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1. Úvod 

V současné době, kdy se zvyšují legislativní požadavky na kvalitu vod, rostou 

i nároky na jejich sledování. Takovéto sledování ať už vod povrchových, srážkových 

nebo podzemních, nazýváme monitorováním či monitoringem. Z tohoto důvodu 

dochází ke zvýšené poptávce po měřicích systémech. Důležitými hodnotami pro 

pozorování se staly výjimečné i opakované průtoky dosahující výrazných výkyvů 

vzhledem k danému měsíci, dni, či hodině. Na vodním toku jsou zaznamenávány stavy 

v jarních měsících, kdy dochází k tání sněhu, a také stavy při dešťových srážkách, které 

jsou zároveň významné pro kanalizace. V kanalizačním řadu jsou monitorovány 

průtoky s velkou mírou rozkolísání. Od těch největších, zastoupených maximálním a 

kapacitním průtokem, pozorovatelných za deště, po průtoky velmi malé (balastní), 

pozorovatelné zpravidla v noci. Vody balastní jsou vody, které se dostávají do 

kanalizace její netěsností. Stávají se tedy nepříznivým faktorem odpadních vod. 

Čtenář bude níže v textu seznámen s druhy zařízení použitelných k monitorování, 

a to od měrných přelivů k měrným žlabům, tedy s konstrukcemi, které svojí instalací 

vyvolávají vzdouvání hladiny vody ve směru protiproudně od místa osazení. Ty budou 

popsány v kapitolách 2.1 až 2.4, včetně některých vybraných druhů známějších a více 

prozkoumaných zařízeních typu - měrný žlab a přeliv. Tyto informace jsou obecného 

charakteru a jsou převzaté z citované literatury. Vše výše zmíněné je součástí obsahu 

teoretické části. V experimentální části bude řešena problematika týkající se veškerých 

úkonů nezbytných pro instalaci přelivů do potrubí a funkčnost zařízení v laboratoři 

i mimo ni. Popis laboratoře samotné včetně měřicí tratě, dále také způsob měření, 

vyhodnocení naměřených dat a výsledky měření. 

Na základě zadání této práce požadující přesné měření provozních průtoků, jak 

malých tak velkých a za nízké míry nejistoty byly experimentálně v Laboratoři 

vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení 

technického v Brně zkoumány tři typy měřících zařízení – kombinované ostrohranné 

přelivy. Odlišující se od sebe středovým úhlem Měření bylo prováděno v kruhovém 

potrubí instalovaném v měrném žlabu, napojeném na hydraulický okruh laboratoře. 

Součástí výzkumu byla i modelová simulace zanesení prostoru před předmětnými 

přelivy sedimentujícími nečistotami. 
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2. Měření průtoků v profilech s volnou hladinou 

Slouží ke shromažďování průtočných dat daného profilu. V kanalizačním řadu je 

monitorování zaváděno z důvodu sledování balastních vod, které jsou označovány jako 

QB, tyto vody vznikají například netěsností potrubí nebo pronikáním podzemní vody do 

kanalizační sítě, to vede k nepříznivému ovlivnění složení městských odpadních vod 

nařeďováním. Z hlediska kapacity potrubí nabývají tyto vody hodnot okolo (10 až 15) 

% z denního průtoku Qd. [5] Monitoring stokových sítí zároveň vede k přesnější 

kalibraci a verifikaci generelu odvodnění měst, který je součástí územně plánovací 

dokumentace. V extravilánu se setkáme s měřením průtoků z hlediska hydrologické 

bilance. [3] U vodních hrází sledováním objemového průsaku, a ve vodárenství zase 

s měřením ve vodárenských objektech. 

2.1 Měrné přelivy 

Díky své jednoduchosti a spolehlivosti patří měrné přelivy mezi nejčastěji 

používané typy měřicích zařízení. Používají se pro měření vod s nízkou koncentrací 

suspendovatelných látek, které by se mohly usazovat v místě před přelivnou hranou. 

Kumulace těchto látek by mohla mít nepříznivý vliv na měření. Nejčastěji volenými 

materiály ke zhotovení přelivu jsou: nerezová ocel, plast, beton. Zvolení materiálu je 

závislé na druhu konstrukce a její funkci. Z hlediska svých konstrukčních parametrů se 

můžeme setkat s velice rozmanitým rozdělením přelivů. 

Obecně lze rozdělit přelivy dle tloušťky: 

 ostrohranných přelivů, 

 jezových přelivů (příčný průřez má tvar obdélníkový, 

lichoběžníkový), 

 přelivů se širokou korunou, 

 případně některých zvláštních typů jako je například šachtový 

nebo boční přeliv. 

Dle ovlivnění přepadového množství dolní vodou: 

 dokonalý přepad, 

 nedokonalý přepad. 
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Dle polohy přelivné hrany: 

 čelní, 

 boční, 

 šikmé, lomené, křivočaré. 

Dále mohou být přelivy pevné, pohyblivé, nebo může být přepad vody ovlivněn 

bočním zúžením. U těchto konstrukcí se můžeme setkat i s pojmem proudnicová 

přelivná plocha. Ta nastává v případě, že je tvar přepadové konstrukce přizpůsoben 

tvaru přepadového paprsku přes ostrou hranu. Proudnicové plochy se člení na přelivné 

plochy: 

 tlakové, 

 bezpodtlakové, 

 podtlakové. 

 

Obr. 2.1 Půdorysné uspořádání přelivů: a) čelní přeliv; b) přeliv šikmý; c) přeliv 

obloukový; d) přeliv lomený; e) boční přeliv.[1] 

Volba vhodného zařízení na měření průtoků je závislá na mnoha ovlivňujících 

faktorech. Hlavním parametrem pro určení místa instalace přelivu a jeho typu je 

dostatečně uklidněná hladina, která se zajišťuje přijatelně dlouhým přímým přívodním 

korytem. Takové koryto nám rovněž zajistí rovnoměrné rozložení rychlosti. Důležitý je 

také rozsah měřených průtoků a přesnost měření. Pro měření průtoků se zásadně 

setkáme s ostrohrannými měrnými přelivy. Ty jsou charakteristické identifikací 

přesného místa odtržení proudu protékající vody od přelivné konstrukce. 
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2.2 Ostrohranné přelivy standardní 

K ostrohranným přelivům standardním můžeme zařadit všechny konstrukce, 

u kterých je tloušťka přelivné stěny t: 

t < 0,66 h, 

 kde h je přepadová výška (výška přepadového paprsku), což je převýšení hladiny nad 

nejnižším místem přelivné hrany. [1]
 
Tato tloušťka neovlivňuje tvar přepadového 

paprsku jako tomu je u jiných přepadových těles. Všechny tyto konstrukce jsou díky 

svým jednoznačným rozměrovým parametrům velice často využívány k měření 

průtoků, to vede k jejich přesnému experimentálnímu ověření. U takových to konstrukcí 

dochází k zavzdušnění spodního líce přepadového paprsku, což nám zajistí stabilitu 

měřícího systému. Vlivem zavzdušnění dojde k vyrovnání tlaků nad a pod přepadovým 

paprskem. V případě že by se tak nestalo, docházelo by ke vzniku pulzací právě těmito 

rozdílnými tlaky. 

Obdélníkový ostrohranný přeliv bez bočního zúžení a zavzdušněným prostorem pod 

přepadovým paprskem se nazývá Bazinův přeliv a je základním typem ostrohranných 

měrných přelivů. [1] Bazin odvodil rovnici pro výpočet přepadového množství 

z rovnice volného výtoku kapaliny otvorem ze svislé stěny. Tato rovnice se využívá 

i při výpočtech dalších typů přelivů. V případě, kdy dochází k přepadu vody přes 

svislou přelivnou stěnu. Ten nastává ve stavu, kdy je v potrubí překážka (svislá stěna), 

ta vzdouvá vodu a voda přes ni přepadá. Výpočet probíhá podle rovnice: 

     √     ⁄   (2.1)  

 

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

přítokové rychlosti. Jeho výpočet se provádí dle: 

 
  (      

     

 
) [      (

 

    
)
 

], 
(2.2)  
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Obr. 2.2 Bazinův přeliv 

 Ostrohranné přelivy s bočním zúžením jsou vhodné pro zaznamenávání velmi 

malých průtoků. Vzhledem k tvaru průřezu rozeznáváme dva základní typy. První 

z nich je přeliv s výřezem ve tvaru V, druhým typem je přeliv s obdélníkovým výřezem. 

Přelivy s výřezem tvaru V, označované rovněž jako rovnoramenné 

trojúhelníkové přelivy, se od sebe liší hodnotou středového úhlu , který může nabývat 

různých hodnot. Rovnoramenné trojúhelníkové přelivy jsou nejvíce prostudovány. 

Nejznámější trojúhelníkový přeliv je Thomsonův, který má středový úhel  = 90°. 

Výpočet přepadového množství probíhá podle rovnice: 

 
       

 
   

(2.3)  

 

platný za předpokladu že B ≥ 8 h; s1 ≥ 3 h.
 
[1] 

U ostatních trojúhelníkových rovnoramenných přelivů vychází výpočet 

z rovnice pro volný výtok kapaliny otvorem ve svislé stěně: 

 

   √  ∫   
   

 

  
 
 
 

  

 

     

(2.4)  





14 
 

 

Obr. 2.3 Rovnoramenný trojúhelníkový přeliv.[1] 



dosazením rovnice vyjadřující šířku přelivu y v úrovni H-h do rovnice (2.4) a při 

zanedbání vlivu přítokové rychlosti obdržíme rovnici pro přepadové množství přes 

trojúhelníkový přeliv, jak je popsáno v [1]. 

            
 

 
  (2.5)  

 

   √  ∫  
 
 *         

 

 
+
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Dle obrázku (2.3) je patrné, že H = hI. Výška přepadového paprsku bude dále 

značena, jako h. Obdržíme: 

 
    √     

 

 
[
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 ]   

(2.9)  

 
  

 

  
 √  (   

 

 
) 

 
   

(2.10)  

 

součinitel μ ≈ (0,56   0,60) je funkcí μ = f (h,α). Vztah (2.8) můžeme často vidět ve 

tvaru: 

 
    √  (   

 

 
)  

 
   

(2.11)  

 

zavedený součinitel mt nabývá hodnot (0,299  0,320). 

 

Přeliv s obdélníkovým výřezem (Ponceletův), je pro měření malých průtoků 

méně přesný, oproti přelivům trojúhelníkovým. Charakteristické je pro něj: 

B > b, 

výpočet se řídí rovnicí (2.1), zavádí se součinitel mb pro Ponceletův přeliv dle [1]: 

 
   [      

      

 
     (  

 

 
)] [      (

 

  
)
 

]  
(2.12)  

 

pro obdélníkové přelivy ať u Bazinův tak i Ponceletův vznikla řada vzorců [1], od 

různých autorů, pro výpočet m, s výslednými rozdíly < 5 %. 

2.3 Složené měrné přelivy 

 Abychom byli schopni měřit velký rozsah průtoků při zachování potřebné 

přesnosti, je vhodné použít některou z kombinací základních typů ostrohranných 

přelivů. Vytvoříme tak kombinovaný (složený) ostrohranný přeliv. 
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Obr. 2.4 Složený měrný přeliv ze dvou obdélníků. [2] 

Například trojúhelníkový přeliv pro zachycení malých průtoků. Takové průtoky jsou 

charakteristické pro balastní vody. Tyto průtoky jsme schopni měřit od nejmenší možné 

výšky, kde není ovlivněna proudnice povrchovým napětím, až po výšku přepadového 

paprsku v nejvyšším místě trojúhelníkového přepadu. Tuto výšku označujeme jako hp. 

Obdélníkový přeliv s bočním zúžením navazuje na trojúhelníkový přeliv 

s daným vrcholovým úhlem α. Ten se může pohybovat v rozmezí 10° až 100°. Voda 

tedy přepadá jak přes výřez tvaru V tak i obdélníkový. 

 

Obr. 2.5 Složený měrný přeliv.[2] 

Předchozí popis složených měrných přelivů byl zvolen záměrně kvůli jeho využití 

v této práci. Nejedná se však o jedinou možnou variantu složených ostrohranných 

přelivů. Při tvorbě složeného přelivu jsme limitováni pouze naší představivostí 

a funkčním, praktickým využitím ve skutečných podmínkách. Při hledání na internetu 
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za použití klíčových slov: compound = složený; a weir = jez (přeliv), se zobrazí plno 

informací o této problematice, včetně fotodokumentace, případně grafického zpracování 

přelivu. 

 

Obr. 2.6 Složený měrný přeliv. Spodní část tvořena rovnoramenným trojúhelníkem, 

horná navazující část tvořena obdélníkem.[2] 

Různé typy složených přelivů může znamenat i různý přístup k řešení. Obecně lze 

při stanovení průtoku postupovat jako u standardních měrných přelivů. Výpočet průtoku 

přes přeliv vychází z rovnice volného výtoku kapaliny otvorem ve svislé stěny (2.4). 

 

Obr. 2.7 Složený měrný přeliv. Spodní část tvořena rovnoramenným trojúhelníkem, 

horná navazující část tvořena lichoběžníkem.[2] 
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Z diskuze návrhu a kalibrace složených ostrohranných přelivů uvedené pod [2], jsme 

schopni počítat složené ostrohranné přelivy pomocí kombinací rovnic. Pouze za 

předpokladu, že průtoky jsou lineárně provázány, rostoucí průtok plynule přechází 

ze spodního průřezu do horního a naopak. V takovém případě jsme schopni se 

dopracovat k rovnici pro kterýkoliv ostrohranný složený měrný přeliv. Jednou 

z možných variant zapsání rovnice pro složený trojúhelníkový ostrohranný přeliv 

skládající se ze dvou trojúhelníků je dle [2]: 
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)       
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)       
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(2.13)  

kde Cd1 a Cd2 jsou výtokové koeficienty. Rovnice pro výtokové koeficienty může být 

uspořádána jako funkce jednoho výtokového koeficientu Cd. Což umožní zjednodušení 

rovnice (2.13) pro průtok přes složený trojúhelníkový ostrohranný přeliv [2]: 
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kde Cd je jediným výtokovým koeficientem: 
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dále jsou pro výpočty potřebné výtokové koeficienty:  Crd pro pravoúhlé ostrohranné 

přelivy: 
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a Ctd pro trojúhelníkové ostrohranné přelivy. Tento koeficient se pohybuje v rozmezí od 

Ctd = 0,576 až 0,590. Jejich hodnoty závisí také na zvoleném středovém úhlu Pro 

hodnotu středového úhlu °je hodnota koeficientu Ctd 

V úzké návaznosti autoři ve své práci [2] zpracovali experimentální výsledky na 

dalších třech složených ostrohranných přelivech. A to na: 

A. Složený obdélníkový – obdélníkový ostrohranný přeliv (Compound rectangular-

rectangular sharp-crested weir – CRRSC obr. 2.4), 

B. Složený obdélníkový – lichoběžníkový ostrohranný přeliv (Compound 

rectangular-trapezoidal sharp-crested weir – CRTSC obr. 2.5), 

C. Složený trojúhelníkový – obdélníkový ostrohranný přeliv (Compound 

triangular-rectangular sharp-crested weir – CTRSC obr. 2.6), 

D. Složený  trojúhelníkový - lichoběžníkový přeliv (Compound triangular-

trapezoidal sharp-crested weir – CTTSC obr. 2.7). 

V této navazující části byl vypočet koeficientu Ctd zjednodušen a jeho výpočet se 

řídí empirickým vztahem: 

                             . (2.17)  

Pro jednotlivé přelivy byly upraveny vzorce podle geometrického tvaru přelivu: 

ad. A: 
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ad. B: 
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ad. C: 
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ad. D: 
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Laboratorní pokusy s výše popsanými přelivy byly provedeny pro porovnání 

naměřených průtoků s vypočtenými průtoky teoretickými. Pokusy byly prováděny ve 

dvou obdélníkových korytech lišících se délkou, šířkou, výškou i podélným sklonem. 

Poté byl zjišťován poměr naměřených hodnot: hodnotám vypočítaným. Ideálním stavem 

by byl výsledek roven hodnotě 1. Tedy případ kdy jsou průtoky totožné. Pro přelivy 

jsou průměrné hodnoty tohoto poměru: 1,062; 1,033; 1,092 a 1,098. Pro CRRSC přeliv, 

CRTSC přeliv, CTRSC přeliv, a pro CTTSC přeliv. Což je velice dobrý výsledek.
1
 

 

Obr. 2.8 Složený ostrohranný přeliv dle [8]. 

Dalším možným přístupem pro výpočet složeného ostrohranného přelivu na 

(Obr. 2.8) je využití zdroje [8] kde je vzorec uváděn ve tvaru: 
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(2.22)  

Součástí podkladů však nejsou hodnoty součinitele výtoku μ. 

                                                           
1
 Údaje, včetně rovnic (2.13 – 2.21) použitých na předchozích stranách jsou převzaty ze zprávy uvedené 

pod [2]. 
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2.4 Měrné žlaby 

Jsou to všechny konstrukce napevno instalované do potrubí či koryta, které 

vyvolávají svojí instalací přechod z říčního režimu proudění do bystřinného režimu 

proudění. Tento přechod je plynulý a je charakterizován kritickou hloubkou hk. 

Konstrukci využívající tohoto přechodu můžeme z pravidla rozdělit do tří částí: 

 vstupní, 

 hrdla, 

 výstupní. 

 

 

Obr. 2.9 Schéma popisující konstrukční uspořádání měrného Parshallova žlabu.[4]
 

Jednotlivé druhy měrných žlabů jsou od sebe rozlišitelné především odlišným 

tvarem průtočného průřezu hrdla. Na rozdíl od měrných konstrukcí typu přeliv 

nedochází k omezování průtoku vody u dna. V České republice se jedná především 

o žlaby firmy Pars aqua a Venturiho žlaby. Využití měrných žlabů není ovlivněno 

složením vody. Jedná se o konstrukce, které nejsou náchylné k zanášení. Velmi často se 

s nimi můžeme setkat na čistírnách odpadních vod. Zařízení pro snímání hloubky 

proudu mohou být například ultrazvuková čidla umístěna v ose žlabu, pneumatická 
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čidla, tlaková čidla, plováky, instalované spolu s konstrukcí měrného žlabu do měrné 

šachty. Oproti měrným přelivům jsme v případě instalace více omezováni potřebným 

manipulačním prostorem pro osazení konstrukce. 

Společnost PARS Aqua je známá na českém trhu především distribucí 

Parshallových měrných žlabů (Obr. 2.9). Ty se řadí mezi žlaby s dlouhým hrdlem 

a používají se pro měření v místech s vyrovnaným rozsahem průtoků. Mají pravoúhlý 

příčný průřez, šířka a hloubka dna po délce je různá. S tímto typem konstrukce jsme 

schopni měřit průtoky od desetin l/s do řádově několika m
3
/s. [4].  

Venturiho žlab je žlabem bez hrdla. Jeho jednodušší konstrukce obdélníkového 

tvaru, s vodorovným dnem, vyžaduje pro provoz vyšší hodnotu minimálního průtoku. 

Měřicí zařízení musí být umístěno v minimální vzdálenosti 3h, tedy trojnásobku 

přepadové výšky.  Na Venturiho žlabu může být měřen průtok až do 1 m
3
/s. [4] 
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3. Cíle práce a motivace 

Tato práce je rozdělena do dvou částí: 

 Teoretická část (popsána v kapitole číslo 2), 

 Praktická část (obsah kapitoly číslo 4). 

Teoretická část je popsána v předchozích kapitolách. Praktická část této práce se 

zabývá měřením přepadového množství na třech kombinovaných měrných přelivech 

skládajících se vždy ze dvou základních typů přelivů. Tato kombinace byla vždy 

trojúhelníkový přeliv o středovém úhlu  a navazující obdélníkový přeliv. Následovalo 

zpracování získaných dat. Určení závislostí Q/h charakteristik na daném typu přelivu 

a jejich matematického i grafického popsání. Součástí praktické části bylo rovněž 

i matematické porovnání vyhodnocených dat se vzorci uvedenými v teoretické části 

práce. 

Cílem práce bylo vytvoření vhodného měrného přelivu, sloužícího pro měření méně 

vydatných průtoků jako jsou například „noční“ průtoky v kanalizaci. Na druhou stranu 

bylo potřeba navrhnout takovou konstrukci, která by dokázala změřit i extrémní průtoky 

za deště, či průtoky v období tajícího sněhu, tedy v případech kdy může dojít k 100 % 

plnění potrubí. Bylo tedy nutné vytvořit takovou konstrukci, která by nezpůsobila 

ucpání či extrémní vzdouvání vody při těchto průtocích, byla odolná, snadno 

instalovatelná, dokonale těsnící.  
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5. Doporučení pro navazující práce 

Laboratoře Vysokého učení technického v Brně umožnuje ve svých laboratorních 

prostorách provádět měření na modelech. Možným postupem pro pokračování v této 

práci by byl výpočet modelových průtoků na menších profilech DN. V navazujícím 

výzkumu by bylo možné provést experimentální měření a jejich následné 

porovnání s teoretickými výpočty od jiných autorů a přepočty do menších modelových 

měřítek. Takový výzkum by mohl mít vliv na zpřesnění výstupních hodnot a popisoval 

by podrobněji vliv změny geometrických parametrů na průběhu Q/h charakteristik. 
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6. Praktická aplikace 

Společnost KOCMAN envimonitoring s.r.o. se na českém trhu orientuje především 

monitoringu podzemních a povrchových vod, kanalizačních sítí, monitoringu srážek 

a návrhů a realizace lokálních výstražných systémů v ochraně před povodněmi. [7] 

Společnost Kocman envimonitoring s.r.o., požádala Laboratoř vodohospodářského 

výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně 

o spolupráci. Ve věci hydraulického modelového výzkumu a návrhu složeného 

ostrohranného měrného přelivu určeného pro stanovení průtoku balastních vod 

v kanalizačních tratích. Tento výzkum byl z velké části (75 %) financován ze strany 

Jihomoravského inovačního centra formou tzv. inovačních voucherů. 

Výsledkem této spolupráce bylo vytvoření prototypu kombinovaného přelivu DN 

400/60 s tím, že jeho Q/h charakteristika byla stanovená v rámci této předložené 

bakalářské práce. 

 

 

Obr. 6.1 Pohled na prototyp složeného ostrohranného přelivu DN40/60
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7. Závěr 

Práce byla zaměřena na stanovení průtoku přes složené ostrohranné měrné přelivy. 

Tyto přelivy jsou schopné zachytit velký rozsah průtoků od několika desetin, po desítky 

litru za sekundu. V teoretické části byl čtenář seznámen s problematikou měření průtoků 

s volnou hladinou v kanalizačním řadu nebo korytě a měřicích zařízení typu měrný žlab 

a přeliv. S hlavními důvody monitorování průtoků stejně tak i s problémy spojené 

s měřením. Praktická část se zabývala stanovením Q/h charakteristik složených 

měrných přelivů a chováním Q/h charakteristik při změně středového úhlu , který 

nabýval hodnot 90°, 60°, 30°. 

V praxi se často setkáme s místy, vhodnými pro měření průtoku. Z hlediska 

instalace se však pohybujeme ve velice stísněném prostoru. V takovém případě je 

snadné instalovat zařízení typu přeliv. 

Kanalizační řad je omezen svojí kapacitou. Proto je nezbytné uměle nevzdouvat 

hladinu vody při velkých průtocích a zároveň je nutné zachytit i ty nejmenší průtoky. 

Z tohoto důvodu je účinným řešením použití složeného ostrohranného měrného přelivu.  
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9. Seznam použitých symbolů a zkratek 

Označení Popis Jednotka 

A parametr popisující funkční závislost mocninné funkce [-] 

B parametr popisující funkční závislost mocninné funkce [-] 

b1 šířka přelivné hrany horního výřezu [m] 

b2 šířka dolního přelivu v jeho nejvyšší hloubce [m] 

C parametr popisující funkční závislost polynomu druhého stupně [-] 

Cd globální koeficient výtoku [-] 

Cd1 dílčí koeficient výtoku [-] 

Cd2 dílčí koeficient výtoku [-] 

Crd výtokový součinitel pro pravoúhlé ostrohranné přelivy [-] 

CRRSC složený obdélníkový – obdélníkový ostrohranný přeliv [-] 

CRTSC složený obdélníkový – lichoběžníkový ostrohranný přelivu [-] 

Ctd výtokový součinitel pro trojúhelníkové ostrohranné přelivy [-] 

CTRSC složený trojúhelníkový – obdélníkový ostrohranný přeliv [-] 

CTTSC složený  trojúhelníkový - lichoběžníkový přeliv [-] 

D parametr popisující funkční závislost polynomu druhého stupně [-] 

E parametr popisující funkční závislost polynomu druhého stupně [-] 

g tíhové zrychlení [m/s
2
] 

h výška přepadového paprsku [m] 

H hloubka vody před přelivem [m] 

hI hloubka vody v horním průřezu [m] 

h2 hloubka vody v celém průřezu [m] 

hk kritická hloubka [m] 

hlab. výška přepadového paprsku odečtena v laboratoři [m] 

hlom hloubka změny průřezu [m] 

hp polovina výšky průřezu [m] 

hprům. průměrná hodnota laboratorní výšky přepadového paprsku [m] 

m Bazinův součinitel přelivu [-] 

mb součinitel Bazinova přelivu [-] 

mt součinitel přelivu rovnoramenného trojúhelníku [-] 

n1 poměr mezi Qmin a Qlom [-] 
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Označení Popis Jednotka 

n2 Poměr mezi Qmin a Qmax [-] 

Q hledaný průtok [m
3
/s] 

QB průtok balastních vod [m
3
/s] 

QD průměrný denní průtok [m
3
/s] 

Qlab laboratorní průtok [m
3
/s] 

Qlab.prům. průměrný laboratorní průtok [m
3
/s] 

Qreg regresní průtok [m
3
/s] 

Q-t90 
označení Q/h charakteristiky teoretických výpočtů od [2], pro 

DN 400/90 
[-] 

Q-t60 
označení Q/h charakteristiky teoretických výpočtů od [2], pro 

DN 400/60 
[-] 

Q-t30 
označení Q/h charakteristiky teoretických výpočtů od [2], pro 

DN 400/30 
[-] 

R
2
 hodnota spolehlivosti regrese [-] 

s výška přelivné konstrukce za přepadem [m] 

S0 hodnota reziduálního součtu čtverců [m
6
/s

2
] 

S
2
 míra odchýlení naměřených hodnot od bodů regresní funkce [-] 

s0  svislá odlehlost [m] 

s1 výška přelivné konstrukce před přepadem [m] 

α středový úhel trojúhelníkového přelivu [°] 

β podélný sklon měrného žlabu [°] 

90_Dolní označení dolní Q/h charakteristiky DN400/90 [-] 

90_Horní označení horní Q/h charakteristiky DN400/90 [-] 

60_Dolní označení dolní Q/h charakteristiky DN400/60 [-] 

60_Horní označení horní Q/h charakteristiky DN400/90 [-] 

30_Dolní označení dolní Q/h charakteristiky DN400/30 [-] 

30_Horní označení horní Q/h charakteristiky DN400/90 [-] 
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10. Seznam příloh  

P1 Tabelární zpracování naměřených dat, 

 P1/1 Výpočty pro DN400/90 dolní, s kontrakcí, 

 P1/2 Výpočty pro DN400/90 horní, s kontrakcí, 

 P1/3 Výpočty pro DN400/90 dolní, bez kontrakce, 

 P1/4 Výpočty pro DN400/90 horní, bez kontrakce, 

 P1/5 Výpočty pro DN400/90 dolní, sloučené, 

 P1/6 Výpočty pro DN400/90 horní, sloučené, 

 P1/7 Výpočty pro DN400/60 dolní, s kontrakcí, 

 P1/8 Výpočty pro DN400/60 horní, s kontrakcí, 

 P1/9 Výpočty pro DN400/60 dolní, bez kontrakce, 

 P1/10 Výpočty pro DN400/60 horní, bez kontrakce, 

 P1/11 Výpočty pro DN400/60 dolní, sloučené, 

 P1/12 Výpočty pro DN400/60 horní, sloučené, 

 P1/13 Výpočty pro DN400/30 dolní, s kontrakcí, 

 P1/14 Výpočty pro DN400/30 horní, s kontrakcí, 

 P1/15 Výpočty pro DN400/30 dolní, bez kontrakce, 

 P1/16 Výpočty pro DN400/30 horní, bez kontrakce, 

 P1/17 Výpočty pro DN400/30 dolní, sloučené, 

 P1/18 Výpočty pro DN400/30 horní, sloučené, 

 P1/19 Porovnání výpočtů pro DN400/90; DN400/60; DN400/30, 

P2 Grafické zpracování naměřených dat, 

 P2/1 Graf DN400/90, sloučené, 

 P2/2 Graf DN400/60, sloučené, 

 P2/3 Graf DN400/30, sloučené, 

 P2/4 Graf DN400/90,60,30; sloučené, 

 P2/5 Graf DN400/90, 60, 30; porovnání, 

P3 Dokumentace/fotodokumentace. 

 

 


