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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na analýzu časového vývoje kalibračních charakteristik 
jednotlivých typů vodoměrných vrtulí, zpracování poskytnutých kalibračních dat, jejich 
vyhodnocení a následné vzájemné porovnání výsledky jiných autorů. Práce popisuje proces 
kalibrace vodoměrných vrtulí. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
vodoměrná vrtule, propeler, kalibrace, rekalibrace, kalibrační charakteristiky, časový vývoj 
kalibrací, měření průtoků, výzkumná činnost 
 

ABSTRACT 
Diploma’s thesis is focused on  analysis  of the time changes of calibration characteristics 
independent type of current-meters, processing by the calibration data and their evaluation and 
subsequent comparison with related research.  This thesis  describes the proces of calibration 
of current-meters. 

KEYWORDS  
current-meters, propeler, calibration, recalibration, calibration characteristics, time changes of 

calibration, flow measurement, research activity  
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1 Úvod 

Hydrometrování (metoda rychlostního pole) se stalo nezbytnou součástí při 

navrhování vodních staveb. Žádný návrh přehrady, hráze, vodní elektrárny, 

protipovodňového opatření nebo úprav toku se neobejde bez podkladních hydrologických 

dat. Tyto jsou výstupem terénního měření, s využitím vynálezu – vodoměrné vrtule – 

z roku 1787, který od té doby prošel řadou významných modifikací a zdokonalení. 

I přes značný vývoj ve vědě a technice zůstávají vodoměrné vrtule významně 

užívanými typy zařízení pro měření rychlosti kapalin. Pro zajištění dobrého stavu 

přístroje je nezbitá jeho údržba před a po každém použití. Pro zajištění správnosti měření 

vodoměrnými vrtulemi se provádí v pravidelných intervalech jejich rekalibrace, při které 

dojde k novému stanovení kalibračních konstant  . Tyto charakterizují závislost 

vykazované rychlosti na specifických otáčkách propeleru vodoměrné vrtule. Kalibrační 

konstanty jsou pro danou vodoměrnou vrtuli charakteristickými až do doby další 

kalibrace. Více v kapitolách 3 a 4. 

Na základě získaných podkladů (kalibračních protokolů jednotlivých typů 

vodoměrných vrtulí) od řady subjektů autorizovaných k úřednímu měření průtoku 

metodou rychlostního pole, byl vytvořen algoritmus zpracování dat, který umožnuje 

snadné sledování časových změn (driftu) kalibračních charakteristik. A to pro daný 

propeler a tělo, v rámci řady dostupných kalibrací od jednoho subjektu. Časový vývoj 

kalibračních charakteristik byl porovnáván, jak mezi propelery se stejným stoupáním, tak 

mezi všemi dostupnými vrtulemi bez rozlišování jejich parametrů. Touto problematikou 

bude čtenář proveden v rámci kapitoly 6. 
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2 Historie hydrometrování 

Zájem o hydrometrování, tedy o měření v rámci vodního hospodářství, můžeme 

pozorovat již v dávné minulosti. Z této doby však nemůžeme mluvit o hydrometrování 

jako takovém, jak známe v dnešní době. Jednalo se spíše o to, jakým způsobem dopravit 

vodu k obyvatelstvu či pozemku a kolik vody je potřeba. Od dob vzniku velkých měst se 

jeho obyvatelstvo muselo zabírat otázkou, jak se zásobit pitnou vodou pro vlastní potřebu, 

hospodářská zvířata, polnosti aj, které rovněž potřebují dostatek vody. Dá se říct, že každé 

město či obec se svojí polohou nacházelo v blízkosti vodního toku. Tento fakt je 

aplikovatelný i na dnešní společnost. Otázky ohledně dostatku a nedostatku vody jsou 

velmi diskutovány i v současnosti. 

V této kapitole budou uvedeni někteří vědci, kteří svojí činností významně přispěli 

v oblasti hydrauliky. 

Aristoteles (348–322 př. n. l.) narodil se v malém městečku Stageiry v severním 

Řecku. Zájem o dění v přírodě v něm vzbudil jeho otec, čím ovlivnil celé jeho myšlení a 

dílo. Vyčlenil z filozofie různé vědecké disciplíny a vytvořil z nich samostatné obory. 

Použil základy logiky, fyziky, biologie a psychologie. Ve svých spisech uvedl první 

myšlenku o proudění. Některé jeho teorie byly chybné. Neznal totiž pojem gravitační síla, 

či setrvačnosti a hybnost [5]. 

Leonardo da Vinci (15.4.452 – 2.5.1519) narodil se poblíž Florencie v malebném 

toskánském městečku Vinci. Byl to umělec, který toužil po dokonalosti, proto jeho tvorba 

trvala celá léta, neustále je obměňoval a nikdy nebyl spokojený.  Významný je pro něj 

rok 1482, kdy vstoupil do služby vévody Lodovika Sforzy, pro kterého vyráběl lodě, 

katapulty, válečné stroje. Stal se jeho prvním inženýrem a architektem. Zkoumáním 

přírody předčil své současníky o celá desetiletí, ne-li staletí, o čem svědčí jeho náčrty 

mechanických přístrojů, výzkum proudění, a především studie ptačího letu. 

Neodmyslitelnou součástí jeho díla jsou skvělé aforismy, filozofické hádanky a bajky. 

Z hydraulických vynálezů lze zmínit návrh mlýna s vodním kolem nebo objev rovnice 

kontinuity [5]. 

Jan Evangelista Torricelli (15.10.1608 – 25.10.1647) byl žákem Galilea Galileiho, 

který je označován za největšího průkopníka od dob Aristotelových. Torricelli se zabýval 
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účinky zemské tíže na kapaliny. Vydal dílo zaměřené na základy hydrodynamiky. 

Vynalezl vztah pro rychlost výtoku otvorem ve stěně nádoby [6]. 

Né vždy byly jejich domněnky správné, jako například Aristotelova nesprávná teorie 

přirozeného pohybu, podle níž těžké předměty padají dolu, protože je to jejich přirozená 

vlastnost – jednoduše míří ke středu vesmíru. Jeho teorie neznala pojmy gravitační síla, 

setrvačnost, hybnost. Tyto názory pak převládaly až do dob Mikoláše Koperníka 

(19.2.1473 - 24.5.1543) [5]. Je zde plno dalších jmen, která by stála za zmínku a bez 

kterých by věda nemusela být na úrovni, jakou ji máme dnes. Mnohdy museli čelit kritice 

a nepochopení tehdejší doby. Za jejich vytrvalost, odhodlání, a především objevy jim 

patří velký dík. 

Přelom nastává na počátku 18. století s vynálezem vodoměrné vrtule skládající se 

z těla a propeleru, jejíž modifikace se v hojné míře používají dodnes. Podrobněji je 

vodoměrná vrtule popsána v kapitole 4. V 19. století přestávalo být dostačující měřit jen 

vodní stavy, protože podle nich nebylo možné určit, jak vysoko stoupne hladina dále po 

toku [17]. Proto bylo nutné stanovit závislost mezi vodním stavem a průtokem. 

Následkem tohoto bylo zavedeno měření průtoků jako nezbytná součást měření na 

vodních tocích. 

Významnou osobností českého hydrometrování je Andreas Rudolf Harlacher 

(21.9.1842 – 28.10.1890) narodil se v Schöfflisdorfu u Curychu. Na curyšské technice 

působil jako asistent svému bývalému učiteli, profesoru Karlu Culmannovi, který se 

podílel na měření průtoků Rýna. Roku 1869 získal místo profesora na německé technice 

v Praze. Byl členem Hydrografické komise pro Království české (1875). S jeho jménem 

jsou spojeny významné hydrometrické aktivity v Čechách. Za zmínku stojí například 

založení vodoměrné sítě se systematickým pozorováním vodních stavů, systematické 

měření průtoků, konstrukce měrných křivek a následné vyhodnocování průtokových 

množství. Významný byl vývoj jeho elektrického integrátoru pro měření vodoměrnou 

vrtulí, kterým doplnil Voltmanovu vodoměrnou vrtuli a jež byla oceněna na Světové 

výstavě v Paříži 1878 zlatou medailí. Harlacherem zdokonalená vodoměrná vrtule byla 

rovněž uvedena do sériové výroby firmou Ott a definovala tehdejší standard pro tyto 

přístroje [16]. 

  



12 
 

3 Měření průtoků 

Metody měření průtoku lze rozdělit na přímé a nepřímé. Trvalé či jednorázové 

(dočasné). U nepřímých metod se obvykle určuje průtok Q z měření bodové rychlosti1 v. 

V případě měrných přelivů a žlabů je průtok funkční závislostí polohy hladiny. 

Pro jednorázové měření průtoku může být ve většině případů použita jedna 

z následujících metod: 

• objemová metoda,  

• vážicí metoda, 

• některá z metod rychlostního pole využívající vodoměrné vrtule, 

ultrazvuková či elektro-magnetická měřidla, 

• přenosná měřicí sestava s průtokoměrem, 

• měrné přelivy a žlaby, 

• ultrazvuková měřidla, 

• plováková metoda, 

• kombinace některých výše uvedených. 

3.1 Objemová metoda 

Pouze u malých potůčků či pramenů lze použít objemovou – přímou metodu, u které 

odečítáme dobu t, za níž se naplní daný objem vody V [2]. Tato metoda je velice přesná, 

její využití je však značně omezeno. 

3.2 Ultrazvuková měřidla 

Jedná se o měřidla využívající tzv. Dopplerova jevu, který spočívá ve změně 

frekvence vlnění při vzájemném pohybu vysílače a přijímače vlnění, jsou používána od 

                                                           
1 V práci budeme pro rychlost určenou v konečném objemu kapaliny používat zkráceně běžně používaný 
termín bodová rychlost. 
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konce 20. století. V našich podmínkách se můžeme setkat s přístrojem ADCP (Acoustic 

Doppler Current Profiler), ten je využíván zejména při zvýšeních vodních stavech. 

Vodoměrnou vrtulí by takovéto měření zabralo oproti ADCP řádově několik desítek 

minut či hodin. V takovém případě by však mohlo dojít ke změně stavu, a to řádově až 

o desítky cm. Měření za pomocí tohoto přístroje lze provádět ze břehu. Přístroj je schopen 

měřit jak vertikální rozložení rychlosti, tak hloubku v daném místě. K řízení a přenosu 

dat slouží technologie Bluetooth. Jako příklad tohoto přístroje může být OTT Q Liner2 

Boat ADCP Obr. 3.1. 

 

Obr.3.1 OTT Q Liner2 ADCP [3] 

3.3 Měrné přelivy 

Nepřímá metoda určení průtoku za pomoci funkční závislosti průtoku Q a přepadové 

výšky h. Odtud známý pojem Q/h charakteristika. Díky své spolehlivosti a jednoduchosti 

patří mezi jedny z nejčastěji používaných typů měřicích zařízení pro jednorázové či trvalé 

měření. Teorie uvádí celou řadu různých přelivů, z nichž se prakticky využívají pouze 

ostrohranné. Ty můžeme dále dělit na jednoduché nebo složené. 
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Z pravidla se využívají ostrohranné přelivy, tloušťka přelivné stěny < 0,66 h. 

Základním typem ostrohranných měrných přelivů je tzv. Bazinův přeliv. Výpočet probíhá 

dle rovnice (3.2). Výsledkem této metody je Q/h charakteristika daného typu přelivu. 

 𝑄 = 𝑚𝑏√2𝑔ℎ
3

2, 
(3.1) 

kde m je Bazinův součinitel přepadu, zahrnující ztráty zahrnuje ztráty a kontrakci na 

přepadu a vliv přítokové rychlosti.  

3.4 Měření bodových rychlostí vodoměrnými vrtulemi 

V této kapitole bude popsán přístup ČSN EN ISO 748 Hydrometrie – Měření průtoku 

kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí a plováků k měření 

bodových rychlostí [7].  

3.4.1 Postup měření a stanovení bodové rychlosti 

Průtočný průřez se rozdělí, na několik pravidelně rozmístěných svislic po šířce 

průřezu viz Tab. 3.1.  V případě, kdy je šířka koryta větší než 5 m, volí se počet svislic 

tak, aby bylo dosaženo průtoku v každém z pásů < 5 % z celkového průtoku tato hodnota 

by však neměla překročit 10 % z celkového průtoku. 

U břehu jsou měření pouze doplňkovými k předchozím zmíněným. V těchto se 

v různých či pravidelných hloubkách měří rychlosti proudění. Z pravidla u povrchu, dna 

a v několika mezilehlých hloubkách. Zároveň se měří úroveň hladiny za pomocí 

sondovací tyče nebo lana, a zaznamenává se hloubka dna od hladiny v místě měření. 

Vodoměrná vrtule, či jiné z použitých měřidel bodové rychlosti musí být držena 

v požadované poloze za pomoci její nosné tyče.  Doba měření každé bodové rychlosti by 

měla být minimálně 30 s. Ze změřených bodových rychlostí se určí střední svislicová 

rychlost vs, a z ní se spočítá specifický průtok q [7]. V [2] je uvedeno, že pokud v průběhu 

měření dochází ke kolísání hladiny a je-li toto kolísání větší než 5 cm je doporučeno toto 

měření anulovat.  
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Tab. 3.1 Stanovení počtu svislic v závislosti na šířce koryta [7] 

Šířka koryta B Počet svislic n [-] 

< 0,5 m 5 až 6 

> 0,5 m - < 1 m 6 až 7 

> 1 m - < 3 m 7 až 12 

> 3 m - < 5 m 13 až 16 

> 5 m ≥ 22 

3.4.2 Metody stanovení průměrné rychlosti na svislici 

Volba vhodné metody je závislá na dostupnosti v čase, šířce a hloubce koryta, 

rychlosti kolísání hladiny aj. [7]. Mezi metody uváděné normou ČSN EN ISO 748 patří: 

• metoda rychlostního pole, 

• redukovaná bodová metoda, 

• integrační metoda. 

Poznámka 1 uvedená v normě ČSN EN ISO 748 [7] uvádí, že zdánlivě zvýšená 

přesnost metody rychlostního pole může být znehodnocena chybami, vyplívajícími ze 

změny stavu vody během dlouhé doby měření. Redukovaná bodová metoda vyžaduje 

kratší dobu měření. Dále se člení na: 

• jednobodovou, 

• dvoubodovou, 

• tříbodovou, 

• pětibodovou, 

• šestibodovou, 

• hladinovou jednobodovou, 

• alternativní vzorkovací metodu. 
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3.4.3 Metoda rychlostního pole 

Tato metoda je založena na integraci funkce rychlostního pole po ploše průtočného 

profilu [7]. Je možné ji aplikovat jak v otevřených korytech, tak systémech tlakových. 

V této kapitole se však budeme věnovat popisu metody při aplikaci v otevřených 

korytech, jak ji popisuje norma ČSN EN ISO 748 [7]. Algoritmus řešení vychází ze 

vztahu dle Harlachera: 

 

𝑄 ∫ 𝑣 𝑑𝑆

𝑆

= ∫ ∫ 𝑣 𝑑𝑦𝑑𝑥

𝐵

0

ℎ

0

= ∫ 𝑣𝑠ℎ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑞 𝑑𝑥

𝐵

0

𝐵

0

 

(3.3) 

Rozdělení rychlostního pole po ploše neznáme, měříme tedy rychlost v několika 

svislicích. Na každé svislici se ze změřených bodových rychlostí určí průměrná svislicová 

rychlost vs a z ní je počítán specifický průtok q [7]. 

Metoda spočívá v rozdělení měřeného příčného průřezu koryta na pásy mp (svislice) 

ve kterých je zaznamenávána šířka jednotlivých pásů bi, hloubky vody v příslušném pásu 

hi, a průměrnou rychlost �̅�i. Průtok se vypočítá dle vztahu 3.4: 

 𝑄 = ∑ 𝑏𝑖ℎ𝑖𝑣𝑠, 
(3.4) 
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4 Vodoměrné vrtule 

I přes vývoj nových technologií a metod pro měření rychlosti vody jsou vodoměrné 

vrtule i nadále nejvyužívanějším způsobem pro stanovení průtoku v hydrologii a vodním 

hospodářství. První zmínka o těchto přístrojích je z roku 1787, kdy byla navržena první 

vrtule R. Woltmannem [1]. Na Obr. 4.1 vidíme tuto vrtuli s horizontální osou a 

propelerem lopatkového těla. Od té doby prošly celou řadou vylepšení. Za zmínku stojí 

například změna tvaru propeleru z lopatkových kol na propelery šroubovicového typu, za 

kterou stál Trevianos kolem roku 1820. Pražský profesor techniky, Švýcar Harlacher 

vybavil vrtuli elektronickým snímačem otáček. Dalším významným jménem spjatým 

s vodoměrnými vrtulemi je Albert Ott. Ten roku 1873 založil firmu Mathematisch-

Mechanisches Institut von A. Ott, která až do dnes vyrábí vodoměrné vrtule. Firma nese 

v současnosti jméno OTT Hydromet [1]. Mimo tuto firmu existovala či existuje celá řada 

výrobců, jako jsou například: 

• Price (Obr 4.2), 

• Amsler, 

• Neyrpic, 

• tuzemská Metra, 

• Seba, 

• Valeport (Obr.4.5). 

4.1 Typy vodoměrných vrtulí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, s postupem času prošly vodoměrné vrtule 

mnoha inovacemi. Je třeba podotknout, že z hlediska celosvětového měřítka není zaveden 

jeden standardní typ vodoměrné vrtule. V evropských zemích se setkáme spíše s vrtulemi 

s horizontální osou oproti např. USA, kde značně převyšuje ta s vertikální osou otáčení. 

Užití jednoho či druhého typu sebou nese i odlišný způsob měření.  

Vodoměrné vrtule lze rozdělit na vrtule: 
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• propelerového typu (s horizontální osou), 

o malé vrtule, 

o velké vrtule, 

o jiné typy, 

• miskovitého typu (se svislou osou). 

 

Obr.4.1 Woltmannova vodoměrná vrtule [2] 

  

Priceho vodoměrná vrtule se svislou osou, jak ji mužeme vidět na Obr. 4.2, je velmi 

rozšířeným typem v USA.  Skládá se z vodorovného kola osazeného různým počtem 

misek či zakřivených lopatek a ocasního kormidla. Běžně se tato vrtule osazuje 

vyvažovacím závažím. Tato konstrukce je pak upevněna na závěsném lanu.  
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Obr.4.2 Priceova (miskovitá) vodoměrná vrtule (ang. Price’s current meter) [11] 

 

 

Obr.4.3 Soudobá podoba vodoměrná vrtule propelerového typu firmy 

 SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG [12] 

Vodoměrná vrtule nejvíce používaná ve středoevropských státech v současnosti je 

propelerového typu viz. Obr. 4.3 a 4.4 se skládá z propeleru v podobě šroubovicové 

plochy, která je připevněna k otáčecí horizontální ose s kuličkovým ložiskem. Obsahuje 

nekonečný šroub, který zabírá do ozubeného kolečka [2]. Rychlost otáčení vrtule je přímo 
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úměrná rychlosti proudící vody  v místě vrtule a pro bodovu rychlost v platí následující 

vztah: 

 𝑣 = 𝛼 + 𝛽𝑛 (4.1) 

kde α a β jsou konstanty vodoměrné vrtule platící vždy ve specifikovaném rozmezí 

n ∈ (n1;n2) frekvencí otáčení vodoměrné vrtule  [2]. Vrtule může být vybavena několika 

typy vyměnitelných propelerů Obr. 4.6, jejichž přehled je uveden v Tab.4.1. 

 

Obr.4.4 Soudobá podoba vodoměrná vrtule firmy OTT Hydromet GmbH[1] 

Mezi soudobé v Evropě nejpoužívanější se řadí vodoměrné vrtule s horizontální osou 

otáčení. V České republice se nejčastěji vyskytují vodoměrné vrtule nesoucí označení: 

• OTT-C-2, 

• OTT-C-31. 
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Jedná se o mobilní (kapesní provedení) zařízení umožňující svojí konstrukcí 

jednoduchou manipulaci a obsluhu. První z výše uvedených je použitelná k měření v 

malých hloubkách vody při malých rychlostech. Lze ji využít v oblasti malých toků, 

kanálů, potrubí, laboratořích či při měřeních na modelech. Druhá z nich (masivnější 

provedení) je pak vhodná k měření až do hloubky h = 5 m a rychlosti proudění v > 3,0 

m/s. Oblast použití je rozsáhlá. Jako příklad lze uvést měření proudění v tekoucích 

vodách, jako jsou potoky řeky a kanály. 

 

Obr.4.5 Vodoměrná vrtule firmy Valeport Ltd  

Mezi přednosti těchto vrtulí patří univerzálnost, kdy lze tělo vrtule kombinovat 

s různými propelery pokrývající velmi široké pásmo rychlostí. Dalšími klady jsou 

například přenosnost, velikost a použitý materiál [3]. Pro přehlednost je níže v Tab. 4.1 

uveden seznam propelerů rozdělující propelery dle jejich použitelnosti. Jejich značení je 

v souladu se značením ve středoevropských státech.  

Tab. 4.1 Přehled doporučených vrtulí propelerového typu [4] 
 

Označení 

propeleru 

Průměr 

D [mm] 

Stoupání 

S [mm] 

Minimální doporučená 

rychlost vmin [m/s] 

Maximální 

rychlost vmin [m/s] 

1 50 50 0,060 1,0 

2 50 100 0,080 2,0 

3 50 250 0,160 4,0 

4 50 500 0,200 5,0 

5 30 50 0,070 1,0 

6 30 100 0,090 2,0 
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Obr.4.6 Vyměnitelné propelery (řazení propeler 1 - propeler 6) [2] 

4.2 Kalibrace vodoměrných vrtulí 

Základním prostředkem při zajišťování návaznosti měření je kalibrace měřidel, 

měřících systémů nebo referenčních materiálů. Kalibrace určuje metrologické 

charakteristiky přístroje, systému nebo referenčního materiálu. Obvykle se toho dosahuje 

přímým porovnáním s etanoly nebo certifikovanými referenčními materiály [15]. 

Četnost kalibrací měřidel si určuje uživatel dle vlastního uvážení. Výsledkem 

kalibrace je kalibrační certifikát (protokol) Obr. 4.7, který vydává zpravidla akreditovaná 

kalibrační laboratoř. Zde najdeme informace o: 

• konkrétním měřidle, 

• podmínky, za kterých byla prováděna kalibrace, 

• jakých výsledků bylo při kalibraci dosaženo, 

• závěr. 
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Proč je kalibrace důležitým dokumentem vázajícím se k danému předmětu můžeme 

vidět v následujících čtyřech bodech: 

• zajištění a prokázání návaznosti, 

• totožnost údajů při porovnání dat s jiným měřením, 

• stanovení správnosti údajů uváděných přístrojem, 

• ověření spolehlivosti přístroje [15]. 

 

Obr.4.7 kalibrační protokol  
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Postup pro kalibraci vodoměrných vrtulí je předmětem normy ČSN ISO 3455 [8]. Ta 

se zabývá obecným popisem kalibrace, podmínkami a situacemi, které zapříčiňují nutnost 

rekalibrace. 

Princip kalibrace spočívá ve vlečení vrtule klidnou vodou v přímé nádrži 

pravidelného průřezu řadou konstantních rychlostí [8]. V každém kalibračním bodě se 

určují tři nezávislé veličiny. Těmi jsou čas T, dráha L, ujetá vozíkem za tento čas, a počet 

otáček vrtule N opět v čase T [10]. Z těchto veličin je pak možné spočítat rychlost vozíku 

v dle vztahu (4.2) a frekvenci otáčení vodoměrné vrtule n vztah (4.3). 

 
𝑣 =

𝐿

𝑇
 , 

(4.2) 

 

 
𝑛 =

𝑁

𝑇
 . 

(4.3) 

K vzájemnému vyjádření závislosti rychlosti na frekvenci otáčení propeleru slouží 

lineární rovnice (4.1), kde konstanty  a  nabývají různé hodnoty v závislosti na rozsahu 

platnosti frekvencí otáčení vodoměrné vrtule. Lineární úseky mohou být maximálně tři 

[20].  

4.2.1 Návštěva kalibrační laboratoře 

V rámci zpracování této práce byla navštívena akreditovaná kalibrační laboratoř 

vodoměrných vrtulí, resp. měřidel určených pro měření bodových rychlostí. 

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí při VÚV TGM v Praze (dále ČKSVV) 

je kalibrační laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., podle 

ČSN EN ISO/IEC 17025:20005 Posuzování shody – všeobecné požadavky na způsobilost 

zkušebních a kalibračních laboratoří. Je součástí Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze [13]. Jedná se o jedinou kalibrační stanici 

svého druhu na území České republiky. Se svým vybavením se řadí mezi jednu z 

největších v Evropě [10]. 
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4.2.2 Vybavení kalibrační laboratoře 

Základním prvkem laboratoře je kalibrační betonový žlab o půdorysných rozměrech 

(270 x 2,5) m s průměrnou hloubkou vody 1,8 m, ta je závislá na kótě hladiny přilehlé 

plavební komory. Žlab je napájený z plavebního kanálu Trojského jezu řeky Vltavy. 

Sklon dna žlabu je 0,04 ‰. Pracovní sekce žlabu je zhruba 150 m dlouhá, krytá a 

temperovaná. Podél kalibračního žlabu je uložena kolejová dráha pro kalibrační vozík 

s rozsahem rychlostí pojezdu (0,02 – 10) m/s. V současné době je tato rychlost 

z provozních důvodů omezena na 7 m/s. Pod stropní konstrukcí je vedeno trolejové 

vedení napájející vozík. V srpnu roku 2002 postihla ústav devastující povodeň, byla 

nenávratně ztracena archivní data o kalibracích vodoměrných vrtulí. Tehdejší vozík byl 

nahrazen současným již čtvrtým kalibračním vozíkem od roku 1930. Řízení, sběr a přenos 

dat je řešen pomocí WiFi LAN, což umožnuje bezobslužný provoz, který je možné 

kontrolovat za pomoci kamerového systému z velínu. Ten byl po povodni roku 2002 

přesunut nad hladinu 100leté vody. V případě povodňového nebezpečí je možné 

kalibrační vozík přemístit na střechu ústavní kotelny. 

4.3 Výzkumné práce prováděné ve VÚV 

V souvislosti s kalibrací vodoměrných vrtulí se výzkumné práce ubírají především 

dvěma směry. Jde o zlepšování a modernizaci technického vybavení pracoviště kalibrační 

stanice a výzkum vlivů ovlivňující výsledky kalibrace [10]. 

Některé výzkumné činnosti zabírající se problematikou ovlivňující výsledky 

kalibrace jsou řešeny už od roku 1960-1970 [18]. V důsledku katastrofální povodně 

z roku 2002 byla veškerá tato data ztracena. Výzkum tedy navázal na vzpomínky a 

poznatky pamětníků díky, kterých víme, že výzkum byl zaměřen na upevnění vrtule a její 

polohy v profilu žlabu [10]. V citované literatuře [18] je pak zmíněno počáteční datum 

řešení problematiky vlivu stárnutí vodoměrných vrtulí právě z let 1960-1970. Teorií 

vodoměrných vrtulí se zabýval Ing. Daniel Mattas. Dosti velká pozornost byla věnována 

vlivům, které se mohou projevovat v procesu kalibrace. Na starší práce bylo navázáno 

v rámci výzkumu hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Šlo 

především o zkoumání vlivu teploty a stárnutí vrtulí. Výsledky tohoto výzkumu 

neprokázaly významný vliv teploty ani vliv stárnutí propeleru [10]. 
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V rámci ČKSVV probíhala v měrném žlabu celá řada výzkumných prací. Je možné, 

že některé výzkumné práce jsou nenávratně ztraceny (povodně 2002). Jen díky 

pamětníkům byly zachovány tyto informace, jejichž úplnost nelze ověřit. Měrný žlab byl 

dříve využíván spíše sporadicky k jiným výzkumným činnostem než těch týkajících se 

kalibrací vodoměrných vrtulí. Mezi tyto patří například stanovení hydraulických odporů 

lodních trupů. V 50. letech minulého století zde ověřoval návrh svého lapáku splavenin 

Ing. Dr. Pavel Novák, CSc. Mezi další výzkumné práce prováděné v měrném žlabu patří 

výzkum sedání mostních pilířů, pokusy se snížením hydraulického odporu závodních 

lodí, který prokázal snížení odporu při aplikaci makromolekulárního gelu na omočený 

povrch lodě (následně byl tento nátěr mezinárodní kanoistickou federací zakázán), 

stanovení hydraulických odporů plováků hydroplánu, anebo výzkum stability osob 

v proudící vodě [10]. 

 

Obr.4.8 Průběh pokusu stability osob – až k nevyhnutelnému pádu osoby [10] 

4.3.1 Nežádoucí jevy v procesu kalibrace a jejich eliminace 

Ve stejnojmenné publikaci, která vznikla v rámci úkolu 9044 Kalibrace 

vodoměrných vrtulí pod záštitou ČKSVV [10] se Ing. Daniel Mattas spolu s Ing. Libuší 

Ramešovou důkladně zabývají procesem kalibrace vodoměrných vrtulí. Postupem 
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stanovení nejistot vstupujících do měření, možnými chybami při měření, jejich 

předcházení a eliminací. 

Důležitou pro tuto práci je kapitola nesoucí název ‘‘Vliv opotřebení vrtule a její 

údržba‘‘, s jejím obsahem budou porovnávány výsledky této práce. Při studii uvažovali 

s vodoměrnými vrtulemi, které byly kalibrovány více než čtyřikrát. Z každého typu vrtule 

byly vybrány tři náhodné soubory, u kterých sledovali, jak se mění jejich výsledné 

parametry. Poté byly všechny dostupné soubory roztříděny podle typu jednotlivých 

propelerů a autoři porovnávali vzájemně výsledné kalibrační koeficienty. Za předpokladu 

dodržení normy ČSN ISO 3544, nebyl důvod některá data vyřadit. Účelem této studie 

bylo zjistit, jakým způsobem se mění kalibrační koeficienty s ohledem na stáří 

vodoměrné vrtule. Tyto změny mohou být vyvolané taktéž způsobem zacházení 

s vodoměrnou vrtulí. 

Výsledky této studie prokázaly, že se kalibrační konstanty mění jen nevýrazně. Tyto 

změny se navíc jeví jako nahodilé, takže vliv stárnutí vrtule na kalibrační konstanty se 

nepodařilo prokázat. 

Mimo jiné je možné zde najít i vlivy, které mohou vést ke změně kalibračních 

charakteristik. Dle zkušenosti laboratoře to muže být: 

• použití zcela nových vrtulí (v důsledku jejich ‘‘zaběhnutí‘‘) 

• výměna některých součástí, 

• náraz vrtule na překážku, 

• koroze, 

• vniknutí nečistot (do průchodu osy tělem vrtule, do ložisek), 

• polymerizace oleje. 

Poslední tři uvedené, mohou poukazovat na špatnou údržbu. Vliv tvorby emulze – voda, 

je známým jevem, který může kalibrační výsledky ovlivnit [10]. V akademickém roce 

2014/2015 se Ing. Michaela Jurčová zabývala v rámci své diplomové práce „Vliv četnosti 

výměny olejové náplně vodoměrné vrtule na naměřenou rychlost“, kterou zpracovala pod 
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odborným vedením Ing. Pavla Zubíka, Ph.D. Jedním z výsledků tohoto výzkumu jsou 

grafické výstupy, ze kterých je možné určit, jak se tento jev projevuje během používání 

vodoměrné vrtule a v procesu její kalibrace [19].  

4.3.2 Nejistoty měření 

Zdroje nejistot lze rozdělit do dvou základních skupin: 

• nejistota typu A, ta je vázána především k nahodilým chybám a lze ji vyjádřit 

statickou analýzou, 

• nejistota typu B, je vázána k známé identifikovatelné a kvantifikovatelné 

chybě, použije se v případě, kdy nelze použít metodu typu A [14]. Hodnoty 

nejistoty typu B pak nejsou závislé na počtu měření [10]. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2, v každém kalibračním bodě se určují tři nezávislé 

veličiny. Těmi jsou čas T [s], dráha L [m], a počet otáček vrtule N [-] [10],  s těmito 

měřenými nejistotami je spojená i jejich nejistota vnikající měřením. Mezi nejistoty 

měřícího systému patří: 

• měření času a jeho nejistota, 

• měření počtu otáček a jeho nejistota, 

• měření dráhy a jeho nejistota. 

Nejistota měření času je pak rozdělena na: 

• nejistotou danou přesností časové základny, s ohledem na princip měření ji 

lze zanedbat, 

• nejistotu danou časovým zpožděním v hardware, tyto lze taky zanedbat. 

Měření impulzů vysílaných vodoměrnou vrtulí se provádí pomocí čítačového vstupu 

počítače. Rozlišovací frekvence tohoto čítače je řádově několika násobně vyšší než reálné 

frekvence impulzů z vrtulí. Počet impulzů se volí, a není zatížen žádnou chybou [10]. 
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Měření vzdálenosti projeté kalibračním vozíkem se provádí za pomoci 

optoelektrického snímání délkových značek. Snímání těchto značek se převádí na 

elektrické impulzy. Rozlišovací schopnost počítače vyhodnocující pohyb vozíku je 

několikanásobně vyšší, než je reálná frekvence vrtule. Chyba určení ujeté vzdálenosti je 

vzhledem k nejvyšší přípustné rychlosti v = 7 m/s maximálně 0,035 m [10]. 

4.3.3 Nejistota vodoměrné vrtule 

Kalibrační konstanty mohou být ovlivněny celou řadu jevů, které nejsou dodnes zcela 

známy, kalibrační konstanty jsou proto zatíženy určitou nejistotou. Při opakované 

kalibraci se stejnou sestavou (tělo + propeler) se budou výsledky mírně lišit. Tato 

reprodukovatelnost, kterou lze prokázat pouze tzv. mezilaboratorním porovnáním 

kalibrace vodoměrné vrtule v několika kalibračních laboratořích např. [20], je vyjádřena 

nejistotou a uvedena v Tab. 4.2. Při výpočtu celkové nejistoty průtoku při užití metody 

rychlostního pole je nutné tuto nejistotu kalibračních konstant vodoměrné vrtule 

zohlednit. 

Tab. 4.2 Procentuální nejistoty v měření bodové rychlosti způsobené odhadem chyby 

vodoměrné vrtule (Tabulka E.5 normy ČSN EN ISO 748) - uvedené hodnoty jsou 

platné pro 68 % rozptyl [7] 

Měřená rychlost 

[m/s] 

Nejistota individuální 

uci [%] 

Nejistota skupinová 

uci [%] 

0,03 10 10 

0,10 2,5 5 

0,12 1,25 2,5 

0,25 1 2 

0,50 0,5 1,5 

nad 0,50 0,5 1 
 

Tato nejistota kalibračních konstant nemá nic společného s nejistotou kalibrace 

uvedené na kalibračním listu ucm a současně nezahrnuje chyby pocházející z turbulence 

proudění v konkrétním měrném profilu. 
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Obr.4.9 Standardní rozšířené interkalibrační nejistoty jednotlivých vrtulí Ott C-2 

s propelerem 1 [10] 

Pro posouzení typické kalibrační nejistoty konstant vybrala ČKSVV několik vrtuli 

nejpoužívanějšího typu. Kritéria pro výběr byla: 

• vrtule byla v posledních letech kalibrována nejméně třikrát, 

• u vrtule se dá předpokládat kvalitní údržba, 

• k dispozici jsou data pro minimálně tři vrtule stejného typu [10]. 

Výsledná nejistota pak byla určena na základě statistického rozboru rychlostí, 

vypočtených ze zvolených frekvencí otáčení propeleru z více kalibračních rovnic. 

Výsledky tohoto posouzení jsou patrné z obrázků (Obr. 4.9 a Obr. 4.10). Závěrem je 

uvedeno, že velikost nejistoty zřejmě do značné míry závisí na typu propeleru [10]. 
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Obr.4.10 Standardní rozšířená relativní interkalibrační nejistota [10] 
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5 Cíle práce a motivace 

Práce je rozdělena na tři části: 

• rešeršní část (popsána v předchozích kapitolách), 

• výzkumná část (popsána v kapitolách níže), 

• přílohová část. 

V první části práce byly popsány obecné metody měření, vybrané typy vodoměrných 

vrtulí a postup jejich kalibrace. 

Cílem výzkumné části této práce bude vytvořit vhodný algoritmus, který by byl 

snadno aplikovatelný na poskytnutá kalibrační data všech typy propeleru. Díky tomuto 

algoritmu  se zjistí relativní odchylky a rozšířené nejistoty měření pro jednotlivé sestavy 

(tělo  + propeler) bez ohledu na typ propeleru. Dále  budou porovnána tato dat mezi sebou. 

Vytřídí se sestavy se stejným propelerem a následně se porovnají všechny výstupy bez 

ohledu na typ propeleru. Dojde rovněž k porovnání výzkumu prováděného v ČKSVV a 

dodržení doporučení dle ČSN EN ISO 748. 

V poslední části této práce budou prezentovány grafické výstupy výzkumné činnosti. 

Jedná se celkem o 4 typy grafů, u kterých budou pro relativně rychlé porovnání 

identických grafů sjednoceny velikosti měřítek os.  
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6 Výzkumná část 

Následující kapitola se zabývá popisem provedených výzkumných prací, včetně 

postupu výpočtu, tabelárního a grafického zpracování a následnou prezentace dosažených 

výsledků. Tyto informace jsou v kapitolách 6.1 – 6.3. V poslední kapitole 6.4 budou tyto 

výsledky diskutovány a provedeno jejich porovnání s výzkumy provedenými v ČKSVV. 

6.1 Obecné informace 

Samotný výzkum předcházelo shromáždění co nejvíce možných datových podkladů, 

v tomto případě se jedná o kalibrační listy vodoměrných vrtulí různých subjektů. Celkově 

se podařilo získat potřebná data od osmi subjektů vykonávající úřední měření viz Obr.6.1, 

ve které je zobrazeno, jaké kalibrace propelerů byly poskytnuty, kterým subjektem a 

počet kalibračních protokolů ke každému tomuto propeleru. Doba mezi kalibracemi u 

jednotlivých subjektů nebyla zpravidla jednotná. Bylo tedy nutné vytvořit takový 

algoritmus zpracování dat, který se aplikoval nejprve na jednu vrtuli libovolného typu a 

následně byl využit pro všechna dostupná kalibrační data. 

 

Obr.6.1 Počet získaných kalibračních protokolů od jednotlivých subjektů 
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6.2 Postup zpracování dat 

Pro časovou nestejnorodost poskytnutých dat bylo prvním úkonem najít nejdelší 

časovou řadu prováděných kalibrací jednoho propeleru a jednoho těla vrtule. 

Z dostupných materiálů tuto nejobsáhlejší řadu kalibračních protokolů poskytla 

společnost ČEVAK, a to od roku 1995 po rok 2016, celkem tak bylo k dispozici 11 

kalibračních protokolů.  

Z kalibračních protokolů Obr. 4.7 byly převzaty informace o: 

• majitel vrtule, 

• typ vrtule, 

• číslo propeleru, 

• číslo těla, 

• stoupání, 

• datum kalibrace, 

• rozsah platnosti konstant příslušné kalibrace, 

souhrnně označované jako vstupní informace. Na základě těchto údajů byly 

zhotoveny tabelární i grafické podklady (Obr. 6.2) pro kontrolu správnosti zadaných 

vstupních hodnot a způsobu vyhodnocení tak, aby odpovídaly grafické podobě 

kalibračních protokolů. 

Následně byl předchozí postup aplikován na všechny dostupné kalibrační listy 

daného propeleru, příslušeného majitele vrtule. Po ‘‘převedení‘‘ kalibračních dat do 

elektronické podoby byl diskutován postup, kterým budou získaná data analyzována. 

Prvním z uvažovaných přístupů byl ponechat vstupní informace (kalibrační data) 

neměnná. Tak jak byla opsána z kalibračních protokolů. To znamená ponechat různé 

rozsahy platností n při zachování kalibračních konstant  a , pro roky ve kterých byla 

kalibrace prováděna. Každá kalibrační listina z celkového počtu m, měla svůj rozdílný 

rozsah platnosti n kalibračních konstant  a . Ve výsledku se toto projevilo tím, že při 
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tabulárním a grafickém zobrazení se v dolním a horním rozsahu platnosti vyskytovaly 

nulové hodnoty. Způsobovaly to právě rozdílné rozsahy frekvence otáčení vodoměrné 

vrtule n, proto nebylo možné porovnávat všechny kalibrace. Tato úvaha se vzhledem 

k předchozímu závěru ukázala jako nevhodná. Bylo tedy nutné zvolit jiný postup. 

Dalším krokem tedy bylo použít takový přístup, který by umožnoval porovnání všech 

dostupných kalibrací v rámci daného propeleru příslušného majitele, a to ve stejných 

mezích platnosti kalibračních konstant. Při dodržení původních mezí platnosti. A proto 

na základě počtu kalibrací m, byla určena spodní mez rozsahu platnosti pro následující 

výpočty, jako nejmenší hodnota rozsahu platnosti ze všech těchto m kalibrací 

provedených pro daný propeler. Obdobně byla určena i horní mez, jako maximální 

hodnota rozsahu platnosti všech těchto m kalibrací. Pro tento účel byla vytvořena tabulka, 

jejíž část je k nahlédnutí v Obr. 6.3. Záhlaví této tabulky obsahuje vždy název vlastníka 

vodoměrné vrtule, označení těla a propeleru, počet dostupných kalibrací, se kterými bylo 

v rámci této práce uvažováno. Ke každému roku kalibrace byla opsána data kalibračních 

konstant a jejich rozsah platnosti. Následně obsahuje Obr. 6.3 tabulku, ve které jsou již 

vypočteny hodnoty podle nově stanovených minimálních a maximálních rozsahů 

platnosti. 

Rychlosti byly spočítány podle rovnice (4.1) pro každé takto navolené otáčky, všech 

m kalibrací. A to podle příslušných kalibračních konstant a, b, v případě kalibrace 

prováděné ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, Praha. A konstant 

 a , v případě kalibrace prováděné ve Výzkumném ústavu vodného hospodárstva, 

Bratislava. 
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Obr. 6.2 Tabelární a grafické zpracování kalibračního protokolu pro účely této 

práce. 

 

 

Obr. 6.3 Ukázka tabelárního zpracování kalibračních dat pro dva vybrané roky 

Ze všech rychlostí (pro každé datum kalibrace) a pro zvolené frekvence otáčení n 

byla spočítána jejích průměrná hodnota �̅� dle vztahu (6.1). 
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�̅� = ∑ 𝑣𝑖 

𝑚

𝑖=1

, 
(6.1) 

Po provedení výpočtu rychlosti vi, každého kalibračního protokolu z celkového počtu 

m, a výpočtu průměrné rychlosti �̅� pro zvolené otáčky n byla spočítána i směrodatná 

odchylka sx (vztah 6.2), následoval výpočet rozšířené nejistoty UA (vztah 6.3), a relativní 

rozšířené nejistoty PAC (vztah 6.4). 

 

𝑠𝑥 = √
1

𝑚
∑(𝑣𝑖 − �̅�)2

𝑚

𝑖=1

, 

(6.2) 

 

 𝑈𝐴 = 𝑘𝑈𝐴 𝑘 𝑠𝑥 , (6.3) 

 

 
𝑃𝐴𝐶 =

𝑈𝐴

�̅�𝑖
 × 100, 

(6.4) 

kde: 

 kUA je bezpečnostní faktor, zaručující při m < 10 normální rozdělení [14]. Pro tuto 

práci nabývající hodnotu kUA = 1 a to z toho důvodu, že samotné výstupy na kalibračním 

protokolu vznikají za předpokladu normálního rozdělení dostatečného počtu měřených 

hodnot.  

k je standardní koeficient rozšíření nabývající hodnotu k = 2. Tato hodnota je dána 

vztahem mezi variabilitou systému měření a měřené veličiny a je odvozena na základě 

vlastností normálního rozdělení [14]. Vzhledem k předpokladu Gaussova (normálního) 

rozdělení odpovídá nejistota měření 68,26 % pravděpodobnosti pokrytí. Tato hodnota je 

navýšena na hodnotu 95 % právě pomocí koeficientu k. Takto rozšířená nejistota je pak 

vztažena k průměrné rychlosti �̅� z m počtu kalibrací. Dle vztahu (6.4) se pak dá určit 

relativní rozšířená nejistota. Ta v našem případě vystihuje jistou „dlouhodobou 

reprodukovatelnost“ kalibračních konstant příslušných vodoměrných vrtulí, což je 

stručně komentováno v kapitole věnující se diskuzi dosažených výsledků.   
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Rozšířená nejistota PAC je pak porovnána s hodnotami standardní rozšířené nejistoty 

uváděné v ČSN EN IS 748 Tab. 4.2. Toto porovnání bude blíže popsáno v následující 

kapitole 6.3. 

Posledními dvěma kroky bylo porovnání relativních odchylek δ1 jednotlivých 

kalibrací v závislost na průměrné rychlosti m kalibrací (vztah 6.5). Následující časový 

vývoj relativních odchylek δ2 rychlostí vodoměrné vrtule vztažený k první prováděné 

kalibraci (vztah 6.6). Dolní indexy pak zastupují v případě i-tého členu jednotlivé dílčí 

rychlosti vi v závislosti na volbě frekvenci otáček n jedné kalibrace. Druhý člen dolního 

indexu j zastupuje vypočtené dílčí rychlosti vi vzhledem k datu rekalibrace. 

 
𝛿1 =

𝑣𝑖𝑗 − �̅�𝑖

�̅�𝑖
× 100 

(6.5) 

 

 𝛿2 =
𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖1

𝑣𝑖1
× 100 

(6.6) 

Níže uvedená tabulka Obr. 6.4 je výsledkem několika měsíčního složitého procesu, 

jehož popisem se zabývá tato práce. Kalibrační data poskytnutá subjekty bylo nutné projít 

a nejprve roztřídit. Někdy obsahovaly soubory *.pdf všechny strany kalibračního 

protokolu, jindy byly tyto stránky samostatné *.pdf soubory. Jindy zase obsahovaly celou 

řadu kalibrací pro více sestav prováděnou v jednom roce, či všechny kalibrace jedné 

sestavy v rámci jednoho *.pdf. 

Po úspěšném roztřídění, které je pro přehlednost uvedeno v (Obr. 6.1) následoval již 

výše popsaný postup od tvorby kalibračních protokolů, zpracování kalibračních dat 

sestavy za celou časovou řadu až po výpočet relativních odchylek δ1 a δ2.  

I přes snahu zpracovávat data pečlivě jsem se nevyhnul několika chybám. Ty vznikly 

především z nepozornosti a zpravidla díky velkému množství zpracovávaných vstupních 

dat. Jen díky správně fungujícímu algoritmu výpočtů a zpracovaných grafických výstupů 

bylo možné tyto chyby dohledat a opravit. 
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Obr.6.4 Příklad tabelárního zpracování dat tří kalibrací jedné vodoměrné vrtule 

6.3 Výsledky zpracovaných dat 

Po zhotovení výpočetního algoritmu, který provedl výpočty všech potřebných 

hodnot pro všechny dostupné vodoměrné vrtule, bylo přistoupeno k tvorbě grafických 

výstupů, které jsou v plném rozsahu součástí přílohové části této práce. Celkový počet 

propelerů a použitých kalibračních rovnic je pro přehlednost v následující Tab. 6.1. 

Tab. 6.1 Přehled posuzovaných vrtulí propelerového typu [4] 

 

Pro každou sestavu, tedy vodoměrnou vrtuli se stejným tělem a propelerem od 

příslušného subjektu, byly konstruovány vždy celkem tři grafy.  

První z popisovaných grafů na Obr.6.5 popisuje časový vývoj relativní odchylky 

jednotlivých kalibrací v závislosti na průměrné rychlosti ze všech dostupných kalibrací 

dané sestavy. 
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Obr.6.5 Výsledný graf jedné sestavy zobrazující relativní odchylky vztažené 

k průměrné rychlosti – pro ostatní subjekty jsou výsledky dostupné v Příloze P1 této   

práce. 

 

Obr.6.6 Výsledný graf jedné sestavy zobrazující relativní odchylky vztažené k prvotní 

kalibraci – pro ostatní subjekty jsou výsledky dostupné v Příloze P2 této práce. 
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Druhý z popisovaných grafů na Obr. 6.6 znázorňuje časový vývoj relativních 

odchylek rychlostí sestavy, pro zvolené otáčky a jednotlivá data kalibrace, vztažený 

k první prováděné kalibraci. Nejedná se o kalibraci výrobní, ale o první dostupnou 

kalibraci získanou od daného subjektu. 

Třetím a posledním grafem popisujícím příslušnou sestavu, je graf zobrazující 

rozšířenou nejistotu opakovaných kalibrací v závislosti na průměrné rychlosti všech 

kalibrací dané sestavy. Tyto hodnoty jsou porovnávány s doporučenými hodnotami 

z ČSN EN ISO 748 [7]. Hodnoty nejistot uváděné touto normou mají tabelární podobu 

Tab. 4.2 a odpovídají 68 % pravděpodobnosti pokrytí. Při kalibraci se však vyžaduje, aby 

výsledná nejistota odpovídala pravděpodobnosti pokrytí 95 % [10]. Pro porovnání tak 

byly tyto hodnoty násobeny standardním koeficientem rozšíření k = 2 tak, aby byla 

zajištěna shodná 95 % konfidenční úroveň. 

 

Obr.6.7 Výsledný graf jedné sestavy zobrazující rozšířenou nejistotu měření 

v porovnání se skupinovou a individuální nejistotou dle ČSN EN ISO 748 – pro 

ostatní subjekty jsou výsledky dostupné v Příloze P3 této práce. 
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Následovalo roztřídění všech shromážděných dat dle daného typu propeleru. 

Konkrétně tedy propelery 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Po tomto setřídění byla porovnávána veškerá 

data zahrnující stejné propelery. Pro ilustraci je toto porovnání v následujících obrázcích. 

Konkrétně na Obr. 6.8 pro propeler 6. Jako poslední grafický výstup byl pak sestrojen 

graf na Obr. 6.9, v tomto grafu je pak možné porovnat rozšířené nejistoty PAC všech 

zkoumaných propelerů mezi sebou a zároveň s doporučením dle ČSN EN ISO 748. 

Odchylky jsou vypočítány od průměrné rychlosti získané na základě všech kalibrací. 

 

Obr.6.8 Graf rozšířené relativní nejistoty vrtule OTT C2 s propelerem 6, a její 

porovnání s normou ČSN EN ISO 748 – pro ostatní subjekty jsou výsledky dostupné 

v Příloze P4 této práce. 
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Obr.6.9 Graf rozšířené relativní nejistoty všech zkoumaných sestav a  jejich 

porovnání s normou ČSN EN ISO 748  

6.4 Diskuze dosažených výsledků 

První ze zpracovaných grafů (Obr. 6.5) popisuje relativní odchylku δ1 vzhledem 

k průměrné rychlosti. Z dostupných kalibrací dané sestavy vyplývá, že při malých 

rychlostech tato odchylka výrazně stoupá. Vhodné je tedy dodržovat minimální 

doporučené rychlosti použití propelerů podle Tab. 4.1 citované z metrologického 

předpisu MP 010 [4]. S rostoucí rychlostí (jejíž průměrná hodnota je uvedena v tabulce 

níže) tato odchylka klesá a pohybuje se ± v rozmezí hodnot uvedených v Tab. 6.2. 

Tab. 6.2 Vyjádření ustálené odchylky δ1 od průměrné rychlosti daného propeleru 

Propeler Průměrná odchylka δ1 [%] 

 

 

Průměrná rychlost �̅� [m/s] 

1 4,0 0,37 

2 3,0 0,48 

3 2,0 0,51 

4 2,0 0,48 

5 3,0 0,31 

6 3,0 0,36 
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Nutno podotknout, že z prvního ze zpracovávaných grafů není prakticky možné 

odhadnout, jak vypadá vývoj kalibračních konstant vodoměrné vrtule v čase. Je třeba si 

uvědomit, že graf zahrnuje výsledky za dlouhé období pozorování. Z pohledu hodnocení 

tedy nelze hovořit o datech vystihující opakovatelnost výsledků, spíše se jedná o 

dlouhodobou reprodukovatelnost kalibračních konstant. 

Tento aspekt je třeba si rovněž uvědomit u třetího typu grafů, kde jsou hodnoty 

odchylek δ1 transformovány na odpovídající nejistoty měření. Z grafů na Obr. 6.7, 6.8 a 

6.9 a i z příloh při porovnání s hodnotami z ČSN EN ISO 748  Tab. 4.2 by se mohlo zdát, 

že posuzované vrtule vykazují podstatně horší hodnoty nejistot měření, než je touto 

normou deklarováno. To je však způsobeno tím, že nejistoty měření uvedené v normě 

vycházejí z mezilaboratorních porovnávání a vystihují tak správně reprodukovatelnost, 

ovšem v krátkodobém časovém horizontu (zpravidla několik týdnů). 

Porovnáváme tak dlouhodobou a krátkodobou reprodukovatelnost měření, což není 

úplně správné, tímto postupem však odhalujeme jednoznačnou potřebu rekalibrace 

vodoměrné vrtule. Jinak řečeno, pokud bychom neprováděli v období životnosti námi 

posuzovaných vodoměrných vrtulí pravidelné rekalibrace, bylo by nutné hodnoty 

nejistoty PAC zvýšit ve smyslu námi získaných dat. Vývoj změny chování vodoměrné 

vrtule je tak spíše patrný z druhého typu grafů.    

Z těchto grafických výstupů (Obr. 6.6) popisujících relativní odchylku δ2 vztaženou 

k první kalibraci, je zřejmé, že vždy k nějakému vývoji v čase dochází. Není však známo, 

kdy ke změně kalibračních charakteristik mezi jednotlivými intervaly dochází. Je tedy 

možné, že hned po opuštění kalibrační laboratoře může daná sestava vykazovat odchylky, 

jež by byly stanoveny až během další rekalibrace. Stejně tak je možné, že se tato odchylka 

projeví po týdnu či měsíci či bezprostředně před nadcházející kalibrací. Nutno 

připomenout, že první kalibrace je myšlena jako první kalibrace získána od výše 

zmíněných subjektů. Jedná se tedy o nejstarší časový záznam, který byl pro tento výzkum 

k dispozici. 

Právě tohoto typu grafického znázornění (Obr. 6.6), se využívá pro stanovení 

rekalibračního intervalu přístrojů v metrologii. K takto podrobné analýze jsme se však 

v rámci zpracování předložené diplomové práce nedostali. Jen pro představu, rozdíly 

odchylek δ2 mezi po sobě jdoucími kalibracemi, jsou právě těmi maximálními chybami 
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(nejistotami), jež by měly odpovídat nejistotám uvedeným v Tab. 4.2 (norma ČSN EN 

ISO 748). Těmto pracím, by se měla v budoucnu věnovat pozornost. 

Při srovnání výstupů této práce s výzkumem prováděným v ČKSVV [10], tedy 

konkrétně grafy přílohové části 3 a 4, (vybrané obrázky Obr. 6.8 a 6.9) s grafy na Obr. 4.9 

a 4.10, je pozorována relativně dobrá shoda těchto výsledků. Vzhledem k porovnání 

s hodnotami uváděnými normou ČSN EN ISO 748 dosahují oba výzkumy celkem dobré 

shody. 

Co se týče shody s hodnotami uvedenými touto normou (porovnání s individuální a 

skupinovou nejistotou) nebyly dosaženy uspokojivé výsledky a vzhledem k tomu, že se 

jedná o grafy znázorňující průběh nejistoty skupiny propelerů se ani toto porovnání 

nedoporučuje. Normové hodnoty je třeba vzhledem k výše uvedeným skutečnostem brát 

pouze jako jisté srovnávací měřítko. Absolutní velikosti nejistot vycházejí z jiných 

postupů.   

V některých případech, jako je tomu například na Obr. 6.12, dochází v oblastech 

s malou rychlostí, k „úskoku“ několika hodnot. Pro ostatní subjekty jsou tyto grafy 

součástí přílohy P3 této práce. V případě (Obr. 6.12) se bavíme o rozsahu rychlostí od 

cca (0,06 – 0,40) m/s. Zmíněný graf je tvořen z celkem tří kalibračních protokolů. 

V prvním z kalibračních listů se nachází jeden lom kalibračních přímek na rozdíl od 

zbylých dvou, kde jsou lomové body dva. Ke změně kalibračních konstant dochází při 

rychlostech, které jsou pro přehlednost uvedeny v Tab. 6.3. Při porovnání dat z tabulky 

se zmiňovaným grafem (Obr. 6.12), a při přihlédnutí k faktu, že tyto „úskoky“ se 

projevují i u jiných sestav s větším počtem kalibračních dat, jsme došli k závěru, že tyto 

„úskoky“ jsou následkem různých pozic lomových bodů kalibračních přímek. Další fakt 

podporující tento závěr je, že v některých případech zpracovaných grafů s malým počtem 

kalibrací je průběh rozšířené nejistoty PAC plynulý, a nedochází k žádným „úskokům“ 

v průběhu celé křivky jako je tomu například u sestavy Ott C-2 číslo těla 141762, číslo 

propeleru 3-147132 Obr. 6.13, kde je plynulý průběh dosažen jen se čtyřmi kalibračními 

protokoly.  
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Tab. 6.3 Rychlosti, při kterých dochází k lomu kalibračních rovnic vzhledem k datu 

kalibrace – pro sestavu Ott C2, tělo 106087, propeler v31, MIFLOW. 

2012 2014 2016 

0,30 m/s 0,13 m/s 0,09 m/s 

 0,49 m/s 0,20 m/s 

 

 

Obr.6.10 Výsledný graf jedné sestavy zobrazující rozšířenou nejistotu měření 

v porovnání se skupinovou a individuální nejistotou dle ČSN EN ISO 748 – nestálý 

průběh způsobený rozdílnými lomy kalibračních křivek. 
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Obr.6.11 Výsledný graf jedné sestavy zobrazující rozšířenou nejistotu měření 

v porovnání se skupinovou a individuální nejistotou dle ČSN EN ISO 748 – hladký 

průběh rozšířené nejistoty PAC dosažený se čtyřmi kalibracemi. 
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7 Doporučení pro navazující práce 

I když se nepodařilo prokázat vliv stárnutí propeleru na změnu kalibračních konstant, 

je snadné pozorovat časový drift relativních odchylek právě díky těmto výzkumným 

činnostem. 

Z dosažených výsledků této práce je zřejmé, že k jistým změnám mezi rekalibracemi 

dochází. Není však zcela zřejmé, v jakém časovém horizontu od rekalibrace k této změně 

dochází. Pozorování tohoto vývoje by mohlo vést k dalším výzkumným činnostem 

v oblasti nejistot spojených s kalibračním procesem. Tento proces by však měl být úlohou 

především pro akreditované kalibrační laboratoře. 

Další studie by se pak mohla zabývat závislostí mezi opotřebením a jeho vlivem na 

kalibraci. Tento vliv by mohl mít dopad na časový interval mezi jednotlivými 

kalibracemi, což by vedlo ke zkoumání přístupu, který by mohl změnit rekalibrační 

interval při zachování přípustné odchylky. Hodnoty z normy ČSN EN ISO 748 sloužící 

k porovnání rozšířené nejistoty měření jsou stanoveny na základě prováděných 

mezilaboratorní porovnání. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o „krátkodobou“ 

reprodukovatelnost stanovenou během několika týdnů. V rámci výzkumných prací jako 

je tato, by bylo vhodnější porovnávat data s hodnotami vycházejícími z dlouhodobé 

reprodukovatelnosti. Bylo by tak třeba pravidelně po dobu několika let provádět 

pravidelné kalibrace a ty postupně vyhodnocovat. 

Užitečnost tohoto výzkumu shledávám v tom, že umožnuje zpětný pohled na 

předchozí kalibrace. Je zde snadno identifikovatelný trend, kterým se ubírá nejistota mezi 

jednotlivými kalibracemi. Nepodařilo se však určit, kdy ke změně kalibračních 

charakteristik mezi jednotlivými kalibracemi dochází. Tato informace by mohla být 

užitečná v případě zavedení nového pohledu na dobu rekalibrace.  
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8 Závěr 

Výzkumné práce zaměřené na sledování časových změn kalibrací vodoměrných 

vrtulí jsou prováděny již řadu let. Jak dokazuje výzkumná činnost ČKSVV. I přes 

vyspělost dnešní doby není zcela prokazatelné, zda jsme schopni určit všechny vlivy 

ovlivňující proces kalibrace a s ním spojené stanovení kalibračních konstant. 

Při běžným zacházením s vodoměrnou vrtulí lze očekávat, že stárnutí bude spíše 

záviset na jejím opotřebení, resp. skutečných provozních hodinách než na čase. Vliv 

rozdílné teploty (pokud nehovoříme o extrémních hodnotách) při kalibraci nemá rovněž 

vliv na kalibrační konstanty [10]. 

Žádná poskytnutá kalibrační data nebyla z této práce vyřazena, a to z důvodu 

sledování veškerých změn týkajících se jedné sestavy (vodoměrná vrtule + propeler) 

v průběhu časového intervalu mezi jednotlivými kalibracemi. 

Na základě výsledků zmíněných v kapitolách 6.3 a 6.4 můžeme potvrdit, že ke změně 

kalibračních charakteristik v čase dochází. Nepodařilo se však identifikovat, kdy k této 

změně dochází. Tím by se mohly zabývat další práce. 

Výstupem této práce jsou celkem tři typy grafu pro všechny použité propelery. Ty 

jsou součástí příloh. Výsledná data jsou porovnána s výzkumem prováděným v ČKSVV 

a zároveň s doporučením ČSN EN ISO 748. 

Hodnoty uváděné normou nejsou vhodným typem dat pro porovnání s výsledky 

tohoto výzkumu. Vznikala totiž v rámci mezilaboratorních porovnání a to v relativně 

krátkém časovém intervalu. Vhodnější by bylo porovnání s daty pocházející 

z vyhodnocení reprodukovatelnosti měření realizovaných za dlouhé období. I přes tuto 

zdánlivou nesrovnalost poskytl tento výzkum dobré výsledky a přínos do problematiky 

časového vývoje kalibračních konstant vodoměrných vrtulí. 

  



50 
 

9 Použitá literatura 

[1] Hydrometrické vrtule. Https://cksvv.vuv.cz/ [online]. Praha: VÚV TGM, V.V.I. 

- ČKSVV, 2009 [cit. 2018-10-06]. Dostupné z: 

https://cksvv.vuv.cz/index.php/cz/hydrometricke-vrtule 

 

[2] JANDORA, Jan, Vlastimil STARA a Miloš STARÝ. Hydraulika a hydrologie. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-7204-739-0. 

 

[3] OTT Produkty: Průtoky. Www.hydrometrics.cz/ [online]. Nehvizdy: 

HYDROMETRICS, 2017 [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: 

http://www.hydrometrics.cz/main-navigation/ott-produkty/prutok-173/ 

[4] Metrologický předpis: Úřední měření průtoku vody v profilech s volnou 

hladinou: Postup pro provádění úředního měření metodou rychlostního pole, 

objemovou metodou, vážicí metodou, přenosnou měřicí sestavou s 

průtokoměrem, měrnými přelivy a žlaby. Brno: Český metrologický institut, 

2018. [cit. 2018-10-07]. Dostupné z: 

https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/MP%20010_2018_web.pdf 

 

[5] HAŠKOVEC, Vít, Ondřej MÜLLER a Irena TATÍČKOVÁ. Galerie géniů, 

aneb, Kdo byl kdo: [200 osobností kultury 20. století: literatura, umění, 

filozofie. Praha: Albatros, 2003. Klub mladých čtenářů (Albatros). ISBN 80-

000-1129-8. 

[6] JANDORA, Jan, Jan ŠULC a Irena TATÍČKOVÁ. Hydraulika: modul 01. 

Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní 

programy s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-512-9. 

 

[7] ČSN EN ISO 748. Hydrometrie: Měření průtoku kapalin v otevřených korytech 

použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků. Praha: Český normalizační institut, 

2008. 

[8] ČSN ISO 3455. Měření průtoku kapalin v otevřených korytech: Kalibrace 

vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích. Praha: 

Český normalizační institut, 1993. 

[9] ČSN ISO 2537. Měření průtoku kapalin v otevřených korytech: vodoměrné 

vrtule s rotačním prvkem. Praha: Český normalizační institut, 1993. 

[10] RAMEŠOVÁ, Libuše a Daniel MATTAS. Česká kalibrační stanice 

vodoměrných vrtulí: nežádoucí jevy v procesu kalibrace a jejich eliminace. 

Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2010. ISBN 978-80-

87402-09-2. 

[11] BONGARD, Justin. Price Current Meter. U.S. Geological Survey [online]. 

Reston , VA , USA: USGS, 2009, JULY 14, 2009 [cit. 2018-12-04]. Dostupné 

z: www.usgs.gov/media/images/price-current-meter 



51 
 

[12] Universal current meter: for water. SEBA HYDROMETRIE [online]. 

Kaufbeuren: SEBA, 2018, 2018 [cit. 2018-12-04]. Dostupné z: 

www.directindustry.com/prod/seba-hydrometrie-gmbh-co-kg/product-63216-

640768.html 

[13] Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. VÚV TGM: ČKSVV [online]. 

Praha: VÚV TGM, 2018, 2018 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: 

https://cksvv.vuv.cz/ 

[14] NĚMEČEK, Pavel. Nejistoty měření. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. 

Kvalita, quality, Qualität. ISBN ISBN978-80-02-02089-9. 

[15] HOWARTH, Preben a Fiona REDGRAVE. Metrology in short. 3. ed. 

EURAMET e.V.: Schultz Grafisk, 2008. ISBN 978-87-988154-5-7. 

[16] Český hydrometeorologický ústav: Cena Andrease Rudolfa Harlachera. Český 

hydrometeorologický ústav: Úsek hydrologie [online]. Praha: Český 

hydrometeorologický ústav Praha, 2012, březen 2012 [cit. 2018-12-24]. 

Dostupné z: http://voda.chmi.cz/arh/arh1.html 

[17] Jak se měří průtok vody? water discharge measurement. In: Český 

hydrometeorologický ústav [online]. Praha: ČHMÚ [cit. 2018-12-24]. 

Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/ruzne/vyuka/HYDRO/7.pdf 

[18] Výzkum hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí: 

Výroční zpráva za r. 2004. Praha: VÚV TGM, 2004. 

[19] JURČOVÁ, Michaela. Vliv četnosti výměny olejové náplně vodoměrné vrtule 

na naměřenou rychlost [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta 

stavební, 2015 [cit. 2019-01-05]. Dostupné z: 

http://hdl.handle.net/11012/37616. Diplomová práce. Vysoké učení technické v 

Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Pavel Zubík. 

[20] Porovnání výsledků mezilaboratorních zkoušek: Česká kalibrační stanice 

vodoměrných vrtulí Praha, Výskumný ústav vodného hospodárstva Vratislava. 

1. Praha: VÚV TGM, 2000. 

  



52 
 

10 Seznam použitých symbolů a zkratek 

t, T čas [s] 

V objem [m3] 

Q průtok [m3/s] 

v bodová rychlost proudění [m/s] 

a kalibrační konstanta [-] 

α kalibrační konstanta [-] 

b kalibrační konstanta [-] 

β kalibrační konstanta [-] 

n frekvence otáček vodoměrné vrtule [1/s] 

h výška přepadového paprsku [m] 

Q/h funkční závislost průtoku Q a výšky přepadového paprsku h [-] 

m počet kalibrací [-] 

vs střední svislicová rychlost [m/s] 

q specifický průtok [m2/s] 

N počet otáček vrtule [-] 

�̅� průměrná rychlost [m/s] 

B šířka koryta [m] 

D průměr propeleru [mm] 

S stoupání propeleru [mm] 

vmin Minimální rychlost použití propeleru [m/s] 

vmax Maximální rychlost použití propeleru [m/s] 

L délka měrného žlabu [m] 

∆v odchylky rychlosti kalibračních protokolů [m/s] 
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vi dílčí výpočtová rychlost [m/s] 

sx směrodatná odchylka [%] 

UA rozšířená nejistota [-] 

PAC relativně rozšířená nejistota [-] 

kUA bezpečností faktor [-] 

k standardní koeficient rozšíření [-] 

δ1 relativní odchylky vztažené k průměrné rychlosti [%] 

δ2 relativní odchylky vztažené k prvotní prováděné kalibraci [%] 

uci procentuální nejistoty v měření bodové rychlosti způsobené 

odhadem chyby vodoměrné vrtule 

[%] 

ucm nejistotou kalibrace uvedené na kalibračním listu [%] 

bi šířka svislicového pásu [m] 

hi hloubka svislicového pásu [m] 

𝑣�̅� průměrná rychlost na svislici [m/s] 

mp počet svislicových pásů [-] 
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11 Seznam příloh 

P1  Relativní odchylka jednotlivých kalibrací v závislosti na průměrné 

rychlosti všech dostupných kalibrací vodoměrné vrtule 

 P1/1 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 1-241830, KOCMAN 

 P1/2 OTT-C-2, tělo 106087/propeler V31, MIFLOW 

 P1/3 OTT-C-2, tělo 169249/propeler 1-141763, VAS 

 P1/4 OTT-C-2, tělo 129865/propeler 2-81093, ČHMÚ 

 P1/5 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 3-232106, DHI 

 P1/6 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 3-244256, KOCMAN 

 P1/7 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 3-169558, PVK 

 P1/8 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 3-147132, PVK 

 P1/9 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 3-107327, MIFLOW 

 P1/10 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 3-141733, VAS 

 P1/11 OTT-C-31, tělo 54776/propeler 4-55706, ČHMÚ 

 P1/12 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 5-212753, DHI 

 P1/13 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 5-249827, KOCMAN 

 P1/14 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 5-46276, PVK 

 P1/15 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 5-169321, PVK 

 P1/16 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 5-203490, VAS 

 P1/17 OTT-C-2, tělo 141768/propeler 5-01, VUT 

 P1/18 OTT-C-2, tělo 115285/propeler 6-113168, ČEVAK 

 P1/19 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 6-203507, DHI 

 P1/20 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 6-169294, PVK 

 P1/21 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 6-144976, PVK 

 P1/22 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 6-107411, MIFLOW 
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 P1/23 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 6-144977, VAS 

P2  Časový vývoj relativních odchylek rychlostí vodoměrné vrtule pro 

zvolené otáčky a jednotlivá data kalibrace, vztažený k první 

prováděné kalibraci 

 P2/1 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 1-241830, KOCMAN 

 P2/2 OTT-C-2, tělo 106087/propeler V31, MIFLOW 

 P2/3 OTT-C-2, tělo 169249/propeler 1-141763, VAS 

 P2/4 OTT-C-2, tělo 129865/propeler 2-81093, ČHMÚ 

 P2/5 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 3-232106, DHI 

 P2/6 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 3-244256, KOCMAN 

 P2/7 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 3-169558, PVK 

 P2/8 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 3-147132, PVK 

 P2/9 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 3-107327, MIFLOW 

 P2/10 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 3-141733, VAS 

 P2/11 OTT-C-31, tělo 54776/propeler 4-55706, ČHMÚ 

 P2/12 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 5-212753, DHI 

 P2/13 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 5-249827, KOCMAN 

 P2/14 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 5-46276, PVK 

 P2/15 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 5-169321, PVK 

 P2/16 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 5-203490, VAS 

 P2/17 OTT-C-2, tělo 141768/propeler 5-01, VUT 

 P2/18 OTT-C-2, tělo 115285/propeler 6-113168, ČEVAK 

 P2/19 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 6-203507, DHI 

 P2/20 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 6-169294, PVK 

 P2/21 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 6-144976, PVK 
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 P2/22 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 6-107411, MIFLOW 

 P2/23 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 6-144977, VAS 

P3  Rozšířená nejistota opakovaných kalibrací v závislosti na průměrné 

rychlosti všech dostupných kalibrací vodoměrné vrtule v porovnání s 

doporučením ČSN EN ISO 748 

 P3/1 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 1-241830, KOCMAN 

 P3/2 OTT-C-2, tělo 106087/propeler V31, MIFLOW 

 P2/3 OTT-C-2, tělo 169249/propeler 1-141763, VAS 

 P3/4 OTT-C-2, tělo 129865/propeler 2-81093, ČHMÚ 

 P3/5 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 3-232106, DHI 

 P3/6 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 3-244256, KOCMAN 

 P3/7 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 3-169558, PVK 

 P3/8 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 3-147132, PVK 

 P3/9 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 3-107327, MIFLOW 

 P3/10 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 3-141733, VAS 

 P3/11 OTT-C-31, tělo 54776/propeler 4-55706, ČHMÚ 

 P3/12 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 5-212753, DHI 

 P3/13 OTT-C-2, tělo 243915/propeler 5-249827, KOCMAN 

 P3/14 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 5-46276, PVK 

 P3/15 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 5-169321, PVK 

 P3/16 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 5-203490, VAS 

 P3/17 OTT-C-2, tělo 141768/propeler 5-01, VUT 

 P3/18 OTT-C-2, tělo 115285/propeler 6-113168, ČEVAK 

 P3/19 OTT-C-2, tělo 232210/propeler 6-203507, DHI 

 P3/20 OTT-C-2, tělo 168876/propeler 6-169294, PVK 
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 P3/21 OTT-C-2, tělo 141762/propeler 6-144976, PVK 

 P3/22 OTT-C-2, tělo 106087/propeler 6-107411, MIFLOW 

 P3/23 OTT-C-2, tělo 141736/propeler 6-144977, VAS 

P4  Porovnání rozšířené relativní nejistoty vodoměrné vrtule, 

s hodnotami uváděnými ČSN EN ISO 748 

 P4/1 Propeler 1 

 P4/2 Propeler 2 

 P4/3 Propeler 3 

 P4/4 Propeler 4 

 P4/5 Propeler 5 

 P4/6 Propeler 6 

 P4/7 Propeler 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 


