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1 Úvod 
 

stské odvodn ní se zabývá odvedením odpadních vod z urbanizovaných území, jejich 
išt ním a zaúst ním do recipientu.  
i ešení úloh m stského odvodn ní se v sou asnosti setkávají dva protich dné cíle – 

odvodn ní urbanizovaného povodí v etn  zajišt ní jeho bezpe nosti z hlediska zaplavení a 
hygieny versus ochrana ekologických parametr  území, p ípadn  jejich revitalizace.  
Deš ový odtok z urbanizovaných povodí hraje v oboru m stského odvodn ní jednu z 
rozhodujících rolí. P i intenzivních deštích p evyšuje deš ový odtok zdaleka všechny ostatní 
druhy odpadních vod a tím zásadn  ovliv uje návrh a dimenzování celého kanaliza ního 
systému v etn ady objekt . Hydraulická bezpe nost a optimalizace investi ních náklad  je 
u jednotných kanaliza ních sítí dána dimenzí profilu a umíst ním odleh ovacích komor, ze 
kterých na ed né odpadní vody p epadají do recipientu. 
Nejvýznamn jšími objekty na stokových sítích, které chrání vodní toky p ed p ímým 

epadem na ed ných odpadních vod z odleh ovacích komor, jsou reten ní nádrže. Návrh 
reten ních nádrží je složitý z hlediska ur ení jejich správného tvarového ešení, tak aby 
spolehliv  plnily svoji funkci. P i návrhu reten ních nádrží m že docházet k chybám, které 
mají za následek – vyplachování nádrží a p epad ne istot do tok , zanášení ne istotami po 
vyprázdn ní, nedostate nou kapacitu, nebo naopak p edimenzování reten ního objemu. Proto 
je vhodné p i návrhu reten ních nádrží využívat moderní prost edky matematického 
modelování. Nástroje 1D matematického modelování proud ní kapalin slouží k ur ení 
správného reten ního objemu nádrží v závislosti na chování systému v celém povodí. Nástroje 
3D matematického modelování nahrazují, i dopl ují fyzikální modelování, které bylo pro 
návrh objekt  používáno. Výhody 3D matematického modelování se nacházejí v možnosti 
více variantních ešení návrhu, než je tomu u model  fyzikálních. 

1.1 Reten ní nádrž Jeneweinova
 
Na základ  návrhu Územního plánu m sta Brna byl zpracován koncep ní materiál – Generel 
odvodn ní m sta Brna (GOmB). V rámci GOmB byl vyhodnocen sou asný stav 
odkanalizování a byla navržena taková opat ení na kanaliza ní síti, která umožní rozvoj m sta 
s minimalizací negativních dopad  zvýšeného množství odpadních vod na vodní toky. Jedním 
z t chto opat ení je i reten ní nádrž Jeneweinova. 
Reten ní nádrž slouží k zachycení deš ových pr tok  v jednotné kanalizaci, p ed jejich 

epadem do recipientu. V souvislosti se situací v m stském povodí se navrhují nádrže jako 
záchytné, pr to né, reten ní a nádrže s funkcí istící a jejich kombinace. V tšinou se 
doporu uje navrhovat velikost deš ové nádrže na pr toky o stejné periodicit , jako pr toky ve 
stokové síti.  
Deš ové nádrže se rozd lují podle jejich vztahu k pr to ným pom m na stokové síti a podle 
jejich funkce. Situování nádrží k pr to ným pom m závisí p edevším na terénních 
pom rech. [4] 
 
Hlavní funkce RN jsou: 

 snížení pr toku kanalizací za dešt  a tím podpora funkce technického systému, 
edevším v jednotné kanalizaci  

 snížení hydraulického a látkového zatíženi OV za dešt   
 snížení hydraulického (mechanického) vlivu na organizmy ve vodních tocích  
 snížení látkového zne išt ní z p epadu z jednotné kanalizace za dešt  do vodních tok  

 
Navrhovaná reten ní nádrž Jeneweinova na jednotné kanaliza ní síti má za úkol ochránit 
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vodní tok Svratka a Svitavský náhon p ed vnášením zne išt ní z kanaliza ní sít  p i 
deš ových událostech. Do reten ní nádrže budou p epadat za deš  odpadní vody p itékající 
jednotnou kanalizací z povodí kmenové stoky B k místu navržených odleh ovacích komor 
(OK) na kmenové stoce B a na stoce z ulic Dornych –Plotní. K výše uvedeným OK p itékají 
odpadní vody z ástí m sta od Brn nské p ehrady na severu až po st ed m sta. 
 

 
Obr. 1: Povodí reten ní nádrže Jeneweinova [5] 

 
i vybudování RN Jeneweinova se v typickém srážkovém roce výrazn  sníží po et p epad  i 

celkový vypoušt ný objem odpadních vod z kanalizace do recipientu. Celkový po et p ímých 
epad  v typickém roce poklesl ze 44 na 4 p epady za rok. V jejich pr hu nastává p ímý 
epad do recipientu bez mechanického p ed išt ní odleh ovaných vod v RN a p epad do 

Svitavského náhonu je tém  eliminován. [5] 
 



6 
 

 
Graf 1: Znázorn ní p epad  do recipientu po výstavb  RN Jeneweinova 

 
 epad z odleh ovacích komor (OK)  do RN 
 
 erpání z vnit ní retence do kmenové stoky B 
 
 ímý p epad z RN do recipientu 
 
  
Nedostatek místa pro pot eby stavby RN si vynutil pom rn  komplikované tvarové ešení 
s uvažovaným zahloubením dna reten ního prostoru do hloubky 19,4 m. Kruhové p dorysné 
ešení umožnilo plynulé zaúst ní p epad  nejen z kmenové stoky „B“, ale i plánované 

ipojení stoky z povodí uli ních stok Dornych–Plotní.  
Reten ní nádrž je situovaná v míst  nad stávající shybkou pod Svitavským náhonem. 
Kapacita shybky omezuje pr tok do úsek  kanaliza ní sít  pod shybkou. Následek tohoto 
škrcení je p epad odpadních vod do Svratky a do Svitavského náhonu s následným 
zne iš ováním t chto vodních tok . Celkový objem reten ní nádrže je 8600 m3. Je navržena 
jako pr to ná se dv ma postupn  pln nými soust ednými akumula ními válci – vnit ní retencí 
o objemu 4000 m3 a vn jší retencí o objemu 4600 m3. 
Odpadní voda p epadající z obou odleh ovacích komor je nátokovými žlaby p ivedena do 
st ední ásti nádrže (vnit ní retence). P ed vtokem do RN jsou na p ítokových žlabech 
umíst ny lapáky št rku. 
Nátokový žlab do prostoru vnit ní retence je tangenciáln  zaúst n do spodní ásti vnit ní 
retence. Tangenciálním nátokem do vnit ní retence dojde k rota nímu pohybu vody v nádrži. 
V prostoru vnit ní retence bude vlivem jejího tvaru docházet k separaci nerozpušt ných ástic 
pomocí p né cirkulace vyvolané proud ním kapaliny v odst edivém poli se spolup sobením 

ecích sil. Na obr. 2 je patrný p ípad p né cirkulace p i tzv. vírovém proud ní, kdy 
proudnice postupují podél obvodových st n ke dnu a po hladin  sm rem od st edu. [21] 
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Obr. 2: P ná cirkulace uvnit  vnit ní retence [21] 

Po napln ní vnit ní retence, dojde k p epadu nejd íve speciáln  navrženým „schodovým“  
spadišt m  do  vn jší  ásti  retence.  Po  vytvo ení  vodního  polštá e  ve  vn jší  retenci  dojde  
k p epadu zbývajícími p epadovými okny, umíst nými po obvodu vnit ní d lící st ny mezi 
vnit ní a vn jší retencí.  
 

 
Obr. 3: dorys reten ní nádrže Jeneweinova 

Návrhové parametry RN Jeneweinova: 
 
Kmenová stoka B – OK-B 
Q ítok dešt   max. 8,400 m3/s 
Q ítok splašky   0,500 m3/s 
Qodtok OV   1,700 m3/s 
max. odtok do RN  5,820 m3/s 
 
Hlavní stoka Dornych – Plotní 
Q ítok dešt   max. 2,650 m3/s 
Q ítok splašky   0,014 m3/s 
Qodtok OV   0,070 m3/s 
max odtok do RN  2,580 m3/s 
 
Objem RN max. 8 600 m3 
Doba prázdn ní nádrže po skon ení srážky 8 hod – dle kapacitních možností OV 
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2 Sou asný stav poznání 
Matematické modelování je moderní nástroj, který se využívá v technických, p írodních, 
ekonomických i sociálních oborech. Matematický model obvykle popisuje systém s pomocí 
množin vstupních a výstupních prom nných, parametr  a rovnic, které ur ují stavy systému a 
vztahy mezi prom nnými a parametry. Jedná se o výrobu simulací na základ  teoretických 
poznatk  a  již  ov ených  teorií  nebo  na  základ  dat  získaných  z  empirického  m ení  a  
výzkum . Matematické modely se dají využít v praktických innostech a výrob  stejn  jako 
v základním i aplikovaném výzkumu.  
Matematické modely v dnešní dob  díky své variabilit , flexibilit  a finan ní úspo e postupn  
nahrazují fyzikální modely, které se p i ešení vodohospodá ských úloh uplat ují už jen 
okrajov  v n kterých odv tvích hydrauliky. Rozvoj matematických model  nastal s rozvojem 
výpo etní techniky, která p ináší kvalitn jší m ení dat a optimální dobu výpo tu p i ešení 
asov  náro ných výpo  numerické matematiky. [7] 

Matematické modely se využívají i ve vodním hospodá ství.  Jedná se p edevším o návrhy 
optimalizace a ochranu jímání podzemních vod, simulaci povod ových stav , ší ení 
zne išt ní a popisy proud ní ve vodohospodá ských objektech. Matematické modely eší 
proud ní podzemních vod (nap . Visual MODFLOW a GroundwaterVistas), proud ní 
povrchových vod (MIKE 11), proud ní ve vodovodních systémech (Odula, Epanet), proud ní 
v kanaliza ních systémech (MIKE Urban, SWMM) a 3D proud ní v objektech vodního 
hospodá ství (Fluent, Flow 3D). 
Nejrozší en jší je používání 1D matematických model  pro popis proud ní ve vodovodních a 
kanaliza ních systémech, které dávají p ehled o funkci celých systém  a slouží tak k jejich 
optimalizaci. Nejrozší en jšími nástroji pro tvorbu takovýchto model  v našem prost edí jsou 
Odula (pro vodovodní systémy) a Mike Urban (pro kanaliza ní systémy). V zahrani í se 
používají nap . nástroje Epanet a SWMM, které vyvinula EPA (United States Environmental 
Protection Agency).  
Každý matematický model by m l být kalibrován a verifikován, tak aby se co nejvíce p iblížil 
skute nému stavu. Kalibrace modelu slouží pro stanovení takových parametr  modelu, které 
vedou k nejmenším odchylkám mezi výsledky simulace a m enými daty, a tím k redukci 
nejistot. Verifikace modelu umož uje p ezkoušení modelu pro jiná období a zatížení systému 
než p i kalibraci. Výpo ty p i verifikaci se provád jí s jinou sadou m ených vstupních dat, 
avšak s kalibrovanými parametry modelu a porovnává se výsledek simulace s m enými daty. 
Na základ  verifikace je pak posouzeno, zda daný simula ní model je pro ešení stanovené 
úlohy dostate  p esný a m že být použit. 
Kvalitn  zpracované modely vedou k podstatnému zvýšení efektivity navazujících prací a ke 
snížení celkových finan ních náklad . 
 

3 Cíle práce 
Cílem této práce bylo pomocí 3D matematického modelu reten ní nádrže Jeneweinova ov it 
využití matematických model  ve vodohospodá ské praxi. Matematický model reten ní 
nádrže Jeneweinova byl porovnán s fyzikálním modelem, který byl primárn  postaven pro 
návrh reten ní nádrže. Dále byl 3D matematický model porovnán s 1D matematickým 
modelem, který vycházel z GOmB. 
Z dosud provedených porovnávacích prací vyplynul závažný požadavek kalibrace a verifikace 
1D matematických model  stokových sítí na základ  m ení reálných srážek a odezvy 
v kanaliza ní síti v podob  hladin, rychlostí a pr tok . P i kalibraci p ibližujeme výsledky 
výpo tu na matematickém modelu s odpovídajícími hodnotami nam enými s reálným 
stavem. P i výrazných odchylkách se provádí opravy n kterých parametr . Po kalibraci 
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matematického modelu je p esnost simulace ov ena verifika ním výpo tem. Není-li 
kalibrace a verifikace provedena, mají výsledky simulace jen informativní charakter. To platí i 

i zna ných zkušenostech a sv domité p íprav  výpo tu, a to bez ohledu na druh použitého 
matematického modelu.  
Pokud není ješt  reálného stavu dosaženo a matematický model má ov it správnost návrhu 
ur itého ešení, používají se ke kalibraci matematických model  m ení na fyzikálních 
modelech sestavených v ur itém m ítku v i skute nosti. 
Pro úsp šné provedení kalibrace a verifikace je též nutné mít v 1D matematickém modelu 
správn  zadané a popsané objekty na stokové síti. K nejd ležit jším objekt m na stokových 
sítích pat í odleh ovací komory a reten ní nádrže. Zkušenost ukázala, že zejména u 
složit jších typ  objekt i v p ípad  nep íznivých hydraulických pom  se m že výpo et 
v 1D matematickém modelu výrazn  lišit od reality.  
3D matematické modely proud ní kapalin mají nespornou výhodu oproti fyzikálním model m 
v jejich finan ní „ne“náro nosti a nekone ném množství úprav, které lze na matematickém 
modelu provést. Modelování celé stokové sít  prost edky CFD však není proveditelné.  
Jako ideální se jeví kombinace 1D matematického modelování stokových sítí s 3D 
matematickým modelováním d ležitých objekt  na stokové síti, která poskytne p esn jší 
údaje o funkci m stského odvodn ní.  
 

Za hlavní cíle bylo stanoveno: 

 Získat co nejširší rámec informací, pro správnou aplikaci 3D modelování proud ní 
kapalin pro pot eby technické praxe. 

 Dosažení co nejv tší shody matematického modelování s realitou 
 

4 Použití v decké metody zkoumání 
4.1 Popis fyzikálního modelu
 
Odstran ní nedostatk  v návrhu vodohospodá ského díla, které se projeví na hotoveném 
vodohospodá ském díle je velmi nákladné a mnohdy t žko proveditelné, proto se k ov ení 
správnosti návrhu používají modely díla. Vzhledem k cen  skute né stavby jsou tyto modely 
levné, proto je možné odzkoušet n kolik variant návrhu a z nich vybrat nejvhodn jší ešení 
k realizaci. 
Reten ní nádrž Jeneweinova slouží k akumulaci objemu odpadních vod nad rámec 
kapacitních možností kmenové stoky a k zpož ování odtoku na OV. Její relativn  omezený 
reten ní objem 8 600 m3 posiluje v pr to ném režimu hydraulickou, reten ní a hydraulicko-
mechanickou separaci ástic a tím p ispívá k  odstra ování transportovaných ástic, které by 
se p i p epadu odpadních vod z reten ní nádrže dostávaly do Svitavského náhonu. Vzhledem 
k složitému hydraulickému pr hu proud ní zvlášt  v nátokovém žlabu a uvnit  vnit ní 
retence bylo p i návrhu nádrže pot ebné ov it funk nost na fyzikálním modelu. 
Fyzikální model reten ní nádrže Jeneweinova byl postaven v laborato i LVV ÚVST FAST 
VUT v Brn  
Fyzikální model byl postaven v délkovém m ítku ke skute nému rozm ru reten ní nádrže. 
Toto zmenšení bylo voleno s ohledem na možnosti LVV ÚVST FAST VUT v Brn  a to 
zejména na pr to né množství a m icí techniku. Jako základ pro porovnání fyzikálního 
modelu se skute ností je geometrická podobnost, která je v tomto p ípad  p edstavována 

ítkem délek Ml=10.   
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4.1.1 Modelová podobnost 

Základem modelového výzkumu je zhotovení zmenšeného modelu vodního díla, které se 
laboratorn  odzkouší s ohledem na vhodnost celkového ešení nebo jednotlivých ástí.  

Stupne modelove podobnosti
Aby bylo možno posuzovat hydraulické jevy vzniklé na fyzikálním modelu pomocí 
pozorování a m ení, musí být dodržen základní p edpoklad, že model a skute ná stavba si 
jsou navzájem podobné. Veli iny charakterizující podobnost modelu a skute nou stavbu lze 
potom vzájemn  p epo ítat. Obecn  se v teorii podobnosti rozlišuje n kolik stup  
podobnosti. [2] 
 
Stupn  podobností jsou:  

 Podobnost mechanická. Mechanická podobnost se definuje jako podobnost 
geometrická, kinematická a dynamická. V hydrotechnice je snahou dodržet 
nejvyšší možnou podobnost, tedy mechanickou. P i dodržení nejvyššího stupn  
podobnosti se vylou í možné negativní vlivy, které se mohou vyskytnout p i 
nižším stupni podobnosti.  

 Podobnost geometrická, kde jednotlivé body si geometricky odpovídají. Mezi 
odpovídajícími rozm ry je zachován stálý pom r zvaný délkové m ítko. Úhly 
pak z stávají stejné.  

 Podobnost kinematická se vztahuje na kinematické veli iny. Ty musí být také 
v pom ru m ítek, ne však stejných jako je m ítko délkové. Homologické 
body se pohybují po stejné dráze v úm rném ase. V kinematické podobnosti si 
tedy odpovídají rychlosti a zrychlení. 

 Podobnost dynamická, kde pom r sil p sobících na homologické ásti musí 
být v m ítku. Jedná se o m ítko sil. 

 
Mechanickou podobnost lze odvodit rozm rovou analýzou nebo odvozením z rovnic proud ní 
tekutin – Navier-Stokesových rovnic. V Navier-Stokesových rovnicích se nemusejí 
vyskytovat všechny složky pot ebné k modelování, proto je vhodn jší mechanickou 
podobnost stanovovat z rozm rové analýzy.  
Rozm rová analýza je metoda, kterou je možné získat n které základní poznatky o 
zkoumaném hydrodynamickém jevu za p edpokladu, že se dá vyjád it rozm rov  správnou 
homogenní rovnicí obsahující prom nné veli iny, o kterých p edpokládáme, že tento jev 
ovliv ují. Správná volba veli in zde hraje st žejní roli.  
Rozm rov  homogenní rovnice je taková, která je nezávislá na používaných základních 
jednotkách fyzikálních veli in. [2] 
 
4.1.2 Stanovení m ítka p ístroje 

ešení proud ní v reten ní nádrži je složitý hydraulický d j, p i kterém dochází 
k nestacionálnímu proud ní odpadní vody o volné hladin , proud ní v tlakovém režimu, 
pohyblivým vodním skok m (zejména v nátokovém žlabu), provzdušn nému proudu, atd.. 
Vzhledem k složitosti proud ní je nutné p ijmout p i ešení fyzikálního modelu reten ní 
nádrže ur itá zjednodušení. [1] 
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Hlavní p ijatá zjednodušení 
 
Fyzikální model reten ní nádrže je geometricky zmenšený trojrozm rný model pro ov ení 
vlastností reten ní nádrže. Proud ní v nádrži bylo simulováno pomocí oby ejné vody.  
Interakce vody a vzduchu vychází z p edpokladu dominantnosti hybnosti vody. 
 
Verifikace kritérií modelové podobnosti a p epo ty veli in 
 
V hydraulice ních tratí a objekt  na nich je dominantní silou síla tíhová, modelujeme tedy 
na základ  Froudeova kritéria mechanické podobnosti. 
 

1
2

lg

v
Fr  (1)  

 
Dle uvedeného kritéria, p i použití stejné kapaliny o hustot  , stejného tíhového pole  
o tíhovém zrychlení g a volby délkového m ítka 
 

l = 10 (2)  

 
lze ur it i ostatní m ítka veli in dle platných vztah  
 

XX mXp  (3)  

 
kde Xp je veli ina prototypu (skute nost), Xm je veli ina modelu a MX je p íslušné m ítko. 
 

i stanovování m ítka fyzikálního modelu reten ní nádrže bylo uvažováno pouze 
s ov ením proud ní v nátokovém žlabu, ov ením p né cirkulace ve vnit ní retenci a 
s vytvo ením dostate ného vodního polštá e v retenci vn jší. Pokud by na modelu bylo 
požadováno ov ení jiných funkcí RN, nap . navrhnout zp sob utlumení energie padající 
vody ve spadišti mezi retencemi, muselo by m ítko fyzikálního modelu být vzhledem 
k zákonitostem pro sestavování fyzikálních model  jiné. Jedna z takových podmínek pro 

ení na fyzikálních modelech je min. výška p epadajícího paprsku, která by m la být v tší 
než 5,0 cm. Na fyzikálním modelu reten ní nádrže byla tato výška nam ena max. 3,0cm p i 
návrhovém pr toku. 
Stejn  tak by bylo nutné volit jiné m ítko, pokud by se v rámci fyzikálního modelu m l 
posuzovat celý uzel kolem reten ní nádrže, v etn  hlavních stok, odleh ovacích komor a 
recipient , což je vzhledem k provázanosti celého systému nutné. 
 Vhodné m ítko délek pro sestavení fyzikálního modelu odleh ovacích komor na základ  
Froudeova kritéria mechanické podobnosti a spln ní zvyklostí pro sestavování fyzikálních 
model  by bylo Ml=5. P i tomto m ítku by bylo neekonomické sestavit fyzikální model 
reten ní nádrže, natož celého posuzovaného uzlu. 
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4.2 Popis 1D matematického modelu
 
4.2.1 1D model - popis proud ní 

Neustálené, plynule se m nící jednorozm rné proud ní ve stokové síti o volné hladin  lze 
matematicky popsat soustavou dvou parciálních diferenciálních rovnic prvního ádu 
hyperbolického typu [MOUSE User Guide]: 
 
Rovnicí kontinuity proud ní, která vychází ze zákona zachování hmotnosti: 
 

0
2

x
v

g
c

x
hv

t
h

 (4)  

 
a pohybovou rovnicí: 
 

oE igig
x
hg

x
vv

t
v  (5)  

 
 
4.2.2 1D model – uzel Jeneweinova 

1D model (MIKE URBAN) kanalizace v povodí kmenové stoky B sloužil k vytvo ení 
okrajových podmínek pro 3D model reten ní nádrže Jeneweinova a souvisejících objekt . 
V sou asné dob  se jedná o jedinou možnou a dostupnou metodu získávání okrajových 
podmínek pro 3D matematické a fyzikální modely. V rámci 1D modelu byl stanoven pot ebný 
objem RN na základ  vyhodnocení typického srážkového roku. Typický rok byl pro pot eby 
Generelu odvodn ní vyhodnocen ze 7mi-leté ady deš om rné kampan , která probíhá na 
území m sta Brna. M ení je zaznamenáváno na 16 srážkom rech a postihuje plošné 
rozložení deš  nad celým územím m sta. 
Pro vyhodnocení hydraulické spolehlivosti sít  a stanovení návrhových pr tok  byl použit 
Šifald v syntetický déš  s dobou opakování 1 x za 2 roky, upravený pro pot eby Generelu 
odvodn ní m sta Brna. Se spln ním podmínky plošného rozložení na území 9,0 km2 je tato 
srážka vnímána jako p tiletý plošn  p sobící déš  v souladu s SN EN 752-4. 
V rámci diserta ní práce byl uzel s reten ní nádrží v 1D modelu zadán dle realiza ní 
dokumentace stavby tak, aby korespondoval s 3D modelem nádrže. Reten ní objem je 
rozd len na vnit ní a vn jší reten ní prostor. V zadání je zohledn no erpání v pr hu pln ní 
nádrže, nastavení p elivných oken mezi vnit ní a vn jší retencí, nastavení p epadu na odtoku 
z reten ní nádrže, nastavení ú inných délek p elivných hran na odleh ovacích komorách na 
Komárovském náb eží a kmenové stoce B. 
 
Schematizace reten ní nádrže pro MIKE URBAN byla provedena pomocí: 

 16 uzl  
 11 p elivných oken 
 4 p elivných hran 
 4výustí 

 
Model kanaliza ní sít  povodí kmenové stoky B, která p ivádí odpadní vody k RN 
Jeneweinova tvo í 8865 uzl . Plocha povodí k RN je v sou asnosti 1313ha. 
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4.3 Popis 3D matematického modelu RN Jeneweinova
 
Použití matematických model  je velmi vhodná cesta k návrhu a posouzení objekt  na 
stokových sítích. Tento postup má mnoho výhod oproti použití klasických metod pro návrh a 
posouzení t chto objekt  a ukazuje na problémy, které by byly p i t chto postupech jen t žko 
odhalitelné.  
Proud ní ve stokové síti je velmi složité a nelze úpln  p esn  popsat jeho vlastnosti a chování. 
Proto se pro výpo ty proud ní používá model stavu, kde je toto chování a vlastnosti 
zjednodušené. Tyto zjednodušující p edpoklady sice zmenšují p esnost výsledk  oproti 
skute nosti, ale pomohou formulovat problém a sestavit matematický popis jevu. [6] 
Vytvo ení fyzikálního popisu prost edí, v n mž se jev odehrává, musí obsahovat po áte ní a 
okrajové podmínky, geometrická omezení, zanedbání jistých vliv  (nap . stla itelnost, p enos 
tepla) a vlastnosti kapaliny. 
Matematický model Reten ní nádrže Jeneweinova byl vytvo en v softwaru FLOW-3D. 
FLOW-3D je univerzální CFD (Computational Fluid Dynamics) software, pro výpo et 
proud ní tekutin v ustáleném i neustáleném režimu. Flow-3D využívá výpo tové techniky k 
ešení pohybových rovnic tekutin. Tento software se využívá p evážn  pro výpo ty 

hydrauliky kapalin, proud ní plyn  a pro výpo ty p enos  tepla. 
Numerické simulace vycházejí z fyzikálního popisu pohybu tekutiny, který je dán základními 
zákony: zákon zachování hmoty, hybnosti a energie. Ty lze vyjád it matematicky pomocí 
rovnice kontinuity, rovnice hybnosti a rovnice p enosu energie. Poslední dv  zmi ované 
rovnice se souhrnn  nazývají Navier–Stokes rovnice (N-S rovnice).  
 
4.3.1 Základní rovnice 

Pohyb (proud ní) kapalin v p írod  je obecn  nestacionární, t ídimenzionální. P i proud ní 
reálných kapalin m žeme rozlišovat dva režimy proud ní: 
 

 laminární 

 turbulentní 

Naprostá v tšina pohybu kapalin se d je v turbulentním režimu proud ní. Turbulentní pohyb 
za íná tehdy, jakmile ú inky setrva nosti dané p enosem hybnosti a charakterizované 

výrazem 
2v (hustotou a rychlostí tekutiny) jsou velké ve srovnání s ú inky viskozity 

vyjád ené nap . výrazem D
v

 (pro kruhovou trubici). Podíl t chto dvou výraz  dává 
Reynoldsovo kritérium: 
 

vDvDRe  (6)  

           
 

echod z laminárního do turbulentního režimu proud ní nastane p i dosažení kritické 
hodnoty Reynoldsova kritéria. P echod do turbulentního režimu proud ní probíhá velmi 
rychle, zánik turbulence je pomalejší. P i turbulentním proud ní m ní ástice tekutiny prudce 
a nahodile sm r i rychlost.  
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Výchozí ídící rovnice jsou vždy rovnice zachování: 

 hmotnosti – rovnice kontinuity 

 hybnosti – Navier-Stokesovy rovnice 

 energie 

Rovnice kontinuity 
Rovnice kontinuity vyjad uje zákon zachování hmotnosti v proudící kapalin .  
 

0
i

i

x
v

t
 (7)  

 
V p ípad  nestla itelné kapaliny p ejde rovnice (24) na tvar: 

0i

i

v
x

 (8)  

Pohybová rovnice 
Aplikujeme-li druhý Newton v pohybový zákon na tekutinu procházející infinitezimálním 
kontrolním objemem, obdržíme následující rovnici: 

 

j

ij

i
i

j

i
j

i

xx
pf

x
vv

t
v

 (9)  

 

Vektory iv  a ix  jsou rychlost a poloha, t  je as, p je tlak,  je hustota, if  je složka vektoru 

objemového zatížení f vztaženého na jednotku hmotnosti a ij  je tenzor t ecích nap tí 
definovaný vztahem: 
 

ijij s2  (10)  

 

kde  je molekulární viskozita a ijs  je tenzor rychlosti p etvo ení:  
 

i

j

j

i
ij x

v
x
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2
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 (11)  

 
epíšeme konvek ní len rovnice v konzerva ním tvaru: 

 

ij
jj

j
iij

jj

i
j vv

xx
v

vvv
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vv  (12)  

 
Dosazením obdržíme Navier-Stokesovu rovnici v konzervativním tvaru: 

ji
ji

iij
j

i s
xx

pfvv
xt

v
2  (13)  
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Energetická rovnice 

S
xx

v
t ii

i 2

2

 
(14)  

 
 
Navier – Stokesovy rovnice lze aplikovat jak na laminární, tak turbulentní režim proud ní. 
V p ípad  aplikace Navier-Stokesových rovnic na turbulentní proud ní je však nezbytné mít 
výpo etní m ížku schopnou zachytit vznik a rozpad turbulentních vír  v proudící tekutin . Pro 
1 cm3 tekutiny bychom pot ebovali cca 100000 výpo etních bun k. Z d vod  vysokých 
nárok  na výkon a kapacitu výpo etní techniky je použití Navier-Stokesových rovnic (Metoda 

ímé numerické simulace (DNS-Direct NumericalSimulation)) na turbulentní proud ní pro 
praktické aplikace p i dnešním stavu výpo etní techniky nereálné. 
Pro v tšinu inženýrských úloh turbulentního proud ní z stávají nejpoužívan jším nástrojem 
statistické modely turbulence, které jsou založeny na metod asového (Reynoldsova) 
st edování (RANS-ReynoldsAveragedNavier-Stokesequations) veli in turbulentního proud ní 
a na následné procedu e asového st edování bilan ních rovnic. [32] 
K nej ast ji používaným matematickým model m turbulence v technické praxi pat í zejména 
dvourovnicové turbulentní modely:  
 

 k-  model 
 RNG k-  model 

 
Ve Flow 3D je nej ast ji pro simulace používán k-  model. k-  model je jedním 
z nejrozší en jších model  turbulentního proud ní. Jedná se o 2rovnicový model využívající 
dvou rovnic, které jsou vyjád eny pro kinetickou turbulentní energii k a její disipaci . 
 
Flow-3D metodou kone ných objem eší RANS na nerovnom rné pravoúhlé m ížce. 
Vytvo ením výpo etní sít , nebo-li m ížky, každý matematický model za íná. M ížka se 
skládá z n kolika vzájemn  propojených prvk , nebo-li bun k. Tyto bu ky rozd lují fyzický 
prostor na malé objemy s návazností na jiné bu ky pomocí uzl . V uzlech se ukládají 
neznámé veli iny, jako je tlak, rychlost, teplota, atd.. Tato m ížka je pak numerický prostor, 
který nahrazuje originální, fyzický vzor. Pomocí m ížky se definují parametry proud ní 
pomocí okrajových podmínek. 
 

 
Obr. 4: Bu ka výpo etní m ížky [32] 

Výpo etní m ížka diskretizuje fyzický vzor simulovaného modelu. Každý parametr tekutiny 
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je pak popsán v m ížce pomocí hodnot v diskrétních bodech. Na hustot  bod  (hustot  
ížky) pak závisí p esnost matematického modelu. [32] 

Jednotlivé bu ky obdelníkového tvaru jsou íslovány pomocí 3 index  a to ve sm ru osy x, 
osy y a osy z, takže každá bu ka m že být snadno identifikována pomocí parametr  (i, j, k). 
Obdelníková struktura m ížky má mnoho p edností. Jsou na ní založeny, vzhledem ke 
stabilit  a p esnosti výpo , numerické metody Metoda kone ných diferencí a Metoda 
kone ných objem , která je základem numerického ešení Flow-3D. 
 
4.3.2 Tvorba výpo etní m ížky 

Kolem všech objekt  byla vytvo ena výpo etní m ížka. Vzhledem k r znorodým dimenzím 
potrubí, diametráln  odlišným rozm m jednotlivých objekt  a obsáhlé ešené oblasti muselo 
být vytvo eno více výpo etních m ížek. 
Pro pot eby simulace bylo vytvo eno 15 výpo etních m ížek s prom nnou velikostí bun k. 
Jemn jší m ížka je v místech ešených objekt , kde je zapot ebí docílit p esn jšího popisu 
proud ní. Hrubší m ížka je v místech, kde je pot eba docílit pouze transportu kapaliny se 
zp tnou vazbou, nap . pro docílení zp tného vzdutí. Celkov  je v modelu p es 3 300 000 
bun k, z toho je cca 1 120 000 bun k aktivních.  
 
4.3.3 Po áte ní podmínky 

U model  popsaných diferenciálními rovnicemi musíme popis doplnit p íslušným po tem 
okrajových a po áte ních podmínek. Pro každou nezávislou prom nnou pot ebujeme tolik 
vzájemn  nezávislých podmínek, jaký je nejvyšší v rovnicích se vyskytující ád derivace 
podle této prom nné. Formulace po áte ních a okrajových podmínek je nedílnou sou ástí 
vytvá ení matematického modelu.  
Jako po áte ní podmínky bylo v matematickém modelu stanoveno proud ní ve Svratce a ve 
Svitavském náhonu pomocí kóty hladiny, která byla stanovena na 1letý pr tok. Dále bylo 
zadáno proud ní ve stokové síti z 1D modelu p i zatížení 2letým Šifaldovým dešt m. 

i porovnání s fyzikálním modelem byly zadány konstantní pr toky, které umož ovaly 
porovnání obou model . 
 
4.3.4 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky je nutné nastavit na všech výpo etních m ížkách. A  už se jedná o 
okrajové podmínky, které ur ují, i ovliv ují proud ní, nebo o okrajové podmínky, které 
vlastnosti proud ní neovliv ují. 
 
V posouzení reten ní nádrže byly použity následující okrajové podmínky: 

Tlakove okrajove podm nky (Specifiedpressure)
Tlaková podmínka se používá p i zadání pevné úrovn  hladiny, nap . v nádržích. Tato 
podmínka nem že být použita tam, kde je ur ené rychlostní pole proud ní. Tlakovou 
okrajovou podmínku používáme nap íklad tam, kde je v potrubí známa hladina proud ní. 
Tlaková podmínka byla použita pro ur ení proud ní ve Svratce a Svitavském náhonu, aby 
docházelo k ovliv ování proud ní ve výustech z odleh ovacích komor. Dále byla tlaková 
podmínka zadána na odtoku ze shybky pod Svitavským náhonem, kde byla zadána hladina 
vody v potrubí z 1D matematického modelu. 
 

Okrajova podm nka prutoku (Volumeflowrate)
Okrajová podmínka pr toku se zadává tam, kde je znám pr tok proud ní. Pr tok v této 
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okrajové podmínce lze doplnit výškou proud ní. Okrajová podmínka pr toku byla zadána na 
ítokových potrubí do OK-B a OK-Kn, kde byly p evzaty pr toky a pr hy hladin z 1D 

matematického modelu. Do matematického modelu byl zadán p esný pr h pr toku, t sn  
ed za átkem p epadu z OK-Kn. Na p ítocích nebylo uvažováno zp tné vzdutí 

z odleh ovacích komor z d vodu nezkreslování pr toku. Nezadání zp tného vzdutí do 
okrajové podmínky neznamená, že zp tné vzdutí z odleh ovací komory nebude probíhat. 
 

Okrajova podm nka symetrie (Symmetry plane)
Okrajová podmínka symetrie se používá se v p ípad , že je geometrie a p edpokládané 
proud ní zrcadlov  symetrické. P i symetrické podmínce se nezadávají další parametry. 

edpokládá se nulový tok všech veli in p es symetrické hranice a nulovou normálovou 
rychlost.  To  znamená,  že  normálové  složky  rychlosti  na  rovinu  symetrie  jsou  nulové  a  také  
normálové gradienty proudových veli in jsou nulové.  
 
V modelech, u kterých je použito více výpo etních m ížek probíhá p evod rychlostí a tlak  
mezi jednotlivými m ížkami. Tlaky a rychlosti jsou interpolovány z aktivních sí ových uzl  
vstupní m ížky do krajních uzl  p íjímací m ížky. Tento postup se opakuje v opa ném sm ru, 
aby byla zajišt na p esnost p enosu. Pokud je okrajová podmínka definována z hlediska tlaku, 
pak se jedná o okrajovou podmínku Dirichletova typu. Pokud podmínka je definována z 
hlediska rychlosti, pak jde o podmínku Neumannova typu. [32] 
 

5 Vlastní výsledky 
V rámci práce bylo provedeno:: 
 

 Porovnání 3D matematického modelu reten ní nádrže s fyzikálním modelem 
 Porovnání 3D matematického modelu reten ní nádrže a jejího okolí s 1D 

matematickým modelem stokové sít  
 Vyhodnocení výsledk  3D matematického modelu 

5.1 Srovnání matematického 3D fyzikálního modelu
 
Matematický 3D model reten ní nádrže byl porovnán s fyzikálním modelem, který byl 
zhotoven na žádost projektanta reten ní nádrže Laborato í vodohospodá ského výzkumu 
Ústavu vodních staveb na Vysokém u ení technickém v Brn , Fakult  stavební. V rámci této 
diserta ní práce bylo provedeno m ení na fyzikálním modelu ve spolupráci s doc. Ing. 
Jaroslavem Veselým, CSc.. 
Porovnávány byly rychlosti proud ní v nátokovém žlabu a v prostoru vnit ní retence, kde 
dochází k p né cirkulaci odpadní vody. V prostoru vn jší retence dochází pouze k pln ní a 
odpadní voda se pohybuje pouze ve sm ru osy Z v závislosti na rychlosti pln ní vn jší 
retence.  
Pro porovnání matematického modelu, jehož geometrie odpovídá reálné velikosti reten ní 
nádrže s modelem fyzikálním, který je zkreslený, je nutné veškeré posuzované veli iny 

evád t pomocí m ítek. M ítko délky fyzikálního modelu bylo ur eno Ml = 10, tzn. že 1 
metr fyzikálního modelu odpovídá 10ti metr m reálné nádrže. Od m ítka délky pak lze 
odvodit m ítka ostatních veli in. 
 

ítko objemových pr tok  Q je Mv=316,23 
ítko rychlostí je Mv=3,16 
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ítko objem  V je MV =1000 
ítko asu t je Mt=3,16 

 
5.1.1 Porovnání rychlosti pln ní nádrže 

Pro ú el porovnání rychlosti pln ní byla reten ní nádrž v matematickém modelu pln na 
konstantním pr tokem Q=8,64 m3/s, což je maximální p ítok do reten ní nádrže, p i 2letém 
dešti. Tento pr tok odpovídá 26,60 l/s ve fyzikálním modelu.  
V pr hu pln ní fyzikálního modelu byly v p epo tený as ode ítány výšky vody v nádrži a 
v nátokovém žlabu. 
 

nam ené hloubky 

Qmat. Model Qfyz. Model tmat. model Hmat. model-v nádrži Hmat. Model-v nátoku tfyz. model Hfyz. Model-v nádrži Hfyz. model-v nátoku 
m3/s l/s sec. m m sec. m m 

8,4 26,6 

60 1,60 1,25 19 0,15 nem eno 
120 3,20 2,20 38 0,35 
180 5,00 3,30 57 0,55 0,57 
240 6,60 5,60 75 0,70 0,67 
300 8,40 8,20 95 0,77 0,91 
360 10,10 10,40 114 1,01 1,20 
420 12,10 14,30 133 1,20 1,49 
480 13,40 nem eno 152 1,30 nem eno 
540 15,00 171 1,50 

Tab. 1: Porovnání hloubek v reten ní nádrži 

U fyzikálního modelu nebyly ode ítány výšky v dolní ásti žlabu z d vodu nepr hledného 
provedení spodní ásti žlabu. Ve vrchní ásti nátokového žlabu byl jak ve fyzikálním, tak 
matematickém modelu tlakový režim proud ní.  
 

epo ítané hloubky 

Qmat. Model Qfyz. Model tmat. model Hmat. model-v nádrži Hmat. Model-v nátoku tfyz. model Hfyz. Model-v nádrži Hfyz. model-v nátoku 
m3/s l/s sec. m m sec. m m 

8,4 26,6 

60 1,60 1,25 60 1,50 
nem eno 120 3,20 2,20 120 3,50 

180 5,00 3,30 180 5,50 5,70 
240 6,60 5,60 240 7,00 6,70 
300 8,40 8,20 300 7,70 9,10 
360 10,10 10,40 360 10,10 12,00 
420 12,10 14,30 420 12,00 14,90 
480 13,40 nem eno 480 13,00 nem eno 
540 15,00 540 15,00 

Tab. 2: Porovnání hloubek v nádrži po p evedení 

i porovnání je patrné, že hladina vody ve fyzikálním a matematickém modelu ve vnit ní 
retenci je tém  shodná. Nejv tší rozdíl je patrný ve spodní ásti vnit ní retence, kde dochází 
vlivem tangenciálního nátoku do nádrže k trychtý ovitému tvaru hladiny. Tento tvar je 
výrazn jší u fyzikálního modelu.  
Výrazn jší rozdíl je v hladinách v nátokovém žlabu, kde se hladina ve žlabu vyrovnává 
s hladinou ve vnit ní retenci pomaleji, než je tomu u matematického modelu. Dále se 
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v odchylce hladin v nátokovém žlabu projevuje chyba v m ení, která mohla vzniknout 
vzhledem ke složité instalaci m rného za ízení. 

 
5.1.2 Porovnání rychlostí v nátokovém žlabu 

Pro ú el porovnání rychlosti pln ní byla reten ní nádrž v matematickém modelu pln na 
konstantním pr tokem Q=4,93 m3/s. Tento pr tok odpovídá 15,61 l/s ve fyzikálním modelu a 
byl zvolen na základ  rychlosti pln ní fyzikálního modelu a množství jednotlivých m ení.  

i daném pr toku byla m ena rychlost proud ní v nátokovém žlabu do reten ní nádrže ve 4 
profilech vždy na krajích a uprost ed žlabu. Rychlost byla m ena pomocí hydrometrické 
vrtule TESTO. Mikrovrtule se skládá ze sondy a vyhodnocovací jednotky. Mikrovrtule m í 
rychlosti ve sm ru osy otá ení vrtule, pr r m ené oblasti je 0,01m.   
 
profil 1          

fyzikální model  matematický model  odchylka 
kraj pravý st ed  kraj levý m/s kraj pravý st ed  kraj levý  % 

0,69 3,25 6,09  0,00 0,00 0,00        
0,69 3,21 6,64  0,00 10,90 10,00    70,59 33,59 
0,69 2,84 6,96  10,20 10,40 8,00  93,26 72,70 13,04 

 
profil 2          

fyzikální model  matematický model  odchylka 
kraj pravý st ed  kraj levý m/s kraj pravý st ed  kraj levý  % 

0,58 3,99 8,35  0,00 0,00 0,00        
3,56 6,39 7,59  0,00 11,50 9,70    44,46 21,76 
3,05 5,30 8,85  9,20 10,40 10,80  66,87 49,06 18,01 

 
profil 3          

fyzikální model  matematický model  odchylka 
kraj pravý st ed  kraj levý m/s kraj pravý st ed  kraj levý  % 

2,71 5,13 8,40  0,00 0,00 8,20      -2,47 
4,01 7,19 9,80  0,00 10,40 8,50    30,88 -15,33 
4,20 8,22 9,80  10,30 10,60 8,30  59,21 22,49 -18,11 

 
profil 4          

fyzikální model  matematický model  odchylka 
kraj pravý st ed  kraj levý m/s kraj pravý st ed  kraj levý  % 

0,96 3,95 9,05  0,00 0,00 9,40      3,71 
3,19 9,20 10,44  0,00 9,80 9,60    6,12 -8,70 
2,66 8,06 8,22  9,40 9,50 9,60  71,68 15,12 14,35 

Tab. 3: Porovnání rychlostí v nátokovém žlabu 

 
ení bylo provád no po sm ru proud ní. Odchylka v rychlostech mezi fyzikálním a 

matematickým modelem se v jednotlivých svislicích liší. Nejv tší shoda (pr rná odchylka 
5,9%) je p i levém kraji nátokového žlabu, naopak p i pravém kraji (blíže st edu nádrže) je 
odchylka zna ná (pr rná odchylka 72%). Z t chto výsledk  vyplývá, že pr h proudu byl 
v jednotlivých modelech rozdílný. Ve fyzikálním modelu byl proudem vody zapln n celý 
pr to ný profil. Nejvyšší rychlosti pak byly p i levém kraji pr to ného profilu. U 
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matematického modelu vypl oval proud vody p evážn  levou ást pr to ného profilu, ale 
pr h rychlostí byl po celém profilu podobný. Drobná chyba v m ení mohla též vzniknout 
složitou instalací m rného za ízení do t lesa nátokového žlabu, které musí být vzhledem 
k tlakovému režimu proud ní vodot sné.  
 
5.1.3 Porovnání rychlostí ve vnit ní retenci 

Reten ní nádrž v matematickém modelu byla pln na konstantním pr tokem Q=4,93 m3/s. 
Tento pr tok odpovídá 15,61 l/s ve fyzikálním modelu.  
Rychlostní pole ve vnit ní retenci bylo m eno v 12-ti profilech vždy od hladiny po dno 
nádrže po 10ti cm. Umíst ní m rných profil  v reten ní nádrži je znázorn no na Obr. 34. 

ení bylo provád no p i plné vnit ní retenci a p i ustáleném proud ní.   
 

ení bylo provád no pomocí ultrazvukového m e bodových rychlostí NIVUS PVM, 
který slouží k m ení bodových rychlostí rychlostního pole m eného média. M ák PVM je 
vhodný pro m ení rychlosti v podmínkách turbulentního a rychle se m nícího proud ní. 
 
 

 fyz.model mat.model fyz.model mat.model fyz.model mat.model 
 1.-1  1.-2  1.-3 

hloubka v  v  v 
(m) m/s  m/s  m/s 
-0,1 0,911 0,814  0,519 0,680  0,351 0,470 
-0,2 0,860 0,787   0,487 0,650   0,361 0,467 
-0,3 0,930 0,771  0,509 0,650  0,357 0,472 
-0,4 0,939 0,780   0,515 0,638   0,345 0,537 
-0,5 1,034 0,760  0,503 0,669  0,319 0,550 
-0,6 0,933 0,755   0,534 0,715   0,319 0,556 
-0,7 0,961 0,786  0,481 0,710  0,326 0,561 
-0,8 0,939 0,777   0,519 0,750   0,335 0,559 
-0,9 0,892 0,780  0,459 0,731  0,342 0,556 

-1 1,037 0,739   0,459 0,743   0,348 0,550 
-1,1 1,040 0,754  0,525 0,735  0,316 0,537 
-1,2 1,053 0,753   0,557 0,731   0,335 0,530 
-1,3 1,638 1,450  0,449 0,732  0,323 0,530 
-1,4 1,550 1,750   0,487 0,757   0,367 0,527 

Tab. 4: Porovnání rychlostí v profilu 1 
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 fyz.model mat.model  fyz.model mat.model  fyz.model mat.model 
 2.-1  2.-2  2.-3 
hloubka v  v  v 

(m) m/s  m/s  m/s 
-0,1 0,651 0,772  0,531 0,618  0,430 0,400 
-0,2 0,901 0,769   0,484 0,677   0,383 0,451 
-0,3 0,876 0,771  0,503 0,703  0,370 0,477 
-0,4 0,927 0,757   0,496 0,718   0,367 0,488 
-0,5 0,946 0,734  0,468 0,726  0,357 0,510 
-0,6 0,882 0,745   0,515 0,742   0,370 0,523 
-0,7 0,914 0,716  0,512 0,739  0,392 0,536 
-0,8 1,006 0,726   0,560 0,764   0,389 0,564 
-0,9 1,167 0,951  0,591 0,780  0,398 0,570 

-1 1,382 1,016   0,582 0,787   0,345 0,569 
-1,1 1,347 1,150  0,576 0,782  0,386 0,575 
-1,2 1,281 1,170   0,781 0,768   0,541 0,559 
-1,3 1,334 1,190  1,325 0,745  0,791 0,565 
-1,4 1,780 1,168   1,246 0,713   0,601 0,551 

Tab. 5: Porovnání rychlostí v profilu 2 

 

 
 

 fyz.model mat.model  fyz.model mat.model  fyz.model mat.model 
 3.-1  3.-2  3.-3 
hloubka v  v  v 

(m) m/s  m/s  m/s 
-0,1 0,838 0,725  0,708 0,806  0,335 0,678 
-0,2 0,797 0,796   0,677 0,795   0,326 0,629 
-0,3 0,996 0,899  0,689 0,771  0,332 0,583 
-0,4 1,094 0,954   0,613 0,756   0,370 0,544 
-0,5 1,110 0,960  0,610 0,692  0,367 0,499 
-0,6 1,224 0,961   0,515 0,671   0,367 0,468 
-0,7 1,192 0,960  0,560 0,605  0,383 0,445 
-0,8 1,309 0,961   0,547 0,590   0,354 0,433 
-0,9 1,316 0,959  0,560 0,587  0,383 0,430 

-1 1,414 0,957   0,620 0,580   0,338 0,441 
-1,1 1,395 0,952  0,705 0,602  0,402 0,454 
-1,2 0,965 0,953   0,572 0,638   0,547 0,452 
-1,3 1,056 0,935  0,595 0,662  0,405 0,455 
-1,4 1,470 0,933   0,651 0,669   0,585 0,474 

Tab. 6: Porovnání rychlostí v profilu 3 

 

 
 
 
 
 
 



22 
 

 fyz.model mat.model  fyz.model mat.model  fyz.model mat.model 
 4.-1  4.-2  4.-3 
hloubka v  v  v 

(m) m/s  m/s  m/s 
-0,1 0,987 0,818  0,506 0,844  0,348 0,725 
-0,2 1,002 0,839   0,481 0,809   0,345 0,689 
-0,3 1,006 0,839  0,417 0,784  0,326 0,662 
-0,4 1,116 0,841   0,421 0,765   0,335 0,622 
-0,5 1,116 0,835  0,452 0,718  0,338 0,571 
-0,6 1,151 0,836   0,452 0,707   0,329 0,510 
-0,7 1,192 0,837  0,484 0,696  0,335 0,482 
-0,8 1,183 0,824   0,525 0,693   0,389 0,462 
-0,9 1,167 0,825  0,541 0,689  0,389 0,450 

-1 0,965 0,846   0,569 0,684   0,408 0,440 
-1,1 0,971 0,830  0,582 0,658  0,414 0,442 
-1,2 1,082 0,817   0,664 0,651   0,446 0,446 
-1,3 1,009 0,822  0,674 0,640  0,421 0,435 
-1,4 1,015 0,839   0,651 0,619   0,398 0,406 

Tab. 7: Porovnání rychlostí v profilu 4 

 P X-1 P X-2 P X-3 
P 1-X 21,36 -28,95 -35,53 
P 2-X 21,49 -10,55 -16,33 
P 3-X 24,84 -7,85 -19,04 
P 4-X 28,47 -24,11 -25,27 

Tab. 8: P ehled odchylek mezi fyzikálním a matematickým modelem 

Z daných m ení vyplývá, že pr h rychlostí je v jednotlivých profilech podobný. Je zde 
však rozdíl ve velikostech rychlostí, kde se odchylka matematického modelu od modelu 
fyzikálního pohybuje od 7% do 35%. Vyšší rychlosti ve fyzikálním modelu byly nam eny 
vždy v první svislici v daném profilu, tzn. nejdále od st edu. Ve druhých a t etích svislicích už 
byly rychlosti ve fyzikálním modelu menší. Nejv tší odchylky rychlostí byly nam eny 
nejblíže st edu vnit ní retence. Pr rné odchylky pro jednotlivé svislice jsou pak 
znázorn ny v tabulce 8. Z výsledku, kdy v prvních svislicích jsou odchylky kladné a ve 
zbytku rychlostního pole jsou záporné, nelze usuzovat, že by odchylky vznikly chybou m ení 
i odchylkou na m ícím za ízení. Naopak se zde potvrzují výsledky z p edchozích m ení 

v nátokovém žlabu a m ení pln ní vnit ní retence. 
Tyto rozdíly mohou být zp sobeny rozdílnými drsnostmi mezi fyzikálním modelem a reálným 
stavem, kdy i p es použití velmi hladkého materiálu pro sestavení fyzikálního modelu vychází 

epo tený sou initel drsnosti n=0,09, zatímco sou initel drsnosti u reálného betonu se 
uvažuje n=0,014. Pokud bychom cht li dosáhnout reálné drsnosti i na fyzikálním modelu, 
musela by být drsnost materiálu pro fyz. model 0,0019. 
Fyzikální model byl navíc sestaven pouze pro ov ení p né cirkulace ve vnit ní retenci a pro 
ov ení tvorby vodního polštá e v retenci vn jší, tudíž zde m že být zkreslení vinou m ítka 
modelu.  

5.2 Srovnání 3D matematického 1D matematického modelu
 
Srovnání 3D a 1D matematického modelu bylo provedeno z d vodu ov ení funk nosti a 
správného nastavení celého uzlu v okolí RN Jeneweinova, kde se nachází objekty na stokové 
síti, které se navzájem ovliv ují. Pro porovnání byly použity výsledky z 1D matematického 
modelu kanalizace v povodí kmenové stoky B, který byl zpracován v rámci Generelu 
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odvodn ní m sta Brna.   
Porovnání obou model  bylo provedeno pro Šifald v déš  o periodicit  p=0,5. Modely byly 
porovnány v 12-ti m rných bodech. Jako okrajové podmínky byly do 3D modelu zadány 

ivky pr tok  ve stoce B a Kn. 
 

1. ítok na OK-B 
2. epad z OK-B do reten ní nádrže 
3. epad z OK-B do Svratky 
4. Odtok z OK-B na OV 
5. Soutok žlab  p ed reten ní nádrží 
6. epad mezi vnit ní a vn jší retencí 
7. epad z reten ní nádrže do Svitavského náhonu 
8. ítok na OK-Kn 
9. epad z OK-Kn do reten ní nádrže 
10. epad z OK-Kn do Svitavského náhonu 
11. Odtok z OK-Kn no OV 
12. Stoka B za shybkou pod Svitavským náhonem 

 
Posouzení bylo provedeno v asovém úseku od po átku deš ové vlny ve stoce B, po p epad 
mezi vnit ní a vn jší retencí.  Delší asový úsek nebyl volen z d vodu velké asové a 
kapacitní náro nosti kontinuálního výpo tu v 3D matematickém modelu. P ítoková k ivka 
navíc dosáhla vrcholu ješt  p ed napln ním vnit ní retence. 
 

OK-B-pritok 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,90 1,00 1,11 1,24 1,38 1,69 2,36 3,11 4,13 5,27 6,16 6,67 6,92 7,04 7,11 7,15 7,15 7,13 7,10 7,06 7,02 

Q - 3D 0,42 0,82 0,91 1,07 1,15 1,11 1,45 1,10 3,66 4,38 4,91 5,23 5,41 6,88 6,93 7,01 7,06 7,06 7,04 7,01 6,99 
Tab. 9: Porovnání pr tok  v profilu OK-B-p ítok 

i porovnání pr tok  na p ítoku do odleh ovací komory OK-B je nepatrný rozdíl mezi 3D a 
1D matematickým modelem v po átku deš ové události, kdy p ívalová vlna, která dorazí do 
OK, narazí na regulaci, která škrtí odtok z OK a vzniknou zp tné vlny, které ovliv ují pr tok 
v p ítokovém potrubí v blízkosti OK. Po odezn ní tohoto jevu se proud ní ustálí a má tém  
shodný pr h s 1D modelem. 
 

OK-B-RN 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 1,53 2,84 3,89 4,44 4,69 4,81 4,87 4,90 4,91 4,91 4,89 4,86 4,75 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2,25 2,98 3,41 3,79 3,99 5,29 5,29 5,33 5,40 5,40 5,40 5,39 5,32 
Tab. 10:Porovnání pr tok  v profilu OK-B-RN 

epad z OK-B do reten ní nádrže za ne v obou modelech ve stejný okamžik a pr tokové 
ivky mají podobný pr h. P epad do RN v 1D modelu má nižší hodnotu, protože ást 

pr toku je odleh ena do Svratky. 
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OK-B-Svratka 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,30 0,40 0,44 0,47 0,48 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Tab. 11: Porovnání pr tok  v profilu OK-B-Svratka 

i zatížení 2-letým dešt m by k p epadu z OK-B do Svratky nem lo docházet, p ed 
napln ním nádrže a p epadem z RN do recipientu. V 3D modelu je p epad do Svratky v ádu 
litr  a je zp soben proud ním na hladin . V 1D matematickém modelu je p epad do 
recipientu mnohem výrazn jší. Jedna z p in vzniklého p epadu m že být zkrácení 

epadové hrany v 1D modelu z d vodu umíst ní eslí na p epadu. V 1D byla instalace eslí 
nahrazena zkrácením p epadové hrany ve stejném pom ru, jako je pr chod eslemi vzhledem 
k celkové délce p epadové hrany. V 3D modelu byla zachována celá délka p epadové hrany. 
Na p epadové hran  pak byla nastavena pórovitá st na o prostupnosti odpovídající volné 
ploše eslí. 
 

OK-B-odtok 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,73 0,82 0,92 1,05 1,18 1,36 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 

Q - 3D 0,43 0,70 0,86 0,99 1,05 0,99 1,12 1,14 1,31 1,34 1,37 1,41 1,40 1,50 1,54 1,57 1,55 1,54 1,57 1,59 1,59 
Tab. 12: Porovnání pr tok  v profilu OK-B-odtok 

Na odtoku z OK-B je instalováno hradidlo pro regulaci odtoku z OK-B z d vodu omezené 
kapacity shybky na stoce B pod Svitavským náhonem. V 1D modelu byla tato regulace 
zadána nastavením maximálního pr toku v úseku navazujícím na OK-B. V 3D modelu byla 
tato regulace zadána deskou, která byla nastavena na ur itou výšku škrcení, což reáln ji 
nahrazuje instalované hradítko. P i instalaci škrcení v 3D modelu je pr h pr tokové k ivky 
bližší realit . Z grafu je dob e patrné, že pr tok pod hrazením stoupá se stoupající hladinou 
v OK-B. Limitní odtok z OK-B nebude p ekro en, protože voda p i dosažení ur ité úrovn  

epadá do eky Svratky a již nestoupá.  
 
Úrove  hladiny v OK-B má v obou modelech tém  totožný pr h, na 3D modelu je však 
patrné drobné kolísání z d vodu narazení p ítokové vlny do hrazení na odtoku z OK. Pr h 
hladin kopíruje k ivky p ítok  v obou modelech.  

 
soutok 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,01 0,04 0,47 0,78 0,95 1,05 1,09 1,23 2,42 3,74 4,84 5,43 5,69 5,82 5,88 5,90 5,91 5,89 5,79 4,45 5,41 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,83 1,03 0,97 1,80 3,46 4,16 4,43 4,66 6,01 6,26 6,28 6,36 6,37 6,36 6,34 5,39 
Tab. 13 : Porovnání pr tok  za soutokem žlab  

Soutok žlab  koresponduje s pr hem pr tok  na p epadech v odleh ovacích komorách. 
Jelikož jsou p epady v komorách v obou modelech podobné, tak i soutok žlab  má v obou 
porovnávaných modelech podobný pr h. V 1D modelu dojde vlivem d ív jšího napln ní 
vnit ní retence k d ív jší zp tné vazb  v nátokových žlabech, kdy dojde k jejich natlakování a 
poklesu pr tok . 
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RN-okna 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 4,76 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 
Tab. 14 : Porovnání p epadu mezi vnit ní a vn jší retencí 

K p epadu z vnit ní retence do vn jší dojde v 3D modelu o minutu pozd ji. Rozdíl je 
zap in n menším objemem p epad  z odleh ovacích komor. Zárove  zadání vnit ní a vn jší 
retence v 1D matematickém modelu je schématické. Vnit ní a vn jší retence jsou zadány jako 
2 samostatné kruhové nádrže, mezi kterými jsou zadána p elivná okna. P i dosažení spodní 
úrovn  p elivných oken reprezentují zaru ený objem 4000m3 a 4600m3. 

 
RN-prepad 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q - 3D 0,02 0,00 0,00 
-

0,01 0,02 0,01 
-

0,01 
-

0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
-

0,01 
-

0,01 0,00 0,00 
Tab. 15 : Porovnání pr tok  na p epadu z RN 

K p epadu z reten ní nádrže dle p edpokladu ani v jednom z matematických model  
nedochází. P epadu z reten ní nádrže se dosáhne až jejím napln ním.  

 
OK-Kn-pritok 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,39 0,52 0,81 0,98 1,09 1,16 1,17 1,16 1,14 1,13 1,12 1,10 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 

Q - 3D 0,04 0,45 0,35 0,51 1,21 1,12 1,15 1,16 1,14 1,12 1,10 1,09 1,09 1,07 1,10 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 0,98 
Tab. 16 : Porovnání pr tok  v profilu OK-Kn-p ítok 

ítok do OK-Kn je v obou modelech shodný, pouze na za átku výpo tu je v 3D modelu 
patrná drobná odchylka zp sobená skokovým nátokem na OK-Kn. 
Hladina v  OK-Kn je v 1D modelu vyšší, to je zp sobeno odlišným zadáním p epadových 
hran v matematických modelech. Zatímco v 1D modelu jsou esle na hranách nahrazeny 
zkrácením celé hrany, tak v 3D modelu jsou esle nahrazeny perforovanou st nou a pom ru 
propustnosti shodném s eslemi.  

 
OK-Kn-RN 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,18 0,58 0,83 0,97 1,07 1,10 1,09 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,99 0,98 0,64 0,89 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,29 1,08 0,98 1,04 1,05 1,03 1,02 1,01 0,99 1,00 0,98 1,01 0,97 0,97 0,96 0,95 0,95 0,72 
Tab. 17 : Porovnání pr tok  na p epadu z OK-Kn do RN 

Na p epadové hran  z OK-Kn do reten ní nádrže dojde k výrazn  pozd jšímu p epadu v 3D 
modelu. To je zp sobeno po áte ní nestabilitou proud ní v 3D modelu. Po ustálení proud ní 
je pr h pr tok  shodný.  
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OK-Kn-náhon 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Q - 3D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tab. 18 : Pr toky na p epadu z OK-Kn do Svitavského náhonu 

Ani v jednom modelu nedochází k p epadu z nádrže nebo naopak k vnikání vody ze 
Svitavského náhonu do odleh ovací komory OK-Kn. K p epadu z odleh ovací komory 
dochází až p i napln ní reten ní nádrže. 

 
OK-Kn-odtok 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Q - 3D 0,02 0,09 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 
Tab. 19 : Porovnání pr tok  na odtoku z OK-Kn 

Na odtoku z OK-Kn je instalováno hradidlo, pro regulaci odtoku z OK-Kn, z d vodu 
omezené kapacity shybky na stoce B pod Svitavským náhonem. V 1D modelu byla tato 
regulace zadána nastavením maximálního pr toku v úseku navazujícím na OK-Kn. V 3D 
modelu byla tato regulace zadána deskou, která byla nastavena na ur itou výšku škrcení, což 
reáln ji nahrazuje instalované hradítko. P i instalaci škrcení v 3D modelu je pr h pr tokové 

ivky bližší realit .  
B-shybka 

t 
sec. 1 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 

min. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Q - 1D 
m3 

0,64 0,71 0,78 0,87 0,98 1,09 1,27 1,45 1,59 1,67 1,73 1,78 1,81 1,83 1,85 1,86 1,87 1,88 1,88 1,89 1,89 

Q - 3D 0,31 0,11 0,71 0,81 1,00 1,01 1,05 1,13 1,15 1,40 1,45 1,40 1,44 1,49 1,50 1,53 1,57 1,59 1,54 1,53 1,63 
Tab. 20 : Porovnání pr tok  za shybkou pod Svitavským náhonem 

Pr tok shybkou je p ímo závislý na odtoku z obou odleh ovacích komor. Vzhledem ke 
konstantnímu odtoku v 1D modelu je pr h k ivky pr tok  plynulejší. 
 
Pr h pr tok  v 1D a 3D matematickém modelu byl v uzlu navazujícím na RN Jeneweinova 
velmi podobný. V 1D modelu je nedostate ný v ešení hydraulicky složit jších objekt , jako 
jsou v tomto p ípad  odleh ovací komory, zejména pokud je p epad z OK osazen nap . 
eslemi, štítovým odd lova em, nornou st nou, atd.. Dále je u 1D modelu omezené zadávání 

tvarov  složit jších objekt . Reten ní nádrž v reálné podob  nelze do 1D matematického 
modelu zadat. Další nevýhoda 1D matematických model  je zadávání regulací, kdy lze 
regulaci nastavit pomocí pr tokové k ivky v navazujícím úseku. Tuto k ivku musíme p i 
zadání do modelu ur it a pr tok daným úsekem potom není propojen s výpo tem, neprojevuje 
se na n m zp tné vzdutí atd. Pokud regulaci zadáme maximálním pr tokem v úseku, pak je 
pr tok v tomto úseku se íznut, jak je to patrné na odtocích z obou OK.  
Nejv tší rozdíl mezi ob ma modely byl v profilu p epadu z OK-B do Svratky, což je s nejv tší 
pravd podobností zp sobeno práv  odlišným zadáním odleh ovacích komor.  
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5.3 Výsledky 3D matematického modelu
Posouzení uzlu v okolí reten ní nádrže Jeneweinova bylo provedeno ve výpo tovém 
prost edku Flow 3D, který umož uje vyšet it rychlostní pole, rozložení tlak , pohyb ástic a 
mnoho dalších ukazatel  d ležitých pro správný návrh a posouzení objekt  na stokových 
sítích. Tvorba matematického modelu je detailn ji popsána v kapitole 4.3. Matematický 
model RN Jeneweinova. Výsledky z matematického modelu byly použity jako pom cka p i 
návrhu reten ní nádrže.  
 

Odleh ovací komora OK-B   
Odleh ovací komora OK-B umíst ná na kmenové stoce B je odleh ovací komora 
s oboustranným bo ním p epadem. P epadová hrana do reten ní nádrže je osazena níže než 

epadová hrana do Svratky. Na odtoku z odleh ovací komory je hradidlo, regulující odtok 
z odleh ovací komory. Maximální požadovaný odtok dále do stoky B je 1,76 m3/s. Maximální 

ítok na odleh ovací komoru p i 2-leté srážce je 7,0 m3/s. 
V rámci matematického modelu bylo posouzeno proud ní v odleh ovací komo e, správné 
nastavení výšky p epadových hran a správné nastavení regula ní armatury. 
Aby bylo docíleno požadovaného odtoku z odleh ovací komory, bylo provedeno n kolik 
simulací s r zným nastavením výšky št rbiny pod hradidlem. Požadovaný maximální odtok 
1,76 m3/s  z OK byl docílen p i velikosti št rbiny 45,0 cm. P i tomto nastavení je rychlost 
proud ní pod št rbinou 4,5 m/s.  
Pr h pr tokové k ivky pod št rbinou závisí na stavu hladiny v odleh ovací komo e. 
Maximální odtok z OK je pak docílen p i hladin  t sn  pod p epadovou hranou do Svratky. 
Vysoké rychlosti pod regula ní armaturou si vyžádají její náro jší konstruk ní ešení.  

i p epadu p es ob  hrany odleh ovací komory dochází k nedokonalému p epadu. Na stran  
epadu do reten ní nádrže je to zp sobeno nátokem do žlabu, který je umíst n kolmo na 
epadový paprsek. Na stran  k Svratce, je to zp sobeno plochostí celého území a návazností 

na hladinu vody v ece. 
i p epadu do reten ní nádrže je patrný p evažující proud odpadní vody sm rem 

k nátokovému žlabu do RN. P i tomto p epadu jsou využívány p evážn  2/3 p epadové hrany. 
i v toku do nátokového žlabu je výrazn ji namáhána pravá hrana nátoku, pro lepší 

hydraulickou funkci nátoku by bylo vhodné zvolit její zaoblení, i zkosení. 

Odleh ovací komora OK-Kn 
Odleh ovací komora OK-Kn je umíst na na stoce Kn na Komárovském náb eží. Stejn  jako 
OK-B je to odleh ovací komora s oboustranným bo ním p epadem. P epadová hrana do 
reten ní nádrže je osazena níže, než p epadová hrana do Svitavského náhonu. Na odtoku 
z odleh ovací komory je hradítko regulující odtok z odleh ovací komory. Maximální 
požadovaný odtok dále ke shybce pod Svitavským náhonem je 0,07 m3/s. Maximální p ítok 
na odleh ovací komoru p i 2-leté srážce je 1,2 m3/s. 
V rámci matematického modelu bylo posouzeno proud ní v odleh ovací komo e, správné 
nastavení výšky p epadových hran a správné nastavení regula ní armatury. 

epad v OK-Kn, je stejn  jako v OK-B nedokonalý, odtok z odleh ovací komory je 
ovliv ován soutokem žlab , kde p evládá pr tok z OK-B a odtok z OK-Kn je díky tomu 
vzdutý. 
Vzhledem k pom ru pr tok  a regulovanému odtoku na shybku pod Svitavským náhonem je 
OK-Kn v celém uzlu v okolí RN Jeneweinova mén  významná a nedochází na ní k žádným 
hydraulickým problém m. Jediným kritickým místem v této odleh ovací komo e m že být 
regulovaný odtok, kde je požadováno p evád t maximáln  70 l/s. Aby tohoto pr toku bylo 
docíleno, byla stanovena velikost št rbiny na odtoku z OK pouze 10,0 cm. 
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Shybka na stoce B pod Svitavským náhonem 
Shybka pod Svitavským náhonem je limitující místo pro odtok z odleh ovacích komor. 
Shybka je dvouramenná, s tím že se jedná o kruhový profil o DN 2400, který je p ezd n na 
dv  odd lené poloviny. Nátok do shybky není proveden jako klasické sestupné rameno, ale je 
proveden pomocí šachty podobné spadišti. V tomto nátoku pak vznikají výrazn  vyšší 
rychlosti proud ní než ve zbytku shybky a je omezen maximální pr tok ve shybce. 

Nátokové žlaby a soutok žlab  
Nátokové žlaby z obou odleh ovacích komor mají rozm ry 1,6 x 1,0 m ( OK-Kn ) a 1,8 x 1,2 
m ( OK-B ) a jsou na nich umíst ny lapáky št rku. Soutok žlab  z OK-B a OK-Kn se nachází 
hned za lapáky št rku na obou p ítokových žlabech. Za soutokem žlab  za íná sestupná ást 
nátokového žlabu do RN. P epad z OK-B p evažuje na soutoku žlab  nad p ítokem z OK-Kn. 

i stejném zatížení obou povodí odleh ovacích komor bude z OK-B p epadat v tší množství 
odpadní vody a bude docházet k vzdouvání do nátokového žlabu z OK-Kn.    

Nátokový žlab do RN 
Nátokový žlab o rozm rech 2,2 x 1,2 m musí p ekonat výškový rozdíl cca 15,0 m od soutoku 
žlab  po tangenciální nátok do vnit ního reten ního prostoru. Tento výškový rozdíl zp sobuje 
vznik rychlostí ve spodní ásti nátokového žlabu kolem 12,0 m/s. Vzhledem ke složitým 
hydraulickým podmínkám ve žlabu bylo provedeno n kolik návrh  tvaru nátokového žlabu. 
Byl posuzován obdélník o rozm rech (2,2 x 1,2 m), kruh (pr r 1,8 m) a obdélník se 
skosenými rohy (2,2 x 1,2 m se skosení v každém rohu o rozm ru 0,2x0,1m). 
Z výsledk  jednotlivých posuzovaných stav  vyplývá, že nejvhodn jší tvar pro nátokový žlab 
je obdélník se skosenými rohy. Jednak jsou v tomto p ípad  ve žlabu nejnižší rychlosti 
proud ní a navíc rychlostní pole ve žlabu je utvo eno tak, že p i st nách nátokového žlabu 
jsou výrazn  nižší rychlosti, než ve st edu proudu. Z toho d vodu se p edpokládá, že nebude 
docházet takovému opot ebení st n nátokového žlabu, jak by tomu bylo v ostatních 

ípadech. 

Proud ní ve vnit ní retenci 
Ve vnit ní retenci dochází vlivem tangenciálního nátoku k rota nímu proud ní s obvodovou 
rychlostí proudu, která se p i stoupající hladin  snižuje. To má docílit transportu zne išt ní do 
st edu vnit ní retence, kde se nachází erpací jímka, ze které se p erpává odpadní voda zp t 
do stokové sít . Na proud ní ve vnit ní retenci má velký vliv nátok ve dn  nádrže, který 

ivádí do prostoru vnit ní retence odpadní vodu o velkých rychlostech (kolem 10 m/s).  
 
Rychlost proud ní se vzr stající výškou v retenci klesá. P i napln ní vnit ní retence se 
rychlost proud ní u hladiny pohybuje mezi 1,0 – 1,5 m/s. To zajistí, že se ást zne išt ní 
(p evážn  pevné ástice) zadrží v prostoru vnit ní retence a bude od erpáno ze st edové 
jímky. P i výpo tu byly použity i r zné modely turbulence. Výsledky p i použití jednotlivých 
model  byly však shodné.   

Spadišt  mezi vnit ní a vn jší retencí 
Po napln ní vnit ní retence dojde k p epadu odpadní vody do vn jší retence p epadovými 
okny umíst nými ve spadišti. Tato okna jsou osazena níže, než ostatní p epadová okna a mají 
za úkol vytvo it ve vn jší retenci vodní polštá  p ed p epadem z ostatních oken. Ve spadišti 
jsou umíst ny rozrážecí desky pro utlumení energie p epadající odpadní vody.   
V matematickém modelu bylo provedeno n kolik simulací s r znými variantami umíst ní 
rozrážecích desek pro pr toky ve spadišti od 0,0 – 6,0 m/s. Bylo zvoleno takové rozmíst ní 
desek, aby p epadající voda nepropadala bez utlumení až na dno spadišt  p i jakémkoliv 
pr toku v posuzovaném rozmezí. Vyšší pr toky by ve spadišti nem ly nastat, nebo  kapacita 
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elivných oken je 5,0 m3/s.  
Matematický model byl využit i pro pot eby statického návrhu rozrážecích desek, kdy byly 
použity tlaky od dopadající odpadní vody na jednotlivé desky. 
 
 

Proud ní v uzlu RN Jeneweinova 
 

 
Obr. 5 : P ehled proud ní v celém uzlu Jeneweinova 

Na výše uvedeném obrázku je patrné rozložení rychlostí v celém kanaliza ním uzlu p i 
reten ní nádrži Jeneweinova. Je zde dob e patrný útlum rychlostí za OK-B, který je zp soben 
snížením pr to né kapacity potrubí vlivem tlakového režimu ve shybce pod Svitavským 
náhonem. 
Dále je zde patrný p evažující pr tok v nátokovém žlabu z OK-B a ovlivn ní žlabu z OK-Kn, 
kde se rychlosti proud ní pohybují pod 1,0 m/s.   

6 Možný sm r dalšího výzkumu 
Jak již bylo v pr hu práce zmín no, tak by veškeré matematické modely m ly být 
kalibrované a verifikované, na základ  m ení IN-SITU. P i návrhu dosud neexistujících 
objekt  nelze toto m ení provést, p esto je vhodné výsledky matematického modelu po 
realizaci t chto objekt  ov it. Tato m ení p ináší významné informace a zkušenosti o 
nastavení matematických model  pro další praxi. 
Na reten ní nádrži Jeneweinova, bude po jejím dokon ení probíhat ov ovací m ení, které 
bude vyhodnocovat dopad reten ní nádrže na její povodí a na napojené toky. Tato m ení 
bohužel nebylo možno pro pot eby práce využít z d vodu dlouhé doby výstavby vlastní 
reten ní nádrže – plánované dokon ení stavebních prací 09/2013. Po tomto dokon ení je 
pot eba ješt  dostate  dlouhé období pro získání relevantních výstup  z instalovaných 

rných bod . 
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7 Záv r a diskuze  
Cílem této diserta ní práce bylo ov it možnost využití 3D matematických model  proud ní 
kapalin ve vodohospodá ské praxi. K tomuto ú elu byla použita reten ní nádrž Jeneweinova 
budovaná na soutoku Svratky a Svitavského náhonu. Tato reten ní nádrž má za úkol 
zachycovat p epadající deš ové události a tím snížit vnos zne išt ní z jednotné kanalizace do 
Svratky a Svitavského náhonu. Reten ní nádrž byla navržena na základ  1D matematického 
modelu stokové sít  m sta Brna v rámci Generelu odvodn ní m sta Brna. Pro pot ebu návrhu 
reten ní nádrže byl rovn ž Laborato í vodohospodá ského výzkumu Ústavu vodních staveb 
FAST VUT Brno postaven fyzikální model reten ní nádrže v délkovém m ítku 1:10. Tyto 

edpoklady byly ideální, pro ov ení využití 3D matematických model  v praxi. 
 
Z d vodu vzájemného ovlivn ní objekt  na stokové síti v blízkosti reten ní nádrže nebyla 
pomocí 3D matematického modelu posouzena pouze samotná reten ní nádrž, ale celý 
kanaliza ní uzel v jejím okolí. Posouzení pomocí 3D modelu se týkalo odleh ovacích komor 
na kmenové stoce B a na stoce Kn, dále byla posouzena shybka pod Svitavským náhonem, 
která limituje odtok odpadní vody z celého uzlu. V návaznosti na odleh ovací komory byla 
matematickým modelem posouzena i eka Svratka a Svitavský náhon, ve kterých byl 
simulován stav odpovídající jednoletému pr toku. Bez tohoto rozsahu by nebylo možné 
posoudit komplexní funkci celého systému, tzn. propojení tok  s kanaliza ním systémem.  
Posouzení celého uzlu ve stejném rozsahu nebylo možné dosáhnout pomocí fyzikálního 
modelu, nebo  by to kladlo velké prostorové a finan ní nároky. Sou asn  by nebylo možné 
dodržet pravidla fyzikálního modelování a to zejména vhodn  použitá a m itelná m ítka 
jednotlivých objekt . Jednotlivé posuzované objekty mají velmi odlišné rozm ry, nap . 
reten ní nádrž má pr r 35,0m, oproti tomu odtok z odleh ovací komory Kn je o DN 500. 
V ohledu na r zná pot ebná m ítka pak nelze spojit model reten ní nádrže s modelováním 
obou odleh ovacích komor a kanaliza ní shybky. Stejný problém pro posouzení celého uzlu 
fyzikálním modelem je v r zných pr tocích. Nap . regulovaný odtok z OK-Kn je pouze 70 l/s, 
oproti p ítoku do OK-B, který je až 6 m3/s. Tento problém byl v matematickém modelu 
vy ešen v tším po tem výpo tových m ížek o r zné velikosti bun k, díky n muž bylo 
docíleno požadované podrobnosti jednotlivých objekt  a zárove  byla zachována asová 
náro nost a stabilita výpo .   

i porovnání 3D matematického a fyzikálního modelu tedy byly porovnávány pouze stavy, 
které byly v obou modelech totožné (rychlost pln ní nádrže, proud ní ve vnit ní retenci a 
v nátokovém žlabu). 
 
Z výsledk  porovnání 3D matematického a fyzikálního modelu vyplývá, že proud ní, jak 
v nátokovém žlabu, tak ve vnit ní retenci, má v jednotlivých m ených svislicích v obou 
modelech podobný pr h, ale odchylky v m ení na obou modelech dosahují v pr ru 7% 
- 35% (viz. kapitola 5.1). Navíc jsou rychlosti v matematickém modelu blíže st edu nádrže 
nižší než ve fyzikálním modelu, dále od st edu nádrže jsou naopak rychlosti v matematickém 
modelu vyšší než v modelu fyzikálním.  
 Tyto odchylky mohou být zp sobeny r znými drsnostmi ve fyzikálním a matematickém 
modelu. Ve fyzikálním modelu je i p es použití velmi hladkého materiálu hodnota 

epo teného sou initele drsnosti n=0,09s/m1/3, zatímco sou initel drsnosti u reálného betonu 
se uvažuje n=0,014s/m1/3. V matematickém modelu byly zadány drsnosti reálné. Dalším 
podstatným ovlivn ním m že být již výše popsaná neúplnost fyzikálního modelu a tudíž 
neprovázanost s proud ním v okolí nádrže. Takovéto zkreslení by se nejvíce projevovalo 
v proud ní v nátokovém žlabu. 
Porovnání pln ní reten ní nádrže, což je v podstat  objemová úloha, bylo v obou modelech 
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shodné. Rozdíl byl ve tvaru hladiny ve vnit ní retenci, hlavn  p i malých hloubkách pln ní, 
kdy ve fyzikálním modelu byla hladina více trychtý ovitého tvaru. Tento jev je s nejv tší 
pravd podobností op t výsledkem r zných drsností v obou modelech a k ov ení reality 
napom že až sledování chování samostatné RN, která se v sou asné dob  dokon uje. 
 

      
 

    
Graf 2:Procentuální znázorn ní odchylek mezi fyzikálním a matematickým modelem v jednotlivých m rných 

profilech 

i porovnání 1D a 3D matematického modelu, bylo posuzováno proud ní v kanaliza ním 
uzlu v okolí reten ní nádrže, jelikož 1D matematický model není schopen detailn ešit 
proud ní uvnit  objekt . Jak nátokový žlab, tak vlastní reten ní nádrž byly v 1D modelu 
zadány pouze zjednodušen . Nátokový žlab byl zadán pomocí rovného úseku o velkém spádu, 
reten ní nádrž pomocí dvou válcových nádrží bez výpl ových beton . Výsledky simulací na 
1D a 3D modelu byly tém  shodné s výjimkou OK-B, kde v 1D modelu došlo k d ív jšímu a 
objemov  v tšímu p epadu do eky Svratky. To je zp sobeno zjednodušeným zadáním 
objekt  v 1D modelu a samostatným zp sobem výpo tu proud ní uvnit  objekt , které má 
oproti 3D modelování velmi omezené možnosti.    
 

žn  jsou používány 1D simula ní modely pro stokové sít , kde je hydraulický výpo et 
proud ní v úseku stokové sít  založen na p edpokladech jednorozm rného pomalu se 

nícího neustáleného proud ní s využitím ídících rovnic. Tyto simula ní modely pro popis 
odleh ovacích komor v tšinou používají rovnici p epadu. Tento p ístup však v n kterých 

ípadech neposkytuje reálné výsledky. Navíc není možné v 1D modelech detailn  popsat 
tvarov  složit jší objekty v etn  všech za ízení.  

i simulaci objektu prost edky CFD lze do použitého programu detailn  zadat geometrii 
simulovaného objektu, jako jsou vnit ní rozm ry a tvar objektu, poloha a tvar p elivné hrany, 
nastavení regula ních prvk . Jde o údaje, které nejsou p i použití 1D model  obvykle 
zadávány. 
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Graf 3: Pr rné odchylky v jednotlivých m rných profilech mezi 1D a 3D modelem 

3D matematické modely proud ní jsou tedy vhodným dopl kem 1D matematických model . 
Možností jak využít p edností 3D model  proud ní v posuzování v tších odvod ovaných 
území je výpo et d ležitých objekt  detailním hydraulickým výpo tem s využitím prost edk  
CFD a implementování t chto výsledk  zp t do 1D matematického modelu. 
 

 
Obr. 6:Kombinace 1D a 3D modelování 

Na obr. 56 je znázorn no vývojové schéma, jež umož uje využít CFD prost edk  pro simulaci 
proud ní v d ležitých objektech stokových sítí v kombinaci s 1D simula ními modely pro 
stokové sít .  
Výsledky kalibrovaného 1D modelu jsou použity jako okrajové podmínky pro pot eby 3D 
modelu a výsledky detailního výpo tu objektu jsou pak zp tn  zadány do 1D simula ního 
modelu stokové sít  ve form  vnit ní okrajové podmínky, kde zp esní výpo et detailn  
posuzovaného objektu. 
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Do budoucna lze p edpokládat stále ast jší využití 3D simula ních model  pro posuzování 
objekt  m stského odvodn ní, nebo  s pomocí trojrozm rného modelování lze o chování 
simulovaného objektu získat ucelenou adu informací, kterou je možné použít pro 
optimalizaci návrhu opat ení nutných k dosažení požadované shody simulace s realitou u 
daného objektu z hlediska kvantity a kvality odleh ovaných vod v interakci se stokovou sítí a 
recipientem. 
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Abstrakt
Tato práce se zabývá využitím 3D matematických model  proud ní kapalin ve 
vodohospodá ské praxi. Pomocí 3D matematického modelu byla detailn  posouzena reten ní 
nádrž Jeneweinova, která je umíst na na jednotné stokové síti m sta Brna a je d ležitým 
objektem m stského odvodn ní. Reten ní nádrž má za úkol ochránit vodní tok Svratka a 
Svitavský náhon p ed vnášením zne išt ní z kanaliza ní sít  v dob  srážkových událostí. 
V sou asnosti je p i deš ových událostech do eky odleh ována v odleh ovacích komorách 
odpadní voda, která bude primárn  zachycena v reten ní nádrži. Reten ní nádrž Jeneweinova 
je pro posouzení vhodná zejména tím, že její pot eba vznikla na základ  Generelu odvodn ní 

sta Brna s využitím 1D matematického modelu. Dalším faktorem byl fyzikální model, 
který byl pro pot eby jejího návrhu sestaven v LVV ÚVST FAST VUT v Brn . V neposlední 
ad  bude v okolí reten ní nádrže instalováno reálné m ení na stokové síti, kterým bude 

možné ov it dosažené výsledky p edkládané v p edm tné práci. 
Matematický model „Reten ní nádrže Jeneweinova“ byl vytvo en v softwaru FLOW-3D. 
FLOW-3D je univerzální CFD (Computational Fluid Dynamics) software pro výpo et 
proud ní tekutin v ustáleném i neustáleném režimu a využívá výpo tové techniky k ešení 
pohybových rovnic tekutin. Tento software se využívá p evážn  pro výpo ty hydrauliky 
kapalin, proud ní plyn  a pro výpo ty p enos  tepla. 
Výsledky 3D matematického modelu byly v p edm tné práci porovnány s hodnotami ve 
fyzikálním a 1D matematickém modelu.  

Abstract
This work deals with the use of 3D mathematical models of fluid in water management 
practice. Using 3D mathematical model was assessed retention tank Jeneweinova, which is 
situated on a sewer network of the city of Brno and is an important object of urban drainage. 
Retention basin designed to keep overflow from CSO chambers to Svratka and Svitavský 
náhon during storm events. Retention tank Jeneweinova is suitable for the assessment, 
because tank was designed bassed the Master Plan drainage of Brno using 1D mathematical 
model. Another factor was the physical model, which was build in LVV Vin FAST BUT. And 
finally, near the retention tank will be installed measurement on the sewerage network, which 
will be able to verify the results whitch has been predicted in this work. 
Mathematical model of retention tanks Jeneweinova was build in software FLOW-3D. 
FLOW-3D is a general purpose CFD (Computational Fluid Dynamics) software for flow of 
fluid in steady and unsteady mode and uses computational techniques to solve the equations 
of motion of fluids. This software is mainly used for the calculation of hydraulic fluids, gas 
flow and heat transfer simulations. 
Results from 3D mathematical model has been compared with the values in the physical and 
1D mathematical model. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


