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Úloha č. 5  
V tělese silničního náspu je potřeba navrhnout soustavu inundačních propustků pro převádění části 
povodňového průtoku, který proudí v inundaci. Minimální výška mezi horním okrajem potrubí propustku a 
vrcholem pláně silnice je 70 cm. Výška úrovně pláně nad terénem okolní inundace činí H. Návrhový průtok je 
Q. Úroveň vzduté hladiny před propustkem může dostoupit nejvýše 0.5 m pod úroveň nivelety silnice. 
Navrhněte technické řešení propustku (počet potrubí, konstrukční provedení vtoku) tak, aby při 
proudění nedošlo k zatopení jeho horního čela. Vzhledem k tomu, že se za propustkem bude voda opět 
volně roztékat do inundace, můžeme zjednodušeně předpokládat, že proudění za vtokem do propustku nebude 
ovlivněno dolní vodou. Rovněž můžeme díky malé délce propustku předpokládat i při nulovém sklonu jeho dna 
proudění s volnou hladinou. 
 
 
 H=150+(S-40)·5  Q = 8+K/6 
 
 
Proudění propustkem s volnou hladinou 
V případě proudění propustkem s volnou hladinou, kdy proudění za vtokem není ovlivněno dolní vodou, platí dle 
Bernoulliho rovnice.  
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kde ϕ – rychlostní součinitel (viz. Tabulka 1)  [-] 
 Sc – průtočná plocha v místě zúženého profilu za vtokem do propustku (viz. Tabulka 2)  [m2] 
 yc – zúžená hloubka proudění za vtokem do propustku   [m] 
 Eh – energetická výška profilu před propustkem   [m] 
Protože bude voda vtékat do propustku ze široké inundace, průtočná plocha před propustkem bude natolik 
velká, že si můžeme vliv přítokové rychlostní výšky dovolit zanedbat. Potom 

 hh Ey ≈            (2) 

V případě volného vtoku pro kruhový propustek platí : 
 kc yy ⋅κ=            (3) 



kde κ – součinitel (viz Tabulka 1)   [-] 
 yk – kritická hloubka   [m] 
Pro kruhový profil je možné kritickou hloubku stanovit například z následující empirické rovnice 
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Při návrhu více potrubí se posuzuje vzdutí pro jednotlivý propustek – do rovnice (1) se proto musí dosadit ne 
celkový návrhový průtok, ale tato hodnota vydělená počtem potrubí. 
Na závěr je nezbytné posoudit, zda bude skutečně splněna hydraulická podmínka volného vtoku 

 Dyh ⋅β<            (4) 

kde β - součinitel zatopení (viz. Tabulka 1)  [-] 
 
Při návrhu potrubí je nezbytné respektovat komerčně dostupné výrobky (průměry potrubí …). 
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Tabulka 2 
 

 


