
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta stavební 

Ústav vodních staveb 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jakub Major 

 

VLIV ORIENTACE PŘÍTOKU NA CHARAKTERISTIKY 

PŘEPADU PŘES ŠIROKOU KORUNU 

 

INFLUENCE OF INFLOW ORIENTATION ON OVERFLOW 

CHARACTERISTICS OVER BROAD-CREST 

 

  
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VODNÍ STAVBY 

ZKRÁCENÁ VERZE DOKTORSKÉ PRÁCE 

ŠKOLITEL: DOC. ING. ZBYNĚK ZACHOVAL, PH.D.  

 
  



2 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Přeliv se širokou korunou, přítoková šachta, dokonalý přepad, součinitel průtoku, 

úroveň vodní hladiny, experimentální výzkum, numerická simulace.  

 

KEYWORDS  

Broad-crested weir, inlet shaft, free flow,  discharge coefficient, water surface 

elevation, experimental research, numerical simulation. 

 

 

MÍSTO ULOŽENÍ PRÁCE:  

Originál práce je uložen v archívu Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty stavební 

Vysokého učení technického v Brně, Veveří 331/95, 60200 Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jakub Major, 2020 

ISBN 80-214- 

ISSN 1213-4198 

  



3 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................... 4 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ ........................................................................... 5 

3 CÍLE A ZVOLENÁ METODA ŘEŠENÍ ............................................................ 7 

4 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM ......................................................................... 8 

4.1 Experiment s proměnnou relativní šířkou a výškou přelivu .......................... 8 

4.2 Experiment s jednostranným bočním zúžením koryta ................................ 11 

4.3 Experiment s proměnnou délkou šachty ...................................................... 13 

5 NUMERICKÉ SIMULACE ............................................................................... 15 

6 VYHODNOCENÍ ............................................................................................... 17 

6.1 Čelní přítok .................................................................................................. 17 

6.1.1 Součinitel přepadu při oboustranném bočním zúžení přelivu .......... 17 

6.1.2 Součinitel přepadu při jednostranném bočním zúžení přelivu ......... 18 

6.1.3 Průběh hladiny .................................................................................. 19 

6.1.4 Šířka bočního úplavu na koruně přelivu ........................................... 20 

6.2 Spodní přítok ................................................................................................ 21 

6.2.1 Tlaková výška v přítokové šachtě .................................................... 21 

6.2.2 Součinitel vlivu relativní délky šachty ............................................. 22 

6.2.3 Profil pro měření přepadové výšky nad přítokovým korytem ......... 23 

7 ZHODNOCENÍ .................................................................................................. 24 

7.1 Čelní přítok .................................................................................................. 24 

7.1.1 Stanovení průtoku pro oboustranně symetricky zúžený přeliv při h/P < 2

 24 

7.2 Spodní přítok ................................................................................................ 25 

8 ZÁVĚR ............................................................................................................... 25 

9 Seznam literatury ................................................................................................ 27 

 

  



4 

 

1 ÚVOD 

Přelivy patří mezi základní vodohospodářské konstrukce vytvářející především 

vertikální zúžení proudu na rozdíl od žlabů, které vytvářejí především horizontální 

zúžení proudu [12]. Při proudění přes přelivy dochází obvykle ke změně říčního 

proudění přes kritické proudění s kritickou hloubkou v bystřinné proudění, tedy 

k přepadu [11]. Pravoúhlé přelivy jsou určeny pravoúhlým podélným i příčným 

profilem a vodorovnou korunou. Dle charakteru proudění na koruně přelivu 

a relativní délky přelivu h/L, kde h je přepadová výška a L je délka přelivu ve směru 

proudu, jsou pravoúhlé přelivy členěny do čtyř základních skupin [11]: 

• přeliv s dlouhou korunou 0 < h/L ≤ 0,1, 

• přeliv se širokou korunou 0,1 < h/L ≤ 0,4, 

• přeliv s krátkou korunou 0,4 < h/L ≤ 1,5, 

• přeliv s ostrou hranou h/L > 1,5. 

Dále je možné rozlišit tři základní směry přítoku: 

• Čelní přítok je v praxi nejčastější, voda o volné hladině přitéká přítokovým 

korytem s relativně malým sklonem kolmo (čelně) na návodní líc přelivu. 

Přepadá stejný průtok, jako přitéká přítokovým korytem. U přelivů 

s pravoúhlým (obdélníkovým) průtočným profilem je přeliv buď stejně široký, 

jako je přítokové koryto – přeliv bez bočního zúžení, nebo je užší, než je 

přítokové koryto – přeliv s bočním zúžením.  

• Boční přítok je častý v případě rozdělovacích, odběrných a odlehčovacích 

objektů. Voda přitéká půdorysně bočně na návodní líc přelivu přítokovým 

korytem s relativně malým sklonem.  

• Spodní (dolní) přítok se používá u požeráků, laboratorních přelivů, přelivů 

s hluboce zanořenou nornou stěnou atd. Voda přitéká ze spodu svislou 

přítokovou šachtou délky l nebo potrubím pravoúhlého profilu. Přepadá celý 

průtok. Přeliv je obvykle bez bočního zúžení. 

Z hlediska poznání vlivu výše uvedených směrů přítoku vody na kapacitu nejsou 

v současné době dostatečně prozkoumány případy čelního přítoku s bočním zúžením 

a rovněž spodního přítoku na všechny typy přelivů. Vzhledem k rozsahu problematiky 

je níže uvedený výzkum zaměřen pouze na: 

• čelní přítok na pravoúhlý přeliv se širokou korunou s bočním zúžením, 

• spodní přítok na pravoúhlý přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení.  

V celé oblasti vodního hospodářství se používají přelivy se širokou korunou [12]. 

U pevných jezů jsou použity jako přelivy, u pohyblivých jezů jako spodní konstrukce 

pohyblivých hradicích uzávěrů. Na vodních tocích se používají v podobě přehrážek 
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a spádových stupňů. U odběrných objektů jsou využity jako vtokové prahy. Na 

přehradách, suchých nádržích a rybnících jsou bezpečnostními Obr. 1.1, případně 

pojistnými přelivy. Jsou využívány i v oblasti odvádění a čištění odpadních vod 

u separátorů, usazovacích nádrží a odlehčovacích komor v podobě bočních případně 

čelních přelivů a u retenčních nádrží v podobě bezpečnostních přelivů. Využívají se 

i v oblasti průmyslu, sportu a rekreace (bazény, koupaliště, vodní kanály). Jako 

přelivy se širokou korunou se při malých průtocích chovají vtoky do potrubí 

a propustky. Při povodních je vytvářejí objekty, které slouží k jiným účelům např. 

náspy liniových staveb, mostovky (při přepadu), betonové zídky, koruny ochranných 

hrází atd. [12]. 

 

Obr. 1.1 Přeliv se širokou korunou jako bezpečnostní přeliv, Rajnochovice (foto 

Pařílková, 2006) 

2 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Rovnici pro stanovení průtoku při přepadu přes přeliv se širokou korunu lze odvodit 

několika způsoby [14]. Z důvodu rozsahu práce a souladu s normou ČSN ISO 3846 

[2] je zde uveden pouze přístup odvození ze zákona zachování mechanické energie. 

V případě reálné kapaliny je průtok vyjádřen rovnicí 
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kde CD je součinitel přepadu, b je šířka přelivu, g je tíhové zrychlení a H je energetická 

přepadová výška definovaná v profilu, který není ovlivněný přepadem. 

V případě proudění přes pravoúhlý přeliv se širokou korunou s bočním zúžením se 

používají dva způsoby vyjádření rovnice průtoku (2.1). První způsob vyjadřuje vliv 

bočního zúžení přelivu změnou šířky proudu na koruně přelivu 
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kde CD0 je základní součinitel přepadu pro přeliv bez bočního zúžení, b0 je šířka bočně 

zúženého proudu (účinná šířka přelivu). Druhý způsob vyjadřuje vliv bočního zúžení 

zavedením součinitele vlivu bočního zúžení Cb 
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V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny publikace autorů, kteří se zabývali pouze 

danou problematikou přímo nebo publikují cizí výsledky v případech, kdy originály 

nebyly dohledány. Konkrétně jsou to Berezniski [1], Kumin [6] a French [5]. Jedná 

se o poměrně staré publikace neobsahující prakticky žádné informace o struktuře 

proudu a jejich výsledky se poměrně značně liší. V novodobé literatuře nebyl nalezen 

žádný relevantní výzkum.  

Berezinskij v roce 1950 [1] prezentoval souhrnně vlastní experimentální výzkum 

zaměřený na přepad přes přeliv se širokou korunou s bočním i bez bočního zúžení. 

Rovněž uvedl rozsáhlou rešerši výzkumů jiných autorů zabývajících se stejnou 

problematikou. Experimenty na přelivu s bočním zúžením provedl na přelivu 

s výškou P ≤ 0,457 m, délkou koruny ve směru proudu 0,157 m ≤ L ≤ 2,5 m a šířkou 

žlabu 0,50 m ≤ B ≤ 1,92 m. Přepadová výška byla v rozmezí 0,05 m ≤ h ≤ 0,65 m.  

Kumin [6] uvedl postup pro stanovení součinitele přepadu při přepadu bez bočního 

zúžení, při průtoku oboustranně bočně zúženým korytem a při jejich kombinaci. 

V případě bez bočního zúžení uvedl rovnice pro zkosené a zaoblené návodní hrany 

koruny přelivu a skloněné návodní stěny přelivu. Pro přeliv s bočním zúžením uvedl 

rovnice pro šikmá zavazovací křídla a ostrohranné, zaoblené a zkosené hrany bočních 

stěn přelivu. 

French [5] uvádí vztah podle Matthai z roku 1976 pro limitní případ přepadu přes 

přeliv se širokou korunu s oboustranným bočním zúžením koryta (P = 0 m).  
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Spodním přítokem na přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení se, pokud je 

autorovi práce známo, doposud žádný z autorů nezabýval.  

Z výše provedeného shrnutí současného stavu poznání vyplývá, že informací o čelním 

přítoku na přeliv se širokou korunou s bočním zúžením je poměrně málo a dostupné 

informace mají omezené rozsahy platnosti a poměrně hodně se liší. O spodním přítoku 

na přeliv se širokou korunou nejsou v současné době žádné informace, přestože je 

hojně používán. 

3 CÍLE A ZVOLENÁ METODA ŘEŠENÍ 

Cílem práce bylo pro případ čelního přítoku na pravoúhlý přeliv se širokou korunou 

s bočním zúžením a spodního přítoku na pravoúhlý přeliv se širokou korunou bez 

bočního zúžení shrnout soudobé znalosti o přepadu, popsat charakter proudění při 

přepadu a na základě něho stanovit doporučení pro měření a výpočet průtoku. Dále 

vymezit neprobádanou oblast, specifikovat metody řešení a ověřit vlastní měření. 

Bylo nutné nalézt takové profily pro měření, které přepad plně vystihují, a lze v nich 

provádět dostatečně přesně měření. Z důvodu návaznosti na ostatní směry přítoku 

bylo snahou navázat na současné požadavky normy. 

Pro zvolení vhodné metody řešení byla provedena analýza vlivů působících na přepad 

při různé orientaci přítoku. V případě čelního přítoku vyplývá z rozměrové analýzy 

[8], že při dokonalém přepadu je součinitel přepadu závislý na 

0 , , , , ,D

h h h h
C f Re We

b B P L

 
=  

 
,       (3.1) 

kde Re = h·(2·g·h)1/2/υ je Reynoldsovo číslo (kritérium) a We = 2·ρ·g·h2/σ je 

Weberovo číslo (kritérium), v nich υ je kinematická viskozita, ρ je hustota a σ je 

povrchové napětí. Kritéria a poměry vyjadřují jednotlivé vlivy. Re vyjadřuje vliv 

tření, We vliv povrchového napětí, h/b vliv relativní šířky přelivu, h/B vliv relativní 

šířky přítokového koryta, h/P vliv relativní výšky přelivu a h/L vliv relativní délky 

přelivu. 

Vliv Re a We je sdružený a neprojeví se, když h ≥ hmin, kde hmin je mezní přepadová 

výška ještě neovlivněná třením a povrchovým napětím. Pro čelní nátok na přelivy se 

širokou korunou bez bočního zúžení je pro vodu za běžných teplot hmin = 0,06 m [3]. 

Z dříve provedených výzkumů [9] vyplynulo, že vliv h/L na CD je v rozsahu přelivů 

se širokou korunou 0,1 < h/L ≤ 0,3 zanedbatelný. Pokud by tomu tak bylo i u přelivů 

s bočním zúžením, pak by funkční vztah byl 
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1 , ,D

h h h
C f

b B P

 
=  

 
.         (3.2) 

Z výše provedené analýzy vlivů vyplynulo, že rozsah výzkumu by bylo možné značně 

omezit nalezením mezních hodnot, kdy výše uvedená kritéria (Re, We) a poměr (h/L) 

není třeba uvažovat. Za předpokladu jejich nalezení postačí výzkum zaměřit na h/b, 

h/B a h/P v souladu s funkčním vztahem (3.2). 

Obdobně jako při čelním přítoku na přeliv je v případě spodního přítoku vliv Re a We 

sdružený a lze jej z funkčního vztahu eliminovat, když h ≥ hmin. Za předpokladu 

obdobné závislosti s čelním přítokem lze vliv h/L v předpokládaném rozsahu 

0,1 < h/L ≤ 0,3 rovněž eliminovat. Pak by byl součinitel přepadu závislý pouze na 

relativní délce šachty a relativní šířce přelivu 

2 ,D

h h
C f

l b

 
=  

 
.         (3.3) 

Teoreticky platí, že pro nekonečně malou relativní délku šachty h/l bude mít součinitel 

přepadu CD stejnou hodnotu jako v případě přítokového koryta u vysokých přelivů; 

zde rovněž platí, že H = h. Pokud budou nalezeny všechny výše uvedené mezní 

podmínky, pak stačí výzkum zaměřit pouze na vliv relativní délky a šířky šachty 

v souladu s rovnicí (3.3). 

Přepad přes přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení byl již poměrně věrohodně 

numericky simulován [10], ale přepad s bočním zúžením, kde vzniká větší množství 

úplavů, zatím ne. Proto byl zvolen experimentální výzkum. Z důvodu rozsahu 

zkoumaných vlivů, možností měřicích zařízení a efektivnosti byly zvoleny dva 

experimentální výzkumy. První se soustředil na proměnnou relativní šířku a výšku 

přelivu. Druhý se soustředil na popis charakteru proudu při jednostranném bočním 

zúžení koryta, což je mezní případ použití. Vzhledem k tomu, že případ spodního 

přítoku šachtou na přeliv se širokou korunou je zcela neprozkoumaný, byl zvolen jak 

experimentální výzkum, tak i výzkum pomocí numerické simulace. 

4 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM 

V níže uvedených podkapitolách jsou popsány provedené experimenty rozdělené dle 

orientace přítoku. Všechny experimenty byly provedeny v LVV ÚVST FAST VUT.  

4.1 Experiment s proměnnou relativní šířkou a výškou přelivu 

Cílem bylo provést experiment s takovým rozsahem parametrů h/b, h/B a h/P, aby 

bylo možné stanovit jejich vliv na součinitel přepadu CD v souladu s rovnicí (3.2), 

určit mezní podmínky jejich výhradního vlivu a popsat charakter proudu se 
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zaměřením na boční úplavy. Délka přelivů byla neměnná L = 0,600 m. Celkem byly 

použity přelivy s výškami P = 0,800 m, 0,600 m, 0,400 m, 0,200 m a 0,100 m. Šířky 

přelivu byly od b = 0,100 m do B = 1,005 m po 0,100 m. Přepad byl při všech 

měřených stavech dokonalý [8]. Pohled na experiment je na Obr. 4.1. Při 

experimentálním výzkumu bylo provedeno měření pro stanovení součinitele přepadu, 

průběhu hladin a dalších [11]. 

 

Obr. 4.1 Umístění přelivu v měrném žlabu [8] 

Při měření pro stanovení součinitele přepadu byly ustálené stavy proudění při pěti 

přepadových výškách h = 0,060 m, 0,106 m, 0,140 m, 0,167 m a 0,200 m pro každou 

šířku přelivu. Stanovení šířky korunového bočního úplavu bylo provedeno pouze pro 

šířky přelivu b = 0,100 m, 0,500 m a 0,900 m při všech přepadových výškách h.  

Měření pro stanovení průběhu hladin bylo provedeno pro všechny výšky přelivu P 

a boční zúžení b = 0,100 m, 0,500 m a 0,900 m při jednotlivých přepadových výškách 

h. Měření bylo provedeno v podélné rovině symetrie přelivu, na čelní stěně bočního 

zúžení a na vodicí stěně bočního zúžení. Měřeno bylo v rozsahu 

−0,300 m ≤ x ≤ +0,600 m v podélné rovině symetrie a v rovině vodicí stěny, na čelní 

stěně bočního zúžení do vzdálenosti y  0,100 m. Na Obr. 4.2 je z měřených dat 

znázorněn průběh hladin pomocí interpolačních křivek. 
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Obr. 4.2 Průběh hladin pro b = 0,1 m v ose symetrie [8] 

Šířka úplavu bci a jeho vzdálenost x1i byla měřena v jeho nejširším místě v úrovni zi 

a vzdálenosti maximální šířky úplavu od návodní hrany boční stěny. Šířka úplavu byla 

měřena po celé výšce úplavu. Byl tak obdržen prostorový průběh maximální šířky 

bočního úplavu po výšce. 

Naměřené hodnoty průběhu šířek bočních úplavů bc na výšce z při jednotlivých 

přepadových výškách h byly pro jednotlivé hodnoty výšek přelivů P vyneseny do 

grafů a vzájemně porovnány. Obr. 4.3 zobrazuje závislost z na bc pro b = 0,5 m. 

 

Obr. 4.3 Průběh šířek bočních úplavů bc po výšce z pro b = 0,5 m [8] 
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4.2 Experiment s jednostranným bočním zúžením koryta  

Experiment byl volen s ohledem na detailní popis úplavů za extrémního stavu výšky 

přelivu P = 0 m. Měl ozřejmit, zdali charakter proudu a úplavů v daném extrémním 

případě lze v půdorysu považovat za dominantně dvourozměrný (2D). Experiment 

měl za cíle stanovit hodnotu CD v závislosti na poměru b/B, určit průběh hladin a další 

[11]. 

Přeliv byl proveden jako pravoúhlá vestavba vložená do žlabu. Délka vestavby byla 

vždy stejná, vymezovala délku přelivu ve směru proudu L = 1,000 m. Vlastní žlab byl 

o šířce B = 0,503 m, výšce 0,500 m a délce 6 m. Postupně byly zhotoveny vestavby, 

které vymezily šířku přelivu b = 0,100 m, 0,150 m, 0,250 m, 0,350 m a 0,450 m. 

 

Obr. 4.4 Protiproudní pohled na žlab s přelivem [7] 

Měřené přepadové výšky byly voleny tak, aby byla pokryta celá měrná křivka 

jednotlivých přelivů, a to v rozsahu 0,010 m3/s ≤ Q ≤ 0,062 m3/s 

a 0,090 m ≤ h ≤ 0,392 m. Na Obr. 4.5 jsou zobrazeny měrné křivky jednotlivých 

přelivů. 
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Obr. 4.5 Měrné křivky přelivů [7] 

Měření úrovní hladin bylo provedeno pro všechny průtokové stavy pro jednotlivé 

boční zúžení b a jednotlivé přepadové výšky h tak, aby byla pokryta celá měrná křivka 

daného přelivu. Měřeno bylo v rozsahu −0,50 m ≤ x ≤ 1,00 m. Úroveň hladiny byla 

měřena po 0,01 m do vzdálenosti x = −0,050 m a x = +0,050 m z důvodu vyšší 

přesnosti, dále po 0,05 m do vzdálenosti x = −0,500 m a x = +0,500 m, a dále pouze 

ve směru po proudu po 0,10 m do 1,00 m, tedy v celé délce zúženého koryta.  

 
Obr. 4.6 Průběh hladin pro b = 0,100 m [7] 
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4.3 Experiment s proměnnou délkou šachty 

Cílem experimentu bylo především stanovení vlivu relativní délky přítokové šachty 

u přelivu se širokou korunou na jeho kapacitu a určit místo vhodné k měření úrovně 

hladiny ke stanovení přepadové výšky. Délka přelivu byla L = 0,650 m, šířka přelivu 

byla b = 0,500 m. Přítoková šachta byla o šířce bš = b a l = 0,500 m.  

 
Obr. 4.7 Umístění přítokové šachty a přelivu [9] 

Při experimentálním výzkumu bylo provedeno měření pro stanovení tlakové výšky 

v přítokové šachtě, přepadové výšky, součinitele přepadu, průběhu hladin v přítokové 

šachtě a na koruně přelivu a dalších [11]. Měřeny byly ustálené stavy proudění při 

osmi přepadových výškách v rozmezí od h = 0,038 m do h = 0,270 m pro jednotlivé 

délky šachty l. Délky šachty byly l = 0,1035 m, 0,203 m, 0,303 m, 0,401 m a 0,500 m.  

Aby bylo možné stanovit doporučenou polohu piezometrického odběru pro měření 

tlakové výšky bylo provedeno měření pomocí šesti piezometrů, které byly umístěny 

v návodní stěně přelivu. Vzdálenosti piezometrického odběru umístěného na 

návodním líci přelivu od koruny přelivu byly s = 0,100 m, 0,200 m, 0,310 m, 0,400 m 

a 0,500 m. Na protější stěně od návodního líce přelivu byl umístěn šestý piezometr 

v s = 0,310 m pro ověření rovnoměrného rozložení tlaků v průtočném profilu 

přítokové šachty.  
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Měření úrovně hladiny pro stanovení přepadové výšky h bylo provedeno v podélné 

rovině symetrie přelivu ve vzdálenosti 0,050 m od protější stěny návodního líce 

přelivu. Na Obr. 4.8 je graf závislosti h = f3{Q} pro jednotlivé délky přítokové šachty.  

 
Obr. 4.8 Měrná křivka přelivu pro jednotlivé délky šachty l [9] 

Měření průběhu hladin bylo provedeno v podélné rovině symetrie přelivu v celé délce 

přítokové šachty a koruny přelivu. Měření průběhu hladin bylo provedeno pro 

všechny přepadové výšky h a pro všechny délky šachty l. Na Obr. 4.9 je zobrazen 

průběh hladin pro l = 0,1035 m.  

 
Obr. 4.9 Průběh hladin při jednotlivých přepadových výškách pro l = 0,1035 m [9] 
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5 NUMERICKÉ SIMULACE 

Z důvodu časové a finanční náročnosti experimentálního výzkumu bylo provedeno 

numerické modelování přepadu přes přeliv se širokou korunou s přítokovou šachtou. 

Výsledky byly použity pro doplnění experimentálního výzkumu. Byl tak popsán 

charakter proudění v celém rozsahu zkoumaných veličin, které při fyzikálním modelu 

nebylo možné provést z časového a prostorového důvodu. Pro vytvoření geometrie 

a simulaci byl použit softwarový prostředek FLOW-3D [4]. 

Vyhotovení modelu bylo provedeno dvěma způsoby pro zhodnocení jejich výhod 

a nevýhod. Pro 2D model byl zvolen způsob vytvoření třech pevných bloků 

vymezujících proudění vody ve dvou blocích výpočtové sítě. Schéma umístění bloků 

je znázorněno na Obr. 5.1. Pro trojrozměrný (3D) model byl zvolen způsob, který 

využíval pěti bloků výpočtové sítě tak, aby vymezovaly prostor, kudy může voda 

proudit (Obr. 5.1).  

Přeliv byl zadán o délce ve směru proudění L = 0,650 m. Boční stěny přelivu a šachty 

byly převýšeny 0,500 m nad korunou přelivu. Přeliv, přítoková šachta i odtoková 

šachta byly o stejné šířce b = 0,500 m a proměnné délce dle řešeného stavu 

l = 0,500 m, 0,400 m, 0,300 m, 0,200 m a 0,100 m. Výška přítokové šachty byla 

v případě 2D modelu 4 m, v případě 3D modelu z důvodu snížení počtu buněk pouze 

2 m. Odtok vody byl řešen jako přepad do volna odtokovou šachtou. Přepad byl při 

všech simulovaných stavech uvažován jako dokonalý s plně zavzdušněným proudem 

v odtokové šachtě.  

 

Obr. 5.1 Schéma výpočtové oblasti a zadání okrajových podmínek pro 2D model 

(vlevo) a pro 3D model (vpravo) [10] 
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Výpočtová síť byla do geometrie vložena tak, aby její uzly byly na hranicích 

výpočtové oblasti. Při modelování průběhů hladin a tlakové výšky byl model řešen 

jako 2D pomocí dvou bloků výpočtové sítě (Obr. 5.1), při modelování prostorového 

tvaru hladiny byl model řešen jako 3D pomocí pěti bloků výpočtové sítě (Obr. 5.1). 

Výpočtová síť byla v případě 2D modelování zadána pouze ve směru x a z, ve směru 

y byla uvažována pouze jako jeden výpočtový element šířky b = 0,500 m.  

Simulace byly řešeny pro maximální dobu trvání děje 600 s, pro 3D simulaci 13 s. 

Ustálené proudění bylo řešeno s volnou hladinou, jednou nestlačitelnou tekutinou 

o teplotě 20 °C. Prahová odchylka při výpočtu 2D simulací byla nastavena na 5 %, při 

výpočtu 3D na 2 %. 

Modelovány byly ustálené stavy proudění při osmi přepadových výškách v rozmezí 

od h = 0,038 m do h = 0,270 m pro jednotlivé délky šachty l, z čehož dvě přepadové 

výšky pro každé l byly pro h  0,060 m z důvodu předpokládaného postihnutí oblasti 

s vlivem povrchového napětí a tření. Délky šachty byly l = 0,100 m, 0,200 m, 

0,300 m, 0,400 m a 0,500 m. Z důvodu výběru nejvhodnějšího modelu turbulence 

(výstižnost a časová náročnost) byly simulovány průběhy hladin pomocí tří typů 

modelů LES, k- a k-, jejichž výsledky byly následně vzájemně porovnány.  

Na Obr. 5.2 až Obr. 5.3 jsou zobrazeny příklady výsledků simulací rychlostních polí 

a tlaků vypočítaných s použitím modelu turbulence k- pro jednotlivé délky šachty 

a při maximální přepadové výšce. [10] 

 
Obr. 5.2 Tlakové pole a rychlostní pole pro l = 0,1 m a h = 0,272 m 

 
Obr. 5.3 Tlakové pole a rychlostní pole pro l = 0,5 m a h = 0,268 m 
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Obr. 5.4 Tlakové pole a rychlostní pole pro model k- při l = 0,3 m a h = 0,252 m 

[10]  

6 VYHODNOCENÍ 

Pro vyhodnocení závislostí byly voleny bezrozměrné parametry, aby bylo možné 

výsledky obecně použít.  

6.1 Čelní přítok 

6.1.1 Součinitel přepadu při oboustranném bočním zúžení přelivu 

Ze změřených hodnot byl dle rovnice (2.1) vypočítán součinitel přepadu CD. Při 

h/P < 0,52 nabývá CD hodnot přibližně 0,845 a je patrná závislost na h/P i na b/B. Pro 

poměry blížící se b/B = 0 nemá h/P na CD vliv. Poměr h/P určuje charakter 

korunového a návodního úplavu, tedy ovlivnění proudu ve vertikální rovině. 

Provedená analýza vlivu jednotlivých poměrů umožnila zavést v souladu s funkčním 

vtahem (3.2) a rovnicí (2.1) základní součinitel přepadu s hodnotou CD0 = 0,835, vliv 

h/P vyjadřovat samostatně pomocí součinitele vlivu relativní výšky přelivu CP 

s korekcí na b/B a vyhodnocovat součinitel vlivu relativní šířky přelivu Cb pouze na 

poměru b/B, tedy  

0D D P bC C C C=   .          (6.1) 

Výsledná rovnice pro určení CD má tvar 

2,5 3 2

0,835 0,045 1 0,237 0,454 0,260 1,043D

b h b b b
C

B P B B B

          
=    +  −  +  + −  +          

             

. (6.4) 

Poměr součinitele CD
/ stanoveného výpočtem dle rovnice (7.4) a součinitele CD 

stanoveného z měření je uveden na Obr. 6.1. Z uvedeného poměru vyplývá, že 

součinitel CD lze dle rovnice (7.4) určit s chybou do ±4 %. Použitelnost rovnice je 

v rozsahu 0,100 m ≤ b ≤ 1,000 m, 0,060 m ≤ h ≤ 0,200 m a 0,100 m ≤ P ≤ 0,800 m. 

[11] 
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Obr. 6.1 Poměr CD

/ /CD na b/B 

6.1.2 Součinitel přepadu při jednostranném bočním zúžení přelivu 

U jednostranného bočního zúžení přelivu bez převýšení koruny přelivu nad úroveň 

dna přítokového koryta platí h/P → ꝏ. Tedy nemůže být použita rovnice (7.4), 

protože její rozsah platnosti je pouze do h/P = 2. Vyhodnocením byla odvozena 

závislost CD na b/B (Obr. 6.2) jejíž rovnice má tvar (R2 = 0,92) 

0,1 0,815D

b
C

B
=  + .         (6.5) 

Celkový součinitel přepadu pro přeliv s jednostranným bočním zúžením a s nulovou 

výškou přelivu se tedy určí dle rovnice (7.5), která je teoreticky použitelná i pro 

oboustranné boční zúžení při platnosti rovinné symetrie podle podélné roviny. Je však 

třeba poznamenat, že uvedený teoretický předpoklad není experimentálně ověřen. 

[11] 
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Obr. 6.2 Závislost součinitele CD na poměru b/B 

6.1.3 Průběh hladiny 

Vyhodnoceny jsou relativně vyjádřené průběhy úrovně hladiny v podélné rovině 

symetrie přelivu. Ke snížení relativní úrovně hladiny z/h dochází od relativní 

vzdálenosti x/h = −3, které se vyskytuje při větších hodnotách než x/h = 1. Hodnota 

minima není pouze funkcí x/h. Pro x/h > 1 je relativní úroveň hladiny proměnná 

a obecně nezávislá pouze na x/h (Obr. 6.3) [8]. Pro podélnou rovinu symetrie 

v rozsahu −2,0 ≤ x/h ≤ 2,7, pro 0 < h/b ≤ 0,3 a pro 0 < h/P ≤ 0,33 byla nalezena 

závislost 

0,265 tanh 1,2 0,67 0,735
z x

h h

  
=   − +  

  
,      (6.7) 

s koeficientem determinace R2 = 0,97. Neměnný relativní průběh hladiny v podélné 

rovině symetrie je shodný s relativním průběhem hladiny u přelivu bez bočního zúžení 

publikovaným Zachovalem a kol. [13].  
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Obr. 6.3 Průběh relativní výšky hladiny v rozsahu −2,0 ≤ x/h ≤ 2,7, pro 0 < h/b ≤ 0,3 

a pro 0 < h/P ≤ 0,33 v podélné rovině symetrie přelivu. 

6.1.4 Šířka bočního úplavu na koruně přelivu 

Pro vyhodnocení maximální šířky bočního úplavu na koruně přelivu bc byly 

vypočítány poměry z/h a vyneseny do grafu v závislosti na bc/h (Obr. 6.4). Relativní 

maximální šířky bočních úplavů bc/h jsou závislé na poměru b/B. Hodnoty relativní 

maximální šířky úplavu jsou nezávislé na výšce přelivu P, tedy i na h/P. Hodnoty 

bc/h při hodnotách z/h > 0,700 jsou proměnné s relativní výškou z/h. V případě 

úplavů, které nejsou ovlivněny poměry h/P, h/b a b/B, lze popsat teoreticky jejich 

závislost. V rozsahu 0,050 < bc/h ≤ 0,150 byla určena aproximační křivkou ve tvaru 

elipsy [11] 

1
22

2

0,0225

0,135 1 0,7
0,01

cb

z h

h

   
−   

   =  − + 
  
    

.      (6.9) 

Při bc/h ≥ 0,150 je průměrná hodnota z/h = 0,835, rozptyl hodnot je však poměrně 

velký a závisí na h/P, h/b a b/B. 
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Obr. 6.4 Průběh relativní výšky úplavu z/h na relativní šířce bc/h pro rozsahy 

h/P < 0,520, h/b < 0,600 a 0,100 ≤ b/B ≤ 0,900. 

6.2 Spodní přítok 

6.2.1 Tlaková výška v přítokové šachtě 

Vliv přepadu na tlakové pole v příčném profilu přítokové šachty pro s = 0,310 m je 

vyhodnocen v grafu na Obr. 6.5. Graf uvádí poměr piezometrické přepadové výšky 

určené z piezometru na stěně s přelivem hpw a piezometru na protější stěně hps 

v závislosti na hpiezo/s. V grafu jsou hodnoty stanovené z měření (kruhy) a ze simulace 

(kružnice) potvrzující věrohodnost numerického modelu a rozšiřující oblast hpiezo/s. 

Při hpiezo/s < 1,0 je poměr tlakových výšek s relativní chybou do −2 % [11]. Na 

základě výše uvedených analýz provedených v rozsahu 0,08 < h/l < 1,88 bylo 

doporučeno, aby umístění vztažného profilu bylo v rozsahu 2/3 < hmax/s < 1. Zde hmax 

je maximální piezometrická přepadová výška příslušného přelivu. V uvedeném 

rozsahu jsou oba posuzované vlivy na hodnotu piezometrické přepadové výšky 

přibližně stejné. Při hpiezo/s > 1 dochází k pulzacím hladiny v piezometru a je třeba 

uvažovat s časově střední hodnotou.  

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

z/h [-]

bc/h [-]

h = 0,082 m h = 0,106 m h = 0,142 m h = 0,167 m h = 0,191 m

h = 0,067 m h = 0,106 m h = 0,138 m h = 0,17 m h = 0,19 m

h = 0,064 m h = 0,105 m h = 0,138 m h = 0,167 m h = 0,191 m

h = 0,075 m h = 0,106 m h = 0,14 m h = 0,17 m h = 0,191 m

h = 0,075 m h = 0,107 m h = 0,14 m h = 0,17 m h = 0,192 m

• P = 0,800 m,  P = 0,600 m,  

 P = 0,400 m,  P = 0,200 m, 

− P = 0,100 m 

 



 

22 

 

Obr. 6.5 Závislost hpw/hps na h/s [11] 

6.2.2 Součinitel vlivu relativní délky šachty 

Vyhodnocení součinitele vlivu relativní délky šachty Cl bylo provedeno pouze pro 

hodnoty splňující rozsahy 0,1 < h/L < 0,3, h/b < 0,5, h > 0,06 m a dle výše uvedeného 

doporučení i rozsah 2/3 < h/s < 1. Hodnoty Cl stanovené z měření v závislosti na 

h/l zobrazuje Obr. 6.6. Hodnoty byly proloženy aproximační křivkou (R2 = 0,99) 

splňující Cl = 1 při h/l = 0 ve tvaru 

2,1

1 0,1
piezo

lvyp

h
C

l

 
= −  

 
,        (7.10) 

která je platná až do hodnoty h/l = 1,77. Z Obr. 6.6 vyplývá, že pro h/l < 1/3 lze 

uvažovat Cl = 1 (chyba do 1%). Z grafu vyplývá, že při nezohlednění relativní výšky 

profilu přítokového potrubí by byla relativní chyba ve stanovení součinitele přepadu 

(průtoku) až 33% při h/l = 1,77. 
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Obr. 6.6 Závislost Cl a Cl vyp na poměru hpiezo/l  

6.2.3 Profil pro měření přepadové výšky nad přítokovým korytem 

Pro případ, kdy nelze vyhotovit piezometrický odběr ve stěně přítokové šachty, ale 

lze změřit úroveň hladiny nad přítokovou šachtou přímo (a vypočítat hodnotu 

přepadové výšky hh), byl stanoven profil pro její měření. Na základě změřené křivky 

snížení hladiny způsobené přepadem [8] se doporučuje umístit profil ve vzdálenosti 

minimálně 3∙hmax od návodní hrany koruny přelivu (není ovlivněna přepadem) 

a současně minimálně v takové vzdálenosti od stěny přítokové šachty, aby se 

neprojevil vliv kapilární elevace nebo deprese. V uvedeném případě hh/l < 1/3 lze 

uvažovat, že hh = h, přepad není prakticky ovlivněn relativní výškou profilu šachty 

(Obr. 6.7) (relativní chyba je do 2 %) a hladina je bez kmitání [11]. Změřenými body 

byla proložena aproximační křivka s využitím metody nejmenších čtverců (R2 = 0,90) 

splňující h/hh = 1 při hh/l = 0 ve tvaru [11] 

2

1 0,08
piezoh h

h l

 
= −  

 
,        (7.11) 

která umožňuje vypočítat hodnotu hpiezo z hodnoty h a l. Při hh/l > 1 se již měření 

provádět nedoporučuje, protože rozkmit hladiny je příliš velký a hladina není 

v příčném profilu ve stejné úrovni. Průběh naznačují body na Obr. 6.7. 
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Obr. 6.7 Závislost poměru hpiezo/h na poměru h/l [11] 

7 ZHODNOCENÍ  

7.1 Čelní přítok 

7.1.1 Stanovení průtoku pro oboustranně symetricky zúžený přeliv při h/P < 2 

Zhodnocení stanovení průtoku je provedeno pro oboustranné symetrické zúžení 

přelivu. Porovnání bylo provedeno pomocí průtoků určených vztahy, které uvádí 

jednotliví autoři, s mnou naměřenými hodnotami. Změřené hodnoty jsou v rozsahu 

0,100 ≤ b/B ≤ 1,000 a 0,055 ≤ h/P ≤ 1,960, což umožňuje zhodnotit celý rozsah 

v praxi běžně používaných přelivů. Vypočítaný průtok dle příslušného autora Qautor je 

určen pomocí rovnice (2.3) nebo (2.4).  

Na Obr. 7.1 je zobrazen graf shody průtoku určeného dle jednotlivých autorů pomocí 

součinitele přepadu stanoveného z rovnice (2.1) s průtokem získaným 

z experimentálního měření. Z grafu shody je viditelné, že hodnoty získané dle 

Berezinského jsou podhodnoceny. Liší se do −10 % od hodnot naměřených. Získané 

hodnoty dle Kumina se od měřených liší do +15 %. Průtoky do cca 0,060 m3/s se liší 

do +10 %. Hodnoty získané dle Frenche se liší do −24 %. Z výše uvedeného vyplývá, 

že s mou stanovenou rovnicí pro výpočet součinitele přepadu lze vypočítat průtok 

přesněji než s použitím rovnic, které doporučují Berezinskij, Kumin a French [11]. 

Pro stanovení průtoku se na základě výše provedeného zhodnocení doporučuje použití 

nově stanovených rovnic. Je třeba zdůraznit, že rovnice (6.4) je platná pouze v rozsahu 

0,100 m ≤ b ≤ 1,000 m, 0,060 m ≤ h ≤ 0,200 m a 0,100 m ≤ P ≤ 0,800 m s chybou do 

±4 %. Mimo uvedené rozsahy rovnici (6.4) nelze použít.  
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Obr. 7.1 Graf shody stanovení průtoku dle jednotlivých autorů s měřenými 

7.2 Spodní přítok 

Přes hojné používání spodního přítoku na přeliv se širokou korunou, nejsou 

v současné době známé žádné informace od jiných autorů. Porovnání spodního 

přítoku s jinými autory tedy nebylo možné. 

8 ZÁVĚR  

Cíle definované v kap. 3 byly dosaženy i s rozšiřujícími poznatky. Pro případ čelního 

přítoku a spodního přítoku na pravoúhlý přeliv se širokou korunou byly shrnuty 

soudobé znalosti o přepadu a popsán charakter proudění v jednotlivých případech. 

Byli nalezeni tři autoři, kteří se zabývali čelním přítokem na pravoúhlý přeliv se 

širokou korunou s bočním zúžením. V novodobých publikacích nebyly nalezeny 

žádné relevantní výzkumy. Následně bylo stanoveno doporučení pro měření a výpočet 

průtoku. 

Shrnutí soudobých znalostí obsahuje všechny informace o charakteru proudění, 

doporučeních pro měření a výpočtu průtoku při přepadu. Informace uvedené ve 

výzkumu sloužily k vymezení neprobádané oblasti a specifikaci metody řešení. 

Jednalo se především o ověření platnosti mezí a ověření správnosti odvození 

funkčních vztahů uvedených v kap.  3.  
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Popis charakteru proudění při přepadu obsahuje především popis průběhu hladiny za 

všech v praxi reálně použitelných stavů definovaných měřitelnými charakteristikami 

přelivu, přítokového koryta a přítokové šachty. Měření a popis jednotlivých veličin je 

proveden v širokých rozsazích, vyjádřen v relativních jednotkách, a přitom s malou 

chybou měření (kap. 7). Pro doporučení pro měření byly na základě popisu charakteru 

proudění nalezeny profily, které přepad plně vystihují, jsou jednoznačně 

definovatelné, jsou se změnou průtoku neměnné a lze v nich provádět dostatečně 

přesně měření. Z důvodu návaznosti na ostatní směry přítoku bylo navázáno na 

současné požadavky normy ČSN ISO 3846. Popis charakteru proudění při přepadu a 

doporučení pro použití je provedeno tak, aby bylo kdykoli použitelné v praxi za všech 

reálných stavů.  

Změřená data byla v omezeném rozsahu, proto musel být pro doplnění proveden 

obsáhlý experimentální výzkum doplněný numerickými simulacemi. Ukázalo se, že 

zvolená metoda experimentálního výzkumu byla správná, protože se potvrdila 

nezávislost na Reynoldsově a Weberově čísle a závislost na geometrických poměrech 

uvedených v kap. 3. Dále se potvrdilo, že numerické simulace byly vhodným 

a nutným doplňkem vzhledem ke značnému množství stavů a rozsahu měření. 

Doplňující numerické modelování umožnilo popsat charakter proudění v celém 

rozsahu zkoumaných veličin, které při fyzikálním modelu nebylo možné provést 

z časového a prostorového důvodu. Pro simulaci byl použit softwarový prostředek 

FLOW-3D [4], který má široké využití při numerickém modelování ve vodním 

hospodářství.  

Z důvodu výběru nejvhodnějšího modelu turbulence bylo simulováno pomocí tří typů 

modelů, a to pomocí LES, k- a k-. Dále bylo pro simulaci použito 2D i 3D modelu 

a vzájemné porovnání jejich výsledků. Jak při samotných simulacích, tak i ve 

vyhodnocení, se ukázalo, že s výběrem vhodného typu modelu vykazuje FLOW-3D 

dostatečně přesné výsledky.  

Dosažené výsledky umožnily rozšířit znalosti o čelním přítoku na přeliv se širokou 

korunou s bočním zúžením a značně rozšířit znalosti o spodním přítoku na přeliv se 

širokou korunou bez bočního zúžení. Výsledky výzkumu jsou významným nástrojem 

pro návrh těchto konstrukcí v praxi. Výzkum může sloužit i jako podklad pro další 

navazující výzkum, například výzkum kombinace spodního přítoku a bočního zúžení. 

 

V Brně dne 24. 01. 2020 
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ABSTRACT 

Weirs belong to the basic water structures mainly creating vertical contraction of 

stream against the flumes, which creating mainly horizontal contraction of stream. In 

the case of the flow over weir usually occurs change from subcritical flow over critical 

with critical depth to supercritical flow, therefore overflow. Weirs with rectangular 

control section are described rectangular longitudinal and transverse profile and 

horizontal crest.  

Can be distinguish three basic inflow directions to weir. The first is frontal inflow, 

which is the most frequent in practice. The second is lateral inflow used in distribution 

and consumption objects. The third is lower inflow used as laboratory weirs, weirs 

with deeply submerged wall, etc.  

In terms of knowledge of influence listed directions of inflows, currently are not 

sufficiently researched the cases of frontal inflow with side contraction and lower 

inflow on all types of weirs. Due to extent of the issue, labour is focused only on 

frontal inflow over broad-crested weir with side contraction and lower inflow over 

broad-crested weir without side contraction. 

The goal of the labour was to summarize the current knowledge of the flow over 

broad-crested weir with side contraction and lower inflow over broad-crested weir 

without side contraction, describe the character of the flow at the overflow and on the 

basis of it determine recommendations for measurement and calculation of discharge. 

Further to define unexplored area, specify methods of solution and verify own 

measurements. The research dealt with application and optimal numerical model 

setting for to solve the problem. 


