
Cílem projektu bylo nalezení vhodné geometrie měrného přelivu pro stanovení malých průtoků, 

respektive vhodného umístění měrného přelivu v toku. Dále byly testovány různé materiály pro vlastní 

konstrukci měrného přelivu a hradícího tělesa a byl řešen problém se zanášením plávím. Propojením 

výsledků fyzikálního testování měrných přelivů v laboratorních a terénních podmínkách bylo odvozeno 

6 užitných vzorů s charakteristickou geometrií a vlastnostmi. Výzkum byl realizován v těsné spolupráci 

s aplikačním garantem – firmou Ing. Libor Daneš, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. S 

aplikačním garantem byly vybírány a vymýšleny vhodné typy měrných přelivů k testování a následně 

byly vytipovány lokality pro terénní aplikaci měrných přelivů. 

 

 

 

Obr. 3.3: Testované geometrie měrných přelivů  

 

3.4: Naměřené konzumční křivky proložené vztahy dle jednotlivých autorů  

 



1.1.1. Trojúhelníkový přeliv 
Trojúhelníkový přeliv s vrcholovým úhlem o velikosti 90°, též nazýván „Thomsonův“ přeliv, je vhodný 

na lokality s velkým rozsahem měřených průtoků. Trojúhelníkový přeliv dokáže přesně měřit malé i 

velké průtoky, jeho nevýhodou je snadné zanesení průtočného profilu při minimálních přepadových 

výškách 

1.1.1. Obdélníkový přeliv 
V rámci pokusů byly použity obdélníkové přelivy s kontrakcí, šířky přelivů byly 15 – 30 cm a výšky 8 – 

12.5 cm. Obdélníkové přelivy lze s výhodou použít na vodné toky, jelikož mají dostatečnou kapacitu a 

nezpůsobí příliš velké vzdutí hladiny před měrným přelivem 

 

1.1.1. Kruhový přeliv 
V rámci pokusů byly použity kruhové přelivy o poloměru 10 až 30 cm. Kruhové přelivy představují 

kompromis mezi trojúhelníkovým a obdélníkovým přelivem, dávají poměrně přesné hodnoty průtoku 

i při malých přepadových výškách a zároveň mají poměrně velkou maximální kapacitu v porovnání se 

stejně vysokým trojúhelníkovým přelivem. 

 

1.1.1. Lichoběžníkový přeliv 
V rámci pokusů byly použity lichoběžníkové přelivy o šířce přelivné hrany 15, 21.5 a 25 cm a sklonem 

šikmých hran 4:1 (též zvaný Cipolettiho přeliv). Lichoběžníkové přelivy lze použít s výhodou místo 

obdélníkového přelivu, protože v mezích platnosti daných vztahů mají konstantní hodnotu 

přepadového součinitele a není třeba počítat boční zúžení přepadového paprsku. Lichoběžníkové 

přelivy mají jako obdélníkové přelivy dostatečnou kapacitu pro použití na vodných tocích. 

 

1.1.1. Parabolický přeliv 
V rámci pokusů byl použit parabolický přeliv definovaný rovnicí y=9.85·x2 používaný v USA. Parabolický 

přeliv definovaný výše uvedený vztahem je používaný v USA namísto trojúhelníkových přelivů pro 

měření malých průtoků. Parabolický přeliv má výhodu oproti trojúhelníkovému přelivu v absenci 

úzkého „hrdla“, při malých průtocích není tak náchylný na zanesení např. pouhým listem. 

 



 

Obr. 4.6: Obdélníkový přeliv – Drahanský potok  

 



 



 











 


