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Měření úrovně vodní hladiny je velice důležité a ve vodním hospodářství často 

používané. Pomocí metody Q/h charakteristiky využívající měrné přelivy či žlaby lze při 

neměnných proudových okrajových podmínkách určit z naměřené protiproudně vzduté 

úrovně vodní hladiny průtok měrným profilem. 

V této práci se budeme zabývat ultrazvukovými hladinoměry, které jsou používány 

k měření průtoku vypouštěné odpadní vody na čistírnách odpadních vod a časovým 

vývojem jejich metrologických charakteristik. Tato zařízení jsou součástí měřicích 

systémů, které jsou tvořeny vzdouvací konstrukcí (žlab), ultrazvukovým hladinoměrem 

a vyhodnocovací jednotkou včetně softwaru. 

První, teoretická část práce se zabývá rozdělením hladinoměrných přístrojů. Každý 

přístroj, zmíněný v této práci, má uveden stručný popis, výhody a nevýhody jeho použití. 

 Ve druhé části je popsána motivace k vypracování této práce a čtenáři je stručně 

vysvětlena legislativa týkající se měření průtoku odpadních vod. 

  V následující části je uveden popis posuzovaných snímačů, jejich využití a umístění. 

Dále je zde popsán i způsob měření, které bylo v rámci této práce provedeno. 

 Poslední část vysvětluje statistický postup vyhodnocení naměřených dat a popisuje 

výsledky vývoje metrologických charakteristik posuzovaných ultrazvukových snímačů. 
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V této kapitole jsou uvedeny přístroje, které slouží k měření úrovně vodní hladiny 

dle ČSN EN ISO 4373 [2]. 

 

Referenčními měřidly jsou dle ČSN EN ISO 4373 [2] rozuměny svislé a svahové 

vodočty 2.1.1, drátový a páskový závažový vodočet 2.1.2, háková a hrotová měřidla 2.1.3 

a elektrokontaktní hladinoměr 2.1.4. 

 

Popis 

Měřítko svislého vodočtu je pevně připojeno nebo naneseno na svislou konstrukci. 

Pokud je rozsah měřených úrovní vodní hladiny větší než rozměr standartního 

vertikálního měřítka, je nutné nainstalovat další měřítko kolmo ke směru proudění a to 

tak, aby se vzájemně překrývala alespoň o 15 cm. 

Svahový vodočet má měřítko pevně připojené k vhodné, šikmě skloněné nosné 

konstrukci nebo je přímo naneseno na nosnou konstrukci. Sklon šikmé konstrukce je 

často totožný se sklonem břehu. Svahový vodočet se instaluje kolmo ke směru proudění 

vody. Svahový vodočet se osazuje v celé délce pod jedním sklonem nebo se rozdělí do 

dvou i více sklonů. 

Svislý i svahový vodočet se vyrábí z kvalitního materiálu, který dokáže odolat 

střídání vlhkého a suchého prostředí. Měřidlo je odolné vůči vyblednutí a otěru. Odolává 

usazování anorganických a organických materiálů. 
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Obr. 2-1 svislý vodočet (jez na řece Třebovce v Hylvátech) [foto: autor] 

Výhody 

Tento způsob měření hladiny je velice levný, odolný a jednoduchý. Personál, který 

ho obsluhuje, může mít jen nízkou kvalifikaci. Svahový vodočet poskytuje příležitost pro 

dosažení vyššího rozlišení. 

Nevýhody 

Použití svislého vodočtu je velice omezené. Je vhodný pouze pro rychlé, lokální 

měření s přesností ± 5 mm. Svislé vodočty vyžadují časté čištění od usazenin. Svahové 

vodočty vyvolávají vlnění a vzdouvání vody, což může nepříznivě ovlivnit průtok přes 

vodočet, i když se tyto účinky pokusíme zmenšit uklidňovací šachtou. 

 

Popis 

Drátové i páskové závažové měřidlo má ručně spouštěné závaží. To se spouští, 

dokud se nedotkne vodní hladiny. Drát nebo páska se natáčí na cívku mechanicky nebo 

ručně. Vyrábí se z materiálů, které nepodléhají korozi. 

Výhody 

Jedná se o robustní zařízení. 
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Nevýhody 

Za špatné viditelnosti, nebo pokud nemáme dobrý výhled, je jeho použití obtížné. 

Změřit zvlněnou vodní hladinu je velice obtížné. 

 

Popis 

Tvoří je tyč nebo hák a prostředky, které přesně určují jejich odlehlost od referenční 

roviny. Jedná se o přenosný nástroj, jehož referenční rovina či držák musí být jasně určeny 

u každého místa, kde se předpokládá jejich využití. Svislá poloha se určuje digitálním 

indikátorem nebo cejchovaným měřidlem s noniovou stupnicí. O kontaktní hladinoměr se 

jedná v případě, pokud je citlivý hrot pověšený na drátu nebo pásce. Vyrábí se z odolného 

materiálu, který nepodléhá korozi. 

 

Obr. 2-2 hákové měřidlo a hrot hrotového měřidla [2] 

Výhody 

Jedná se o nejpoužívanější měřidla v laboratořích, protože je to nejpřesnější 

metoda pro měření úrovně vodní hladiny. 

Nevýhody 

Měřidlo neumožňuje kontinuální měření a vyžaduje náročnou obsluhu. 
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Popis 

Jedná se o přenosné nebo na stojanu upevněné hrotové měřidlo, jehož kontakt 

s vodní hladinou je signalizován pomocí elektrického zařízení, obvykle světelným nebo 

zvukovým signálem buď samostatně nebo společně. Vyrábí se z odolných materiálů, které 

nepodléhají korozi. K napájení slouží baterie. 

 

Obr. 2-3 elektrokontaktní hladinoměr KL 010 [18] 

Výhody 

Dokáže určit přesně výšku vodní hladiny za špatné viditelnosti i přístupnosti. Lze 

ho použít v uklidňovacích šachtách i vrtech. Poskytuje výsledky s vyhovující přesností, 

i když se jeho vzdálenost od vodní hladiny pohybuje řádově v desítkách metrů. 

Nevýhody 

Přístroj nelze použít u vod s velmi nízkou konduktivitou. Nelze s ním měřit výšku 

vodní hladiny kontinuálně. 
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Popis 

Kulminační hladinoměr zaznamenává maximální výšku vodní hladiny za určité 

časové období. Měřidlo je tvořeno trubicí visící ve svislé poloze, která má vnitřní povlak 

z materiálu, který při kontaktu s vodou změní barvu například korkový prach nebo film. 

Otvory v dolní části trubky slouží k přívodu vody a otvory v horní části slouží 

k odvzdušnění. 

 

Obr. 2-4 kulminační hladinoměr [17] 

Výhody 

Měřidlo dokáže měřit dlouhodobě, vyžaduje minimální dohled. Pouze pokud bylo 

těleso hladinoměru částečně nebo úplně zaplaveno, je potřeba vyměnit vnitřní korkový 

povlak, který je citlivý na styk s vodou. 

Nevýhody 

Získávání dat a zprovoznění přístroje je náročné na lidskou práci. 
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Popis 

Přístroj se skládá z plováku, který se umisťuje do uklidňovací šachty, z pásky nebo 

lanka se stupnicí, protizávaží nebo pružiny, kladky a ukazatele. Kladka je vyrobená tak, aby 

neumožnila prokluzování pásky nebo lanka, které je přes ni vedeno. Páska nebo lanko je 

udržováno napjaté pomocí působení pružiny nebo protizávaží. Plovák, který ovládá pohyb 

pásky, přesně zaznamenává vlnění vodní hladiny. Přístroj se používá společně se 

zapisovačem, který zajišťuje trvalý záznam nebo s hřídelovým zařízením pro signalizaci 

polohy, které je připojeno na datový záznamník. 

 

Obr. 2-5 plovákový snímač hladiny PSH-30 [14] 

Výhody 

Při použití bez dalších přídavných zařízení nepotřebuje externí zdroj energie pro 

poskytování aktuálních hodnot. Umožňuje dobrou přesnost měření. Poskytuje téměř 

konstantní rozlišovací schopnost v celém rozsahu měřených hodnot, pokud ho použijeme 

jako zdroj vstupních signálů pro záznamová zařízení. 

Nevýhody 

Jedná se o mechanické zařízení, měření je proto ovlivněno chybou způsobenou 

změnami teploty, hysterezí a třením. Vyžaduje nákladnou stavbu a údržbu měřicí šachty. 
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Popis 

Do trubice se vhání malé množství vzduchu nebo inertního plynu. Konec trubky je 

zakončený tryskou a je ponořený do vody, kde je pevně uchycen v určité poloze pod vodní 

hladinou tak, aby mohl proud bublinek z trysky rovnoměrně stoupat ke hladině. Tlak 

plynu, který je v trubce a přivádí plyn do trysky je roven tlaku vody v úrovni hladiny. Tlak 

plynu v trubce je měřen a z jeho hodnoty se stanovuje vodní stav. 

Vzduchový tlakový vodočet se skládá z regulátoru tlaku, armatury regulující průtok 

plynu a tlakoměrného systému. Tento typ zařízení se nazývá bublinkový vodočet. 

Nejpoužívanějšími zařízeními, která se používají pro měření změn tlaku, jsou rtuťový 

manometr 2.4.1 a servomanometr 2.4.2. 

Výhody 

Je vhodný pro měření v kapalinách se suspendovanými látkami. Nevyžaduje stavbu 

uklidňovací šachty, ale přesto dává přesné výsledky. 

Nevýhody 

Jedná se o složité zařízení, které vyžaduje zkušenou údržbu. Suspendované látky 

způsobují změnu měrné hmotnosti vodního sloupce, která negativně ovlivňuje naměřené 

hodnoty. Naměřené hodnoty mohou být ovlivněny i zanášením. Použití rtuťových 

tlakoměrů znamená bezpečnostní riziko, jelikož rtuť je škodlivá pro lidský organismus 

a životní prostředí. 

 

Popis 

U bublinkového vodočtu s připojeným tlakoměrem je na trubku pro přívod plynu 

do trysky připojen rtuťový tlakoměr. Změny úrovně vodní hladiny sleduje pomocné 

hrotové měřidlo nebo podobné zařízení. Záznamové zařízení je propojeno s výstupní 

hřídelí. Tento způsob měření vodní hladiny se již v České republice nepoužívá, protože 

rtuť je nebezpečná pro lidský organismus. 
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Obr. 2-6 bublinkový vodočet se rtuťovým tlakoměrem [2] 

1 – výstupní hřídel, 2 – ukazatel polohy se servořízením, 3 – regulátor, 4 – rtuť, 5 – stlačený 

plyn 

 

Popis 

U tohoto vodočtu slouží připojený servomanometr pro transformaci tlaku 

na kroutící moment. Servomanometr tvoří dvouramenné váhy, na jednom rameni působí 

tlak ve vlnovci a na druhém rameni posuvné závaží, jehož posun je ovládán 

servopohonem. Servopohon se snaží udržet systém v rovnováze pohybem závaží. Změna 

výšky vodní hladiny vyvolá změnu tlaku ve vlnovci, což je signalizováno pohybem závaží. 

Servomechanismus, který řídí pohyb závaží, bývá propojen se záznamovým zařízením 

pomocí výstupní hřídele. Tento způsob měření vodní hladiny se již v České republice 

nepoužívá. 
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Obr. 2-7 bublinkový vodočet se servomanometrem H-3551T [16] 

 

Popis 

Místo rtuťového tlakoměru a servomanometru se používá pro měření tlaku 

v trubici jiný tlakový snímač. 

 

Obr. 2-8 bublinkový tlakový snímač H-3553T [16] 
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Popis 

Elektrický tlakový snímač převádí tlak plynu na elektrický signál. 

Výhody 

Vlnění vodní hladiny není nutné eliminovat uklidňovací šachtou. Můžeme využít 

softwarové nebo elektronické „vyhlazování“. Může mít přes rozhraní připojené zařízení 

pro přenos nebo záznam elektronických dat. 

Nevýhody 

Měřicí rozsah určuje rozlišovací schopnost, nejistota narůstá se snižujícím se 

rozptylem výsledků. Snímač je velice citlivý na změny ve svém okolí, především na teplotě. 

Dále je také ovlivňován změnami měrné hmotnosti vodního sloupce, což způsobuje 

zvětšování odchylek především při měření krátkých časových úseků, které jsou kratší než 

jeden rok. 

 

Echolokačními akustickými přístroji jsou dle ČSN EN ISO 4373 [2] rozuměny měřicí 

přístroje pro měření šíření zvukového signálu ve vzduchu 2.6.1 a měřicí přístroje pro 

měření šíření zvukového signálu ve vodě 2.6.2. 

 

Popis 

Přístroj, který měří šíření ultrazvuku vzduchem, se skládá z přijímače a vysílače 

akustických signálů. O ultrazvuk se jedná, pokud je frekvence zvuku nad slyšitelným 

pásmem pro člověka, to je více jak 20 kHz. Měřená veličina je čas, za který se vyslaný signál 

z vysílače odrazí od vodní hladiny a vrátí se zpět k přijímači. Takto změřený čas se poté 

převede na vzdálenost. 
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Obr. 2-9 princip ultrazvukového hladinoměru [13] 

c rychlost ultrazvuku v prostředí (m/s) 

h úroveň vodní hladiny (m) 

t naměřený čas (s) 

L vzdálenost hladiny od snímače (m) 

Lmax vzdálenost snímače od dna nádrže (m) 

Měřicí zařízení musí být instalováno ve výšce, kam nemůže dosáhnout maximální 

úroveň vodní hladiny. Rychlost šíření zvuku vzduchem je 340 m/s a je přímo úměrně 

ovlivněna jeho teplotou, tlakem a vlhkostí. Tento jev je zapotřebí sledovat a technickými 

prostředky kompenzovat. Můžeme buďto přímo měřit teplotu vzduchu nebo umístíme 

referenční odrazový povrch ve známé vzdálenosti od vysílače signálu. Měřicí rozsah je od 

desetin až po desítky metrů. Chyba měření je (0,1 – 0,5) % měřicího rozsahu. 
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Obr. 2-10 ultrazvukový snímač hladiny UP 56 [13] 

Výhody 

Přístroj není v přímém kontaktu s vodou, což usnadňuje jeho údržbu. 

Nevýhody 

Teplotní čidlo měří teplotu pouze na jednom místě. Teplotní gradient po dráze 

ultrazvukového signálu způsobuje vznik chyb. U nízko umístěných vysílačů 

ultrazvukového signálu je teplotní gradient obecně nižší, takže jím způsobená chyba je 

menší. Ve vakuu je zařízení nefunkční, protože se v něm nešíří zvuk. 

 

Popis 

Přístroj, který měří šíření zvuku ve vodě, se skládá z přijímače a vysílače akustických 

signálů. Měřená veličina je čas, za který se vyslaný signál z vysílače odrazí od vodní hladiny 

a vrátí se zpět k přijímači. Takto změřený čas se poté převede na vzdálenost. Zařízení se 

instaluje pod vodní hladinou. Rychlost šíření zvuku vodou je přímo úměrně ovlivněna její 

teplotou. Tento jev je zapotřebí sledovat a technickými prostředky kompenzovat. Můžeme 

buďto přímo měřit teplotu vody nebo umístíme referenční odrazový povrch ve známé 

vzdálenosti od vysílače signálu. 
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Obr. 2-11 ultrazvukový snímač umístěný pod vodní hladinou [2] 

Výhody 

Jelikož je přístroj umístěn pod vodní hladinou, vizuálně neruší, není náchylný 

na poškození vandaly a je ovlivněn menšími změnami teploty. 

Nevýhody 

Protože je přístroj umístěn pod vodní hladinou, jeho údržba je velice náročná. 

Musíme zajistit, aby při zvýšených vodních stavech nedošlo k odrážení zvukového signálu 

od okrajů měřicího kanálu. Když použijeme stejné čidlo jako přijímač i vysílač, docílíme 

velice krátkého času mezi vysláním a přijetím zvukového signálu. Proto musíme zařízení 

umístit do určité minimální hloubky. Snímač je velice náchylný na pokrytí sedimenty, 

protože se často umisťuje na dně koryta, aby byl splněn požadavek minimální hloubky. 

 

Popis 

Jedná se o dolů nasměrované radarové zařízení, které je schopno určit relativní 

polohu vodní hladiny. Získaná hodnota odpovídá vzdálenosti odrazné plochy. 
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Obr. 2-12 radarový hladinoměr PiloTREK [14] 

Výhody 

Přístroj není v přímém kontaktu s vodou, což usnadňuje jeho údržbu. Teplota 

vzduchu, jímž prochází paprsek neovlivňuje naměřená data. Zařízení nevyžaduje stavbu 

uklidňovací šachty, přesto dosahuje vysoké přesnosti získaných dat. 

Nevýhody 

Je zapotřebí vysokonapěťového napájení, které si může vyžádat připojení na hlavní 

přívod elektrické energie. Dalšími možnostmi napájení jsou baterie nebo solární panely. 

Přístroj může být poškozen vandaly. 

 

Systémy používající měření elektrických veličin jsou dle ČSN EN ISO 4373 [2] 

rozuměny systémy používající měření kapacitance 2.8.1, systémy používající měření 

elektrického odporu (přímého) 2.8.2 a systémy používající měření elektrického odporu 

(nepřímého) 2.8.3. 



Časový vývoj metrologických charakteristik ultrazvukových hladinoměrných snímačů Radek Šamánek 

Bakalářská práce 

Stránka 25 z 57 

 

 

Popis 

Tyto systémy se skládají z detektoru s měřitelnou kapacitancí. Kapacitance 

(tj. jalový odpor kondenzátoru proti průchodu střídavého proudu o dané frekvenci) se 

mění stejně jako hloubka ponoru. Systémy jsou dále tvořeny systém trubek, ve kterých je 

dielektrikem vzduch. Se stoupající hladinou je vzduch vytlačován vodou, a to způsobuje 

změnu kapacitance. 

 

Obr. 2-13 kapacitanční hladinoměr SITRANS LC 500 [15] 

Výhody 

Přístroj nemá žádné pohyblivé části, což výrazně snižuje riziko poruchy. Lze jej 

jednoduše připojit na zařízení pro elektronický záznam dat. 

Nevýhody 

Jedná se o málo používané zařízení. 

 

Popis 

Některé materiály mění elektrický odpor v závislosti na vlhkosti. V takovém případě 

se vodič nainstaluje tak, aby se vlhká délka měnila stejně jako výška vodní hladiny. Tuto 

změnu lze měřit a je přímo úměrná změně vlhkosti vlhké části zvlhčovaného vodiče. 

Zařízení musí být nainstalováno svisle nebo skloněné, pro zvýšení jeho rozlišovací 

schopnosti. 
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Výhody 

Systém lze snadno připojit k zařízení pro elektronický záznam dat. 

Nevýhody 

Vodiče trpí na znečištění a zvlhčení. Pokud je zařízení v přímém kontaktu s říční 

vodou, je měření ovlivněno proměnlivou konduktivitou vody. U hermeticky uzavřených 

systémů hrozí protržení membrány. 

 

Popis 

Systém je tvořen ohebnou trubicí nebo dutou páskou stlačenou tlakem vody. 

Instalován je svisle nebo pod známým sklonem k vodní hladině. Rozsah stlačení je funkcí 

výšky vodní hladiny. Výška vodní hladiny se určí podle změny odporu vnitřní cívky a drátu. 

Ten se úměrně zkracuje s rostoucí úrovní vodní hladiny. 

Výhody 

Přístroj lze snadno připojit k zařízení pro elektronický záznam dat. Naměřená data 

nejsou závislá na fyzikálních vlastnostech vody, protože voda není v přímém kontaktu 

s měřicím prvkem. 

Nevýhody 

Měřicí páska je v trubici, ve které se usazují sedimenty, které poškozují měřicí 

pásku. Rozlišovací schopnost zařízení je 10 mm. Systém nenabízí žádné cenové nebo 

parametrické výhody proti ostatním měřidlům. 

 

Tato zařízení slouží k záznamu úrovně vodní hladiny. Jejich použití je vhodné, 

pokud potřebujeme dlouhodobě pozorovat časový vývoj úrovně vodní hladiny. Dle 

ČSN EN ISO 4373 [2] se dělí na analogová zařízení 2.9.1 a digitální zařízení 2.9.2. 
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Popis 

Základem je zapisovač na registrační papír. Plovák a protizávaží řídí pera nebo 

inkoustové hlavy, které provádí záznam. Registrační papír se pohybuje kolmo 

k záznamovému zařízení. Tato kombinace umožňuje kontinuální záznam. 

Výhody 

Kontinuální záznam je ihned k dispozici a může být kdykoliv na místě kontrolován. 

Nevýhody 

Přesnost zapisovače je omezena použitým záznamovým médiem a kvalitou měření 

času. Tato omezení ovlivňují rozlišovací schopnost naměřených hodnot a určení času. 

Převod naměřených dat do elektronické podoby je časově a personálně náročný. Tento 

převod může způsobit další nepřesnosti. 

 

Popis 

Datový záznamník ukládá data do polovodičové paměti. Uživatel si může libovolně 

nastavit parametry aplikace. Mezi tyto parametry patří frekvence záznamu, vstupní rozsah 

a druhy signálů. Externí připojovací adaptér je nutností pro snímací zařízení, které má 

nestandartní výstupy. Měřicí zařízení umožňuje dálkový přenos naměřených dat. 

Výhody 

Data v digitální paměti jsou kompatibilní s počítačem. Okolní prostředí prakticky 

neovlivňuje naměřená data. Záznam dat může probíhat dál od primárního snímače. Jejich 

přenos probíhá bez zkreslení. Zařízení je konstruováno z kvalitních polovodičů. Jedná se 

o levné, kompaktní zařízení, které je málo náročné na elektrickou energii. 

Nevýhody 

U digitálních zařízení je nutný speciální software pro přístup k naměřeným datům. 
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Tato bakalářská práce má za cíl stanovit vývoj metrologických charakteristik 

ultrazvukových hladinoměrných snímačů popsaných v kapitole 2.6.1. Tyto charakteristiky 

jsou důležitým podkladem pro stanovení rekalibračních intervalů (tj. doba mezi 

kalibracemi následujícími po sobě) zkoumaných snímačů. Ultrazvukové snímače hladiny, 

které jsou instalovány in-situ na čistírnách odpadních vod, jsou součástí systémů, které 

slouží k měření vypouštěných odpadních vod. 

Podmínky pro vypouštění a měření množství odpadních vod do vod povrchových 

jsou definovány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a jeho 

prováděcí vyhláškou č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a nařízením vlády č. 143/2012 o postupu pro určování znečištění odpadních 

vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních 

vod do vod povrchových. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů se zabývá poplatky 

za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zejména v paragrafech § 89 - § 99. 

Ze zákona vyplývá, že každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinen 

platit 0,1 Kč za každý 1 m3 vypuštěné odpadní vody, v případě, že jím vypuštěný objem 

překročí za rok 100 000 m3. Povinnost měřit množství vypuštěných odpadních vod má 

však každý, i když vypouští prokazatelně méně odpadních vod. Může tak prokázat, 

že nedosáhl zákonem stanový limit. 

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových v paragrafu § 2 odstavci (3) definuje odbornou způsobilost měřicích skupin 

(tj. subjekt, který v rámci dozoru provádí kontrolní měření, jež je dále upraveno nařízením 

vlády č. 143/2012 Sb.). Tato způsobilost jde prokázat autorizací k výkonu úředního měření 

průtoku v profilech s volnou hladinou. 

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

provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod 

do vod povrchových v paragrafu § 4 odstavci (8) udává maximální rozdíl mezi 

znečišťovatelem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje znečištění a objemem 
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ve stejném časovém úseku naměřeným měřicí skupinou. Tento rozdíl nesmí být větší 

než 10 % u dvou kontrolních měření. 

Měřicí systém používaný na čistírnách odpadních vod, který se skládá ze žlabu 

či přelivu a zpravidla ultrazvukového hladinoměru s vyhodnocovací jednotkou, není 

tzv. stanoveným měřidlem (tzn. že není vyjmenován ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., kterou 

se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu). Měřidla 

nestanovená podléhají kalibraci, ve lhůtách stanovených uživatelem. Tyto lhůty 

(rekalibrační intervaly) jsou následně definované v interních metrologických směrnicích 

daného subjektu a musí být dodržovány. Lhůty vycházejí z doporučení výrobců měřidla 

nebo jednotlivých částí celého měřicího systému. 

Tab. 3-1 doporučené kalibrační lhůty [4] 

Roční proteklé množství vod měrným objektem

(m3)

Kalibrační lhůta

(roky)

30 000 4

100 000 3

1 000 000 2

> 1 000 000 1  

Ve starších již neplatných metodických pokynech Ministerstva životního prostředí 

jsou doporučené kalibrační lhůty stanoveny na základě ročního proteklého množství 

daným systémem, viz Tab. 3-1. Tato metoda, kdy se stanoví jedna lhůta, která se v čase 

nemění a je stejně dlouhá pro všechna měřidla dané kategorie provozovatele, se nazývá 

„metoda obecného intervalu“. Tato metoda je velice finančně neefektivní, protože některá 

zařízení se kalibrují zbytečně často a u jiných naopak hrozí vlivem velké odchylky změřené 

úrovně vodní hladiny překročení maximální 10% objemové odchylky v důsledku 

nedostatečné frekvence kalibrace. Tento stav byl podmětem pro provedení pravidelných 

kontrolních měření úrovně vodní hladiny ultrazvukovými hladinoměry in-situ 

na čistírnách odpadních vod a v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních 

staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a jejich následné statistické 

zpracování. Výsledky těchto kontrolních měření lze dále aplikovat pro výpočet finančně 

efektivních rekalibračních intervalů. 
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Bakalářská práce popisuje používané způsoby měření úrovně vodní hladiny 

a shrnuje výsledky v oblasti výzkumu vývoje metrologických charakteristik ultrazvukových 

hladinoměrných snímačů. 

V rámci výzkumu bylo v pravidelných intervalech sledováno šest ultrazvukových 

hladinoměrných snímačů. Dva z nich jsou instalovány v areálu Fakulty stavební 

v Laboratoři vodohospodářského výzkumu. Další čtyři ultrazvukové snímače jsou 

instalovány in-situ v kanalizačních tratích na odtocích a obtocích čistíren odpadních vod 

Slavkov a Bučovice. 

Jedinečné výsledky, získané v rámci dlouhodobého monitoringu, ukazují časový 

vývoj měřicí schopnosti jednotlivých hladinoměrných snímačů. Výsledky bude možné 

v následujícím období v rámci dalšího zpracování aplikovat na výpočet vykazovaných 

průtoků a jejich odchylek od reálných průtoků, nalezení hodnot rekalibračních intervalů 

jednotlivých měřicích systémů, a tím k zajištění jejich funkční způsobilost a zároveň 

k ušetření finančních nákladů jejich provozovateli. 
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Značka Popis Jednotka 

∆ skutečná odchylka (-) 

∆̅ průměrná skutečná odchylka (-) 

A minimální vzdálenost mezi R a maximální úrovní hladiny (m) 

BD neměřitelný (slepý) prostor pod snímačem (m) 

c rychlost ultrazvuku v prostředí (m/s) 

E maximální prázdná kalibrace (m) 

F maximální hodnota plné kalibrace (m) 

h úroveň vodní hladiny (m) 

L vzdálenost hladiny od snímače (m) 

Lmax maximální měřitelný rozsah (m) 

n počet měření (-) 

Q průtok (m3/s) 

Qkap kapacitní průtok (m3/s) 

Qmax maximální průtok (m3/s) 

Qmin minimální průtok (m3/s) 

R referenční bod (-) 

rmax maximální poloměr vyzařování (m) 

S minimální rozsah (m) 

t naměřený čas (s) 

t1 čas dopadu (s) 

t2 čas odrazu (s) 

x̄ aritmetický průměr (-) 

xi změřená úroveň hladiny (m) 

α úhel vyzařování (°) 

σ směrodatná odchylka (-) 

σ̅ průměrná směrodatná odchylka (-) 
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P1 – budova B 

 P1.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P1.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P1.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P1.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P1.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P1.6 časová závislost teploty 

P2 – budova F 

 P2.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P2.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P2.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P2.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P2.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P2.6 časová závislost teploty 

P3 – Bučovice obtok 

 P3.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P3.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P3.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P3.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P3.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P3.6 časová závislost teploty 
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P4 – Bučovice odtok 

 P4.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P4.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P4.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P4.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P4.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P4.6 časová závislost teploty 

P5 – Slavkov obtok 

 P5.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P5.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P5.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P5.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P5.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P5.6 časová závislost teploty 

P6 – Slavkov odtok 

 P6.1 časová závislost průměru úrovně hladiny x̄ 

 P6.2 časová závislost směrodatné odchylky σ 

 P6.3 časová závislost průměrné směrodatné odchylky σ̅ 

 P6.4 časová závislost skutečné odchylky Δ 

 P6.5 časová závislost průměrné skutečné odchylky ∆ ̅ 

 P6.6 časová závislost teploty 
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