD,DL,CM 

P21  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,05 

P22  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,50 

P23  GRAF – ZAOBLENÁ MOSTOVKA – TVAROVÉ SOUČINITELE Ci Z HODNOT Fx,Fy,M KVANTILU X0,95 

P24  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL CD x0,50  

P25  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL cL x0,50 

P26  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL cM x0,50 

P27  OBDÉLNÍK- TVAROVÝ SOUČINITEL CD  -SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI AUTORY 

P28  OBDÉLNÍK- TVAROVÝ SOUČINITEL CL  -SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI AUTORY 

P29  OBDÉLNÍK- TVAROVÝ SOUČINITEL CM  -SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI AUTORY 

P30  STATICKÉ MĚŘENÍ – TVAR OBDÉLNÍK – HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN 

P31  OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA – FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ 

P32  OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA – FUNKCE HORIZONTÁLNÍHO SILOMĚRU 

P33  OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA – FUNKCE HLADINOMĚRŮ 

P34  STATICKÉ MĚŘENÍ – TVAR KOSÁ – HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN 

P35  KOSÁ MOSTOVKA – FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ 

P36  KOSÁ MOSTOVKA – FUNKCE HORIZONTÁLNÍHO SILOMĚRU 

P37  KOSÁ MOSTOVKA – FUNKCE HLADINOMĚRŮ 

P38  STATICKÉ MĚŘENÍ – TVAR ZAOBLENÁ – HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN 

P39  ZAOBLENÁ MOSTOVKA – FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ 

P40  ZAOBLENÁ MOSTOVKA – FUNKCE HORIZONTÁLNÍHO SILOMĚRU 

P41  ZAOBLENÁ MOSTOVKA – FUNKCE HLADINOMĚRŮ 

P42  ZAOBLENÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50)  
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P43  MOSTOVKA OBDÉLNÍK – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) +SPOJNICE TRENDU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ h* 

P44   KOSÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) + spojnice trendu 

P45  ZAOBLENÁ MOSTOVKA – VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) + spojnice trendu  

P46  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL CD x0,50 + směrnice trendu 

P47  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL cL x0,50 + směrnice trendu 

P48  VŠECHNY TVARY – TVAROVÝ SOUČINITEL cM x0,50 +směrnice trendu 

16. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A OZNAČENÍ -  

Označení: Popis:       Jednotka: 

a výška mostního otvoru [m] 

A napětí [V] 

A,B,C,D,E parametr [-] 

b šířka mostního objektu [m] 

CD průtokový součinitel  [-] 

CL tvarový součinitel vertikální složky [-] 

CM tvarový součinitel momentu [-] 

D průměr potrubí [m] 

dA elementární plocha [m2] 

dFp normálová síla [N] 

dFt diferenciál třecí síly [N] 

E energetická výška prřezu [m] 

E0 energetická výška v profilu nad mostním objektem [m] 

f frekvence [Hz] 

F1,F2, F3,F4 síly [N] 

Fr Frudovo kritérium [-] 

FVZ vztlaková síla [N] 

Fx síla působící v horizontální rovině [N] 

Fy vertikální složka síly [N] 

g gravitační zrychlení [m/s2] 

h výška,hloubka - dle kapitoly [m] 

H Výška [m] 

h* relativní zatopení [m] 

h0 původní nevzdutá výška před mostem [m] 

hC snížená hloubka v profilu mostního objektu [m] 

hC snížená hloubka [m] 

hd výška dolní vody [m] 

hh výška spodní hrany mostovky nade dnem [m] 

hk kritická hloubka [m] 

hm výška místních ztrát [m] 

hs střední hloubka [m] 

ht výška třecích ztrát [m] 

hZ výška celkových ztrát [m] 

hϬ snížená hloubka v profilu mostního objektu [m] 
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i0 sklon  [-] 

idem. totožné [-] 

ik kritický sklon [-] 

K1-K4 kalibrační koeficienty snímačů [-] 

KNH kontrolní návrhová hladina [m] 

KNP kontrolní návrhový průtok [m3/s] 

L délka úseku [m] 

L šířka mostovky [m] 

m součinitel přepadu [-] 

M moment  [Nm] 

m hmotnost [kg] 

Ma měřítko zrychlení [-] 

MF měřítko sil [-] 

ML délkové měřítko [-] 

Mm měřítko hmotností [-] 

MQ měřítko průtoků [-] 

MS měřítko ploch [-] 

Mt měřítko času [-] 

MV měřítko objemů [-] 

Mv měřítko rychlostní [-] 

MVV minimální volná výška [m] 

Mρ měřítko měrných hmotností [-] 

n "n" počet [-] 

NH návrhová výsška [m] 

NP návrhový průtok [m3/s] 

p tlak proudící kapaliny [Pa] 

Q průtok [m3/s] 

q specifický průtok [m3/s/m] 

Q0 průtok protékající pod mostovkou [m3/s] 

Qp průtok přetékající přes mostovku [m3/s] 

r rameno síly [m] 

R2 koefocient determinace [-] 

Re Reynoldsovo kritérium [-] 

S plocha průtočného profilu [m2] 

s výška mostovky [m] 

S plocha [m2] 

sd výška koruny prahu [m] 

SM plocha průtočného profilu mostního otvoru [m2] 

Sreg regresní součet čtverců odchylek predikcí od průměru  

Syy celkový součet čtverců odchylek dat od průměru  

t čas [s] 

v průřezová rychlost proudění [m/s] 
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v0 přítoková rychlost stanovená z hloubky h0 [m/s] 

v∞ rychlost nenarušeného proudu [m/s] 

Var směrodatná odchylka [-] 

Var2 rozptyl [-] 

Vt objem tělesa [m3] 

W výtlak - objem ponořené části [m3] 

x délka obtékané desky [m] 

x ̂ medián [-] 

x ̅ průměr [-] 

x0,50 50% kvantil [-] 

α Corielisovo kritérium [-] 

δ tloušťka mezní vrstvy [m] 

Δh rozdíl výšek - vzdutí [m] 

ΔΔh hodnota rozdílu výšek [m] 

ε součinitel kontrakce vodního proudu [-] 

Κ součinitel úměrnosti dle tvaru vtokové části [-] 

λ součinitel tření [-] 

μ součinitel dynamické viskozity [Ns/m2] 

μv součinitel výtoku [-] 

ν kinematická viskozita [m2/s] 

ρ hustota tekutiny [kg/m3] 

ρt hustota tělesa [kg/m3] 

ρw hustota vody [kg/m3] 

σz součinitel zatopení [-] 

τw tečné napětí [Pa] 

ω vektorový úhel [rad] 

ε 
 

součinitel místních ztrát [-] 

ϕ 
 

rychlostní součinitel [-] 

 



P1                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „OBDÉLNÍK“

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,48 -22,84 309,16 33,59 2,99 -2,84 -4,29 -5,53 3,47 2,69

0,7 0,73 -11,8 320,2 32,97 3,28 -0,20 -2,02 -3,60 4,41 3,75

0,9 0,94 -2,79 329,21 32,27 3,48 1,61 -0,46 -2,25 5,13 4,55

1,1 1,12 5,18 337,18 32,34 3,78 2,65 0,39 -1,39 5,42 5,21

1,25 1,23 9,98 341,98 32,20 3,78 2,82 0,57 -1,25 5,68 5,64

1,5 1,53 23,44 355,44 31,60 3,78 3,21 0,92 -1,08 6,78 6,99

1,75 1,73 32,01 364,01 30,56 3,74 3,30 1,00 -1,07 7,31 7,66

2 2,03 45,5 377,5 29,96 3,64 3,38 1,06 -1,07 8,68 9,19

2,58 -7,43 -8,19 -8,88 0,04 0,03

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,46 -23,58 308,42 49,16 3,24 -3,78 -5,08 -6,06 3,78 2,49

0,7 0,63 -16,37 315,63 49,39 3,57 -2,44 -3,95 -5,03 4,31 2,99

0,9 0,87 -5,55 326,45 49,72 4,02 -0,86 -2,59 -3,80 5,07 3,94

1,1 1,16 7,14 339,14 49,90 4,91 1,48 -0,51 -1,81 5,97 5,53

1,25 1,31 13,63 345,63 50,04 4,94 1,86 -0,21 -1,55 6,33 5,96

1,5 1,47 20,59 352,59 49,99 4,91 2,21 0,08 -1,37 6,71 6,44

1,75 1,77 33,7 365,7 50,31 4,86 2,91 0,66 -1,05 7,98 8,00

2 2,03 45,39 377,39 50,52 4,74 3,16 0,88 -0,98 8,80 8,99

2,34 -7,64 -8,32 -9,04 0,04 0,03

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

nulová hodnota pro řadu Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2

nulová hodnota pro řadu Q2



P1                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „OBDÉLNÍK“

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,48 -22,84 -13,79 -24,53 0,2624 0,151 0,129 -0,499 -0,602 -0,701 0,129 -1,802 0,100 0,428 -0,242 0,026

0,73 -11,80 -3,05 -13,11 0,2487 0,140 0,264 -0,576 -0,670 -0,585 0,264 -1,831 0,165 0,642 -0,273 0,047

0,94 -2,79 5,13 -4,58 0,2367 0,132 0,335 -1,382 -1,471 -1,819 0,335 -4,672 0,259 0,701 -0,770 0,081

1,12 5,18 8,38 2,53 0,2317 0,127 0,571 -1,173 -1,423 -0,697 0,571 -3,293 0,475 1,170 -0,567 0,156

1,23 9,98 11,29 7,19 0,2274 0,124 0,566 -0,802 -0,949 0,154 0,566 -1,597 0,476 1,204 -0,285 0,162

1,53 23,44 23,76 21,63 0,2148 0,115 0,565 0,036 -0,054 1,209 0,565 1,190 0,307 1,347 0,238 0,117

1,73 32,01 29,87 28,81 0,2028 0,107 0,519 0,239 0,149 1,246 0,519 1,634 0,214 1,389 0,367 0,092

2,03 45,50 45,34 45,21 0,1917 0,100 0,416 0,415 0,316 1,219 0,416 1,949 0,122 1,245 0,490 0,059

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,46 -23,58 -10,22 -26,71 0,3850 0,221 0,594 -1,708 -1,901 -2,244 0,594 -5,853 0,341 0,950 -0,365 0,041

0,63 -16,37 -4,23 -21,30 0,3780 0,215 0,810 -2,587 -2,859 -3,555 0,810 -9,001 0,473 0,993 -0,582 0,058

0,87 -5,55 4,41 -11,10 0,3679 0,206 1,089 -4,843 -5,149 -7,453 1,089 -17,445 0,635 1,013 -1,191 0,083

1,16 7,14 14,59 6,00 0,3554 0,195 1,835 -3,261 -3,414 -2,325 1,835 -9,000 1,088 1,598 -0,658 0,152

1,31 13,63 18,72 10,62 0,3497 0,190 1,862 -2,442 -2,632 -0,734 1,862 -5,808 1,085 1,674 -0,439 0,156

1,47 20,59 23,06 15,72 0,3424 0,184 1,830 -1,671 -1,891 0,376 1,830 -3,186 0,985 1,717 -0,251 0,148

1,77 33,70 37,41 32,43 0,3323 0,175 1,776 -0,138 -0,396 2,329 1,776 1,794 0,716 1,769 0,150 0,114

2,03 45,39 46,74 43,14 0,3233 0,168 1,660 0,390 0,174 2,759 1,660 3,323 0,549 1,747 0,294 0,092

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P1                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „OBDÉLNÍK“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99

0,48 -0,19 -5,96 -0,15 0,1259 -1,885 0,101 0,464 2,298 0,353

0,73 -0,21 -5,14 -0,09 0,2673 -2,123 0,161 0,713 2,231 0,429

0,94 -0,16 -7,86 0,02 0,3222 -4,682 0,258 0,888 -1,504 0,498

1,12 0,11 -5,88 0,20 0,5642 -3,479 0,471 1,037 -0,193 0,772

1,23 0,14 -4,48 0,16 0,5613 -1,646 0,480 0,997 1,286 0,790

1,53 0,08 -2,27 -0,02 0,5621 1,204 0,307 1,061 4,554 0,652

1,73 0,07 -1,38 -0,07 0,5164 1,589 0,207 0,976 4,563 0,516

2,03 -0,08 -1,52 -0,21 0,4159 1,949 0,120 0,961 5,389 0,456

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,48 -0,63 -0,80 -0,04 0,42 -0,25 0,03 1,54 0,31 0,09

0,73 -0,52 -0,77 -0,02 0,6496 -0,317 0,046 1,733 0,333 0,122

0,94 -0,33 -1,29 0,01 0,6751 -0,771 0,081 1,860 -0,248 0,157

1,12 0,23 -1,01 0,07 1,1564 -0,599 0,155 2,126 -0,033 0,254

1,23 0,29 -0,80 0,05 1,1935 -0,294 0,163 2,120 0,230 0,269

1,53 0,19 -0,45 -0,01 1,3404 0,241 0,117 2,530 0,912 0,249

1,73 0,20 -0,31 -0,03 1,3812 0,357 0,089 2,610 1,025 0,221

2,03 -0,24 -0,38 -0,10 1,2445 0,490 0,058 2,875 1,354 0,219

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1



P1                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „OBDÉLNÍK“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99

0,46 -0,011 -12,68 -0,12 0,5635 -5,803 0,342 1,282 0,303 0,779

0,63 0,05 -16,98 0,05 0,7925 -8,904 0,463 1,626 -0,796 0,931

0,87 0,05 -24,71 0,16 1,0577 -17,275 0,631 2,187 -11,807 1,113

1,16 0,96 -14,91 0,56 1,8406 -8,848 1,089 2,702 -2,619 1,626

1,31 0,91 -11,23 0,53 1,8581 -5,647 1,087 2,791 -0,566 1,634

1,47 0,71 -9,98 0,41 1,8516 -3,121 0,981 2,865 3,082 1,577

1,77 0,77 -4,31 0,17 1,7480 1,688 0,728 2,810 7,627 1,223

2,03 0,71 -3,14 -0,05 1,6609 3,454 0,571 2,571 9,634 1,104

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,46 -0,02 -0,79 -0,01 0,9011 -0,362 0,041 2,050 0,019 0,093

0,63 0,06 -1,10 0,01 0,9716 -0,576 0,057 1,993 -0,051 0,115

0,87 0,04 -1,69 0,02 0,9838 -1,179 0,082 2,034 -0,806 0,145

1,16 0,83 -1,09 0,08 1,6030 -0,647 0,152 2,353 -0,192 0,227

1,31 0,82 -0,85 0,08 1,6710 -0,426 0,157 2,510 -0,043 0,235

1,47 0,67 -0,79 0,06 1,7367 -0,246 0,148 2,687 0,243 0,237

1,77 0,77 -0,36 0,03 1,7412 0,141 0,116 2,799 0,638 0,195

2,03 0,75 -0,28 -0,01 1,7475 0,305 0,096 2,705 0,851 0,186

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P1                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „OBDÉLNÍK“

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,48 0,046 0,120 0,083 0,035 0,019 0,010 0,039 0,568 0,551 1,297 2,397 1,199 0,039

0,73 0,094 0,108 0,077 0,027 0,006 0,003 0,080 0,511 0,514 1,017 0,825 0,367 0,080

0,94 0,116 0,083 0,058 0,021 0,002 0,001 0,099 0,392 0,390 0,784 0,206 0,130 0,099

1,12 0,093 0,073 0,054 0,019 0,004 0,013 0,079 0,346 0,358 0,706 0,498 1,549 0,079

1,23 0,083 0,073 0,054 0,023 0,005 0,005 0,071 0,349 0,363 0,840 0,616 0,575 0,071

1,53 0,105 0,083 0,061 0,028 0,006 0,013 0,089 0,395 0,405 1,033 0,770 1,538 0,089

1,73 0,090 0,070 0,054 0,025 0,008 0,010 0,077 0,334 0,359 0,912 1,044 1,105 0,077

2,03 0,120 0,076 0,055 0,035 0,009 0,011 0,102 0,359 0,367 1,294 1,216 1,317 0,102

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,46 0,187 0,303 0,214 0,095 0,049 0,015 0,159 1,441 1,426 3,538 6,357 1,786 0,159

0,63 0,275 0,398 0,289 0,156 0,081 0,016 0,234 1,890 1,931 5,771 10,432 1,893 0,234

0,87 0,491 0,315 0,230 0,087 0,066 0,007 0,418 1,495 1,534 3,230 8,441 0,832 0,418

1,16 0,317 0,285 0,213 0,088 0,013 0,015 0,270 1,356 1,424 3,270 1,634 1,685 0,270

1,31 0,389 0,257 0,185 0,071 0,015 0,026 0,331 1,223 1,233 2,638 1,917 2,957 0,331

1,47 0,486 0,322 0,234 0,099 0,025 0,050 0,413 1,530 1,560 3,687 3,210 5,792 0,413

1,77 0,458 0,262 0,207 0,091 0,019 0,075 0,390 1,246 1,381 3,391 2,447 8,605 0,390

2,03 0,391 0,300 0,217 0,098 0,027 0,070 0,333 1,425 1,450 3,648 3,466 8,101 0,333

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN



P2                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „KOSÁ“

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,49 -22,35 309,65 33,58 3,33 -4,00 -5,26 -6,41 3,35 3,16

0,7 0,68 -14,05 317,95 33,27 3,35 -1,56 -3,29 -4,66 4,35 4,27

1 1,02 0,8 332,8 33,18 3,43 0,75 -1,24 -2,87 5,08 5,37

1,1 1,14 6,31 338,31 32,76 3,48 1,35 -0,66 -2,37 5,52 5,80

1,25 1,26 11,64 343,64 32,27 3,48 1,55 -0,49 -2,28 5,83 6,32

1,5 1,49 21,6 353,6 31,80 3,47 1,65 -0,40 -2,24 6,52 7,03

1,75 1,73 32,11 364,11 30,87 3,45 1,72 -0,32 -2,22 7,62 8,25

2 2,00 43,84 375,84 29,96 3,42 1,74 -0,31 -2,23 8,44 9,31

3,28 -7,03 -7,93 -8,61 0,04 0,04

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,5 0,52 -20,96 311,04 49,27 3,44 -3,88 -5,18 -6,36 3,91 3,26

0,7 0,68 -14,13 317,87 49,40 3,50 -2,23 -3,76 -5,13 4,82 4,24

1 0,97 -1,12 330,88 49,81 3,70 -0,36 -2,24 -3,69 5,31 5,21

1,1 1,16 7,15 339,15 49,94 3,88 0,55 -1,33 -2,77 6,02 5,89

1,25 1,27 11,78 343,78 49,90 3,87 0,86 -1,09 -2,56 6,02 6,20

1,5 1,50 22,01 354,01 50,04 3,86 1,24 -0,75 -2,45 6,75 7,06

1,75 1,77 33,84 365,84 50,19 3,82 1,42 -0,58 -2,39 7,91 8,49

2 1,98 43,29 375,29 50,28 3,79 1,51 -0,50 -2,37 8,71 9,46

3,21 -7,02 -7,97 -8,63 0,08 0,04

nulová hodnota pro řadu Q1

nulová hodnota pro řadu Q2

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P2                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „KOSÁ“

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,49 -22,35 -13,75 -22,40 0,2619 0,150 -0,016 -0,352 -0,229 -1,348 -0,016 -1,928 -0,192 -0,053 -0,260 -0,049

0,68 -14,05 -2,72 -10,35 0,2528 0,143 0,061 0,227 0,248 0,264 0,061 0,739 -0,053 0,154 0,107 -0,015

1,02 0,80 5,20 -2,00 0,2408 0,133 0,188 -1,897 -2,127 -3,182 0,188 -7,206 0,211 0,357 -1,147 0,064

1,14 6,31 10,55 5,89 0,2339 0,128 0,240 -1,195 -1,209 -1,336 0,240 -3,740 0,267 0,482 -0,632 0,086

1,26 11,64 14,24 11,20 0,2268 0,124 0,217 -0,230 -0,534 0,017 0,217 -0,746 0,195 0,465 -0,134 0,067

1,49 21,60 22,05 18,72 0,2172 0,117 0,207 -0,018 -0,293 0,228 0,207 -0,083 0,135 0,481 -0,016 0,050

1,73 32,11 34,58 31,65 0,2048 0,108 0,181 0,125 -0,095 0,359 0,181 0,390 0,082 0,474 0,086 0,035

2,00 43,84 43,86 42,96 0,1925 0,100 0,150 0,173 -0,071 0,319 0,150 0,421 0,054 0,445 0,105 0,026

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,52 -20,96 -7,51 -21,33 0,3826 0,219 0,126 -0,200 -0,336 -1,342 0,126 -1,877 -0,201 0,181 -0,118 -0,024

0,68 -14,13 2,64 -10,71 0,3754 0,213 0,191 -1,184 -0,910 -2,462 0,191 -4,556 -0,092 0,219 -0,299 -0,011

0,97 -1,12 8,36 -0,60 0,3636 0,202 0,469 -3,386 -3,890 -6,367 0,468 -13,643 0,227 0,400 -0,953 0,030

1,16 7,15 16,26 6,91 0,3556 0,195 0,604 -2,925 -2,932 -3,768 0,604 -9,625 0,522 0,525 -0,703 0,073

1,27 11,78 16,38 9,92 0,3506 0,191 0,619 -1,179 -1,670 -0,652 0,619 -3,501 0,549 0,554 -0,263 0,079

1,50 22,01 24,65 19,02 0,3414 0,183 0,603 -0,348 -0,802 0,067 0,603 -1,083 0,304 0,569 -0,086 0,046

1,77 33,84 37,86 34,26 0,3314 0,175 0,560 0,041 -0,371 0,386 0,560 0,055 0,179 0,561 0,005 0,029

1,98 43,29 46,82 44,54 0,3236 0,169 0,527 0,227 -0,154 0,523 0,527 0,596 0,113 0,553 0,053 0,019

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P2                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „KOSÁ“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99 rozptyl?

0,49 -0,19 -5,58 -0,42 -0,0158 -1,973 -0,194 0,167 1,762 0,044

0,68 -0,24 -2,04 -0,32 0,0575 0,618 -0,055 0,371 3,969 0,220

1,02 -0,28 -11,52 -0,09 0,1930 -7,197 0,204 0,629 -3,171 0,529

1,14 -0,10 -6,42 -0,03 0,2390 -3,722 0,275 0,587 -1,036 0,555

1,26 -0,09 -3,31 -0,10 0,2209 -0,927 0,204 0,530 2,198 0,479

1,49 -0,09 -2,97 -0,19 0,2005 -0,027 0,136 0,518 2,624 0,451

1,73 -0,18 -2,97 -0,27 0,1900 0,278 0,089 0,509 3,845 0,407

2,00 -0,23 -2,89 -0,26 0,1564 0,493 0,053 0,511 3,505 0,378

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,49 -0,63 -0,75 -0,11 -0,0514 -0,266 -0,050 0,543 0,237 0,011

0,68 -0,62 -0,30 -0,09 0,1455 0,089 -0,015 0,938 0,574 0,061

1,02 -0,53 -1,83 -0,03 0,3661 -1,146 0,062 1,193 -0,505 0,161

1,14 -0,21 -1,08 -0,01 0,4805 -0,628 0,089 1,180 -0,175 0,179

1,26 -0,19 -0,59 -0,04 0,4721 -0,166 0,070 1,134 0,395 0,164

1,49 -0,21 -0,58 -0,07 0,4674 -0,005 0,051 1,208 0,514 0,169

1,73 -0,46 -0,65 -0,11 0,4984 0,061 0,037 1,334 0,847 0,171

2,00 -0,69 -0,72 -0,12 0,4641 0,123 0,025 1,517 0,873 0,180

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1



P2                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „KOSÁ“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99

0,52 -0,16 -6,32 -0,55 0,1142 -2,004 -0,202 0,450 2,830 0,149

0,68 -0,31 -9,27 -0,52 0,1698 -4,595 -0,094 0,755 0,197 0,332

0,97 -0,21 -18,87 -0,19 0,4767 -13,450 0,212 1,112 -8,873 0,701

1,16 -0,01 -14,28 -0,01 0,5967 -9,607 0,529 1,246 -4,895 1,044

1,27 -0,02 -8,28 0,12 0,6327 -3,556 0,541 1,237 1,056 0,996

1,50 -0,06 -5,64 -0,11 0,6099 -1,114 0,306 1,223 3,836 0,709

1,77 -0,15 -4,49 -0,24 0,5774 0,037 0,185 1,210 4,521 0,556

1,98 -0,06 -4,41 -0,33 0,5347 0,539 0,111 1,127 5,723 0,549

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,52 -0,23 -0,40 -0,07 0,1639 -0,126 -0,024 0,646 0,179 0,018

0,68 -0,35 -0,61 -0,06 0,1953 -0,301 -0,012 0,869 0,013 0,042

0,97 -0,18 -1,32 -0,03 0,4069 -0,940 0,028 0,949 -0,620 0,093

1,16 -0,01 -1,04 0,00 0,5189 -0,702 0,074 1,084 -0,357 0,145

1,27 -0,02 -0,62 0,02 0,5660 -0,267 0,078 1,107 0,079 0,143

1,50 -0,05 -0,45 -0,02 0,5754 -0,088 0,046 1,153 0,304 0,107

1,77 -0,15 -0,38 -0,04 0,5783 0,003 0,030 1,212 0,380 0,089

1,98 -0,06 -0,39 -0,06 0,5616 0,048 0,019 1,184 0,505 0,092

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P2                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „KOSÁ“

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,49 0,014 0,102 0,075 0,030 0,004 0,007 0,012 0,484 0,499 1,128 0,559 0,838 0,012

0,68 0,041 0,082 0,056 0,019 0,002 0,010 0,035 0,392 0,374 0,695 0,224 1,185 0,035

1,02 0,089 0,113 0,080 0,044 0,001 0,000 0,076 0,535 0,533 1,626 0,205 0,111 0,076

1,14 0,053 0,068 0,046 0,017 0,000 0,005 0,045 0,323 0,309 0,615 0,063 0,617 0,045

1,26 0,042 0,063 0,045 0,020 0,003 0,006 0,036 0,301 0,300 0,742 0,420 0,680 0,036

1,49 0,039 0,059 0,044 0,020 0,003 0,008 0,033 0,282 0,293 0,752 0,371 0,871 0,033

1,73 0,051 0,074 0,058 0,033 0,007 0,008 0,043 0,354 0,385 1,218 0,897 0,924 0,043

2,00 0,063 0,072 0,053 0,027 0,008 0,010 0,054 0,344 0,352 1,008 1,005 1,153 0,054

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,52 0,043 0,173 0,127 0,042 0,081 0,012 0,037 0,824 0,847 1,548 10,430 1,377 0,037

0,68 0,119 0,195 0,137 0,039 0,053 0,000 0,101 0,929 0,913 1,450 6,802 0,020 0,101

0,97 0,089 0,113 0,080 0,044 0,001 0,000 0,076 0,535 0,533 1,626 0,205 0,111 0,076

1,16 0,179 0,204 0,149 0,054 0,004 0,004 0,152 0,968 0,995 2,009 0,475 0,430 0,152

1,27 0,171 0,179 0,119 0,049 0,013 0,023 0,146 0,849 0,793 1,824 1,654 2,649 0,146

1,50 0,174 0,164 0,118 0,054 0,013 0,046 0,148 0,778 0,786 2,012 1,606 5,214 0,148

1,77 0,201 0,157 0,123 0,048 0,007 0,017 0,171 0,745 0,823 1,776 0,921 1,937 0,171

1,98 0,153 0,163 0,122 0,063 0,018 0,029 0,130 0,773 0,812 2,322 2,258 3,308 0,130

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN



P3                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „ZAOBLENÁ“

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,50 0,50 -22,03 309,97 33,54 3,00 -3,92 -5,27 -6,32 3,34 2,96

0,7 0,70 -13,22 318,78 33,30 3,07 -1,85 -3,48 -4,82 4,33 3,84

0,9 0,89 -5,03 326,97 33,04 3,16 -0,02 -1,91 -3,50 4,91 4,56

1 1,00 0,1 332,1 32,96 3,22 1,08 -0,98 -2,64 5,26 5,08

1,1 1,12 5,26 337,26 32,79 3,29 1,61 -0,54 -2,25 5,53 5,69

1,25 1,26 11,64 343,64 32,22 3,27 1,77 -0,36 -2,16 6,02 6,26

1,5 1,48 21,15 353,15 31,70 3,26 1,88 -0,27 -2,13 6,67 7,11

1,75 1,73 32,25 364,25 30,82 3,24 1,92 -0,24 -2,12 7,65 8,17

2 2,02 45,01 377,01 29,93 3,23 2,01 -0,17 -2,06 8,67 9,20

2,81 -7,24 -8,10 -8,72 0,04 0,05

2,85 -7,14 -8,05 -8,65 0,04 0,03

h*pož 

[mm]

h*skuteč[

mm]
h [mm] hu [mm] Qskutečné A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V]

0,50 0,51 -21,39 310,61 49,29 3,24 -3,19 -4,64 -5,87 4,26 3,32

0,7 0,70 -13,06 318,94 49,56 3,32 -2,06 -3,67 -5,02 4,78 3,97

0,9 0,89 -5,03 326,97 49,60 3,41 -0,95 -2,70 -4,20 5,32 4,72

1 1,00 -0,2 331,8 49,72 3,55 -0,28 -2,17 -3,68 5,44 5,00

1,1 1,12 5,19 337,19 49,97 3,70 0,76 -1,37 -2,77 5,98 5,62

1,25 1,26 11,5 343,5 50,05 3,69 1,06 -1,03 -2,53 6,36 6,19

1,5 1,50 22,11 354,11 50,07 3,69 1,47 -0,63 -2,36 7,15 7,08

1,75 1,76 33,51 365,51 50,36 3,68 1,60 -0,49 -2,32 8,04 8,31

2 2,03 45,46 377,46 50,40 3,62 1,67 -0,43 -2,30 8,88 9,16

2,79 -7,22 -8,07 -8,72 0,04 0,05

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

nulová hodnota pro řadu Q1, h*=0,5; 0,7

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2

nulová hodnota pro řadu Q2

nulová hodnota pro řadu Q1; 0,9<h*<2



P3                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „ZAOBLENÁ“

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,50 -22,03 -15,68 -22,94 0,2614 0,1499 0,200 -0,345 -0,455 -1,034 0,200 -1,834 -0,058 0,645 -0,248 -0,015

0,70 -13,22 -4,58 -13,68 0,2523 0,143 0,189 -0,240 -0,328 -0,738 0,189 -1,306 -0,043 0,466 -0,189 -0,012

0,89 -5,03 1,88 -5,88 0,2441 0,136 0,157 -1,094 -1,113 -2,249 0,157 -4,456 -0,011 0,327 -0,691 -0,003

1,00 0,10 5,83 -0,33 0,2397 0,133 0,213 -1,811 -2,076 -3,351 0,213 -7,239 0,134 0,409 -1,164 0,041

1,12 5,26 8,79 6,14 0,2349 0,129 0,299 -0,658 -0,927 -0,967 0,299 -2,552 0,154 0,596 -0,427 0,049

1,26 11,64 14,32 12,12 0,2265 0,123 0,284 -0,304 -0,463 -0,463 0,284 -1,231 0,076 0,608 -0,222 0,026

1,48 21,15 21,59 21,08 0,2168 0,116 0,263 -0,082 -0,239 -0,257 0,263 -0,578 0,016 0,616 -0,113 0,006

1,73 32,25 32,61 32,24 0,2044 0,108 0,241 0,022 -0,161 -0,208 0,241 -0,347 -0,017 0,635 -0,077 -0,007

2,02 45,01 43,97 43,09 0,1917 0,100 0,227 0,200 0,008 0,171 0,227 0,379 -0,009 0,678 0,095 -0,004

h*skuteč 

[mm]
h [mm] h1 [mm] h2 [mm] v [m/s] Fr [-] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm] CD CL CM

0,51 -21,39 -5,39 -19,11 0,3833 0,2196 0,436 0,904 0,796 1,146 0,436 2,846 -0,138 0,635 0,179 -0,017

0,70 -13,06 0,49 -12,25 0,3754 0,212 0,434 -0,820 -0,961 -2,075 0,434 -3,856 -0,074 0,482 -0,253 -0,009

0,89 -5,03 6,43 -4,34 0,3664 0,205 0,449 -2,954 -3,079 -6,123 0,449 -12,156 -0,023 0,416 -0,836 -0,003

1,00 -0,20 7,81 -1,36 0,3620 0,201 0,576 -4,602 -5,064 -9,249 0,576 -18,916 0,104 0,486 -1,333 0,014

1,12 5,19 13,84 5,16 0,3579 0,197 0,737 -2,327 -3,007 -3,752 0,737 -9,086 0,396 0,632 -0,655 0,054

1,26 11,50 18,12 11,19 0,3520 0,192 0,724 -1,672 -2,126 -2,283 0,724 -6,081 0,379 0,643 -0,453 0,054

1,50 22,11 26,97 20,59 0,3415 0,183 0,721 -0,787 -1,106 -1,254 0,721 -3,146 0,160 0,680 -0,249 0,024

1,76 33,51 36,95 33,53 0,3328 0,176 0,703 -0,498 -0,745 -0,990 0,703 -2,232 0,063 0,698 -0,186 0,010

2,03 45,46 46,32 42,55 0,3225 0,168 0,645 -0,344 -0,599 -0,885 0,645 -1,828 0,014 0,682 -0,162 0,002

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P3                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „ZAOBLENÁ“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99

0,50 0,00 -5,61 -0,30 0,20 -1,88 -0,06 0,42 2,11 0,17

0,70 -0,07 -5,52 -0,28 0,1823 -1,455 -0,042 0,475 3,307 0,183

0,89 -0,28 -8,10 -0,33 0,1353 -4,603 -0,006 0,677 -0,383 0,291

1,00 -0,25 -11,54 -0,12 0,2332 -7,205 0,125 0,528 -3,901 0,352

1,12 -0,09 -5,82 -0,16 0,2956 -2,538 0,157 0,685 0,701 0,466

1,26 -0,05 -3,86 -0,21 0,2960 -1,139 0,081 0,575 1,094 0,347

1,48 -0,08 -3,68 -0,28 0,2665 -0,503 0,012 0,602 2,164 0,321

1,73 -0,09 -2,86 -0,31 0,2449 -0,460 -0,019 0,557 2,640 0,287

2,02 -0,11 -2,27 -0,28 0,2234 0,336 -0,013 0,574 3,163 0,274

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,50 -0,01 -0,76 -0,08 0,63 -0,25 -0,02 1,35 0,29 0,04

0,70 -0,17 -0,80 -0,08 0,4502 -0,211 -0,012 1,173 0,480 0,051

0,89 -0,59 -1,26 -0,10 0,2821 -0,714 -0,002 1,411 -0,059 0,086

1,00 -0,48 -1,86 -0,04 0,4465 -1,158 0,038 1,012 -0,627 0,108

1,12 -0,17 -0,98 -0,05 0,5894 -0,425 0,050 1,366 0,117 0,149

1,26 -0,12 -0,70 -0,07 0,6347 -0,205 0,028 1,234 0,197 0,119

1,48 -0,20 -0,72 -0,10 0,6236 -0,099 0,005 1,409 0,425 0,120

1,73 -0,24 -0,63 -0,13 0,6449 -0,102 -0,008 1,467 0,584 0,121

2,02 -0,34 -0,57 -0,13 0,6685 0,084 -0,006 1,716 0,794 0,131

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1



P3                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „ZAOBLENÁ“

h*skuteč 

[mm]
FX0,01 Fy0,01 M0,01 FX0,50 Fy0,50 M0,50 FX0,99 Fy0,99 M0,99

0,51 0,04 -2,22 -0,50 0,43 2,78 -0,15 0,86 7,88 0,25

0,70 -0,07 -11,20 -0,47 0,4123 -3,755 -0,071 1,008 3,381 0,317

0,89 -0,23 -18,30 -0,46 0,4170 -11,993 -0,019 1,194 -5,911 0,423

1,00 -0,24 -25,35 -0,39 0,5682 -19,154 0,092 1,406 -11,868 0,638

1,12 -0,09 -15,33 -0,14 0,7554 -8,803 0,390 1,460 -3,871 0,960

1,26 -0,01 -11,66 -0,16 0,7063 -6,242 0,377 1,480 0,150 0,903

1,50 -0,02 -9,15 -0,38 0,7064 -3,233 0,179 1,507 3,024 0,634

1,76 -0,09 -8,45 -0,45 0,7185 -2,229 0,063 1,462 3,531 0,586

2,03 -0,22 -7,78 -0,54 0,6677 -1,690 0,005 1,436 4,116 0,603

h*skuteč 

[mm]
CD min CL min CM min CD stř CL stř CM stř Cdmax CL max CM max

0,51 0,06 -0,14 -0,06 0,62 0,17 -0,02 1,26 0,50 0,03

0,70 -0,08 -0,73 -0,06 0,4577 -0,246 -0,009 1,119 0,222 0,040

0,89 -0,22 -1,26 -0,06 0,3858 -0,825 -0,002 1,105 -0,407 0,056

1,00 -0,20 -1,79 -0,05 0,4791 -1,350 0,012 1,186 -0,837 0,086

1,12 -0,08 -1,11 -0,02 0,6485 -0,635 0,054 1,254 -0,279 0,132

1,26 -0,01 -0,87 -0,02 0,6271 -0,465 0,054 1,314 0,011 0,128

1,50 -0,02 -0,72 -0,06 0,6662 -0,256 0,027 1,421 0,239 0,096

1,76 -0,09 -0,70 -0,07 0,7136 -0,186 0,010 1,452 0,295 0,093

2,03 -0,24 -0,69 -0,09 0,7059 -0,150 0,001 1,518 0,365 0,102

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2



P3                HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN TVARU „ZAOBLENÁ“

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,50 0,020 0,099 0,074 0,032 0,025 0,011 0,017 0,471 0,495 1,191 3,104 1,244 0,017

0,70 0,034 0,114 0,089 0,041 0,012 0,007 0,029 0,543 0,596 1,527 1,498 0,751 0,029

0,89 0,100 0,119 0,090 0,031 0,002 0,003 0,085 0,567 0,603 1,139 0,224 0,292 0,085

1,00 0,081 0,114 0,083 0,044 0,001 0,005 0,069 0,542 0,555 1,632 0,087 0,567 0,069

1,12 0,065 0,078 0,060 0,022 0,006 0,015 0,056 0,368 0,398 0,824 0,794 1,722 0,056

1,26 0,045 0,055 0,040 0,015 0,002 0,006 0,039 0,260 0,268 0,571 0,261 0,624 0,039

1,48 0,050 0,065 0,049 0,021 0,004 0,010 0,042 0,307 0,325 0,771 0,515 1,127 0,042

1,73 0,047 0,059 0,046 0,022 0,006 0,013 0,040 0,279 0,305 0,810 0,716 1,486 0,040

2,02 0,048 0,053 0,042 0,021 0,004 0,009 0,041 0,252 0,282 0,765 0,453 1,032 0,041

h*skuteč 

[mm]
A0 [V] A2 [V] A4 [V] A5 [V] A6 [V] A7 [V] F1[N] F2[N] F3[N] F4[N] Fx [N] Fy [N] M [Nm]

0,51 0,075 0,193 0,145 0,050 0,089 0,017 0,064 0,917 0,971 1,868 11,199 1,877 0,064

0,70 0,126 0,309 0,230 0,116 0,070 0,016 0,108 1,467 1,535 4,310 8,754 1,770 0,108

0,89 0,223 0,278 0,207 0,091 0,036 0,019 0,190 1,319 1,384 3,382 4,535 2,102 0,190

1,00 0,296 0,296 0,212 0,100 0,019 0,012 0,252 1,405 1,417 3,703 2,384 1,312 0,252

1,12 0,249 0,240 0,180 0,091 0,014 0,026 0,212 1,141 1,204 3,363 1,810 2,892 0,212

1,26 0,246 0,238 0,181 0,088 0,014 0,046 0,210 1,133 1,206 3,263 1,757 5,101 0,210

1,50 0,247 0,230 0,185 0,087 0,018 0,062 0,210 1,093 1,233 3,236 2,286 6,944 0,210

1,76 0,274 0,240 0,195 0,077 0,022 0,063 0,233 1,139 1,304 2,853 2,802 6,991 0,233

2,03 0,299 0,233 0,190 0,087 0,005 0,068 0,255 1,106 1,268 3,245 0,664 7,600 0,255

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q1 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN

PRŮTOKOVÁ ŘADA Q2 - ROZPTYLY JEDNOTLIVÝCH VELIČIN
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P30      STATICKÉ MĚŘENÍ–TVAR OBDÉLNÍK- HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN

h [mm] A0 A2 A4 A5 A6 A7

53,70 3,048 3,411 1,073 -1,114 9,283 9,873

47,70 3,042 3,409 1,073 -1,114 8,812 9,382

38,03 3,037 3,411 1,073 -1,112 8,028 8,518

26,85 3,031 3,410 1,075 -1,111 7,010 7,485

20,75 3,022 3,408 1,073 -1,111 6,539 6,950

16,88 3,023 3,407 1,072 -1,112 6,147 6,535

10,10 3,024 3,408 1,071 -1,111 5,599 5,926

4,84 3,013 3,408 1,073 -1,111 5,235 5,493

-0,22 3,000 3,117 0,788 -1,330 4,951 5,005

-5,62 2,939 1,790 -0,344 -2,272 4,236 4,511

-10,90 2,855 0,468 -1,459 -3,206 3,757 4,041

-18,57 2,780 -1,344 -3,014 -4,497 3,013 3,296

-24,57 2,666 -2,833 -4,297 -5,564 2,542 2,690

-30,94 2,586 -4,332 -5,582 -6,633 1,935 2,066

-35,12 2,548 -5,350 -6,476 -7,363 1,521 1,651

-37,82 2,449 -6,170 -7,182 -7,949 1,224 1,340

-41,46 2,402 -6,760 -7,691 -8,370 0,977 1,093

Nula 2,438 -7,210 -8,056 -8,723 0,038 0,035

h [mm] A0 A2 A4 A5 A6 A7

53,70 0,611 10,620 9,130 7,609 9,245 9,838

47,70 0,604 10,619 9,129 7,609 8,774 9,347

38,03 0,600 10,620 9,129 7,610 7,990 8,483

26,85 0,593 10,619 9,131 7,612 6,972 7,450

20,75 0,584 10,618 9,129 7,612 6,501 6,915

16,88 0,585 10,616 9,128 7,610 6,109 6,500

10,10 0,586 10,618 9,128 7,612 5,561 5,890

4,84 0,575 10,617 9,130 7,612 5,196 5,458

-0,22 0,563 10,326 8,845 7,392 4,913 4,970

-5,62 0,501 9,000 7,713 6,451 4,198 4,476

-10,90 0,417 7,678 6,597 5,517 3,718 4,005

-18,57 0,342 5,866 5,043 4,225 2,975 3,261

-24,57 0,229 4,377 3,759 3,158 2,504 2,655

-30,94 0,148 2,877 2,474 2,090 1,897 2,031

-35,12 0,111 1,860 1,580 1,360 1,483 1,616

-37,82 0,011 1,040 0,875 0,773 1,186 1,305

-41,46 -0,035 0,449 0,365 0,353 0,938 1,057

OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA - NAMĚŘENÉ NAPĚTÍ PŘI STATICKÉM ZATOPENÍ

OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA - VZTLAKOVÉ HODNOTY



y = 0,000068x + 10,616673

R² = 0,658788

y = 0,242104x + 10,350780

R² = 0,999556

y = 0,000014x + 9,128963

R² = 0,067960
y = 0,207969x + 8,881074

R² = 0,999567

y = -0,000062x + 7,612477

R² = 0,723721
y = 0,172660x + 7,416975

R² = 0,999561
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OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA - FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ

A2 A2 A4 A4 A5 A5 Lineární (A2) Lineární (A2) Lineární (A4) Lineární (A4) Lineární (A5) Lineární (A5)
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y = 0,000656x + 0,574345

R² = 0,946161

y = 0,013318x + 0,569622

R² = 0,995352
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OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA - FUNKCE HORIZONTÁLNÍHO SILOMĚRU

A0 A0

Lineární (A0) Lineární (A0)
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y = 11,346124x - 52,697930

R² = 0,998642

y = 10,734945x - 53,034305

R² = 0,999601
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OBDÉLNÍKOVÁ MOSTOVKA - FUNKCE HLADINOMĚRŮ

A6 A7 Lineární (A6) Lineární (A7)
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P34        STATICKÉ MĚŘENÍ – TVAR KOSÁ – HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN

h [mm]
A0-podélný 

[V]
A2-levý [V] A4-pravý[V]

A5-

prostřední 

[V]

A6-

hladinoměr 

před [V]

A7-

hladinoměr 

za [V]

51,71 3,2151 1,8983 -0,1947 -2,1466 9,0093 9,9357

45,71 3,2040 1,8989 -0,1963 -2,1462 8,5390 9,4646

33,35 3,2019 1,8988 -0,1969 -2,1461 7,5197 8,4033

21,66 3,1962 1,8948 -0,1959 -2,1490 6,5694 7,3427

9,85 3,1900 1,8942 -0,1974 -2,1485 5,5219 6,2425

5,68 3,1884 1,8941 -0,1995 -2,1482 5,1296 5,8104

3,17 3,1875 1,9027 -0,1967 -2,1417 4,9734 5,6534

0,83 3,1812 1,8784 -0,3166 -2,1985 4,7392 5,4176

-5,75 3,2163 0,3023 -1,6810 -3,3218 4,1507 4,7508

-11,01 3,2161 -0,8866 -2,7269 -4,1691 3,6409 4,2660

-14,83 3,2699 -1,9010 -3,5778 -4,8927 3,2878 3,8465

-18,37 3,2764 -2,6527 -4,2313 -5,4307 2,9749 3,5328

-29,97 3,2631 -5,2219 -6,4490 -7,3045 1,9174 2,3934

-34,09 3,2531 -5,9088 -7,0606 -7,8137 1,5258 2,0195

-38,72 3,2203 -6,6043 -7,6562 -8,3298 1,0949 1,5175

-41,93 3,2685 -6,9777 -7,9904 -8,6060 0,7819 1,1893

NULA 3,1753 -7,0226 -7,9821 -8,6295 0,0766 0,0374

h [mm]
A0-podélný 

[V]
A2-levý [V] A4-pravý[V]

A5-

prostřední 

[V]

A6-

hladinoměr 

před [V]

A7-

hladinoměr 

za [V]

51,71 0,0398 8,9209 7,7874 6,4830 8,9327 9,8983

45,71 0,0287 8,9215 7,7858 6,4833 8,4624 9,4272

33,35 0,0266 8,9214 7,7852 6,4835 7,4431 8,3658

21,66 0,0209 8,9175 7,7863 6,4805 6,4928 7,3052

9,85 0,0147 8,9168 7,7848 6,4810 5,4453 6,2051

5,68 0,0131 8,9167 7,7826 6,4813 5,0530 5,7729

3,17 0,0122 8,9253 7,7854 6,4878 4,8968 5,6160

0,83 0,0059 8,9010 7,6655 6,4311 4,6626 5,3802

-5,75 0,0410 7,3249 6,3011 5,3077 4,0741 4,7134

-11,01 0,0408 6,1360 5,2552 4,4604 3,5643 4,2286

-14,83 0,0947 5,1216 4,4043 3,7369 3,2112 3,8091

-18,37 0,1011 4,3699 3,7508 3,1988 2,8983 3,4954

-29,97 0,0878 1,8007 1,5331 1,3250 1,8409 2,3560

-34,09 0,0778 1,1138 0,9215 0,8158 1,4492 1,9821

-38,72 0,0450 0,4183 0,3260 0,2997 1,0183 1,4801

-41,93 0,0932 0,0449 -0,0083 0,0236 0,7053 1,1519

KOSÁ MOSTOVKA - NAMĚŘENÉ NAPĚTÍ PŘI STATICKÉM ZATOPENÍ

KOSÁ MOSTOVKA - VZTLAKOVÉ HODNOTY



y = 3E-05x + 8,9192

R² = 0,0382

y = -5E-05x3 - 0,0016x2 + 0,2258x + 8,7034

R² = 0,9999 y = 5E-05x + 7,7841

R² = 0,4714y = -4E-05x3 - 0,0013x2 + 0,1964x + 7,493

R² = 0,9999

y = -1E-05x + 6,4832

R² = 0,0072
y = -4E-05x3 - 0,0012x2 + 0,1592x + 6,2892

R² = 0,9999
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KOSÁ MOSTOVKA FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ

A2-levý [V] A2-levý [V] A4-pravý[V] A4-pravý[V]

A5-prostřední [V] A5-prostřední [V] Lineární (A2-levý [V]) Polyn. (A2-levý [V])

Lineární (A4-pravý[V]) Polyn. (A4-pravý[V]) Lineární (A5-prostřední [V]) Polyn. (A5-prostřední [V])
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y = 0,000501x + 0,010047

R² = 0,946021

y = -0,005034x + 0,007225

R² = 0,895978

y = 0,004938x + 0,239365

R² = 0,931714
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A0-podélný [V] A0-podélný [V] A0-podélný [V]

Lineární (A0-podélný [V]) Lineární (A0-podélný [V]) Lineární (A0-podélný [V])
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y = 11,319363x - 51,047932

R² = 0,999165

y = 10,629522x - 55,355649

R² = 0,999145
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KOSÁ MOSTOVKA - FUNKCE HLADINOMĚRŮ

A6-hladinoměr před [V] A7-hladinoměr za [V] Lineární (A6-hladinoměr před [V]) Lineární (A7-hladinoměr za [V])
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P38    STATICKÉ MĚŘENÍ – TVAR ZAOBLENÁ – HODNOTY NAMĚŘENÝCH A VÝSLEDNÝCH VELIČIN

h [mm]
A0-podélný  

[V]
A2-levý [V] A4-pravý [V]

A5-

prostřední 

[V]

A6-

hladinoměr 

před [V]

A7-

hladinoměr 

za [V]

47,41 3,071 2,077 -0,108 -2,021 8,782 9,448

43,26 3,068 2,073 -0,105 -2,019 8,429 9,083

33,13 3,059 2,072 -0,106 -2,019 7,633 8,183

22,00 3,051 2,075 -0,108 -2,020 6,655 7,222

11,04 3,043 2,077 -0,111 -2,023 5,715 6,200

5,68 3,040 2,077 -0,108 -2,021 5,440 5,704

3,62 3,045 2,066 -0,114 -2,025 5,252 5,494

-3,51 3,071 0,963 -1,136 -2,831 4,703 4,941

-6,03 3,063 0,379 -1,644 -3,255 4,396 4,746

-10,61 3,010 -0,816 -2,666 -4,100 3,822 4,160

-16,36 2,963 -2,043 -3,706 -4,965 3,365 3,726

-21,09 2,928 -3,223 -4,741 -5,817 2,856 3,145

-24,59 2,964 -4,049 -5,444 -6,411 2,590 2,821

-29,00 2,841 -5,047 -6,299 -7,131 2,134 2,412

-34,17 2,820 -5,858 -6,977 -7,712 1,645 1,823

-35,22 2,821 -6,164 -7,242 -7,936 1,472 1,635

-38,51 2,813 -6,624 -7,655 -8,288 1,173 1,340

-41,08 2,840 -6,959 -7,936 -8,534 0,975 1,094

-44,39 2,816 -7,293 -8,204 -8,760 0,665 0,846

Nula 2,930 -6,977 -7,977 -8,589 0,039 0,033

h [mm]
A0-podélný  

[V]
A2-levý [V] A4-pravý [V]

A5-

prostřední 

[V]

A6-

hladinoměr 

před [V]

A7-

hladinoměr 

za [V]

47,41 0,142 9,054 7,868 6,568 8,743 9,415

43,26 0,138 9,050 7,872 6,570 8,390 9,050

33,13 0,129 9,049 7,871 6,569 7,594 8,150

22,00 0,121 9,052 7,869 6,568 6,616 7,188

11,04 0,114 9,054 7,866 6,566 5,676 6,167

5,68 0,111 9,054 7,869 6,568 5,402 5,671

3,62 0,115 9,043 7,863 6,564 5,214 5,461

-3,51 0,142 7,940 6,841 5,757 4,664 4,907

-6,03 0,134 7,356 6,333 5,334 4,357 4,713

-10,61 0,081 6,161 5,311 4,489 3,783 4,127

-16,36 0,033 4,934 4,271 3,623 3,326 3,693

-21,09 -0,002 3,754 3,235 2,772 2,817 3,112

-24,59 0,035 2,928 2,533 2,177 2,551 2,787

-29,00 -0,089 1,931 1,678 1,458 2,095 2,379

-34,17 -0,110 1,119 1,000 0,876 1,607 1,789

-35,22 -0,108 0,813 0,735 0,652 1,433 1,602

-38,51 -0,116 0,353 0,322 0,301 1,134 1,306

-41,08 -0,089 0,019 0,041 0,055 0,936 1,060

-44,39 -0,113 -0,316 -0,227 -0,171 0,626 0,812

ZAOBLENÁ MOSTOVKA - NAMĚŘENÉ NAPĚTÍ PŘI STATICKÉM ZATOPENÍ

ZAOBLENÁ MOSTOVKA - VTLAKOVÉ HODNOTY



y = 5E-05x + 9,0498

R² = 0,0508

y = 0,001x2 + 0,264x + 8,8851

R² = 0,9993

y = 0,0001x + 7,8653

R² = 0,4984y = 0,0009x2 + 0,2276x + 7,655

R² = 0,9991

y = 8E-05x + 6,5654

R² = 0,5266
y = 0,0007x2 + 0,1866x + 6,4219

R² = 0,9992

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

N
a

p
ě

tí
 [

V
]

h [mm]

ZAOBLENÁ MOSTOVKA - FUNKCE VERTIKÁLNÍCH SILOMĚRŮ

A2-levý siloměr [V] A2-levý siloměr [V] A4-pravý siloměr [V] A4-pravý siloměr [V]

A5-prostřední siloměr [V] A5-prostřední siloměr [V] Lineární (A2-levý siloměr [V]) Polyn. (A2-levý siloměr [V])

Lineární (A4-pravý siloměr [V]) Polyn. (A4-pravý siloměr [V]) Lineární (A5-prostřední siloměr [V]) Polyn. (A5-prostřední siloměr [V])

P39



y = 0,000677x + 0,108283

R² = 0,960276

y = -0,0007x2 - 0,0037x + 0,1382

R² = 1

y = -0,000006x3 - 0,000320x2 + 0,004212x + 0,162421

R² = 0,995202

y = -1E-05x3 - 0,0004x2 + 0,0092x + 0,2793

R² = 0,9872
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ZAOBLENÁ MOSTOVKA - FUNKCE HORIZONTÁLNÍHO SILOMĚRU

A0-podélný siloměr [V] A0-podélný siloměr [V] A0-podélný siloměr [V] A0-podélný siloměr [V]

Lineární (A0-podélný siloměr [V]) Polyn. (A0-podélný siloměr [V]) Polyn. (A0-podélný siloměr [V]) Polyn. (A0-podélný siloměr [V])

P40



y = 11,365x - 53,66

R² = 0,9967

y = 10,698x - 54,541

R² = 0,9983
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ZAOBLENÁ MOSTOVKA - FUNKCE HLADINOMĚRŮ

A6-hladinoměr před modelem [V] A7-hladinoměr za modelem [V]

Lineární (A6-hladinoměr před modelem [V]) Lineární (A7-hladinoměr za modelem [V])
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M na vedlejší ose
*proložení není spojnice trendu - Bodový graf s proložením
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y = -0,3342x2 + 0,8427x + 1,3213

R² = 0,9757

y = -9,4856x2 + 35,518x - 31,146

R² = 0,9902 y = -10,102x2 + 46,618x - 49,447

R² = 0,9977

y = -0,2702x2 + 0,2155x + 1,2314

R² = 0,9796

y = -0,2967x2 + 0,7779x + 0,061

R² = 0,9927

y = 0,2822x2 - 1,3688x + 1,7358

R² = 0,9989

y = 1,0388x2 - 1,0973x + 0,3924

R² = 0,9918
y = 0,7335x2 - 0,5296x + 0,2219

R² = 0,9573

y = -36,885x2 + 21,356x - 7,7704

R² = 1

y = 1,0861x2 - 0,7269x + 0,4603

R² = 0,9945

y = 1,789x2 - 1,1425x + 0,7386

R² = 0,9916

y = -25,342x2 + 29,786x - 10,348

R² = 1
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MOSTOVKA OBDÉLNÍK - VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) + spojnice trendu

OBDELNÍK Q1 Fy0,50 OBDELNÍK Q2 Fy0,50 OBDELNÍK Q1 FX0,50

OBDELNÍK Q2 FX0,50 OBDELNÍK Q1 M0,50 OBDELNÍK Q2 M0,50
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y = -11,488x + 5,5386

R² = 0,5917

y = -29,402x2 + 18,666x - 3,717

R² = 1

y = -0,0103x2 + 0,4103x - 0,2157

R² = 0,9999

y = -0,0026x2 - 0,0814x + 0,3319

R² = 0,9751

y = -0,1568x2 + 1,0383x - 0,4131

R² = 0,9809

y = -0,1002x2 + 0,1911x + 0,5506

R² = 0,9982

y = -0,1162x2 + 0,9214x - 0,6219

R² = 0,999

y = 0,2543x2 - 1,0465x + 1,1315

R² = 0,9933

y = 0,254x2 + 0,6248x - 0,6142

R² = 0,9816

y = 0,6913x2 - 2,8312x + 3,0134

R² = 0,9944

y = 126,39x2 - 249,66x + 109,81

R² = 1

y = -8,4273x2 + 32,961x - 31,744

R² = 0,9947

y = -19,009x2 + 68,844x - 57,586

R² = 1

y = -3,13x2 + 12,07x - 11,154

R² = 0,9862
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KOSÁ MOSTOVKA - VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) + spojnice trendu

Fy0,50 Q1 Fy0,50 Q2 Fy0,50 Q1 Fy0,50 Q2

FX0,50 Q1 FX0,50 Q2 M0,50 Q1 M0,50 Q2
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y = -38,723x2 + 47,163x - 15,712

R² = 0,993

y = 39,792x - 47,088

R² = 1

y = -3,1334x2 + 12,542x - 12,368

R² = 0,9027

y = -41,896x2 + 18,179x + 4,4292

R² = 0,9992

y = 84,499x - 103,27

R² = 1

y = -11,339x2 + 43,223x - 42,826

R² = 0,9936

y = -0,4701x2 + 0,4926x + 0,0677

R² = 1

y = 0,0002x2 - 0,0871x + 0,3975

R² = 0,9741

y = 0,2746x2 - 0,41x + 0,5648

R² = 1

y = 0,6529x2 + 0,1483x - 0,2265

R² = 1

y = -0,0027x2 - 0,0587x + 0,8077

R² = 0,6304

y = -1,3193x2 + 3,3309x - 1,7799

R² = 1

y = 0,7x2 - 0,7587x + 0,144

R² = 0,939

y = 0,3727x2 - 1,3534x + 1,2014

R² = 0,9963
y = 1,9515x2 - 2,38x + 0,578

R² = 0,9541

y = 0,2428x2 - 1,2284x + 1,4898

R² = 0,9679
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ZAOBLENÁ MOSTOVKA - VÝSLEDNICE Fx, Fy, M (x0,50) + spojnice trendu 

ZAOBLENÁ Q1 Fy0,50 ZAOBLENÁ Q2 Fy0,50 ZAOBLENÁ Q1 FX0,50

ZAOBLENÁ Q2 FX0,50 ZAOBLENÁ Q1 M0,50 ZAOBLENÁ Q2 M0,50
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y = -0,5819x2 + 1,9879x - 0,1388

R² = 0,9864

y = 1,951x2 - 2,1638x + 1,2817

R² = 0,9323

y = 2,7418x2 - 4,5075x + 2,2218

R² = 0,9269

y = -0,0234x2 + 0,1536x + 0,4746

R² = 0,9674

y = 0,6864x - 0,2943

R² = 0,9998

y = -0,1372x2 + 0,4484x + 0,1664

R² = 0,7928
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VŠECHNY TVARY - TVAROVÝ SOUČINITEL CD x0,50 + směrnice trendu

CD0,50 OBDÉLNÍK Q1 CD0,50 OBDÉLNÍK Q2 CD0,50 KOSÁ Q1 CD0,50 KOSÁ Q2

CD0,50 ZAOBLENÁ Q1 CD0,50 ZAOBLENÁ Q2 OBDÉLNÍK KOSÁ

ZAOBLENÁ Matematický model Kosá Matematický model zaoblený Matematický model obdelník

ČSN 75 0250 ČSN 75 0250
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y = -1,0074x2 + 4,3141x - 4,2101

R² = 0,9999

y = 1,5082x2 - 1,5839x - 0,7773

R² = 1

y = -3,8742x2 + 3,7939x - 1,2349

R² = 1

y = -1,866x2 + 6,6341x - 5,7739

R² = 0,9636

y = -1,8856x + 0,9244

R² = 0,8174

y = -0,2301x2 + 1,1245x - 1,3761

R² = 0,9521y = 3,4084x - 4,5472

R² = 0,8662

y = -4,9638x2 + 4,9973x - 1,296

R² = 0,9999

y = 3,4084x - 4,5472

R² = 0,8662
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VŠECHNY TVARY - TVAROVÝ SOUČINITEL cL x0,50 + směrnice trendu

CL0,50 OBDÉLNÍK Q1 CL0,50 OBDÉLNÍK Q2 CL0,50 KOSÁ Q1 CL0,50 KOSÁ Q2

CL0,50 ZAOBLENÁ Q1 CL0,50 ZAOBLENÁ Q2 OBDÉLNÍK KOSÁ

ZAOBLENÁ Matematický model Kosá Matematický model zaoblený Matematický model obdelník

OBDÉLNÍK OBDÉLNÍK KOSÁ ZAOBLENÁ
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y = 0,2489x2 - 0,2256x + 0,0858

R² = 0,9957

y = 0,0321x2 - 0,2157x + 0,3824

R² = 0,9992

y = 0,0628x2 - 0,2747x + 0,3203

R² = 0,9969
y = 0,0958x2 + 0,0243x - 0,0741

R² = 1

y = 0,2558x2 - 0,3064x + 0,0743

R² = 0,9824
y = 0,093x2 - 0,3627x + 0,3502

R² = 0,9995
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VŠECHNY TVARY - TVAROVÝ SOUČINITEL cM x0,50 +směrnice trendu

CM0,50 OBDÉLNÍK Q1 CM0,50 OBDÉLNÍK Q2 CM0,50 KOSÁ Q1 CM0,50 KOSÁ Q2

CM0,50 ZAOBLENÁ Q1 CM0,50 ZAOBLENÁ Q2 OBDÉLNÍK KOSÁ

ZAOBLENÁ Matematický model Kosá Matematický model zaoblený Matematický model obdelník
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