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1  ÚVOD 

 

1.1 OBECNÝ ÚVOD 

 

V posledních 20 letech došlo v České republice (a obecně ve střední Evropě) ke 

zvýšenému výskytu extrémních povodňových událostí, při nichž dochází ke ztrátám lidských 

životů a rozsáhlým škodám na životním prostředí i na majetku. Jako reakce na tyto události 

jsou, jako součást komplexních protipovodňových opatření, navrhovány a budovány i 

ochranné zemní hráze podél vodních toků. 

Poruchy zemních hrází vzdouvajících trvale či dočasně vodu však mohou, stejně jako 

povodně samotné, způsobit rozsáhlé ekonomické škody, ekologické katastrofy i ztráty na 

lidských životech. Snahou je proto maximalizovat spolehlivost těchto konstrukcí nejen v 

běžných podmínkách, ale zároveň při extrémních hydrologických situacích. Protipovodňovou 

ochranou se komplexně zabývá riziková analýza záplavových území, např. [Říha a kol, 

2005]. Jedním z dílčích podkladů pro rizikovou analýzu záplavových území je i stanovení 

pravděpodobnosti porušení ochranných hrází prouděním podzemní vody. 

Zemní hráze a jejich podloží jsou v průběhu povodňové epizody mimo jiné zatíženy 

prouděním podzemní vody. Téměř 40% všech známých poruch zemních hrází bylo 

způsobeno filtračními deformacemi [Fry, 2007], které vyvolalo proudění vody v tělese hráze 

nebo v jejím podloží. V průběhu povodňových událostí jsou obvykle zemní hráze (zejména 

ochranné hráze a hráze suchých nádrží) zatíženy rychlým nástupem hladiny. Extrémní vnější 

zatížení je doprovázeno průsakem vody do tělesa hráze a jejího podloží. Vznikající objemové 

zatížení může v různém rozsahu způsobit změnu struktury, hydraulických a mechanických 

vlastností hráze i podloží. Tyto změny mohou být příčinou vzniku filtračních deformací a 

následně může dojít k celkové ztrátě stability konstrukce vedoucí k její poruše, případně 

k její úplné destrukci. 
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1.2 TERMINOLOGIE 

 
Analýza spolehlivostní  proces, v němž jsou zatížení a odolnost modelovány jako 

náhodné proměnné za účelem posouzení nejistot ve výstupech, 

výsledkem je převážně pravděpodobnost poruchy nebo index 

spolehlivosti. 

 

Deformace filtrační  vnitřní narušení struktury zeminy v důsledku činnosti vody, tj. 

sufoze, kontaktního rozmývání, prolomení apod. 

 

Doba opakování počet let, v jejichž průběhu bývá hodnota hydrologického 

prvku (např. kulminačního průtoku) průměrně jedenkrát dosažena 

nebo překročena. 

 

Gradient hydraulický  úbytek energetické výšky na jednotku délky proudu podzemní 

vody, projevující se jako sklon volné nebo piezometrické hladiny 

podzemní vody. 

 

Izolátor hydrogeologický horninové těleso s výrazně (řádově) nižší propustností než je 

propustnost horninového prostředí v bezprostředním sousedství. 

Stropní izolátor se nachází nad kolektorem a brání tak vzestupu 

hladiny podzemní vody (HPV) bez jejího přechodu do tlakového 

režimu. 

 

Kolektor hydrogeologický horninové těleso s výrazně (řádově) vyšší propustností než je 

propustnost bezprostředně sousedícího horninového prostředí. 

 

Nejistota výraz používaný k popisu nedostatku jistoty o věci, vlastnosti 

nebo jevu. Míra nejistoty může kolísat od malého nedostatku 

jistoty až po absolutní nedůvěru. Nejistota může být chápána v 

souvislosti s přírodními jevy (výsledek je neznámý nebo 

nedokázaný), v souvislosti s důvěryhodností výroku (závěr není 

zcela prokazatelný nebo je vyjádřen nejistou informací). V 

mnoha případech lze vyjádřit nejistotu pomocí pravděpodobnosti. 

Nejistotu lze dělit do dvou kategorií: 

 inherentní nejistotu nejsme schopni ovlivňovat. Je plně 

spjata s nahodilostí okolního světa, může být 

prostorová nebo časová; 

 nejistota poznání pochází z nedostatku znalostí, 

nedostatečného poznání jevů nebo nedostatku dat a 

podkladů, ze kterých jsou vyvozovány závěry. 

Piping jeho počáteční fází je obvykle kombinace základních typů 

filtračních deformací jako jsou sufoze, eroze, ztekucení a další, 

které vedou k degradaci a změně struktury zeminy. Při další 

progresi porušení dochází ke zpětné erozi a následně k vytvoření 

spojité průsakové cesty. V další fázi v závislosti na druhu zeminy 

a hydraulických podmínkách může docházet k erozi stěn 

průsakové trubice, k jejímu rozšiřování a k zintenzívnění procesu 

eroze. 
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Porucha ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou funkci. 

Dochází k ní překročením prahových hodnot parametru nebo více 

parametrů. Porucha může být částečná nebo úplná. Je to jev 

ovlivňující negativně funkci objektu v rozsahu od snížení až po 

ukončení jeho provozuschopnosti. Pod pojmem kritická (fatální, 

katastrofická) porucha je obvykle chápána porucha, při které je 

objekt zcela vyřazen z provozu nebo zničen. 

 

Pravděpodobnost výskytu scénáře nebezpečí je numerickou bezrozměrnou 

veličinou charakterizující míru spolehlivosti předpovědi tak, jak 

ji indikují informace týkající se výskytu nejisté budoucí události. 

 

Prolomení hydraulické  

(porušení vztlakem) 

nastává, pokud pórový tlak vody pod konstrukcí (nebo pod 

vrstvou základové půdy s nízkou propustností) je větší, než 

průměrná tlak nadloží vyvolaný konstrukcí a/nebo nadložní 

vrstvou základové půdy [ČSN 73 1000]. 

 

Průsaková cesta  

privilegovaná  

dutina propojující návodní a vzdušní stranu hráze, umožňující 

průsak o velkých rychlostech proudění s předpokladem dalšího 

rozvoje filtračních deformací. 

 

Přístup deterministický  vede k řešením založeným na normativních pravidlech bez 

analýzy nejistot. Typickým výstupem deterministického přístupu 

k riziku je stupeň bezpečnosti. 

 

Spolehlivost vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované 

funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v 

daných mezích a v čase podle stanovených technických 

podmínek. Vyčíslení spolehlivosti se provádí prostřednictvím 

souboru ukazatelů spolehlivosti, jejichž hodnoty kvantifikují 

jednotlivé parametry spolehlivosti. Kvantifikátorem spolehlivosti 

v těchto ukazatelích je pravděpodobnost bezporuchového stavu, 

pro její odhad se využívá teorie pravděpodobnosti a matematická 

statistika. 

 

Zvodněná vrstva, zvodeň akumulace podzemní vody v hornině (kolektoru), tj. těleso 

obsahující gravitační podzemní vodu v zóně nasycení. Hranice 

zvodně jsou částečně geologické (kontakt kolektoru s izolátory), 

částečně hydrologické (volná hladina). 
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2  CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE 

 

2.1 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží zemních 

hrází pomocí matematického a statistického modelování. M. A. Foster a R. Fell [Foster, Fell, 

2001] definovali proces vývoje filtračních deformací (definováno konkrétně na případu 

pipingu) čtyřmi navazujícími stavy viz obr. 1.  

 

 
Obr. 1 Proces vývoje filtračních deformací v tělese zemní hráze iniciovaný koncentrovaným 

průsakem [Foster, Fell, 2001] 

 

Obdobně definoval proces rozvoje poruchy v podloží hráze nizozemský technický výbor 

pro protipovodňovou ochranu [Calle et al, 1999]. Navazující stupně vývoje jsou zde: 

Prolomení nadloží – Vznos (Boiling) – Zpětná eroze – Vytvoření spojité trubice (Piping) 

(obr. 2).  

S ohledem na složitost a rozsah procesu vývoje filtračních deformací se z výše uvedených 

stupňů vývoje zabývá tato práce pouze stupněm prvním tak, jak jej definuje [Calle et al, 

1999]. Cílem práce je tedy analýza iniciace celého procesu, kdy dojde k prvotnímu porušení 

nadložních vrstev v zahrází, což následně umožní další rozvoj filtračních deformací. 
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Obr. 2 Proces vývoje filtračních deformací v podloží ochranné hráze [Calle et al, 1999] 

 

2.2 PŘEDMĚT PRÁCE 

 

Práce obsahuje souhrn aktuálního stavu poznání v České republice i v zahraničí 

v problematice spolehlivostní analýzy ochranných hrází a filtračních deformací. Na tento 

souhrn navazuje seznámení se současnými způsoby hodnocení bezpečnosti zemních hrází, 

s druhy filtračních deformací a stručný úvod do teorie spolehlivosti. Jádrem práce je pak 

formulace způsobu odhadu pravděpodobnosti porušení ochranné hráze v důsledku filtračních 

deformací, konkrétně nadzdvihnutí nadložních vrstev v zahrází vedoucí k jejich prolomení. 

Uvedena je jak matematická formulace problému, tak použité softwarové prostředky, 

zdrojové kódy, atd. Navržený postup je v rámci parametrické studie prakticky aplikován na 

testovací oblast a jeho výsledky jsou porovnány s výsledky získanými metodou podle 

mezních stavů. Na závěr je navržen postup pro využití výsledků stochastického výpočtu pro 

zpřesnění metody podle mezních stavů. 
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3  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

 

3.1 OCHRANNÉ HRÁZE 

 

Ochranné hráze (OH) patří mezi nejčastější strukturální opatření na ochranu před 

povodněmi. Jsou umísťovány převážně podél vodních toků, v intravilánu jsou pak často 

používány protipovodňové zdi. Spolehlivost těchto opatření závisí na jejich návrhových 

parametrech, konstrukčním řešení i dodržení projektové dokumentace během výstavby, na 

údržbě a pravidelném technicko-bezpečnostním dohledu. Hlavní návrhové parametry 

ochranných hrází jsou návrhový a kontrolní průtok, respektive návrhová a kontrolní hladina a 

převýšení koruny hráze nad příslušnou hladinou. Jejich volbu ovlivňují místní podmínky, 

požadavky zadavatele a také ustanovení příslušných předpisů. 

V České republice jsou dle Zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

[254/2001 Sb.] stavby na ochranu před povodněmi vodními díly. §58 téhož zákona pak 

vymezuje jejich ochranu. Vyhláška 471/2001 Sb. vymezuje vodní díla podléhající technicko-

bezpečnostnímu dohledu (TBD). Ochranné hráze bývají zařazovány obvykle do nejnižších 

kategorií vodních děl. Při návrhu ochranných hrází lze využít technických norem, které byly 

historicky publikovány jako oborové (ON), státní (ČSN), odvětvové (ODN) nebo technické 

(TNV). 

 

3.2 SPOLEHLIVOST ZEMNÍCH HRÁZÍ 

 

Základní ustanovení pro výpočet spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd 

obsahuje ČSN EN 1990 (73 0002), která dále definuje zásady výpočtu, hodnocené mezní 

stavy, návrhové situace a podmínky spolehlivosti, obecně definuje parametry materiálů a 

základových půd a zatížení. Na tuto normu pak navazuje ČSN EN 1997-1 (73 1000), která již 

rozvádí danou problematiku konkrétně pro geotechnické konstrukce. 

Problematice zatížení konstrukcí vodních děl (dále jen VD) se dále věnuje norma 

ČSN 75 0250, která shrnuje možná zatížení působící na VD a odkazuje na další příslušné 

normy, jako např. ČSN 75 0255. 

Aplikace konkrétních norem pro posouzení stability konstrukcí závisí na typu VD. Pro 

zemní konstrukce lze použít Eurokód ČSN EN 1997-1 (ČSN 73 1000). Při řešení stability 

sypaných přehradních hrází podle starší ČSN 73 6850 se používalo přístupu podle stupňů 
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bezpečnosti, od které se již v současné době ve světě upouští. Novela ČSN 75 2310 již vedle 

klasických přístupů do jisté míry respektuje současný trend použití metody podle mezních 

stavů a novější norma ČSN 73 1000, vycházející z evropské normy EN 1997-1 [Frank et al, 

2004], již doporučuje posouzení stability zemních konstrukcí metodou podle mezních stavů. 

O vhodnosti a typu VD rozhodují mimo jiné také vlastnosti základové půdy (podloží 

hráze), které mohou výrazným způsobem ovlivnit bezpečnost VD. Ve snaze zohlednit 

nepříznivé odchylky vlastností a další vlivy se užívají součinitele spolehlivosti základové 

půdy. Tato problematika byla dříve řešena v ČSN 73 1001. 

Novější normy ČSN 73 1000 a ČSN 75 2310 se přiklánějí k využití moderních 

výpočtových metod (jako je např. metoda konečných prvků), které umožňují vyšetřit v úvahu 

připadající mechanismy porušení, modelovat smykové plochy obecného tvaru, provádět 

prostorová řešení a aplikovat složitější materiálové modely.  

Spolehlivost vodního díla je ovlivněna nejen jeho návrhem, ale i vlastním provedením a 

následným provozováním. Údržba a provoz VD se řídí provozními řády, jejichž náležitosti 

jsou uvedeny ve vyhlášce 216/2011 Sb., v normě TNV 75 2920 a v dalších podkladech. 

Mimo technické normy přispěly významně k hodnocení spolehlivosti VD v České 

republice i odborné publikace např. [Votruba, Heřman a kol., 1993], [Jandora, Říha, 2002], 

[Jandora, Říha, 2008], [Říha a kol., 2008] nebo [Říha, 2010]. 

V USA se touto problematikou zabývala např. organizace United States Army Corps of 

Engineers [United States Army Corps of Engineers, 1999]. Na Michigan State University se 

tímto tématem zabývá T. F. Wolff [Wolff, 2008]. Z Asie lze uvést např. příspěvky z Taiwanu 

[Huang, Yu, Weng, 2015].  

V Evropě se spolehlivostí VD, zvláště pak spolehlivostí ochranných hrází zabývají 

nejvíce v Nizozemsku, což je vzhledem ke geomorfologii této země pochopitelné. Na Delft 

University of Technology se touto problematikou zabývají např. S. N. Jonkman, P. H. A. J. 

M. van Gelder a J. K. Vrijling [Jonkman, Gelder, Vrijling, 2002]. Nizozemský technický 

výbor pro protipovodňovou ochranu vydal v roce 1999 publikaci Technical Report on Sand 

Boils (Piping) [Calle et al, 1999]. Francouzský přehradní výbor vydal v nedávné době 

několik směrnic [Royet, Peyras, 2010], [Royet, Peyras, 2013] a doporučení [Peyras et al, 

2008] věnujících se problematice spolehlivosti hrází a mezních stavů. V Portugalsku se pak 

obdobné tématice věnuje M. L. B. Farinha [Farinha et al, 2015]. 
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3.3 VNITŘNÍ EROZE ZEMIN 

 

Problematikou vnitřní eroze v zeminách se od začátku 20. století zabývala řada autorů, 

např. G. E. Bertram [Bertram, 1940] a K. Terzaghi [Terzaghi, Peck, Mesri, 1996]. Za 

průkopníka moderního pohledu na problematiku vnitřní eroze zemin je obecně považována 

V. S. Istomina [Istomina, 1957]. Istominou zavedenou terminologii přejala později řada 

autorů převážně z východní části Evropy [Vuković, Pušić, 1992], včetně českých a 

slovenských výzkumníků Z. Bažanta, J. Čištína [Čištín, 1967], V. Hálka, P. Petera nebo R. 

Ravingera. V současné době se vnitřní erozí (resp. filtračními deformacemi) zabývá v České 

republice např. J. Říha [Říha, 2008]. 

Ze západních autorů se problematikou vnitřní eroze zabývali a zabývají např. J. L. 

Sherard, C. F. Wan, R. Fell [Wan, Fell, 2002], [Wan, Fell, 2004], M. A. Foster [Foster, Fell, 

2001], F. Delgado nebo J.-J. Fry [Fry, 2007]. Uvedení autoři se zabývali především 

stanovením geometrických, respektive hydraulických podmínek, za nichž ještě nedochází k 

příznakům vnitřní eroze zemin. 

V současné době se v Evropě intenzivně zabývá studiem vnitřní eroze mezinárodní 

pracovní skupina The European Working Group On Internal Erosion In Embankment Dams, 

která se schází na každoročních workshopech (autor se aktivně zúčastnil workshopů v letech 

2009 v Petrohradě, 2010 v Granadě a 2011 v Brně). V roce 2013 vydala skupina první část 

dvoudílného bulletinu ICOLD č. 164 Internal Erosion of Existing Dams, Levees and Dikes, 

and their Foundations - Volume 1: Internal Erosion Processes and Engineering Assessment 

[ICOLD 2013], shrnující poznatky z oblasti vnitřní eroze zemních hrází. Ve spolupráci 

s touto skupinou vznikl také francouzský výzkumný projekt ERINOH (Érosion Interne des 

Ouvrages Hydrauliques). Jedním z cílů tohoto projektu je vytvořit celosvětovou databázi 

vodních děl, která byla zničena nebo ohrožena působením vnitřní eroze (autor se podílel na 

tvorbě této databáze v rámci zahraniční stáže v roce 2009). 

Výzkumem a modelováním procesů filtračních deformací se v současné době zabývá více 

autorů, např. C. F. Wan a R. Fell [Wan, Fell, 2004] na The University of New South Wales 

v Sydney v Austrálii nebo N. Benahmed ve výzkumném ústavu Cemagref ve Francii 

[Benahmed, 2009]. Tito autoři se věnují studiu filtračních deformací převážně 

v laboratorních podmínkách (např. Hole erosion test, Slot erosion test), nicméně výsledky 

jejich prací jsou cennými podklady pro další výzkum. 
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3.4 MEZINÁRODNÍ DATABÁZE PORUCH ZEMNÍCH HRÁZÍ 

ERINOH 

 

V rámci dlouhodobého francouzského výzkumného projektu ERINOH (Érosion Interne 

des Ouvrages Hydrauliques) je průběžně vytvářena světová databáze zemních hrází 

porušených filtračními deformacemi. Pro každou událost jsou zde shromažďovány dostupné 

informace týkající se typu hráze, důvodů a způsobu porušení i případné sanace hráze. 

Součástí projektu jsou i další oblasti dané problematiky: 

 souhrn poznatků o filtračních deformacích a jejich působení v zeminách a zvláště 

pak v zemních hrázích a jejich podloží, 

 metody detekce a sledování filtračních deformací, 

 doporučené postupy pro prevenci i řešení již probíhajících degradačních procesů, 

 výzkum nových metod sledování filtračních deformací, 

 zkoušky pro stanovení odolnosti zemin vůči působení filtračních deformací, 

 fyzikální i matematické modelování filtračních deformací. 

 

4  DÍLČÍ ASPEKTY DANÉ PROBLEMATIKY 

 

4.1 PŘÍČINY PORUCH ZEMNÍCH HRÁZÍ 

 

Důvodů poruch ochranných hrází je mnoho, přičemž se mohou vzájemně prolínat nebo 

přecházet jedna v druhou. Obecně je lze rozdělit na poruchy způsobené globální nebo lokální 

ztrátou stability a na poruchy způsobené cizím zaviněním. Kromě poruch způsobených cizím 

zaviněním, bývají prvotní příčinou selhání nedostatky v návrhu, provedení nebo údržbě 

ochranné hráze. 

Globální ztráta stability 

 Usmýknutí návodního nebo vzdušního svahu 

 Posunutí 

 Sedání hráze 

Lokální ztráta stability 

 Lokální sesuvy návodního nebo vzdušního svahu 
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 Eroze vzdušního svahu 

o Přelití koruny hráze 

o Přelévání koruny hráze vlnami 

o Přívalové srážky 

 Eroze návodního svahu 

o Působení proudící vody 

o Působení vln 

o Působení plovoucích předmětů (ledové kry, pláví, …) 

 Vnitřní eroze 

o Vnitřní eroze tělesa hráze (sufoze, piping, kontaktní eroze) 

o Vnitřní eroze podloží (sufoze, piping, kontaktní eroze, ztekucení) 

 Vznik trhlin 

o Nerovnoměrné sedání nehomogenní hráze 

o Vysychání hráze nebo její části 

o Sedání podloží 

 Vnitřní eroze podloží 

 Poddolované území 

o Otřesy 

 Zatížení dopravou 

 Zemětřesení 

Cizí zavinění 

 Úmyslné poškození (sabotáž) 

 Činnost zvířat (převážně hrabošů nebo bobrů) 

 Působení rostlin 

o Narušení hráze kořenovým systémem (vznik průsakové cesty) 

o Porušení vzdušního svahu hráze vývraty 

 

Z výše uvedeného výčtu příčin poruch ochranných hrází je zřejmá rozsáhlost dané 

problematiky a lze tak odůvodnit úzké zaměření této práce pouze na jeden její konkrétní 

aspekt. 
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4.2 HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI ZEMNÍCH HRÁZÍ 

 

4.2.1 Tradiční (deterministické) způsoby hodnocení 

 

Spolehlivost jakéhokoli díla je jeho vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované 

funkce při zachování provozních ukazatelů v daných mezích a po stanovenou dobu (dobu 

životnosti) [Votruba, Heřman a kol., 1993]. Jejím kvantifikátorem je pravděpodobnost, že 

nedojde k poruše díla. Spolehlivost vodních staveb, zvláště pak přehrad a ochranných hrází a 

zdí, se ve stavebnictví tradičně posuzuje metodou podle „stupně bezpečnosti“. Novější 

přístup pak hodnotí konstrukci podle „mezních stavů“ a v  praxi je v současné době tato 

metoda upřednostňována. Snahou je do výpočtů zahrnout nejistoty a možné odchylky od 

předpokládaných zatěžovacích stavů prostřednictvím dílčích součinitelů spolehlivosti. 

Současná praxe například při posuzování bezpečnosti zemních hrází předpokládá, že 

k porušení zemní hráze ani k zaplavení zahrází nedojde, dokud hladina vody v toku 

nedosáhne koruny zemní hráze. Po jejím překročení pak dojde k protržení zemní hráze a k 

zaplavení území v zahrází až do výše hladiny vody v toku (obr. 3). Nepočítá tedy s možností, 

že by došlo k porušení hráze ještě před jejím přelitím (např. vinou filtračních deformací), ani 

s možností, že by naopak hráz odolala krátkodobému přelévání její koruny. 

Vzhledem k požadavkům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 

23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik na vytvoření map 

povodňového ohrožení na území členských států Evropské unie, je v současné době 

rizikovou analýzou záplavových území [Říha a kol., 2005], [Tsakiris, 2014], prováděno 

hodnocení rizika v záplavových územích vybraných lokalit.  

Při této analýze je v místech, kde je území chráněno zemními hrázemi, předpokladem, že 

k porušení zemní hráze ani k zaplavení zahrází nedojde, dokud hladina vody v toku 

nedosáhne koruny zemní hráze. Po jejím překročení pak dojde k protržení zemní hráze a k 

zaplavení území v zahrází až do výše hladiny vody v toku (obr. 3). 
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Obr. 3 Stávající způsob hodnocení rizika v záplavovém území 

 

Stupeň bezpečnosti 

Výpočet podle stupně bezpečnosti SF (z anglického Safety Factor) slouží ke kompenzaci 

nejistot vstupujících do výpočtu. Zdrojem nejistoty jsou fyzikální a statistická variabilita 

vstupních údajů, nahodilost přírodních jevů a nedostatek poznání. Nejistoty se projeví 

zejména v předpokladech při zavádění zatížení a zadávání materiálových charakteristik. 

Hodnota stupně bezpečnosti je stanovena jako podíl, resp. rozdíl pevnosti (odolnosti) S (z 

anglického Strength) a zatížení L (z anglického Load), které na konstrukci působí.  

 

L

S
SF   (1) 

 

Pro různé kombinace zatížení vyjádřené pomocí zatěžovacích stavů a pro různé typy 

konstrukcí předepisují požadovanou hodnotu SF normy, např. [ČSN 75 2310]. Požadované 

normové hodnoty stupně bezpečnosti jsou zpravidla určeny statistickým rozborem a analýzou 

přijatelné míry rizika. Stupně bezpečnosti jsou v normách vázány převážně na vybrané 

zatěžovací stavy a je proto obtížné zohlednit ve výpočtu očekávané nejistoty (např. v 

materiálových vlastnostech konstrukce nebo jejího podloží). 

 

Mezní stavy 

Metoda hodnocení podle mezních stavů umožňuje zahrnout do výpočtu nejistoty v 

zatížení i materiálových charakteristikách. Pro posouzení návrhových parametrů konstrukce 

je používán obecný výpočtový vztah vycházející z nerovnosti: 

 

 LS  (2) 
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Koeficient ω je označován jako součinitel spolehlivosti, jeho hodnota je stanovena na 

základě normových hodnot dílčích součinitelů spolehlivosti pro různé druhy zatížení, 

materiálových vlastností konstrukce, důležitosti díla atd., viz např. [ČSN EN 1990]. Pomocí 

tohoto koeficientu je zajištěno přiměřené předimenzování konstrukce a tím i zvýšení její 

spolehlivosti. Tento postup podle mezních stavů navíc umožňuje zohlednit i nejistoty, 

k jejichž kvantifikaci nejsou dostatečné podklady a pro které nejsou normativně stanoveny 

dílčí součinitele spolehlivosti. 

 

4.2.2 Spolehlivostní (pravděpodobnostní) způsob hodnocení 

 

V rámci tohoto způsobu hodnocení bezpečnosti zemních hrází je uvažován náhodný 

charakter veličin vstupujících do hodnocení spolehlivosti. To umožňuje vyjádřit podmínku 

spolehlivosti pravděpodobností dosažení mezního stavu. Přitom je využíván aparát teorie 

spolehlivosti a matematické statistiky různého rozsahu a stupně náročnosti. Výsledkem 

použití statistických metod je hustota pravděpodobnosti a distribuční funkce zatížení a 

odolnosti objektu (zemní hráze), respektive pravděpodobnost jejího porušení (např. 

filtračními deformacemi). Ne vždy jsou však k dispozici statistické údaje o všech vstupních 

veličinách. U ochranné hráze jsou to např.: 

 výchozí stav konstrukce, 

 výchozí stav podloží konstrukce, 

 výchozí stav porušení, 

 maximální velikost provozního namáhání (maximální poloha hladiny, např. 

hladina v úrovni koruny hráze), 

 libovolný stav v průběhu rozvoje porušení (progrese filtračních deformací), 

 fyzikální modely mechanismu porušení. 

 

Výstupními údaji pak jsou: 

 hustota pravděpodobnosti zatížení a odolnosti objektu, 

 distribuční funkce zatížení a odolnosti objektu. 

 

Požadavky nutné pro úspěšné řešení problematiky spolehlivosti zemní hráze s ohledem 
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na mezní stavy související s filtračními deformacemi jsou: 

 analýza a popis provozního zatížení (intenzita a trvání povodně) a odezvy 

konstrukce na toto zatížení v kritickém místě konstrukce, 

 sestavení obecných modelů porušování (s využitím výsledků základního a 

aplikovaného výzkumu fyzikální podstaty mezních stavů) postihujících důsledky 

všech vstupních veličin ovlivňujících provozní poruchovost konstrukce, 

 matematické vyjádření procesu rozvoje porušení (progrese filtračních deformací) 

v čase s vazbou na průběh zatížení (např. průběh povodně) a jejich možných 

obměn (přechod od zpětné eroze k pipingu) a charakteristik (např. roofing). 

 

4.3 FILTRAČNÍ DEFORMACE 

 

ČSN EN 1997-1 definuje 4 způsoby porušení základové půdy vlivem pórového tlaku 

nebo prosakováním podzemní vody: 

 porušení vztlakem, 

 porušení zdvihem dna, 

 porušení sufozí, 

 porušení vnitřní erozí. 

 

4.3.1 Porušení vztlakem 

 

K hydraulickému prolomení (prolomení pokryvu vztlakem) může dojít tehdy, jestliže 

v propustné vrstvě pod málo propustným materiálem nevelké mocnosti vznikne vztlak 

vedoucí k místnímu prolomení pokryvu a ke vzniku trhliny, jíž voda vysakuje značnou 

rychlostí. V blízkosti místa prolomení může dojít ke ztekucení zeminy, voda se zeminou 

vytvoří suspenzi, která prakticky nevzdoruje smykovým silám. Suspenze je trhlinou vynášena 

na terén, porucha se rychle šíří a její dodatečná sanace je poměrně obtížná. Hydraulické 

prolomení může následnou progresí popsaného jevu vést ke vzniku privilegované průsakové 

cesty. Další rozvoj privilegované průsakové cesty pak může vést až k celkové destrukci 

hráze, převážně způsobené prosednutím hráze a jejím následným přelitím. Tomuto typu 

porušení se dále věnuje tato práce pomocí stochastického modelování. 
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4.3.2 Porušení zdvihem dna 

 

K porušení zdvihem dna může dojít v zahrází v případě, kdy pórový tlak vody překročí 

totální svislé napětí v zemině. K tomu dochází zvláště u nesoudržných zemin. V případě, kdy 

vykazuje zemina vlivem soudržnosti dostatečnou smykovou odolnost, se způsob porušení 

mění na porušení vztlakem. 

 

4.3.3 Porušení sufozí 

 

Sufozí nazýváme způsob porušení zeminy, kdy vlivem proudící (prosakující) vody 

dochází k odnosu jemnozrnného materiálu, který přenáší pouze minimální tlak nadloží, 

z hrubozrnného skeletu zeminy. Vzniká převážně u nesoudržných zemin s nevhodným 

zrnitostním složením. V odborné literatuře lze nalézt i termín chemická sufoze. Tento druh 

sufoze je spojován spíše s krasovými jevy a neohrožuje proto zemní hráze. 

Druhy sufoze lze dále rozlišit podle geometrického uspořádání [Vuković, Pušić, 1992]: 

 vnitřní sufoze, 

 kontaktní sufoze, 

 vnější sufoze (ztekucení). 

 

4.3.4 Porušení vnitřní erozí 

 

Erozí nazýváme způsob porušení zeminy, kdy dochází vlivem proudící (prosakující) vody 

k odnosu zeminy z tělesa hráze, nebo z jeho podloží. Zemina je odnášena buď z jeho 

povrchu, nebo vznikající privilegovanou průsakovou cestou [Vuković, Pušić, 1992]: 

 zpětná eroze (piping), 

 vnitřní eroze. 
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4.4 TEORIE SPOLEHLIVOSTI 

 

4.4.1 Úvod 

 

Při navrhování stavebních konstrukcí jsou běžně užívány zpravidla deterministické 

postupy, které vycházejí z požadavků technických norem, resp. z teorie mezních stavů a z 

výsledků statistické analýzy zatížení a fyzikálních vlastností materiálů. V tom případě pak lze 

s velkou pravděpodobností předpokládat, že u navržené konstrukce při dodržení předepsané 

technologie a údržby nedojde k poruše většího rozsahu, při níž by byly ohroženy životy lidí, 

resp. nedojde ke ztrátě stability a k následné destrukci konstrukce. Tento přístup funguje 

velmi dobře u jednoduchých konstrukcí. 

V případě složitých technických systémů (telekomunikační, počítačové, energetické, 

kosmické, vojenské, atd.) se ukázalo, že zapojení velkého počtu spolehlivých prvků do 

velkých a složitých celků nevytvoří nutně spolehlivý systém. Tyto velmi složité a vysoce 

náročné systémy vyžadovaly nové přístupy pro analýzu jejich funkční spolehlivosti a 

bezpečnosti, aby se tak odhalila jejich slabá místa a vyprojektoval se funkčně spolehlivý, 

bezpečný a ekonomicky přijatelný systém. Proto byly postupně vyvinuty metody 

spolehlivosti a rizikové analýzy, které umožňují již ve fázi projektové přípravy prověření 

variant navrhovaného systému z hlediska jeho spolehlivosti a tím i bezpečnosti. Aplikací 

metod spolehlivostní analýzy lze dosáhnout toho, že navržený systém bude s vysokou 

pravděpodobností spolehlivý a bude plnit předepsanou funkci po dobu jeho plánované 

životnosti za stanovených provozních a technických podmínek. 

Spolehlivost je tedy definována jako obecná vlastnost objektu, spočívající ve schopnosti 

plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 

mezích a čase podle stanovených technických podmínek. Kvantifikátorem spolehlivosti je 

pravděpodobnost plnění požadované funkce. Základní postupy testování složitějších systémů 

jsou popsány níže v této kapitole, viz 4.4.2 a 4.4.3.  

Spolehlivost je často spojována s bezpečností. Je třeba upozornit, že přestože z pohledu 

matematické analýzy jde o obdobnou záležitost, z technického hlediska se jedná o dvě 

odlišné, často až protichůdné charakteristiky systému. Požadavky na bezpečnost jsou 

většinou řešeny včasným vyřazením nebo renovací zařízení, pokud vznikne podezření, že 

jeho další provoz by mohl vést k poruše. Například u uzávěrů spodních výpustí jejich 

zdvojení (dva uzávěry na jedné spodní výpusti) zvyšuje bezpečnost zařízení, ale současně 

snižuje jeho spolehlivost. To je dáno tím, že spolehlivost zařízení je dána bezproblémovým 
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chodem obou komponentů. Cenou za vyšší bezpečnost je tak vyšší pravděpodobnost poruchy 

(pravděpodobnost poruchy jednotlivých uzávěrů spodní výpusti se v tomto případě díky 

jejich sériovému zapojení sčítá). 

 

4.4.2 Kvalitativní analýza 

 

Kvalitativní analýza je prvním krokem při hodnocení rizika jakéhokoli systému. Jejím 

cílem je určit typy nebezpečí a odhalit nejslabší prvky daného systému. Prvním krokem je 

vymezení vazeb mezi jednotlivými prvky hodnoceného systému, jejich zranitelnost a možné 

důsledky jejich selhání. To umožní sestavit jednotlivé scénáře nebezpečí, které budou 

následně analyzovány dalšími metodami, jako je například vytvoření stromu událostí nebo 

stromu poruch. Tato hodnocení jsou slovní a jsou do velké míry závislá na zkušenostech 

hodnotícího. 

Při kvalitativní analýze jakéhokoli systému lze postupovat následovně [Říha a kol., 

2005]: 

 Definice systému 

 Sestavení kontrolních seznamů 

o prvků systému, 

o scénářů nebezpečí. 

 Sestavení diagramů prvků systému. 

 Sestavení scénářů nebezpečí. 

 Analýza (možno vybrat jednu z následujících) 

o druhů poruch a následků – Failure Modes and Effect Analysis (FMEA), 

o pomocí stromů poruch – Fault Tree Analysis (FTA), 

o pomocí stromů událostí – Event Tree Analysis (ETA). 

 

V rámci analýzy filtračních deformací v zemních hrázích se pro tento problém jeví jako 

nejvhodnější analýza pomocí stromu událostí (ETA), viz obr. 4. 

 



20 

 

 

Obr. 4 Příklad stromu událostí pro posouzení ohrožení zemní hráze filtračními deformacemi 
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4.4.3 Kvantitativní analýza 

 

Vybrané scénáře nebezpečí identifikované pomocí ETA v rámci kvalitativní analýzy lze 

dále analyzovat kvantitativně pomocí matematického a statistického modelování například 

s využitím metody Monte Carlo. Cílem této analýzy bude určit pravděpodobnost porušení 

zemní hráze. Nejprve bude určena pravděpodobnost vzniku jednotlivých stavů (viz ETA) a 

tím následně spolehlivost celého systému na základě pravděpodobnosti poruchy jednotlivých 

prvků systému. Kvantitativní analýza tak navazuje na analýzu kvalitativní, vyžaduje však 

velké množství vstupních dat, a proto nelze tento typ spolehlivostní analýzy použít za všech 

okolností. 

Lze říci, že pravděpodobnost porušení zemní hráze PF je určena pravděpodobností 

příchodu příslušné povodňové vlny PV a podmíněné pravděpodobností porušení zemní hráze 

PH při dané poloze hladiny a době trvání povodňové vlny. Pravděpodobnost porušení zemní 

hráze lze tedy vyjádřit: 

 

PF = PV .PH  (3) 

 

Pravděpodobnost porušení zemní hráze je pak důležitým podkladem pro rizikovou 

analýzu záplavových území [Tsakiris, 2014]. Na rozdíl od stávajícího přístupu k hodnocení 

rizika v záplavových územích (obr. 3), lze tedy vyjádřit pravděpodobnost porušení zemní 

hráze v době, kdy hladina vody v toku ještě nedosáhla koruny hráze (obr. 5), (obr. 6). 

 

 

Obr. 5 Realističtější způsob hodnocení rizika v záplavovém území 

 

Obr. 6 zobrazuje rozdíl mezi tradičním přístupem k pravděpodobnosti porušení zemní 

hráze a skutečným průběhem této pravděpodobnosti. Pokud vyjádříme pravděpodobnost 
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poruchy jako funkci polohy hladiny, pak tradiční přístup předpokládá, že až do chvíle 

dosažení mezní bezpečné hladiny (např. koruny hráze) je pravděpodobnost poruchy nulová. 

Po překročení této hladiny pak dojde s jistotou k poruše. Realistický přístup naopak připouští 

možnost poruchy ještě před dosažením mezní bezpečné hladiny (např. působením filtračních 

deformací) a naopak připouští možnost odolání konstrukce i po překročení mezních hodnot 

(např. pokud hráz přečká bez poškození krátkodobé přelévání koruny hráze díky odolnosti 

vzdušního líce). Tato práce se dále věnuje vyznačené oblasti a pravděpodobnosti vzniku 

poruchy ještě před dosažením mezní bezpečné hladiny hráze. 

 

 

Obr. 6 Pravděpodobnost porušení zemní hráze jako funkce polohy hladiny 

 

4.4.4 Formulace problému 

 

Poruchu (porušení) lze definovat jako ukončení schopnosti objektu plnit požadovanou 

funkci. Dochází k ní překročením prahových hodnot parametru nebo více parametrů. Porucha 

pak může být částečná nebo úplná.  

Spolehlivost konstrukce R (Reliablity) můžeme tedy obecně vyjádřit jako 

pravděpodobnost PS, že pevnost konstrukce S (Strenght) bude větší nebo rovna, než zatížení 
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L (Load) na ni působící: 

   0 LSPLSPR SS  (4) 

Naopak pravděpodobnost porušení PF pak můžeme vyjádřit jako: 

   
S

S
FSF

n

m
LSPLSPRP  11  (5) 

kde ms je počet simulací, při kterých došlo k poruše a ns je celkový počet realizovaných 

simulací (např. při použití metody Monte Carlo). 

Veličiny S a L jsou tedy při pravděpodobnostním řešení považovány za náhodné a jsou 

určeny typem a parametry rozdělení pravděpodobnosti. Vhodná rozdělení pro tento problém 

jsou například trojúhelníkové rozdělení, exponenciální rozdělení, normální rozdělení, log-

normální rozdělení nebo Pearsonovo rozdělení typu I až III [Říha a kol., 2005]. Výběr 

vhodného typu rozdělení závisí na povaze a vlastnostech charakterizované veličiny, množství 

dostupných dat i výpočtovém aparátu.  

 

 

Obr. 7 Vymezení oblasti porušení dle vztahu (5)  
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5  ODVOZENÍ PODMÍNKY MEZNÍ ROVNOVÁHY 

 

5.1 DEFINICE SYSTÉMU 

 

Cílem práce je posouzení pravděpodobnosti prolomení stropního izolátoru (obr. 11) 

v zahrází ochranné hráze (OH) vlivem vzrůstajícího tlaku podzemní vody v kolektoru 

v průběhu povodňové epizody. Ochrannou hráz je proto nutné posuzovat nikoli jako 

samostatnou stavbu, ale jako celek spolu s širším územím ovlivněným v případě příchodu 

povodně. Jedná se tedy o komplexní systém skládající se obvykle z podloží hráze (resp. 

z jeho vrstev), z ochranné hráze spolu s objekty na ní a z širšího okolí OH, které by mohlo 

mít vliv na hydrologii v daném území. 

 

5.1.1 Systém 

 

Popis systému vychází ze znalosti území, toku a geologického podloží. Informace lze 

čerpat převážně z geodetického zaměření a geologického průzkumu. Tyto podklady se často 

významně liší svým rozsahem. Geodetické zaměření bývá převážně provedeno 

v uspokojivém rozsahu i podrobnosti a není tak nutné předpokládat významné rozdíly mezi 

zaměřenými hodnotami a skutečností. V případě pochybností o jejich přesnosti, resp. 

interpretaci mezi zaměřenými body, lze uvažovat o stochastickém přístupu k těmto 

hodnotám. Oproti tomu podrobnost geologického průzkumu bývá obvykle v minimálním 

rozsahu. Na většině lokalit se jedná o jednotlivé vrtané nebo kopané sondy ve vzájemné 

vzdálenosti desítek i stovek metrů. Mezi těmito sondami lze zjištěné geologické poměry a 

hodnoty převážně pouze interpolovat. Vzhledem k těmto vzdálenostem tak vzrůstá nejistota 

zjištěných hodnot i riziko existence anomálií, jež nebyly průzkumem vůbec zachyceny. 

Celý systém lze pro přehlednost rozdělit na několik subsystémů: 

 koryto toku, 

 ochranná hráz, 

 podloží a zahrází. 
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Koryto toku 

Při popisu tohoto subsystému lze vycházet z hydrauliky říčních koryt. Cílem je stanovit 

kapacitu koryta při různé úrovni hladiny v náhradní oblasti (tzv. Q-H charakteristiku). Kromě 

tvaru koryta je tak nutné určit i drsnostní parametry a podélný sklon daného toku. Stanovení 

kapacity koryta toku lze považovat za samostatnou úlohu, kterou lze uchopit v různém 

rozsahu a řešit ji deterministicky i stochasticky. Její samostatné stochastické řešení by ale 

přesahovalo rozsah této práce. Této problematice se podrobně věnuje např. [Golík, 2006] a 

[Kadeřábková a kol., 2005]. 

 

Ochranná hráz 

Geometrie ochranné hráze má, kromě kapacity koryta, vliv i na maximální dosažitelnou 

úroveň hladiny v toku (danou úrovní koruny OH). V případě jejího přelití již bohužel nelze 

v rámci daného systému (resp. náhradní oblasti) stanovit pravděpodobnost porušení podloží 

ochranné hráze s dostatečnou přesností. Byla by zde nutná rozsáhlá analýza celého dotčeného 

území s cílem stanovit dosaženou hloubku vody v zahrází s ohledem na možnosti jejího 

odtoku a dotace z dalších území. Dále by bylo nutné vyhodnotit, kdy dojde k porušení OH 

v důsledku přelití, protože v tu chvíli již hodnocení pravděpodobnosti porušení podloží 

přestává být relevantním. Zásadní veličinou je také poloha vzdušní paty OH, resp. její 

vzdálenost od toku, protože až od této hranice dále je účelné pravděpodobnost porušení 

podloží OH hodnotit. 

 

Podloží a zahrází 

Charakteristiku tohoto subsystému lze rozdělit na část geometrickou a materiálovou. 

Geometrická část se skládá ze stanovení rozsahu jednotlivých materiálově odlišných vrstev, 

přičemž je nezbytná určitá schematizace geologických poměrů. Jedná se tedy o výškovou 

úroveň terénu, bázi stropního izolátoru a bázi zvodnělého kolektoru. Pro jednotlivé materiály 

je pak nutné stanovit vlastnosti, jež mají vliv na proudění podzemní vody v těchto vrstvách, 

těmi jsou hydraulická vodivost, pórovitost a modul stlačitelnosti zeminy. 
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5.1.2 Náhradní oblast 

 

Vymezuje území, které je relevantní pro výpočet. Náhradní oblast je třeba zvolit vhodně 

s ohledem na charakter celého území, na charakter probíhajících jevů a procesů, na geometrii, 

na přijatá zjednodušení, atd. V případě ochranných hrází vedených rovnoběžně s tokem 

v širokých údolních nivách je obvykle možné náhradní oblast významně schematizovat. 

Obecně na takovýchto tocích převládají dva režimy proudění podzemní vody. Za běžných 

průtoků směřuje proud směrem k toku a ten tak vodu z širší zvodně odvádí. Naopak za 

zvýšených průtoků se směr proudu otáčí směrem od toku a ten tak zvodeň dotuje. Za 

předpokladu proudění podzemní vody přibližně v kolmém směru k ose toku pak lze připustit 

schematizaci náhradní oblasti (charakteristický příčný řez). 

 

5.2 ZATÍŽENÍ SYSTÉMU 

 

Při stanovení odolnosti systému je nutné nejdříve definovat charakteristiku zatížení L, 

vůči kterému má systém odolávat. V případě stanovení možnosti vzniku filtračních deformací 

v podloží ochranných hrází vlivem prolomení svrchního izolátoru považujeme za zatížení 

hodnoty piezometrických výšek h v kolektoru, resp. tlak na stropní izolátor.  

Pro definovaný systém lze vyjádřit zatížení L jako tlak vody, kterou je stropní izolátor 

zatížen v dovrchním směru: 

L = W . [hMAX - HBS]  (6) 

 

kde W = 9,81 kN/m
3 

je objemová tíha vody, hmax je maximální normová piezometrická výška 

v daném místě a HBS je kóta báze stropního izolátoru v daném místě.  

Pro stanovení průběhu piezometrických výšek v podloží je při nestacionárním způsobu 

řešení nutné znát geometrické a materiálové charakteristiky podloží a průběh úrovně hladiny 

ve vodním toku. Úrovně hladiny lze stanovit na základě znalosti průběhu povodňové vlny a 

charakteristiky koryta toku tradičními hydrotechnickými výpočty, např. dle [Boor, 

Kunštátský, Patočka, 1968]. 
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5.2.1 Povodňová vlna 

 

Průběh povodně je charakterizován tradičně kulminačním průtokem, objemem, dobou 

trvání a tvarem (průběhem) povodňové vlny (PV). Pro rozvoj filtračních deformací je však 

zásadní průběh tlaku podzemní vody na bázi stropního izolátoru v zahrází.  

Pro stanovení průběhu hladiny v toku je nutné definovat: 

 tvar PV, tj. Q(t),  

 kapacitu koryta Q(h), určenou na základě znalosti geometrie a morfologie říčního 

koryta. 

 

Vzhledem k rozdílné morfologii jednotlivých povodí a k mnoha dalším vlivům je těžké 

tvar Q(t) povodňové vlny generalizovat. Díky tomu, že charakter povodně je dán působením 

mnoha přírodních vlivů, lze obecně předpokládat možnost vzniku nekonečného množství 

variant PV.  

Pro popis PV jsou obecně užívány tyto charakteristiky: 

 kulminační průtok QN, 

 objem povodně W, 

 tvar povodně Q(t), resp. rozložení průtoků v čase. 

 

Tyto charakteristiky spolu vzájemně souvisí a jsou na sobě částečně závislé. Významně 

se ale liší možnosti jejich predikce. Pro stanovení kulminačního průtoku již existují vhodné 

aparáty včetně pravděpodobnostního vyjádření. Objem povodně již bývá naopak vyjadřován 

pouze podmíněnou pravděpodobností kulminačního průtoku. Tvar povodně je naopak velmi 

obtížné předvídat. 

S ohledem na výše uvedené byla pro potřeby této práce nutná určitá schematizace 

charakteristiky PV. Kulminační průtok byl uvažován jako deterministická hodnota (pro 

danou dobu opakování). Objem povodně lze odvodit analogicky na základě znalosti daného 

povodí. Tvar povodně pak byl pro potřeby modelového řešení schematizován do podoby 

lichoběžníku (obr. 8), který je dostatečně variabilní pro popis různých průběhů PV. 

Kromě morfologie povodí má na typický tvar PV vliv i roční období. Povodně 

přicházející v zimním nebo jarním období mívají často plošší charakter s delší dobou trvání a 

větším objemem než povodně letní. Je to způsobováno postupnou dotací povodně z tajících 

sněhových zásob v povodí. 
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Obr. 8 Modelová schematizace hydrogramu povodňové vlny 

 

 

Obr. 9 Vývoj průtoků v Labi v Jaroměři během povodně v roce 1997 a její lichoběžníková 

schematizace (zdroj: Povodí Labe, s. p.) 
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Schematizovanou PV lze tedy pro potřeby této práce charakterizovat následujícím 

způsobem: 

 

Nástup povodně 

Je schematizován přímkou spojující bod znázorňující počátek povodně s bodem 

okamžiku kulminace. U nástupu povodně je zásadní jeho rychlost, resp. doba tn od počátku 

povodně do dosažení kulminačního průtoku. U malých povodí lze dobu nástupu stanovit 

výpočtem doby dotoku (koncentrace). Oproti tomu u středních a velkých povodí není tato 

metoda vhodná, protože většinou nebývají zasažena srážkou rovnoměrně po celém svém 

území. U těchto povodí je proto vhodnější stanovit rychlost nástupu srovnáním dřívějších 

povodní v daném povodí a odvozením směrnice přímky nástupu. 

 

Kulminace povodně 

Hodnota kulminačního průtoku QN je dána hodnotami průtoků pro různé doby opakování 

(N-letosti) povodně stanovenými Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) pro 

dané místo. Samotná doba opakování je volena pomocí pravděpodobnosti příchodu povodně 

s danou N-letostí. 

 

Doba trvání maximálních průtoků 

Schematizuje dobu tk od dosažení kulminačního průtoku po počátek významnějšího 

poklesu průtoků. Minimální doba trvání je nulová (resp. 1 hodina), tzn. ihned po dosažení 

kulminačního průtoku následuje pokles. Maximální doba trvání kulminačního průtoku pak 

vychází z rychlosti nástupu a poklesu povodně a z maximální doby trvání celé povodně tmax. 

Maximální doba trvání povodně byla odvozena z vyhodnocení průběhu srážek na území 

ČR během povodní v letech 1997, 2002, 2006, 2010 a 2013. Tato doba byla pro testovací 

oblast stanovena na 10 dní, tj. 240 hodin. Konkrétní doba trvání povodně pro výpočtový 

cyklus je pak vybrána stochasticky pomocí pravděpodobnosti jejího výskytu. 

 

Pokles povodně 

Je podobně jako nástup schematizován přímkou spojující bod kulminace s normálním 

stavem. U malých povodí lze dobu poklesu stanovit výpočtem doby odtoku. U středních a 

velkých povodí je vhodnější stanovit rychlost poklesu srovnáním dřívějších povodní v daném 
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povodí a odvozením směrnice přímky poklesu. Analýzou dostupných záznamů průběhů 

povodní v daném území pak lze určit rychlost poklesu např. jako 1/2 až 1/4 rychlosti nástupu. 

 

 

Obr. 10 Popis jednotlivých částí schematizovaného průběhu PV 

 

O problematice stanovování charakteristik PV píše podrobněji např. [Doležal, 2010]. Její 

podrobný rozbor je bohužel nad rámec rozsahu této práce, protože pro stanovení 

pravděpodobnostních parametrů jednotlivých veličin (Q(t), QN, W, tn, tk, …) nemá autor 

dostatek podkladů. Matematický model je však otevřený (viz přílohy této práce) a lze ho, 

v případě dostatku dat, v budoucnu rozšířit o pravděpodobnostní řešení této problematiky. 

 

5.2.2 Filtrační model 

 

Numerické řešení poměrů v modelovaném území probíhá aproximací obecně 

trojrozměrného proudění modelem plošné filtrace pomocí numerického řešení metodou 

konečných prvků s lineární interpolací piezometrické výšky po prvcích dělení. Jsou přijaty 

Dupuitovy předpoklady o malém hydraulickém sklonu, kdy zanedbáváme vertikální složku 

proudění a předpoklad přibližně paralelního charakteru proudu vody v převládajícím směru 



31 

 

proudu směrem do zahrází. 

Tento model je vhodný zejména v případě liniových ochranných hrází v nepříliš členitém 

území. V takovém případě jsou pak příčné řezy (vedené kolmo na osu toku a hráze) navzájem 

podobné a výpočet tak lze urychlit zvolením typických řezů, případně řezů, kde lze očekávat 

nejnepříznivější podmínky pro vznik filtračních deformací. V případě složitějších poměrů je 

vhodnější provádět výpočet pro všechny řezy ve vhodně zvolených profilech nebo zvolit jiný 

výpočtový aparát, např. dvojdimenzionální horizontální model plošné filtrace. 

 

Řídící rovnice 

Pro nestacionární proudění v horizontálním kolektoru s hloubkou vody H(x,t) měřenou od 

relativně nepropustné báze hydrogeologického kolektoru a piezometrickou výškou h(x,t) 

měřenou od hladiny moře má řídící rovnice tyto tvary: 

 pro režim proudění s volnou hladinou: 

0
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kde k je hydraulická vodivost, h je piezometrická výška, H je hloubka vody ve zvodni, SV, 

resp. SP je volná, resp. pružná zásobnost a b je mocnost napjaté zvodně. 

 

Okrajové a počáteční podmínky 

Dirichletova okrajová podmínka na okrajích jednorozměrné náhradní oblasti (v krajních 

bodech) má tvar: 

 

h(0,t) = h1(t) (9) 

 

a popisuje průběh hladiny ve vodním toku. Tato podmínka je odvozena z průběhu povodně 

Q(t) s použitím kapacity koryta Q(h).  
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h(L,t) = h2(t) (10)  

 

pak popisuje polohu hladiny podzemní vody v dostatečné vzdálenosti od vodního toku volené 

s přihlédnutím k výsledkům hydrogeologického průzkumu a geomorfologii dané oblasti. 

Tuto podmínku lze stanovit deterministicky, pokud je definována v takové vzdálenosti od 

toku, že již nebude ovlivněna průběhem povodňové události. Dostatečnou vzdálenost zle 

ověřit citlivostní analýzou. 

Počáteční podmínkou je známá piezometrická výška na počátku řešení v čase t = 0: 

 

h(x,0) = h0(x). (11)  

 

Počáteční podmínku pro dynamické simulace je v případě složitějších poměrů třeba 

stanovit z výsledků řešení odpovídajícího stacionárního stavu potvrzeného kalibrací modelu 

např. s využitím známých hodnot hladiny podzemní vody (HPV), např. ověřených 

průzkumnými vrty. 

 

5.3 ODOLNOST SYSTÉMU 

 

Pro definovaný systém lze odolnost S vyjádřit jako tíhu zeminy izolátoru, který odolává 

nárůstu tlaku podzemní vody v hydrogeologickém kolektoru: 

 

S = Z . [HT - HBS]  (12) 

 

kde Z je objemová tíha zeminy, HT je kóta terénu za hrází v daném místě a HBS je kóta báze 

(dna) stropního izolátoru (obr. 11). Objemovou tíhu zeminy lze uvažovat v různém stupni 

nasycení vodou: 

 suchá zemina, 

 zavlhá zemina, 

 vlhká zemina, 

 velmi vlhká zemina, 

 vodou nasycená zemina. 
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Volba stupně nasycení by měla vycházet ze znalosti lokality, charakteristického rozložení 

srážek v povodí atd. Díky měnícímu se stupni nasycení tak lze objemovou tíhu zeminy 

považovat za náhodnou veličinu i v případě homogenního horninového prostředí a dostatečné 

prozkoumanosti lokality. 

Za určitých nepříznivých podmínek může být odolnost systému, resp. integrita stropního 

izolátoru již dopředu významně narušena. Jedná se o situace, kdy např. mohlo dojít k 

porušení stropního izolátoru již během dřívějších povodňových událostí, činností v zahrází, 

ale může se zde nacházet i geologická anomálie formou lokální absence svrchního izolátoru. 

V takové situaci může dojít k vysakování vody v zahrází již ve chvíli, kdy maximální úroveň 

piezometrické výšky v kolektoru překročí během povodňové epizody úroveň terénu 

v zahrází. Tato situace je však velmi specifická a v pravděpodobnostním hodnocení nebyla 

v rámci této práce řešena. 

 

5.4 PODMÍNKA MEZNÍ ROVNOVÁHY 

 

Podmínkou mezní rovnováhy je, aby odolnost systému S byla větší nebo rovna než 

zatížení L. Pro hodnocení možnosti porušení hydraulickým prolomením pro typické rozložení 

geologických vrstev v údolní nivě (obr. 11) pak lze podmínku mezní rovnováhy vyjádřit 

jako: 

 

W . [hMAX - HBS]  Z . [HT - HBS]  (13) 

 

kde W je objemová tíha vody, hmax je maximální normová piezometrická výška v daném 

místě, HBS je kóta báze stropního izolátoru, Z je objemová tíha zeminy, HT je kóta terénu za 

hrází v daném místě. 
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Obr. 11 Schéma ke vztahu (13) 

 

Pro vypočtené úrovně maximálních piezometrických výšek je dále vyhodnocen 

prostorový průběh splnění podmínky mezní rovnováhy (13). Podíl pravé a levé strany 

podmínky mezní rovnováhy pak vyjadřuje rezervu, popř. deficit vůči požadavkům vztahu 

(13). 
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V příslušném místě nehrozí ztráta stability stropního izolátoru, pokud PS  1, v opačném 

případě hrozí prolomení nadloží přetlakem vody v kolektoru. 

 

6  STOCHASTICKÉ MODELOVÁNÍ 

 

6.1 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

Dostatečná znalost charakteristiky zájmového území je pro stanovení možnosti vzniku 

filtračních deformací stejně důležitá jako znalost charakteristiky zatížení. Pro další výpočty je 

nezbytné mít dostatečně podrobné informace o stavu ochranných hrází, způsobu využití 

území, výškových poměrech, geologické skladbě, hydrogeologii v širším území, režimu 

podzemní vody a vlivu povrchových toků na ni. 

 

Ochranné hráze 

Nejdůležitější je výškové zaměření jejich koruny. Dále pak jejich skladba, podloží, 

celkový stav hrází i objektů, které se na nich vyskytují. Pochůzka v terénu je většinou 
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nezbytná. Je vhodné se zajímat i o případné prolákliny a mokřady v zahrází a o funkčnost 

hrází během dřívějších povodní. 

 

Terén 

Je třeba dostatečně podrobné geodetické zaměření území pro vytvoření digitálního 

modelu terénu (DMT) spolu se znalostí rozmístění zástavby a způsobu využití území. 

Vhodná je i znalost rozsahu inundací během dřívějších povodní, směry proudění 

povrchového odtoku atd. Případně lze použít geodetické zaměření ve vhodně zvolených 

příčných profilech (řezech). Ty je třeba volit s ohledem na místní podmínky tak, aby byla 

zachycena nejnepříznivější místa, tj. místa s největší pravděpodobností vzniku poruchy. 

 

Povrchové toky 

Kromě geodetického zaměření břehů a dna je třeba znát jejich hydrologii, inundační 

území a vazby na HPV. 

 

Geologie 

V rámci geologického průzkumu je třeba zaměřit se na co možná nejpřesnější určení 

mocnosti stopního izolátoru, případně na místa jeho oslabení. Dále na celkovou geologickou 

skladbu, HPV a mocnost zvodněné vrstvy. U jednotlivých vrstev je třeba stanovit objemovou 

tíhu, hydraulická vodivost (propustnost), zrnitost, modul stlačitelnosti, příp. plasticitu a další 

vlastnosti. 

 

Hydrogeologie 

Hydrogeologický průzkum obnáší stanovení režimů HPV a směru proudění nejlépe ve 

vodném i v sušším období a během povodně. Dále vlastnosti zvodněné vrstvy a vazby na 

povrchové toky, případně rychlost odezvy zvodně na změnu jejich režimu. 
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6.2 VSTUPNÍ DATA 

 

Vstupní data jsou podkladem pro stanovení odolnosti systému i jeho zatížení. Na kvalitě 

získaných vstupních dat tedy závisí kvalita výsledků stochastického modelování. Vstupní 

data můžeme rozdělit dle způsobu jejich určení na deterministická a stochastická. 

Deterministický přístup je vhodný tehdy, kdy můžeme s dostatečnou přesností určit hodnotu 

hledané veličiny (např. objemová tíha vody). Stochastický přístup naopak umožňuje pracovat 

se spojitým rozdělením výskytu hodnoty hledané veličiny. Způsob pravděpodobnostního 

rozdělení je vhodné volit v závislosti na dostupných informacích a charakteru hledané 

veličiny v dané oblasti. Při minimu informací lze zvolit např. rovnoměrné rozdělení s oborem 

hodnot stanoveným dle ČSN pro hledanou veličinu (např. rozmezí objemové tíhy pro danou 

zeminu). V případě podrobnějších znalostí lze použít složitější spojitá rozdělení např. 

trojúhelníkové rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení nebo Pearsonovo rozdělení typu I-

III. Pro svoji jednoduchost je dobře využitelné trojúhelníkové rozdělení (obr. 20 a 21), kde 

lze obor hodnot náhodné veličiny stanovit s ohledem na předpokládané minimální a 

maximální možné hodnoty hledané veličiny (např. dle ČSN) a modální hodnotu lze stanovit 

např. s využitím dat získaných průzkumem zájmového území. 

 

6.2.1 Základní vstupní data 

 

Základní vstupní data pro stanovení pravděpodobnosti porušení stropního izolátoru v 

zahrází jeho nadzvednutím jsou: 

 Požadovaný počet simulací 

 Zaměření terénu 

 Prostorová skladba podloží 

 Materiálová charakteristika podloží 

 Maximální N-leté průtoky 

 Doba trvání nástupu povodně 

 Doba trvání poklesu povodně 

 Maximální doba trvání povodně 

 Výchozí hodnota průtoku v korytě 

 Q-H charakteristika koryta 
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Požadovaný počet simulací závisí na očekávané pravděpodobnosti modelovaného stavu. 

Lze ho však stanovit dodatečně na základě výsledků vyhodnocení předběžných výpočtů. 

Zaměření terénu by bylo možno vzhledem k přesnosti podkladů (geodetického 

zaměření, DMT) považovat za hodnotu deterministickou. Nicméně i tady je vhodné uvažovat 

o stochastickém přístupu se spojitým, např. trojúhelníkovým rozdělením. Zvláště v případě 

nutnosti interpolace mezi zaměřenými body, jejichž hustota neodpovídá členitosti terénu. 

Prostorová skladba podloží popisuje průběh jednotlivých vrstev v podloží, převážně 

kolektoru a stropního izolátoru. Míra znalosti této charakteristiky závisí na kvalitě a rozsahu 

geologického průzkumu. Z technických i ekonomických důvodů bývá geologický průzkum 

většinou omezen na poměrně řídkou síť vrtaných (příp. kopaných) sond spojených 

s rozborem zemin. Doplnění prostorové představy o skladbě podloží bývá většinou 

provedeno interpolací mezi těmito sondami, čímž vzniká nepravidelná trojúhelníková síť, 

často označovaná jako TIN (Triangulated Irregular Network). Tuto síť lze vytvořit např. 

prostředky geografických informačních systémů (GIS). Tímto způsobem lze tedy určit 

geometrickou charakteristiku podloží deterministicky. Nicméně vzhledem k malé hustotě sítě 

a k interpolaci mezi relativně vzdálenými body je v tomto případě vhodnější stochastický 

přístup se spojitým, např. trojúhelníkovým rozdělením.  

Materiálová charakteristika podloží popisuje materiálové vlastnosti jednotlivých vrstev 

v podloží zájmového území, převážně kolektoru a stropního izolátoru. Těmito vlastnostmi 

jsou hydraulická vodivost, pórovitost, modul stlačitelnosti a objemová tíha. Stejně jako u 

geometrické charakteristiky podloží je i zde míra znalostí závislá převážně na kvalitě 

geologického průzkumu. Vzhledem k nejistotám daným rozsahem geologického průzkumu je 

vhodné stanovit materiálovou charakteristiku podloží stochasticky s ohledem na ČSN, 

případně na další odbornou literaturu. Dle míry znalostí pak lze zvolit např. rovnoměrné nebo 

trojúhelníkové rozdělení. 

Maximální N-leté průtoky, tj. maximální očekávané průtoky s danou dobou opakování 

jsou stanovovány pro jednotlivé lokality Českým hydrometeorologickým ústavem na základě 

dlouhodobých měření, regresních vztahů a srážkoodtokových modelů. Od ČHMÚ jsou tyto 

hodnoty obecně přejímány bez dalších úprav. Velikost průtoku je tedy náhodnou veličinou se 

známým pravděpodobnostním rozdělením. 

Doba trvání nástupu povodně - jako nejvhodnější aparát k vytvoření průběhu 

jednotlivých povodňových událostí s danou dobou opakování (dle ČHMÚ) byla zvolena 
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směrnice rychlosti nástupu povodně. Ta je volena tak, aby její průběh odpovídal obvyklému 

průběhu povodně v daném území. Tuto hodnotu lze stanovit deterministicky nebo 

stochasticky s ohledem na charakter povodí, případně na dříve zaznamenané povodně. 

Doba trvání poklesu povodně byla stanovena deterministicky v závislosti na směrnici 

rychlosti nástupu povodně. Ze studia reálných povodňových vln byla rychlost poklesu volena 

v poměru 1/2 až 1/4 rychlosti nástupu povodně. 

Maximální doba trvání povodně je pro danou oblast stanovována deterministicky 

s ohledem na dříve zaznamenané povodně. Hodnota skutečné doby trvání povodně je pak 

v daném rozsahu stanovena stochasticky. 

Výchozí hodnota průtoku v korytě by měla být taková, kdy ještě nehrozí riziko vzniku 

filtračních deformací. Zjednodušeně lze konstatovat, že k jejich rozvoji nedojde dříve, než 

hladina vody v toku překročí výšku terénu v zahrází, respektive než může hodnota 

piezometrického tlaku v podloží zahrází dosáhnout úrovně terénu. Tuto hodnotu tedy lze 

stanovit deterministicky i stochasticky.  

Q-H charakteristika koryta je závislost stanovovaná deterministicky na základě 

znalosti vlastností koryta daného toku a hydraulických výpočtů. 

 

6.2.2 Celkový přehled vstupních parametrů 

 

Níže je pro přehlednost uveden výčet vstupních parametrů a jejich rozdělení na 

deterministické a stochastické tak, jak jsou uvažována v matematickém modelu: 

 deterministické vstupní parametry: 

o modul stlačitelnosti vody Ew, 

o poloha hladiny podzemní vody na okraji náhradní oblasti vzdáleném od 

toku h2(t), 

o objemová tíha vody W, 

 stochastické vstupní parametry: 

o pórovitost kolektoru p, 

o mocnost napjaté zvodně b dále závisí na: 

 kótě báze stropního izolátoru HBS, 

 kótě báze kolektoru HD, 
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o průběh hladiny ve vodním toku h1(t) dále závisí na: 

 době trvání nástupu povodně tn, 

 době trvání maximálních průtoků tk, 

 kulminačním průtoku povodně QN, 

o hydraulická vodivost kolektoru k, 

o modul stlačitelnosti kolektoru Ek, 

o objemová tíha zeminy , 

o kóta terénu HT. 

 

6.3 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

 

Vzhledem k množství nejistot vstupujících do výpočtu, respektive ke stochastickému 

přístupu k některým z proměnných, je třeba stanovit, nakolik je výsledek výpočtu citlivý na 

změny jednotlivých proměnných. Díky tomu lze pak určit proměnné, na jejichž změnu není 

výpočet citlivý a naopak proměnné, které mají na výsledek výpočtu dominantní vliv a kterým 

je tedy potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jejich stanovování. 

Vzhledem ke složitosti diferenciálních rovnic (7) a (8) ve výpočtu a ke specifikům 

jednotlivých proměnných nejsou pro tento případ vhodné kvantitativní metody založené např. 

na metodě Monte-Carlo [Saltelli et al., 2004]. Z toho důvodu byla provedena jednodušší 

jednokroková citlivostní analýza (OAT), (One-at-time sensitivity analysis) [Saltelli et al., 

2007].  Při tomto typu citlivostní analýzy je vždy měněna pouze jedna proměnná a po 

provedení výpočtu je vrácena na původní hodnotu. Tímto způsobem jsou postupně testovány 

jednotlivé proměnné, přičemž ostatní proměnné jsou vždy drženy na výchozí hodnotě. 

Získané výsledky, tj. vliv jednotlivých proměnných na výslednou hodnotu, jsou pak 

porovnány graficky. 

 

6.3.1 Postup citlivostní analýzy 

 

V rámci citlivostní analýzy byly testovány materiálové a geometrické charakteristiky 

podloží, respektive zvodněného více propustného kolektoru a jeho rozhraní s méně 

propustným stropním izolátorem. Pro tyto proměnné byla stanovena výchozí hodnota spolu 

s dalšími testovanými hodnotami s maximální odchylkou odpovídající jejich 
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předpokládaným maximálním a minimálním hodnotám. Testované hodnoty jednotlivých 

proměnných jsou souhrnně uvedeny v tabulce (Tab. 1). Pro výpočet byly dále stanoveny 

potřebné okrajové a počáteční podmínky. 

 

Tab. 1 Hodnoty testovaných proměnných (výchozí hodnoty jsou označeny tučně) 

k [m/s]   0,0001 0,0005 0,001 0,0015 0,0035 0,005 

p [-]   0,25 0,28 0,30 0,33 0,35   

E [MPa] 1 25 50 100 150 200   

HBS [m n. m.]      190,0 192,5 195,0     

 

Proměnné hodnoty 

 hydraulická vodivost kolektoru – k [m/s], 

 pórovitost kolektoru – p [-], 

 modul stlačitelnosti kolektoru – Ek [MPa], 

 kóta báze (dna) stropního izolátoru – HBS [m n. m.]. 

 

Okrajové podmínky 

 kulminační průtok – QN = 435 m
3
/s, 

 doba trvání povodně – t = 50 hod, 

 kóta hladiny v korytě v době kulminace – Hmax = 201,779 m n. m., 

 průběh hladiny ve vodním toku h1(t), 

 poloha hladiny podzemní vody na okraj náhradní oblasti h2(t), 

 

Počáteční podmínky 

 piezometrická výška v kolektoru je kolmo na osu toku konstantní – 

Hpiez. = 195,000 m n. m. 

 

6.3.2 Výsledky citlivostní analýzy 

 

V rámci citlivostní analýzy byla metodou OAT [Saltelli et al., 2007] testována citlivost 

výpočtu na změnu hydraulické vodivosti kolektoru k, pórovitosti kolektoru p, modulu 
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stlačitelnosti kolektoru E a kóty báze stropního izolátoru HBS. Pro tyto proměnné byla v době 

kulminace povodně vyhodnocena piezometrická výška v kolektoru ve vzdálenosti 40 m 

kolmo od osy toku (tj. v místě vzdušní paty ochranné hráze). Výpočet byl proveden vždy 

nejprve pro střední hodnotu a poté pro ostatní hodnoty uvedené souhrnně v Tab. 1. Výsledky 

citlivostní analýzy jsou znázorněny na obr. 12 - obr. 15. Tyto výsledky ukazují, že výpočet 

není citlivý na změnu pórovitosti kolektoru p a změnu kóty báze stropního izolátoru HBS. 

Hydraulická vodivost k a modul stlačitelnosti kolektoru Ek mají vliv na výpočet hodnot 

piezometrických výšek pouze při nízkých hodnotách těchto proměnných. 

 

Hydraulická vodivost kolektoru 

Rozmezí hydraulické vodivosti kolektoru bylo zvoleno v rámci citlivostní analýzy 

v intervalu (0,005 – 0,0001) m/s. To odpovídá rozmezí od štěrkopísku po hrubozrnný písek, 

což lze považovat za nejčastěji zastoupené materiály v případě zvodnělých kolektorů. 

Výsledky zobrazené na obr. 12 ukazují citlivost výpočtu při malých hodnotách hydraulické 

vodivosti (k = 0,0001 m/s). Nicméně už od hodnoty k = 0,001 m/s lze říci, že hydraulická 

vodivost nemá zásadní vliv na výsledek výpočtu. 

 

 

Obr. 12 Výsledky citlivostní analýzy hydraulické vodivosti kolektoru 
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Pórovitost kolektoru 

Rozmezí pórovitosti kolektoru bylo zvoleno v rámci citlivostní analýzy v intervalu (0,25 -

 0,35). Toto rozpětí dostatečně pokrývá nesoudržné materiály. Výsledky zobrazené na obr. 13  

ukazují, že pórovitost kolektoru nemá vliv na výsledek výpočtu. 

 

Modul stlačitelnosti kolektoru 

Rozmezí modulu stlačitelnosti kolektoru bylo zvoleno v rámci citlivostní analýzy 

v intervalu 1 – 200 MPa. To odpovídá rozmezí od měkkých hlín a jílů až po dobře ulehlý 

štěrk. Výsledky zobrazené na obr. 14  ukazují citlivost výpočtu při malých hodnotách modulu 

stlačitelnosti (Ek = 1 – 25 MPa), což odpovídá jílům a hlínám, případně málo ulehlým 

(kyprým) pískům. Nicméně už od hodnoty Ek = 50 MPa (což odpovídá středně ulehlým 

pískům a kyprým štěrkům) se vliv modulu stlačitelnosti postupně minimalizuje. Lze tedy říci, 

že modul stlačitelnosti má na výpočet vliv pouze v případě stlačitelných materiálů. 

 

 

Obr. 13 Výsledky citlivostní analýzy pórovitosti kolektoru 
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Obr. 14 Výsledky citlivostní analýzy modulu stlačitelnosti kolektoru 

 

Kóta báze stropního izolátoru 

Rozmezí kóty báze stropního izolátoru, respektive jeho mocnosti, bylo zvoleno v rámci 

citlivostní analýzy v intervalu (190,0 – 195,0) m n. m. se střední hodnotou HBS= 192,5 m n. 

m. Toto rozpětí je dostatečné pro posouzení vlivu kóty báze stropního izolátoru na výsledek 

výpočtu. Výsledky zobrazené na obr. 15  ukazují, že kóta báze stropního izolátoru nemá 

zásadní vliv na výsledek výpočtu. Zde je nutné upozornit, že byl hodnocen vliv změny na 

maximální dosažené piezometrické výšky, nikoli na stabilitu stropního izolátoru. Zde by byl 

naopak vliv změny úrovně báze stropního izolátoru zásadní. 

V případě změny kóty báze stropního izolátoru bylo provedeno komplexní hodnocení 

vlivu na všechny změny zbývajících proměnných. Výsledky tohoto hodnocení jsou 

zobrazeny na obr. 16 - obr. 18  a dokazují, že změna kóty báze stropního izolátoru nemá 

zásadní vliv na výsledek výpočtu ani při nižších hodnotách proměnných k a E, u kterých už 

byl vliv na výsledek prokázán. 
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Obr. 15 Výsledky citlivostní analýzy kóty báze stropního izolátoru 

 

 

 

Obr. 16 Vliv změny kóty báze stropního izolátoru spolu se změnou hydraulické vodivosti 

kolektoru 
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Obr. 17 Vliv změny kóty báze stropního izolátoru spolu se změnou pórovitosti kolektoru 

 

 

 

Obr. 18 Vliv změny kóty báze stropního izolátoru spolu se změnou modulu stlačitelnosti 

kolektoru 
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Souhrnné hodnocení výsledků citlivostní analýzy 

V rámci citlivostní analýzy byla metodou OAT testována citlivost výpočtu na změnu 

hydraulické vodivosti kolektoru k, pórovitosti kolektoru p, modulu stlačitelnosti kolektoru E 

a kóty báze stropního izolátoru HBS. Výsledky této analýzy ukazují, že na výpočet hodnot 

piezometrických výšek v průběhu povodně nemají prakticky žádný vliv pórovitost kolektoru 

(v rozsahu hodnot typických pro nesoudržné zeminy) a úroveň báze stropního izolátoru. 

Hydraulická vodivost a modul stlačitelnosti kolektoru mají vliv na výpočet hodnot 

piezometrických výšek zvláště při nízkých hodnotách těchto proměnných. 

 

 

Obr. 19 Bezrozměrné vzájemné porovnání výsledků citlivostní analýzy  

 

6.4 ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 

 

6.4.1 Rovnoměrné rozdělení 

Rovnoměrné (uniformní) rozdělení je využito pro generování náhodných čísel pro 

stanovení kulminačního průtoku a doby trvání povodňové vlny (v závislosti na křivce 

pravděpodobnosti překročení dané veličiny). 

Rozdělení má 2 reálné parametry a, b pro které platí a b. Hustota pravděpodobnosti f(x) 

rovnoměrného rozdělení je pak dána vztahem: 
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a distribuční funkce F(x) vztahem: 
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6.4.2 Trojúhelníkové rozdělení 

Trojúhelníkové rozdělení bylo zvoleno jako vhodné spojité rozdělení k vyjádření 

vybraných parametrů výpočtu stochastickým způsobem. Rozdělení má 3 reálné parametry a, 

b, c pro které platí ab c. Hustota pravděpodobnosti fx(x) (obr. 20) trojúhelníkového 

rozdělení je pak dána vztahem: 
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a příslušná distribuční funkce Fx(x) (obr. 21) vztahem: 
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kde a a b vymezují podstavu a c polohu dosaženého maxima hustoty pravděpodobnosti 
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(obr. 20). Střední hodnota µ a rozptyl σ trojúhelníkového rozdělení jsou: 
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Maximální odchylku RX od střední hodnoty Xstred  = c lze vyjádřit: 
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Obr. 20 Hustota pravděpodobnosti fx(x) trojúhelníkového rozdělení, kde a = 2, b = 8, c = 6 
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Obr. 21 Distribuční funkce Fx(x) trojúhelníkového rozdělení 

 

6.5 METODA MONTE CARLO 

 

Metoda Monte Carlo [Dřímal, Trunec, Brablec, 2006] je numerická výpočetní metoda, 

kterou lze řešit úlohy jak deterministické, tak stochastické. Algoritmy užívající metodu 

Monte Carlo mají výpočet založený na mnohokrát opakovaných náhodných pokusech. 

Náhodné pokusy, resp. využití náhodných čísel, jsou v případě počítačového zpracování 

nahrazovány čísly pseudonáhodnými. 

Postup výpočtu metodou Monte Carlo: 

 vytvoření množiny pseudonáhodných čísel s rovnoměrným rozdělením v intervalu 

(0, 1) v požadovaném počtu N, 

 stanovení distribučních funkcí vstupních veličin, 

 výpočet množiny N hodnot vstupních pseudonáhodných veličin s použitím jejich 

distribučních funkcí a vygenerovaných pseudonáhodných čísel, 

 opakovaná deterministická simulace pro množinu N vstupních hodnot 

pseudonáhodných veličin, 

 statistické zpracování (21) náhodné veličiny ξ pro soubor N výsledků xi (tj. x1 až 
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xN) deterministických simulací, 

 stanovení směrodatné odchylky σ dle (22). 
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6.6 VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI PORUŠENÍ 

 

Cílem výpočtu pravděpodobnosti porušení je provést požadovaný počet výpočetních 

cyklů a u každého z nich určit, zda dojde k porušení podmínky mezní rovnováhy (13). Pro 

výpočet bylo použito propojení několika programů, viz kap. 6.6.2 Softwarové prostředky. 

Z důvodu předpokládaného velkého množství výpočetních cyklů byl výpočet z větší části 

zautomatizován. 

 

6.6.1 Postup výpočtu 

 

Samotný výpočet se skládá z několika částí (obr. 22): 

 zadání vstupních dat, 

 generace stochastických parametrů náhodných proměnných - charakteristik 

povodňové vlny, terénu a podloží, 

 vytvoření vstupního souboru pro výpočet proudění podzemní vody (definuje 

geometrii a materiálové charakteristiky náhradní oblasti, počáteční a okrajové 

podmínky), 

 výpočet proudění podzemní vody, 

 vyhodnocení překročení sledovaných stavů, 

 zápis výsledků a zápis kontrolního souboru, 

 vyhodnocení počtu proběhnutých cyklů, 

 vyhodnocení pravděpodobnosti porušení. 
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Zadání vstupních dat 

Všechna vstupní data jsou zadávána do textového souboru, ze kterého jsou později 

načítána v průběhu výpočtu. Jedná se o hydrologická data, informace o toku, geometrickou a 

materiálovou charakteristiku podloží. Ty jsou podrobněji popsány v kapitole 6.2 Vstupní 

data. 

Pro potřeby výpočtu proudění podzemní vody je následně definován počet prvků, 

materiálů a okrajové podmínky. Dále je stanoven maximální požadovaný počet cyklů 

výpočtu. V rámci zadávání vstupních dat je také třeba vytvořit z dostupných údajů křivku 

pravděpodobnosti překročení průtoku a měrnou křivku koryta (Q-H charakteristiku). 

 

Generace charakteristik povodňové vlny a podloží 

Charakteristika povodňové vlny je vytvořena v závislosti na křivce pravděpodobnosti 

překročení průtoku a na hydrologických datech. Skladba podloží a jeho materiálová 

charakteristika je definována trojúhelníkovým rozdělením s 3 reálnými parametry, viz 

kap. 6.4 Rozdělení pravděpodobnosti. Výpočtová hodnota je pak stanovena pomocí 

generátoru pseudonáhodných čísel (Monte Carlo). Všechny charakteristiky jsou vytvářeny 

v programu MATLAB. 

 

Vytvoření vstupního souboru pro výpočet proudění podzemní vody 

Pro potřeby výpočtu proudění podzemní vody je v programu MATLAB vytvořen a 

exportován vstupní kód pro program Filtr1D (viz kap. 6.6.2 Softwarové prostředky) 

obsahující potřebné informace.  

 

Výpočet proudění podzemní vody 

Samotný výpočet proudění podzemní vody probíhá v programu Filtr1D (viz kap. 6.6.2 

Softwarové prostředky). Ten za pomoci metody konečných prvků řeší řídící rovnice (7) a (8) 

a stanoví tak nestacionární průběh proudění, resp. průběh piezometrických výšek ve 

zvodněném kolektoru. 
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Obr. 22 Diagram výpočtu 
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Vyhodnocení překročení sledovaných stavů 

Výsledky výpočtu jsou poté v programu MATLAB dále zpracovávány. Jsou určeny 

maximální dosažené hladiny v toku a maximální hodnoty piezometrické výšky, pro které je 

posouzena podmínka mezní rovnováhy (13). 

 

Zápis výsledků a zápis kontrolního souboru 

Jako výsledky vyhodnocení je zapsáno, o kolikátý cyklus výpočtu se jedná, zda došlo 

k porušení podmínky mezní rovnováhy (13) a zda došlo k překročení sledovaných stavů. Do 

kontrolního souboru je pro každý cyklus zapsáno číslo cyklu, zda došlo k porušení podmínky 

mezní rovnováhy, kulminační průtok povodňové vlny, doba trvání povodňové vlny a 

vyhodnocení podmínky mezní rovnováhy, resp. její spolehlivostní rezervy PS (14). 

 

Vyhodnocení počtu proběhnutých cyklů 

Skript v programu AutoIt porovnává výstupy z programu MATLAB, tj. počet 

proběhnutých cyklů, s maximálním požadovaným počtem cyklů výpočtu zadaným v rámci 

vstupních dat. V případě, že nebylo dosaženo požadovaného počtu výpočtových cyklů, spustí 

program AutoIt nový cyklus výpočtu začínající generováním charakteristik povodňové vlny. 

V opačném případě ukončí výpočet. 
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Obr. 23 Diagram postupu generace charakteristik povodňové vlny 
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Obr. 24 Diagram generátoru charakteristik podloží 

 

Vyhodnocení pravděpodobnosti porušení 

Po dosažení požadovaného počtu výpočtových cyklů jsou vyhodnoceny 

pravděpodobnosti překročení kapacity kynety toku PK, překročení úrovně terénu v zahrází 

piezometrickou výškou v kolektoru PT a porušení PF. Ty lze vyjádřit jako: 
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kde mks je počet překročení kapacity kynety toku, mts je počet překročení úrovně terénu v 

zahrází piezometrickou výškou v kolektoru, ms je počet simulací, při kterých došlo k poruše a 

ns je celkový počet realizovaných simulací. 

 

 

Obr. 25 Schéma hodnocených stavů 

 

6.6.2 Softwarové prostředky 

 

Pro výpočet pravděpodobnosti porušení ochranné hráze v důsledku filtračních deformací 

bylo využito několika softwarových prostředků: 

 

MATLAB (verze R2011b) je interaktivní programové prostředí a skriptovací 

programovací jazyk společnosti MathWorks. Do tohoto programu jsou načítána vstupní data 

a jsou v něm prováděny některé výpočty a operace s maticemi. Dále jsou zde pomocí 

generátoru pseudonáhodných čísel generovány všechny stochastické veličiny vstupující do 

výpočtu a je zde vytvářen vstupní soubor s daty pro výpočet proudění podzemní vody 

v programu Filtr1D. 

 

Filtr1D je program pro jednodimenzionální modelování proudění podzemní vody, který 

vytvořil prof. Říha na Vysokém učení technickém v Brně. Umožňuje nestacionární 

modelování v tlakovém režimu proudění i v režimu proudění o volné hladině. Program počítá 
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v uzlech piezometrické výšky a na prvcích náhradní oblasti počítá rychlosti a hydraulické 

gradienty. Dále umožňuje zavedení okrajových podmínek jak ve formě piezometrických 

výšek, tak ve formě bodových zdrojů a liniové infiltrace. K výpočtu využívá metodu 

konečných prvků.  

Ve zdrojovém kódu programu byly provedeny úpravy pro potřeby této práce. Jedná se 

hlavně o zvětšení maximálního možného počtu prvků a materiálů ve výpočtové matici. Dále 

o pevné nastavení tlakového režimu proudění z důvodu zaměření na možnost vzniku 

filtračních deformací. 

Samotný program je specifický způsobem zadávání vstupních dat. Ta přijímá jako 

vstupní textový soubor s pevně stanoveným pořadím jednotlivých veličin. Z toho důvodu je 

třeba věnovat pozornost jak přípravě tohoto souboru, tak kontrolnímu výpočtu.  

 

AutoIt (verze 3.3.6.1) je skriptovací jazyk pro automatizaci úloh v prostředí Microsoft 

Windows. Tento program řídí celý výpočet a zajišťuje komunikaci mezi programy MATLAB 

a Filtr1D. 

 

Microsoft ® Poznámkový blok (verze 5.1) slouží pro ruční zadání vstupních dat před 

jejich načtením programem MATLAB, zápis některých hodnot v průběhu výpočtu a pro 

export výsledků výpočtu. Tento program lze nahradit libovolným textovým editorem. 

 

6.6.3 Hardwarová a časová náročnost výpočtu 

 

Hardwarová náročnost výpočtu 

Samotný výpočet není hardwarově příliš náročný. Limitujícím faktorem jsou nároky 

nejnáročnějšího z použitých softwarových prostředků, tj. programu MATLAB. Výpočty byly 

prováděny na zařízeních následujících parametrů: 

 Intel Pentium 4, CPU 3,0 GHz, 1,0 GB RAM, OS MS Windows XP Professional, 

 Intel Core 2, Duo CPU 2,26 GHz, 4,0 GB RAM, OS MS Windows Vista Business 

 

Časová náročnost výpočtu 

Časová náročnost výpočtu je přímo úměrná požadovanému počtu výpočetních cyklů, 

přičemž doba výpočtu jednoho cyklu je 15 sekund. V rámci jednoho cyklu jsou generovány 
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všechny stochastické vstupní parametry, proveden výpočet proudění podzemní vody a 

vyhodnocení možnosti porušení stropního izolátoru nadzvednutím. K výpočtovému času je 

dále nutno uvažovat i dobu potřebnou pro zadání vstupních dat, kontrolní výpočet a kontrolu 

správnosti výsledků kontrolního výpočtu. Vzhledem k vysokému počtu cyklů, nutnému u 

výpočtů s předpokládanou pravděpodobností porušení podmínky mezní rovnováhy (13) 

v řádech tisícin i nižších, je doba potřebná k přípravě zanedbatelná oproti době výpočtové. 

V případě níže popisované parametrické studie bylo realizováno přibližně 100 000 

výpočetních cyklů v čase cca 420 hodin, viz kap. 7.1.3 Výpočet a vyhodnocení, tab. 4. 

Vzhledem k výpočetní kapacitě použitých počítačů je doba jednoho výpočetního cyklu 

neúměrně dlouhá. Není to způsobeno náročností výpočtu, ale nutností převádění dat mezi 

několika programy v rámci jednoho výpočetního cyklu. V případě vytvoření softwaru, 

ve kterém by probíhal kompletní výpočet, by došlo k násobnému zkrácení výpočetní doby. 

Vytvoření takového programu je ale nad rámec této práce. 

 

7  PARAMETRICKÁ STUDIE 

 

7.1 TESTOVACÍ OBLAST 

 

Pro ověření funkčnosti navrženého modelu byl v rámci parametrické studie proveden 

výpočet pravděpodobnosti porušení zahrází na testovací oblasti. Parametry této oblasti byly 

voleny tak, aby odpovídaly možným parametrům skutečných lokalit. Základní 

charakteristikou lokality je nížinný tok opatřený ochrannými hrázemi. Tok je při nižších 

stavech vody dotovaný podzemní vodou z kolektoru relativně velké mocnosti, který je krytý 

méně mocným izolátorem tvořeným nivními hlínami. Při vyšších stavech pak dochází ke 

změně směru proudění a kolektor je dotován z toku, přičemž zde nastává tlakový režim 

proudění. 

Pro návrh konkrétních parametrů testovací oblasti bylo využito podkladů z  vybraných 

lokalit, které svým charakterem odpovídají definovaným požadavkům na testovací oblast. 

U těchto lokalit byly zjišťovány geometrické a materiálové charakteristiky podloží, 

hydrogeologie, hydrologie, výška a typ protipovodňových hrází (příp. protipovodňových 

zdí). 
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7.1.1 Vzorové lokality 

 

Pro stanovení parametrů testovací oblasti bylo analyzováno několik lokalit s dostupným 

geologickým průzkumem. Jedná se o lokality nížinných toků s charakteristickou skladbou 

podloží, tj. zvodněnými štěrkopískovými vrstvami překrytými izolátorem tvořeným převážně 

povodňovými hlínami.  

 

Lokalita Brno – Zábrdovice (areál Nové Zbrojovky) [Hydroprojekt Praha, 

O. Z. Brno, 1977] 

Lokalita se nachází v katastrálním území Brno - Zábrdovice na levém břehu toku Svitavy 

(km 7,000 až 7,800). Součástí plánované rekonstrukce bývalého průmyslového areálu, a 

s ním spojené úpravy vlastního toku Svitavy, měla být i linie protipovodňových opatření 

tvořených kombinací ochranných hrází a povodňových zdí. Ty měly být vedeny podél 

břehové čáry Svitavy a dosahovat výšky od cca 0,5 do 1,5 m. 

Hydrogeologický kolektor je zde tvořen hrubými štěrky a štěrkopísky o mocnosti cca 4 až 

8 m, které směrem vzhůru plynule přecházejí v 1 až 3 m mocnou vrstvu jílovitých 

povodňových nánosů. Nejsvrchnější vrstva je tvořena silně různorodými navážkami 

o mocnosti cca do 3 m. 

Hydrogeologický kolektor je tvořen hrubými štěrky a štěrkopísky (průměrná hydraulická 

vodivost k = 1,7.10
-4

 m/s) o mocnosti cca 4 až 8 m, které jsou zdola omezeny relativně 

nepropustnými neogenními jíly (průměrné k = 4,7.10
-8

 m/s a méně) tvořícími bazální izolátor 

kolektoru a shora 1 až 3 m mocnou vrstvou velmi málo propustných jílovito-písčitých hlín 

(povodňové nánosy) a dobře ulehlými navážkami s průměrným k = 4,2.10
-6

 m/s (stropní 

izolátor) o mocnosti cca do 3 m. Při nízkých stavech HPV je ve zvodni režim proudění 

s volnou hladinou odpovídající běžným stavům hladiny vody ve Svitavě. Při středních a 

vysokých stavech lze očekávat proudění tlakové - v mírně napjatém režimu. HPV se v 

běžném režimu nachází v hloubce cca 2,5 až 5,0 m pod stávajícím terénem. 

 

Lokalita Brno – Trnitá (Železniční uzel Brno) [Hydroprojekt Praha, o.z., 1977] 

Lokalita se nachází v prostoru zamýšleného železničního uzlu v městě Brně. Jedná se o 

úsek na levém břehu řeky Svratky, od jejího říčního km 35,574 u železničního mostu 

Přerovská až do km 37,271 u silničního mostu Heršpická. V úseku je navržena kombinace 

ochranných zdí a ochranných hrází výšky 1,2 až 2,7 m. V zájmovém úseku se do Svratky 
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vlévá levobřežní přítok Svitavský náhon. 

Podložní předkvartérní vrstvy jsou tvořeny neogénními materiály, především vápnitými 

jíly. Hloubka těchto vrstev je proměnlivá a pohybuje se mezi 5,0 až 13,0 m. Tento podklad 

lze považovat za bazální izolátor. 

Polohy propustných kvartérních sedimentů jsou tvořeny náplavovými terasovými štěrky 

s proměnlivým obsahem štěrkové frakce a vložkami písků. Kvartérní sedimenty tvoří dvě 

strukturní úrovně. Níže uložené bazální kvartérní sedimenty představují propustné štěrkové a 

písčité sedimenty a tvoří hlavní hydrogeologický kolektor s hydraulickou vodivostí v rozpětí 

k = 4.10
-5

 až 3.10
-3

 m/s. Mocnost těchto vrstev se pohybuje v rozsahu 2,0 až 8,0 m a jejich 

povrch se nachází cca 1,5 až 4,5 m pod terénem. Svrchní pokryvné fluviální sedimenty tvoří 

jíly a hlíny, místy také písčité jíly a písčité hlíny. Vrstva je na většině území průběžná, místně 

však byly tyto materiály v minulosti odtěženy a nahrazeny navážkami. Mocnost těchto vrstev 

se pohybuje v rozmezí 0,0 až 4,2 m.  

Povrchové vrstvy jsou tvořeny převážně navážkami různorodého charakteru, tak jak bylo 

území v minulosti využíváno. Mocnost navážek je 0,5 až 4,5 m. Navážky jsou většinou velmi 

dobře propustné. S ohledem na značnou heterogenitu materiálu navážek je jejich propustnost 

charakterizována hydraulickou vodivostí v širokém rozpětí n.10
-3

 až n.10
-6

 m/s. 

Podzemní voda je běžně v úrovni 194,0 až 195,0 m n. m., tj. v hloubce 2,0 až 7,0 m pod 

terénem. Rozkyv hladiny podzemní vody mezi vyššími a nižšími stavy je cca 1 až 1,5 m. 

Jedná se o spojitou poměrně vydatnou zvodeň v údolních písčitých štěrcích řeky Svratky. Při 

průměrných vodních stavech se jedná o horizont s volnou, místně až mírně napjatou 

hladinou. Vody Svratky i Svitavského náhonu přímo komunikují s kvartérní zvodní údolní 

nivy. Hladina se tedy udržuje přibližně v úrovni povrchové vody v tocích, jejichž kolísání s 

určitým opožděním sleduje. Protože se zájmová lokalita nachází blízko soutoku Svratky 

s řekou Svitavou, je směr proudění podzemní vody v oblasti ovlivněn vodními stavy v obou 

vodních tocích. Za běžných stavů hladiny v povrchových tocích směřuje pohyb podzemní 

vody spíše souběžně s prouděním v tocích. Při zvýšených vodních stavech lze předpokládat 

velmi rychlý nástup hladiny podzemní vody ve velmi propustných štěrkopíscích. 

 

7.1.2 Odvození parametrů testovací lokality 

 

Vzorové lokality dávají obecnou představu o možném rozsahu sledovaných parametrů 

(tab. 2) typických nížinných toků s charakteristickou skladbou jejich podloží. Pro potřeby 
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parametrické studie pak byly navrženy parametry testovací oblasti v závislosti na hodnotách 

zjištěných ve vzorových lokalitách. Zanedbány byly výše uvedené vrstvy navážek, které se 

typicky vyskytují pouze v intravilánu. 

 

Tab. 2 Vybrané parametry vzorových lokalit 

Lokalita   
Brno 

Zábrdovice 

Brno 

Trnitá 

Mocnost izolátoru [m] 1 - 3 1,5 – 4,5 

Mocnost kolektoru [m] 4 - 8 2 - 8 

Hydraulická vodivost kolektoru [m/s] 1,7.10
-4

 4.10
-5

 - 3.10
-3

 

Výška ochranné hráze [m] 0,5 – 1,5 1,2 – 2,7 

Poloha HPV pod terénem za normálního stavu 

vody 
[m] 2,5 - 5 2 - 7 

 

Stochastické vstupní parametry (viz kap. 6.2.2 Celkový přehled vstupních parametrů) 

testovací lokality jsou v průběhu výpočtu stanovovány stochasticky s využitím 

trojúhelníkového rozdělení. Byly pro ně tedy stanoveny střední, minimální a maximální 

hodnoty, resp. střední hodnota (Xstred pro proměnnou X) a maximální odchylka RX od střední 

hodnoty Xstred nabývající stejné hodnoty u minima i maxima (symetrické trojúhelníkové 

rozdělení): 

 

Xmin = Xstred - RX (26) 

Xmax = Xstred + RX  

 

Na základě těchto hodnot je pak na počátku každého cyklu výpočtu stanovena 

deterministická hodnota. Parametry byly stanoveny následovně: 

 

Prostorová skladba podloží 

Kóta terénu a břehové hrany 

HT,stred = 200,00 m n. m. 

RHt = 0,20 m 

Htk = HT 
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Kóta stropu kolektoru (báze izolátoru) 

HBS,stred = 198,00 m n. m. 

RHbs = 0,50 m 

 

Kóta báze kolektoru 

Hd,stred = 188,00 m n. m. 

RHd = 1,00 m 

 

Materiálová charakteristika podloží 

Hydraulická vodivost kolektoru 

Kk,stred = 0,0005 m/s 

Rkk = 0,00045 m/s 

 

Pórovitost kolektoru 

Pk,stred = 0,3 

Rpk = 0,02 

 

Modul stlačitelnosti kolektoru 

Ek,stred = 30 MPa 

REk = 10 MPa 

 

Objemová tíha izolátoru 

γi,stred = 18 kN/m
3
 

Rγi = 2 kN/m
3
 

 

Kapacita koryta toku 

 Pro uvažované složené lichoběžníkové koryto byla navržena kyneta hloubky 2,0 m, šířky 

ve dně 20,0 m, se sklonem svahů 1:3 a podélném sklonu dna i = 0,5 ‰. Drsnost dna kynety 

byla uvažována 0,023, drsnost svahů 0,03. Bermy o drsnosti 0,035 jsou tvořené odsazenými 

ochrannými hrázemi a byly navrženy nesymetricky, přičemž bližší (hodnocená) ochranná 
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hráz má vzdušní patu ve vzdálenosti 40,0 m do paty kynety.  Ochranné hráze jsou výšky 

4,0 m, mají sklon svahů 1:2. Pro navržené koryto pak byla odvozena Q-H charakteristika viz 

obr. 27. 

Testovací lokalita byla navržena tak, aby kapacita koryta toku včetně ochranných hrází 

přesahovala kulminační průtok 10 000leté povodně. Takto kapacitní ohrázování toku nebývá 

obvyklé, nicméně cílem byla možnost pracovat v rámci modelu s plnou škálou dob 

opakování v rozsahu 1 až 10 000 let. V opačném případě (pokud by bylo navrženo koryto 

menší kapacity) by při vyšších průtocích docházelo k přelévání ochranné hráze. To by mohlo 

vést k rozvoji povrchové eroze na vzdušním svahu hráze, případně ke vzdutí vody v zahrází. 

Modelování těchto stavů je ale již mimo rozsah této práce. 

 

 

Obr. 26 Příčný řez testovací lokalitou 

 

Hydrologické podklady 

Pro testovací lokalitu byly pro potřeby výpočtu stanoveny hypotetické hodnoty 

maximálních N-letých průtoků (tab. 3, obr. 27) odpovídající většímu údolnímu toku.  

 

Tab. 3 N-leté průtoky stanovené pro testovací lokalitu 

N-letost [roky] 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 10 000 

QN [m
3
/s

1
] 50 65 85 110 135 180 220 265 335 400 1000 
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Obr. 27 Q-H charakteristika koryta 

 

 

Obr. 28 N-leté průtoky stanovené pro testovací lokalitu (semilogaritmické měřítko) 
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7.1.3 Výpočet a vyhodnocení 

 

Vstupní data, u nichž nelze s jistotou stanovit dererministickou hodnotu, byla popsána 

stochasticky pomocí spojitého trojúhelníkového rozdělení. Prostorová skladba i materiálové 

charakteristiky podloží ochranné hráze tak byly z důvodu nejistot ve vstupních parametrech 

definovány jejich střední hodnotou s maximální odchylkou. Povodňová vlna byla 

charakterizována pravděpodobností příchodu daného kulminačního průtoku a 

pravděpodobností doby trvání povodně.  

 

Vyhodnocení jednotlivých výpočtových cyklů 

V rámci parametrické studie bylo pro každý cyklus výpočtu vyhodnoceno dosažení nebo 

nedosažení tří navazujících stavů: 

 

1. Překročení kapacity kynety 

Cílem je určit, zda dojde během povodňové epizody k překročení kapacity koryta toku 

(kynety) a dojde tak k vybřežení, při kterém se dostává do funkce ochranná hráz. Je 

porovnávána úroveň hladiny v toku v době kulminace povodňové vlny Hkulm s výškou 

břehové hrany kynety Htk. Potom z celkového realizovaného počtu cyklů ns je mks počet 

cyklů, kdy úroveň hladiny v toku v době kulminace povodňové vlny Hkulm přesáhla výšku 

břehové hrany kynety Htk. 

 

2. Překročení úrovně terénu v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru 

Tento stav určuje, zda maximální úroveň piezometrické výšky v kolektoru v zahrází 

překročí během povodňové epizody úroveň terénu v zahrází. Při dosažení tohoto stavu může 

dojít k vysakování vody v zahrází, pokud zde již existují předdefinované imperfekce 

stropního izolátoru. Ty mohou být způsobeny např. porušením stropního izolátoru během 

dřívějších povodňových událostí, činností v zahrází, ale i geologickými anomáliemi. 

Maximální úroveň piezometrické výšky v kolektoru Hmax je porovnávána s úrovní hladiny 

terénu v zahrází HT. Potom z celkového realizovaného počtu cyklů ns je mts počet cyklů, kdy 

piezometrická výška Hmax v kolektoru přesáhne úroveň terénu v zahrází HT. 
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3. Porušení nadloží kolektoru v zahrází 

Zda došlo k porušení nadloží kolektoru v zahrází jeho nadzvednutím je určováno již dříve 

definovanou podmínkou mezní rovnováhy (13). Odolnost systému S (dána tíhou a mocností 

stropního izolátoru) je zde porovnávána se zatížením L (daným tlakem vody v kolektoru na 

stropní izolátor). Potom z celkového realizovaného počtu cyklů ns je ms počet cyklů, kdy 

hodnota zatížením L přesáhla hodnotu odolnosti systému S. 

 

Pravděpodobnostní vyhodnocení 

Pro průběžnou kontrolu výsledků výpočtu, pro ověření jeho stability a také z důvodu 

vytížení výpočetní techniky byl výpočet rozdělen na několik samostatných částí. Výsledky 

těchto dílčích výpočtů tak mohly být průběžně vyhodnocovány. Předběžné vyhodnocení 

prvních cca 20 000 cyklů naznačilo pravděpodobnost poruchy PF v rozsahu 0,0015 až 

0,0020. Na základě tohoto předběžného vyhodnocení byl stanoven požadovaný celkový počet 

výpočetních cyklů na 100 000. Veškeré výsledky dílčích výpočů jsou uvedeny v tab. 4. 

Celkem bylo realizováno 100 872 výpočetních cyklů (ns), během nichž bylo 

zaznamenáno 41 047 překročení kapacity kynety toku (mks), 27 525 překročení úrovně terénu 

v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru (mts) a 185 poruch (ms). Pravděpodobnost 

překročení kapacity kynety toku PK, pravděpodobnost překročení úrovně terénu v zahrází 

piezometrickou výškou v kolektoru PT a pravděpodobnost porušení PF pak můžeme vyjádřit 

jako: 
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Tab. 4 Ukončené výpočty a jejich vyhodnocení 

Pořadí 

výpočtu 

Výp. čas 

[hod.] 
ns mks mts ms PK PT PF 

1 32,2 7736 3178 2144 12 0,41075 0,27716 0,00155 

2 18,4 4408 1825 1199 9 0,41405 0,27200 0,00204 

3 26,4 6344 2601 1750 11 0,41003 0,27586 0,00173 

4 14,9 3570 1431 969 6 0,40072 0,27133 0,00168 

5 8,8 2117 859 584 4 0,40560 0,27577 0,00189 

6 9,5 2275 922 618 5 0,40510 0,27174 0,00220 

7 20,3 4876 2017 1335 8 0,41371 0,27385 0,00164 

8 19,4 4652 1873 1288 8 0,40258 0,27694 0,00172 

9 103,7 24894 10108 6806 46 0,40603 0,27340 0,00185 

10 145,8 35000 14161 9688 67 0,40459 0,27680 0,00191 

11 20,8 5000 2072 1384 9 0,41449 0,27674 0,00180 

Celkem 420,3 100872 41047 27765 185  0,40692 0,27525 0,00183 

 

Průměrná směrodatná odchylka σ stanovená dle (22) je pro pravděpodobnost překročení 

kapacity kynety toku σPk = 0,0000363, pro překročení úrovně terénu v zahrází 

piezometrickou výškou v kolektoru σPt = 0,0000194 a pro pravděpodobnost porušení 

σPf = 0,000000378. 

Stanovená pravděpodobnost překročení kapacity kynety toku PK = 0,40692 odpovídá 

povodni s dobou opakování cca 2,5 roku a dosažení kulminačního průtoku cca 69 m
3
/s. 

Pravděpodobnost překročení úrovně terénu v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru 

PT = 0,27525 odpovídá povodni s dobou opakování cca 3,5 roku a dosažení kulminačního 

průtoku cca 77 m
3
/s. Pravděpodobnost porušení PF = 0,00183 odpovídá povodni s dobou 

opakování cca 550 let a dosažení kulminačního průtoku cca 340 m
3
/s. Hladina při koruně 

ochranné hráze pak odpovídá povodni s dobou opakování cca 10 000 let a dosažení 

kulminačnímu průtoku 1050 m
3
/s. 

Procentuální rozložení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých jevů je znázorněno na 

obr. 29. 
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Obr. 29 Procentuální rozložení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých jevů dle obr. 25 

 

7.2 VAZBA NA METODU PODLE MEZNÍCH STAVŮ 

 

Pro srovnání výsledné pravděpodobnosti porušení byla vzorová lokalita posouzena 

duplicitně i metodou hodnocení podle mezních stavů. Tato metoda také umožňuje zahrnout 

do výpočtu nejistoty v zatížení i materiálových charakteristikách, vychází však z normových 

hodnot dílčích součinitelů spolehlivosti pro různé druhy zatížení, materiálových vlastností 

konstrukce, významu konstrukce atd. 

 

7.2.1 Výpočet metodou podle mezních stavů 

 

Pro výpočet metodou hodnocení podle mezních stavů je nutné stanovit parametry 

testovací lokality deterministicky. Z toho důvodu byly ve výpočtu uvažovány střední hodnoty 

z předchozího stochastického modelu. Součinitelé dílčí spolehlivosti jsou stanoveny 

obvyklým způsobem pro dané parametry a typ konstrukce (dle ČSN 75 0250 a ČSN EN 

1997-1 - Eurokód 7): 

 součinitel návrhové situace γsit = 0,9 pro zemní ochrannou hráz, 
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 součinitel významu konstrukce γn = 1,15, 

 součinitel zatížení tlakem vody  γfv = 1,1, 

 objemová tíha vody γW = 9,81 kN/m
3
, 

 součinitel zatížení vlastní tíhou γfg = 0,8, 

 objemová tíha zeminy γZ = 18 kN/m
3
. 

 

Pro vyhodnocení možnosti porušení hydraulickým prolomením pak můžeme vyjádřit 

podmínku stability: 

 

   BSTZfgBSWfvnsit HHHh   max  (30) 

 

kde hmax je maximální normová piezometrická výška v daném místě, HBS je kóta báze (dna) 

stropního izolátoru a HT je kóta terénu za hrází v daném místě (tj. v místě vzdušní paty 

hráze). V uvedeném vzorci (30) pro výpočet metodou podle mezních stavů představuje levá 

strana zatížení LMS a pravá strana odolnost SMS pro situaci viz obr. 11. 

Výpočet byl proveden formou pseudostacionárního zatížení pro kulminační průtoky 

povodní s různou dobou opakování. Rychlost nástupu povodně byla stanovena jednotně na 

dobu 10 hodin od počátku povodňové události po dosažení kulminačního průtoku. Hladina 

odpovídající kulminačnímu průtoku pak byla držena po zbytek povodně, tj. 10 dní (což 

odpovídá maximální době trvání maximálních průtoků stanovené ve stochastickém výpočtu). 

Poté byla vyhodnocena piezometrická výška v kolektoru ve vzdálenosti 40 m kolmo od osy 

toku (tj. v místě vzdušní paty ochranné hráze). Vyhodnocení podmínky mezní rovnováhy 

uvádí tab. 5. 

 

Tab. 5 Vyhodnocení podmínky mezní rovnováhy metodou podle mezních stavů 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 10 000 

QN [m
3
/s] 50 65 85 110 135 180 220 265 335 400 1000 

Odolnost  

SMS [kPa] 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

Zatížení  

LMS [kPa] 
19,48 21,99 24,30 26,55 28,49 31,49 33,85 36,26 39,66 42,52 62,74 

SMS / LMS 1,48 1,31 1,19 1,08 1,01 0,91 0,85 0,79 0,73 0,68 0,46 
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Z výsledků uvedených v tab. 5 je zřejmé, že podmínka stability (30) bude překročena při 

dosažení kulminačního průtoku cca 135 m
3
/s, což odpovídá průtoku s dobou opakování 

20 let. Lze tedy konstatovat, že za použití výše uvedených součinitelů dílčí spolehlivosti je 

konstrukce (z pohledu filtračních deformací podloží) dimenzována na návrhový průtok 

Q20 = 135 m
3
/s. 

 

7.2.2 Možnosti využití stochastického výpočtu pro zpřesnění metody 

podle mezních stavů 

 

Podmínku stability (30) lze upravit do tvaru: 

 

 
 BSW

BSTZ

fg

fvnsit

Hh

HH








max






 (31) 

 

kde levá strana rovnice vyjadřuje agregovaný součinitel spolehlivosti ω (viz (2)) a pravá 

strana stupeň bezpečnosti SF (1). Pro testovací oblast je pak ω = 1,42. 

Pravděpodobnost porušení dané lokality byla předchozím stochastickým modelem 

stanovena na PF = 0,00183. Tato hodnota odpovídá povodni s dobou opakování cca 550 let a 

dosažení kulminačního průtoku cca 340 m
3
/s. Předchozí stochastický výpočet byl realizován 

pro celý definovaný rozsah N-letých povodňových vln (1 rok až 10 000 let) současně, 

přičemž kulminační průtok povodně byl určován stochasticky dle pravděpodobnosti 

překročení tohoto průtoku. V případě realizace většího množství jednotlivých výpočtů pro 

různé hodnoty deterministicky zadaného kulminačního průtoku povodně, by bylo možné 

vyjádřit závislost pravděpodobnosti porušení PF na stupni bezpečnosti SF tak, jak to 

znázorňuje obr. 30. 

Získaný graf (obr. 30) by bylo následně možné uplatnit při návrhu nové konstrukce. Pro 

zvolenou (požadovanou nebo maximálně přípustnou) pravděpodobnost porušení 

PF (stanovenou např. na základě významu konstrukce, společenského požadavku, atd.) by 

bylo možné zpětně stanovit stupeň bezpečnosti SF, který má být požadován při návrhu 

konstrukce. Pokud přijmeme předpoklad, že stupeň bezpečnosti SF je roven agregovanému 

součiniteli spolehlivosti ω, pak můžeme získanou hodnotu rozdělit mezi součinitele dílčí 
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spolehlivosti dle (31) a dále s nimi nakládat. Navazující návrh konstrukce by tak již mohl 

probíhat tradičními metodami, přičemž by byl splněn požadavek dodržení (nepřekročení) 

zvolené pravděpodobnosti porušení PF. 

 

 

Obr. 30 Závislost pravděpodobnosti porušení na stupni bezpečnosti 

 

8  ZÁVĚR, DISKUZE 

 

Zemní hráze a zvláště pak jejich podloží, jsou během povodňových epizod zatěžovány 

prouděním podzemní vody. Toto namáhání pak může vést ke vzniku a rozvoji filtračních 

deformací a následně k porušení hráze. Při hodnocení vzniku filtračních deformací jsou 

v současné době zpravidla používány deterministické přístupy, které mají pouze omezené 

možnosti zahrnutí vlivu nejistot do výpočtu. Cílem této práce bylo pomocí 

pravděpodobnostního hodnocení popsat iniciaci procesu filtračních deformací, kdy dojde 

k prvotnímu porušení nadložních vrstev v zahrází jejich nadzvednutím, což může následně 

umožnit další rozvoj filtračních deformací. 

Výsledkem práce je návrh algoritmu pro pravděpodobnostní hodnocení rizika prvotního 
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porušení nadložních vrstev v zahrází ochranné hráze podél vodního toku.  Dále praktické 

ověření navrženého postupu na testovací lokalitě a návrh dalšího možného využití výsledků 

stochastického modelování pro zpřesnění deterministické metody hodnocení podle mezních 

stavů. 

Jako konkrétní výsledky disertační práce lze jmenovat: 

 návrh postupu pro stanovení pravděpodobnosti porušení nadložních vrstev 

v zahrází ochranné hráze podél vodního toku, 

 vytvoření algoritmu pro praktické ověření navrženého postupu, 

 kvantifikaci pravděpodobnosti porušení nadložních vrstev v zahrází, 

 srovnání výsledků dosažených pomocí vytvořeného algoritmu a výsledků 

dosažených klasickou deterministickou metodou, 

 návrh dalšího možného způsobu využití výsledků stochastického modelování pro 

zpřesnění deterministické metody hodnocení podle mezních stavů. 

 

Výsledky pravděpodobnostního hodnocení by bylo možné použít při kalibraci dílčích 

součinitelů spolehlivosti γi užívaných při deterministických způsobech výpočtu. Tyto 

součinitele by tak bylo možné stanovit na základě zvolené (požadované) pravděpodobnosti 

poruchy. 

V průběhu zpracování předkládané disertační práce vyvstala řada dílčích problémů, 

jejichž řešení překračovalo časový rámec práce, avšak jejich zpracování je vhodným 

námětem pro další výzkum. Jedná se především o následující problémy: 

 sjednocení stávajícího algoritmu do komplexního softwaru, čímž by se významně 

zkrátila doba výpočetního cyklu, 

 snížení nutného počtu simulací využitím některé efektivnější simulační metody 

(např. metody Latin Hypercube Sampling), 

 podrobnější statistika a analýza doby trvání a tvaru hydrogramu povodňových vln, 

zdokonalení jejich schematizace, vyhodnocení podmíněné pravděpodobnosti 

objemu povodňové vlny. 

 praktická aplikace navrženého způsobu využití výsledků stochastického 

modelování pro zpřesnění deterministické metody hodnocení podle mezních stavů 

(vzhledem k rozsahu výpočtu je tato možnost závislá na zkrácení výpočetní doby). 
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TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 

 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=I00Jy_lvc00C&oi=fnd&pg=PA448&dq=info:RF7-vwfslhUJ:scholar.google.com&ots=4lWzRYbrJc&sig=4j5rvgfDuXOL3cfWlRt3lfZNSqQ
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11  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

11.1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DMT Digitální model terénu 

ETA Analýza pomocí stromů událostí (Event Tree Analysis) 

FMEA Analýza druhů poruch a následků (Failure Modes and Effect Analysis) 

FTA Analýza pomocí stromů poruch (Fault Tree Analysis) 

GIS Geografický informační systém (Geographic Information System) 

HPV Hladina podzemní vody 

ICOLD Mezinárodní přehradní výbor (International Commission on Large Dams) 

MŘ Manipulační řád 

OAT Jednokroková citlivostní analýza (One-at-time sensitivity analysis) 

OH Ochranná hráz 

OP Okrajové podmínky 

PP Počáteční podmínky 

PV Povodňová vlna 

TBD Technickobezpečnostní dohled 

TIN Nepravidelná trojúhelníková síť (Triangulated irregular network) 

TNV Technická norma vodního hospodářství 

VD Vodní dílo 

 

11.2 SYMBOLIKA 

 
b Mocnost napjaté zvodně 

Ek Modul stlačitelnosti kolektoru  

Ew Modul stlačitelnosti vody  

h Piezometrická výška 

H Hloubka vody ve zvodni 

h1(t) Průběh hladiny ve vodním toku (okrajová podmínka) 

h2(t) Poloha hladiny podzemní vody na okraji náhradní oblasti (okrajová podmínka) 

HBS Kóta báze stropního izolátoru 

HD Kóta báze kolektoru 
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Hkulm Úroveň hladiny v toku v době kulminace povodňové vlny 

hMAX Maximální normová piezometrická výška  

Hmax Maximální kóta hladiny v korytě (v době kulminace) 

Hpiez Piezometrická výška v kolektoru (počáteční podmínka) 

HT Kóta terénu 

Htk Úroveň břehové hrany kynety 

i  Podélný sklon koryta 

k Hydraulická vodivost 

L Zatížení (Load) 

LMS Zatížení stanovené metodou hodnocení podle mezních stavů 

mks Počet simulací, při nichž dojde k  překročení kapacity kynety toku 

ms Počet simulací, při nichž dojde k poruše 

mts Počet simulací, při nichž dojde piezometrickou výškou v kolektoru k  

překročení úrovně terénu v zahrází  

ns Celkový počet realizovaných simulací 

p Pórovitost kolektoru  

PF Pravděpodobnost porušení zemní hráze 

PK Pravděpodobnost překročení kapacity kynety toku 

PT Pravděpodobnost překročení úrovně terénu v zahrází piez. výškou v kolektoru 

PF,MS Pravděpodobnost porušení zemní hráze stanovená metodou podle mezních 

stavů 

PH Pravděpodobnost porušení zemní hráze při dané poloze hladiny a době trvání 

povodňové vlny 

PS Pravděpodobnost odolání konstrukce vystavenému zatížení 

PS Míra naplnění podmínky mezní rovnováhy 

PV Pravděpodobnost příchodu příslušné povodňové vlny 

Q Průtok 

QN Kulminační průtok povodně 

R Spolehlivost konstrukce (Reliability) 

S Pevnost (odolnost) systému (Strength) 

SMS Pevnost (odolnost) stanovená metodou hodnocení podle mezních stavů 

SF Stupeň bezpečnosti (Safety factor) 

SP Pružná zásobnost zvodně 

SV Volná zásobnost zvodně 

t Čas 

tk Doba trvání maximálních průtoků 

tmax Maximální doba trvání povodně 
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tn Doba trvání nástupu povodně 

W Objem povodně 

  

γfg Součinitel zatížení vlastní tíhou 

γfv Součinitel zatížení tlakem vody   

γn Součinitel významu konstrukce 

γsit Součinitel návrhové situace 

W Objemová tíha vody 

 Objemová tíha zeminy 

ξ Náhodná veličina 

σ Směrodatná odchylka 

ω Součinitel spolehlivosti 
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14  PŘÍLOHY 

 
1. Zdrojový kód v programu AutoIt 

2. Zdrojový kód v programu MATLAB 
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Příloha 1 

Zdrojový kód v programu AutoIt 

 

Část 1 – „1__1_vstupni_data.exe“ 

 

; Generovani prubehu povodnove vlny (1. cast) v programu MatLab 

; script nacte vstupni data, pote je potreba provest rucne prolozeni krivky pravdepodobnosti 

prekroceni daneho prutoku (Curve Fitting Tools) 

 

Run("C:\Program Files\MATLAB\R2010b\bin\matlab.exe")         

Sleep(15000) ;milliseconds  

 

WinActivate("[CLASS:SunAwtFrame]") 

Sleep(1000) ;milliseconds  

 

Send("cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj')") 

Send("{ENTER}") 

Sleep(3000) ;milliseconds  

 

Send("% Nyni rucne proved prolozeni krivek QN-PN a Q-H") 

Send("{ENTER}") 

Send("% start - toolboxes - curve fitting - curve fitting tool - data - x=pn, y=q - fitting - 
interpolant - Save to workspace") 

Send("{ENTER}") 

Send("% fittedmodel - nazev funkce prolozene grafem QN - PN (pn, q)") 

Send("{ENTER}") 

Send("% fittedmodel1 - nazev funkce prolozene grafem Q-H (Qh, Hk)") 

Send("{ENTER}") 

Send("% Save fitting season? NO") 

Send("{ENTER}") 

 

Send("a") 

Send("{ENTER}") 

Sleep(3000) ;milliseconds  

 

Část 2 – „2__2-5_dohromady.exe“ 

 

; Generovani prubehu povodnove vlny (2. cast) v programu MatLab 

; script vytvori s pomoci krivky pravdepodobnosti prekroceni daneho prutoku charakteristiku 
povodnove vlny a vystupni soubory H, T 
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; Nacteni zdrojoveko kodu pro MatLab 

 

WinActivate("[CLASS:SunAwtFrame]") 

Sleep(1000) ;milliseconds  

 

Send("cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj')") 

Send("{ENTER}") 

Sleep(500) ;milliseconds  

 

Send("b") 

Send("{ENTER}") 

Sleep(1000) ;milliseconds  

 

; Spusti program F1D ve verzi, ktera je zautomatizovana, nacita vstupni soubor "neus" a 

generuje vystupy "grne" e "neout". 

 

Run("cmd") 

Sleep(1000) ;milliseconds 

Send("D:{ENTER}") 

Sleep(1000) ;milliseconds 

Send("cd D:\MATLAB\F1D\{ENTER}") 

Sleep(1000) ;milliseconds 

Send("4.exe{ENTER}") 

Sleep(4000) ;milliseconds  

Send("exit{ENTER}") 

Sleep(500) ;milliseconds  

 

; Upravi vystup "grne" do matice, kde prvni radek je cas a kazdy dalsi radek piez.vyska v 

danem staniceni a case. 

; Odstrani z matice prvni radek (cas) a vybere max.hodnotu piez.vysky pro dane staniceni. 

 

WinActivate("[CLASS:SunAwtFrame]") 

Sleep(1000) ;milliseconds  

 

;Send("cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj')") 

;Send("{ENTER}") 

;Sleep(500) ;milliseconds  

 

Send("c") 

Send("{ENTER}") 

Sleep(1000) ;milliseconds  
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Část 3 – „3__6_cyklus_dohromady.exe“ 

 

; Vhodnoti, zda probehl pozadovany pocet cyklu nsmax. 

; Pokud ne, tak spusti dalsi cyklus. 

; Pokud ano, tak ukonci vypocet a oznami to. 

 

;FileChangeDir("D:\MATLAB\cyklus") 

 

   $obsahns = 0 

   $nsmax = FileOpen("D:\MATLAB\cyklus\nsmax.txt", 0) 

   $obsahnsmax= int(FileRead($nsmax, 8))   ; 8 je pocet cifer, ktery to precte (tj. max 99 999 
999 cyklu) 

   FileClose($nsmax) 

     

   While $obsahns < $obsahnsmax 

     Run("D:\MATLAB\autoIt_m-file\2__2-5_dohromady.exe") 

     Sleep(15000) ;milliseconds - priblizna max.doba trvani jednoho cyklu. 

     $ns = FileOpen("D:\MATLAB\cyklus\ns.txt", 0) 

     $obsahns= int(FileRead($ns, 8)) 

     FileClose($ns) 

    WEnd 

 

MsgBox(4096, "Hotovo", "Proběhl požadovaný počet simulací.") 
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Příloha 2 

Zdrojový kód v programu MATLAB 

 

Část 1 – „a.m“ 

 

cd('D:\MATLAB')             % Current Fonder: D:\MATLAB !!!!!!!!!! 

  

% VSTUPNI DATA 

  

% N-letost 

n = [0 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 10000]; 

  

% pravdepodobnost prichodu dane N-letosti 

pn = [100/100 63.212/100 39.347/100 18.127/100 9.516/100 4.877/100 1.98/100 0.995/100 

0.499/100 0.2/100 0.1/100 0.01/100]; 

  

% kulminacni prutok pri dane N-letosti 

q = [0 50 65 85 110 135 180 220 265 335 400 1000]; 

  

% Q-H charakteristika koryta 

hdno = 198;                 % kota dna koryta [m n.m.] 

Qh = [0.000 5.718 18.390 36.990 61.492 113.817 191.620 290.350 408.200 544.139 697.513 
867.891 1054.983];   % prutok v koryte pri dane hloubce vody [m3/s] 

Hk = [198.0     198.5   199.0   199.5   200.0   200.5   201.0   201.5   202.0   202.5   203.0   

203.5   204.0];            % hloubka vody pri danem prutoku [m] 

  

% Tvar povodnove vlny 

knp = 200/24;               % smernice primky rychlosti nastupu povodne (Q/T...narust o 100 
m3/s za 24 hodin) 

kpp = 3;                   % kolikrat pomalejsi je poklesu oproti nastupu 

tmax = 240;             % maximalni doba trvani povodne [hod] (240=20 dni) 

   

% Geometricka charakteristika podlozi 

  

% Kota terenu [m] 

Ht_stred = 200; 

Rt = 0.2; 

Ht_min = Ht_stred - Rt; 

Ht_max = Ht_stred + Rt; 

  

% Kota stropu kolektoru (dna izolatoru) [m] 
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Hs_stred = 198; 

Rs = 0.5; 

Hs_min = Hs_stred - Rs; 

Hs_max = Hs_stred + Rs; 

  

% Kota dna kolektoru [m] 

Hd_stred = 188; 

Rd = 1; 

Hd_min = Hd_stred - Rd; 

Hd_max = Hd_stred + Rd; 

   

% Materialova charakteristika podlozi 

  

% Koeficient filtrace kolektoru [m/s] 

Kk_stred = 0.0005; 

Rkk = 0.00045; 

Kk_min = Kk_stred - Rkk; 

Kk_max = Kk_stred + Rkk; 

  

% Koeficient filtrace izolatoru [m/s] 

%Ki_stred = 0.00001; 

%Rki = 0.000005; 

%Ki_min = Ki_stred - Rki; 

%Ki_max = Ki_stred + Rki; 

  

% Porovitost kolektoru [-] 

Pk_stred = 0.3; 

Rpk = 0.02; 

Pk_min = Pk_stred - Rpk; 

Pk_max = Pk_stred + Rpk; 

  

% Porovitost izolatoru [-] 

%Pi_stred = 0.3; 

%Rpi = 0.02; 

%Pi_min = Pi_stred - Rpi; 

%Pi_max = Pi_stred + Rpi; 

  

% Modul stlacitelnosti kolektoru [Pa] 

Ek_stred = 30000000; 

Rek = 10000000; 

Ek_min = Ek_stred - Rek; 

Ek_max = Ek_stred + Rek; 
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% Modul stlacitelnosti izolatoru [Pa] 

%Ei_stred = 50000000; 

%Rei = 20000000; 

%Ei_min = Ei_stred - Rei; 

%Ei_max = Ei_stred + Rei; 

  

% Objemova hmotnost izolatoru [kN/m3] 

Gi_stred = 18; 

Rgi = 2; 

Gi_min = Gi_stred - Rgi; 

Gi_max = Gi_stred + Rgi; 

   

% Zdroj pro F1D 

  

pr=22;              % pocet prvku 

uz=pr+1;            % pocet uzlu 

pmat=22;            % pocet materialu 

  

% Staniceni - musi odpovidat poctu prvku!!!!!!!!! 

stan=[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 

1000]; 

  

% Uzly - (pocatecni, koncovy, material) 

% pocet radku musi odpovodat poctu prvku "pr" 

uzly=[1 2 1; 2 3 2; 3 4 3; 4 5 4; 5 6 5; 6 7 6; 7 8 7; 8 9 8; 9 10 9; 10 11 10; 11 12 11; 12 13 

12; 13 14 13; 14 15 14; 15 16 15; 16 17 16; 17 18 17; 18 19 18; 19 20 19; 20 21 20; 21 22 21; 
22 23 22]; 

  

%Uzly s OP - cisla uzlu s okrajovymi podminkami 

opuzly=[1 23]; 

  

% OP1 - u toku - tzn. hladina v toku [m n.m.] 

Q_start = 5;            % pocatecni prutok [m3/s] 

  

% OP2 - vzdalenejsi od toku [m n.m.]        % trojuhelnikove rozdeleni 

OP2_stred = 199;                % stredni hodnota OP2 [m n.m.] 

Rop2 = 1; 

OP2_min = OP2_stred - 0.5; 

OP2_max = OP2_stred + Rop2; 

   

% Vyhodnoceni 
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Gw=9.81;              % Objemova tiha vody[kN/m3] 

  

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

% POZOR 

  

% v casti 6 - pospouzeni odolnosti a cyklus je potreba rucne nastavit kolik radku se ma 

smazat z matice SF pred vyhodnocenim 

% resp. pokik prvku staniceni se nema vyhodnocovat - kde nemuze dojit k poruseni (od toku 
po vnejsi patu hraze) 

  

% POZOR 

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

cftool 

  

% start - toolboxes - curve fitting - curve fitting tool - data - x=pn, y=q - fitting -  interpolant 

- Save to workspace  

% fittedmodel;              % nazev funkce prolozene grafem QN - PN (pn, q) 

% fittedmodel1;             % nazev funkce prolozene grafem Q-H (Qh, Hk) 

% Save fitting season? NO 

  

cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj') 

 

 Část 2 – „b.m“ 

 

cd('D:\MATLAB')             % Current Fonder: D:\MATLAB !!!!!!!!!! 

  

fittedmodel;                % nazev funkce prolozene grafem QN - PN 

fittedmodel1;               % nazev funkce prolozene grafem Q-H 

  

clear Akt Ek Gi H Hd Hdm Hmax Hs Hsm Ht Kk Mat NQ NT OP1 OP1_H OP2 Pas Pk Q 

QN SF char gr grne grne_reshape m ms ns nsmax op op2 pp ppuzly t td tdd tk tmin x y 

  

NQ = randi(10000,1,1)/10000;        % nahodne cislo (uniformni rozdeleni) na 4 desetinna 

mista v intervalu <0,1> pro urceni max. prutoku, pro QN - PN (NQ = randi(10000,1,1) v 

pripade QN - N) 

  

QN = fittedmodel(NQ);           % maximalni prutok [m3/s] 

   

% STANOVENI DOBY TRVANI A TVARU POVODNE 
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tk = QN/knp;                % doba koncentrace [hod] 

  

while tmax < (kpp*tk+tk+1)      % zrychli nastup i pokles povodne, pokud by se nevesla do 

intervalu <0,tmax> 

      tk = (tmax-1)/(kpp+1); 

      end 

   

tmin = kpp*tk+tk+1;         % minimalni doba trvani povodne = nastup + 1h kulminace + 
"kpp" x delsi pokles [hod] 

%kt = tmax/1;               % smernice primky pravdepodobnosti doby trvani povodne - pouze 

pri linearni zavislosti, pak y=-x*kt+kt; 

x = [0:0.1:1]; 

y = -(x.^2*tmax)+tmax; 

  

for m=1:100 

  NT = randi([round(tmin),tmax],1,1)/tmax;  % nahodne cislo (uniformni rozdeleni) v 
intervalu <tmin,tmax> 

   

  end 

  td = tmax*NT;                 % doba trvani povodne [hod] 

  tdd(m)=td; 

  Q=0; 

  t=[0:1:td]; 

  for m = 1:td+1            % matice trvani povodne 

    if m<=tk                % nastupni cast 

        Q(m)=QN*(m-1)/tk; 

    elseif m<=td-kpp*tk+2           % kulminacni cast 

        Q(m)=QN; 

    else                % sestupna cast 

        Q(m)=(QN-QN*(m-1-td))/(kpp*tk); 

    end 

  end 

  

H = fittedmodel1(Q);        % hladina [m n.m.], odecet z Q-H charakteristiky podle krivky 

  

% Skript generuje jednotlive charakteristiky podlozi  

% (geometricka charakteristika podlozi, materialova charakteristika podlozi) potrebne pro 
vypocet v HPV. 

  

% Je pouzito trojuhelnikove rozdeleni distribuce nahodne veliciny. 

% Soubor trirnd.m musi byt umisten v pracovni slozce MatLabu. 
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% Prikaz X=trirnd(a,c,b,n) generuje N nahodnych cisel nezi A a B s trojuhelnikovym 

rozdelenim s vrcholem v C. 

   

cd('D:\MATLAB')             % Current Fonder: D:\MATLAB !!!!!!!!!! 

   

Ht=trirnd(Ht_min,Ht_stred,Ht_max,uz); 

Hs=trirnd(Hs_min,Hs_stred,Hs_max,uz); 

Hd=trirnd(Hd_min,Hd_stred,Hd_max,uz); 

  

Kk=trirnd(Kk_min,Kk_stred,Kk_max,pmat); 

%Ki=trirnd(Ki_min,Ki_stred,Ki_max,pmat); 

  

Pk=trirnd(Pk_min,Pk_stred,Pk_max,pmat); 

%Pi=trirnd(Pi_min,Pi_stred,Pi_max,pmat); 

  

Ek=trirnd(Ek_min,Ek_stred,Ek_max,pmat); 

%Ei=trirnd(Ei_min,Ei_stred,Ei_max,pmat); 

  

Gi=trirnd(Gi_min,Gi_stred,Gi_max,uz); 

   

% Skript generuje nektere casti vstupniho kodu pro HPV F1D umistene v 
D:\MATLAB\hpv_zdroj 

% Ty jsou pote spojeny do jednoho zdrojoveho kodu NEUS (bez pripony) 

% Soubor NEUS se ulozi do slozky D:\MATLAB\F1D 

  

% Casti 12 se nemeni a je treba je nastavit rucne. 

% Casti 1,4,5,5,7,(8),10,11 jsou meneny timto skriptem 

   

cd('D:\MATLAB\hpv_zdroj')               % zmena pracovni slozky 

   

% Nacteni casti zdrojoveho kodu, se kterymi se nebude nepracovat 

  

%stan=dlmread('2_staniceni.txt'); 

%uzly=dlmread('3_uzly.txt'); 

%opuzly=dlmread('9_uzly_s_op.txt'); 

   

% 1.uzly - 2.prvky - 3.uzly s OP - 4.poc.zmen OP - 5.bodove zdroje - 6.infiltrace 

% 7.materialy - 8.velikost cas.kroku - 9.pocet cas.kroku - 10.uloha (1=tlak, 2=vlona hlad., 
3=smisene) 

   

char=[pr uz 2 td 0 0 pmat 1 td 1]; 
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Hdm=Hd.';   %Hdm=[Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd Hd 

Hd Hd Hd Hd];    % pocet hodnot musi odpovidat poctu prvku (to o jedna vetsi)  

Hsm=Hs.';   %Hsm=[Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs 
Hs Hs];    % pocet hodnot musi odpovidat poctu prvku (to o jedna vetsi)  

  

Mat=[Kk; zeros(pmat,1); Pk; Ek];            % vlastnosti vsech materialu 

Mat=reshape(Mat,pmat,4);                % upravi matici do spravneho tvaru 

  

% OP1 - u toku - tzn. hladina v toku [m n.m.] 

%Q_start = 5;                   % pocatecni prutok [m3/s] 

OP1 = fittedmodel1(Q_start); 

  

OP1_H = zeros(m,1);         % Vytvori nulovou matici stejne velikosti jako pocet casovych 

kroku. % OP1_H = zeros((td+1),1); 

OP1_H = OP1_H + OP1;                % Naplni nulovou matici okrajovou podminkou. 

  

H = max(H,OP1_H);               % H(t) nezacina a nekonci v nule, ale v Q_start 

  

  

% OP2 - vzdalenejsi od toku [m n.m.]        % trojuhelnikove rozdeleni 

%OP2_stred = 198.5;             % stredni hodnota OP2 [m n.m.] 

%Rop2 = 1; 

%OP2_min = OP2_stred - Rop2; 

%OP2_max = OP2_stred + Rop2; 

OP2=trirnd(OP2_min,OP2_stred,OP2_max,1);    % Soubor "trirnd.m" musi byt umisten i v 
'D:\MATLAB\hpv_zdroj'. 

  

if OP2 < Hs                 % Podminka, bez ktere neni vypocet F1D stabilni 

    OP2 = Hs;               % OP2 musi byt v tlakovem rezimu !!! 

end 

  

pp = [OP1 OP2]; 

  

ppuzly = zeros(1,pr);               % Vytvori nulovou matici stejne velikosti jako pocet prvku. 

ppuzly = OP1-(OP1-OP2)/max(stan)*stan; 

   

op2=zeros(1,m);             % vytvori nulovou matici stejne velikosti jako H a T % 
op2=zeros(1,max(t)+1);    

%pp=dlmread('10_pp.txt');           % nacte pocatecni podminku 

op2=op2+OP2;                    % naplni nulovou matici pocatecni podminkou 

  

H=H.';                      % transponuje matici 
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op=[t; H; op2];                 % spoji matice 

  

op=op.';                    % transponuje matici 

  

op(1, :) = [];                  % odstrani z matice 1. radek 

  

% Vytvoreni finalniho zdrojoveho souboru NEUS 

% nacte jednotlive pripravene casti a spoji je dohromady 

   

% 1_charakteristika     = char 

% 2_staniceni           = stan 

% 3_uzly            = uzly 

% 4_dno_nepropustneho_podlozi   = Hdm 

% 5_strop_nepropustneho_podlozi = Hsm 

% 6_pp_v_uzlech_piez_vyska  = ppuzly 

% 7_material_1          = Mat 

% 9_uzly_s_op           = opuzly 

% 10_pp             = pp 

% 11_zmena_op_v_case        = op 

% 12_konec          = konec 

   

cd('D:\MATLAB\F1D')             % zmena pracovni slozky, aby se soubor NEUS vytvoril ve 

slozce s F1D 

   

% Spojeni do souboru NEUS 

% ZKONTROLOVAT LZA ODPOVIDAJI DESETINNA MISTA U JEDNOTLIVYCH 

CASTI 

  

dlmwrite ( 'NEUS', char, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc')       % vytvori 
soubor NEUS (bez koncovky) a vlozi do nej prvni radek 

dlmwrite ( 'NEUS', stan, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc')    % 

postupne pripisuje dalsi casti zdrojaku 

dlmwrite ( 'NEUS', uzly, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', Hdm, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', Hsm, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', ppuzly, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', Mat, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.6f', 'newline', 'pc') 

  

% SEM LZE PRIDAT DALSI MATERIAL 

  

dlmwrite ( 'NEUS', opuzly, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 
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dlmwrite ( 'NEUS', pp, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', op, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'NEUS', ' ', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'unix')   % prida 

koncovou znacku 

   

% Uprava vystupu GRNE z F1D do formy vhodne pro graficky vysup 

% v MatLabu GRNE, RC, import data 

% GRNE_2=reshape(GRNE,24,max(t)); 

  

cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj') 

  

% NASLEDUJE VYPOCET F1D 

  

Část 3 – „c.m“ 

 

% Upravi vystup z F1D grne na grne_reshape ve vhodnejsim formatu. 

% Z vysledku F1D stanovi maximalni piezometrickou vysku ve zvolene vzdalenosti od osy 

toku (napr. v pate hraze) 

   

cd('D:\MATLAB\F1D')              

   

load grne;              % nacte vystup F1D 

  

gr=char(1,2)+1;             % stanovi pocet radku v matici 

  

grne_reshape=reshape(grne,gr,(m-1));    % vytvori novou matici % 
grne_reshape=reshape(grne,gr,max(t)); 

  

grne_reshape(1,:)=[];           % odstrani z matice prvni radek (casy) 

  

Hmax=max(grne_reshape,[],2);        % maximum z kazdeho radku (staniceni) matice 

"grne_reshape" 

   

Akt=Gw*(Hmax-Hs);           % Aktivni sily pusobici na izolator 

  

Pas=Gi.*(Ht-Hs);            % Pasivni sily pusobici na izolator 

  

 % Vyhodnoti, zda doslo k poruseni (pomer aktivnich a pasivnich sil). 

  

% Slozka D:\MATLAB\cyklus obsahuje soubory: 

    % ms.txt - pocet cyklu, pri kterych doslo k poruseni 

    % ns.txt - celkovy pocet cyklu 
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    % nsmax.txt - pozadovany pocet cyklu 

    % mks.txt - pocet cyklu, pri kterych doslo k prekroceni kapacity kynety 

    % mts.txt - pocet cyklu, pri kterych doslo k prekroceni urovne terenu v zahrazi 

piezometrickou vyskou v kolektoru 

  

% Po kazdem cyklu: 

    % ns=ns+1 

    % ms=ms+1 pokud (zatizeni > odolnost) 

    % mks=mks+1 pokud (OP1 > Ht) 

    % mts=mks+1 pokud (hmax > Ht) 

   

cd('D:\MATLAB\cyklus')              % zmena pracovni slozky 

  

% Nacte data z prac.slozky 

  

ms=dlmread('ms.txt');               % pocet simulaci (cyklu), ktere nevyhovely 

ns=dlmread('ns.txt');               % celkovy pocet simulaci (cyklu), ktere probehly 

nsmax=dlmread('nsmax.txt');         % pozadovany pocet simulaci (cyklu) 

mks=dlmread('mks.txt');             % pocet simulaci (cyklu), pri kterych doslo k prekroceni 
kapacity kynety 

mts=dlmread('mts.txt');             % pocet simulaci (cyklu), pri kterych doslo k prekroceni 

urovne terenu v zahrazi piezometrickou vyskou v kolektoru 

  

% Posoudi, zda doslo k poruse a vysledek zapise. 

  

SF = Pas - Akt; 

  

% Odstrani z matice ty radky, kde nemuze dojit k poruseni (od toku po vnejsi patu hraze) 

  

SF(1, :)=[];                    % odstrani z matice 1. radek 

SF(1, :)=[];                    % odstrani z matice 1. radek 

SF(1, :)=[];                    % odstrani z matice 1. radek 

SF(1, :)=[];                    % odstrani z matice 1. radek 

   

if find(SF<=0)>0                % pokud je nektery SF<=0 tak pripise 1 k poctu poruch ms 

    ms=ms+1; 

else 

    ms=ms; 

end 

  

ns=ns+1;                    % ppripise 1 k poctu cyklu ns 
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% Odstraneni chybnych vypoctu 

  

if find(Hmax>(2*hdno))>0            % pokud dojde k chybe v F1D a v "grne" naskoci extremni 

hodnoty, 

    ms=ms-1;                % tak se tento vysledek odstrani z vypoctu cyklu. 

    ns=ns-1; 

else 

    ms=ms; 

    ns=ns; 

end 

   

% Overeni, zda doslo k vybrezeni kynety 

  

Hkulm = fittedmodel1(QN);       % maximalni (kulminacni) hladina v koryte [m n.m.], odecet 
z Q-H charakteristiky podle krivky 

Htk=Ht(1,1);                % uroven brehove hrany kynety [m n.m.] 

  

if (Htk<Hkulm)              % pokud doslo k prekroceni kapacity kynety, tak pripise 1 k poctu 

mks 

    mks=mks+1; 

else 

    mks=mks; 

end 

  

% Overeni, zda piezometricka vyska v kolektoru prekroci uroven terenu v zahrazi 

  

RozH=Hmax-Ht;               % rozdil piezometricke vysky v kolektoru a urovne terenu v 

zahrazi 

  

% Odstarnit z marice ty radky, kde nemuze dojit k poruseni (od toku po vnejsi patu hraze) 

  

RozH(1, :)=[];                  % odstrani z matice 1. radek 

RozH(1, :)=[];                  % odstrani z matice 1. radek 

RozH(1, :)=[];                  % odstrani z matice 1. radek 

RozH(1, :)=[];                  % odstrani z matice 1. radek 

   

if (max(RozH)>0)                % pokud piezometricka vyska v kolektoru prekroci uroven 
terenu v zahrazi, tak pripise 1 k poctu mts 

    mts=mts+1; 

else 

    mts=mts; 

end 
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% Vyexportuje vysledek do TXT formatu 

  

dlmwrite ('ms.txt', ms, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ('ns.txt', ns, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ('mks.txt', mks, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ('mts.txt', mts, 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

  

% zobrazi v MATLABu prubezne vysledky 

ms 

ns 

mks 

mts 

  

% 6_cyklus_dohromady.au3 provede pozadovany pocet cyklu nsmax. 

  

% KONTROLNI SOUBOR 

  

% V kazdem cyklu jsou zapsany nasledujici hodnoty: 

  

% ns    celkovy pocet simulaci (cyklu), ktere probehly 

% ms    pocet simulaci (cyklu), ktere nevyhovely 

  

% QN    maximalni prutok [m3/s] 

% td    doba trvani povodne [hod] 

  

% SF    stupen bezpecnosti SF = Pas - Akt 

% Hmax  maximum z kazdeho radku (staniceni) matice "grne_reshape" 

  

% H hladina [m n.m.], odecet z Q-H charakteristiky podle krivky 

% Ht    Kota terenu [m] 

% Hs    Kota stropu kolektoru (dna izolatoru) [m] 

% Hd    Kota dna kolektoru [m] 

% Kk    Koeficient filtrace kolektoru [m/s] 

% Pk    Porovitost kolektoru [-] 

% Ek    Modul stlacitelnosti kolektoru [Pa] 

% Gi    Objemova hmotnost izolatoru [kN/m3] 

  

dlmwrite ( 'kontrola.txt', ns, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', ms, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', mks, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', mts, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 
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dlmwrite ( 'kontrola.txt', QN, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', td, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', SF.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

dlmwrite ( 'kontrola.txt', Hmax.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', H, '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Ht.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Hs.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Hd.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Kk.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.6f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Pk.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Ek.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.0f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', Gi.', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'pc') 

%dlmwrite ( 'kontrola.txt', ' ', '-append', 'delimiter', '\t', 'precision', '%.3f', 'newline', 'unix') 

  

cd('D:\MATLAB\matlab_zdroj') 

  

 


