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Hladina v komoře      [m]
Tlak na přítoku      [Mpa]
Tlak na výtaku      [Mpa]
Průtok na přítoku     [l/s]
Průtok pásmo          [l/s]

Hladina novy vodojem    1            [m]
Hladina novy vodojem    2            [m]
Hladina stary vodojem    3            [m]
Hladina stary vodojem    4            [m]
Hladina stary vodojem    5            [m]
Hladina  stary vodojem   6            [m]
Průtok na přítoku Vidoule            [l/s]
Průtok GR Beroun                      [l/s]
Průtok GR Suchdol                     [l/s]
Průtok GR Kladno                       [l/s]
Průtok pásmo                            [l/s]

Hladina v komoře     [m]
Průtok na přítoku    [l/s]
Tlak na přítoku     [MPa]
Průtok pásmo          [l/s]
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Hladina v komoře     [m]
Průtok pásmo          [l/s]
Tlak na odtoku     [MPa]
Tlak na přítoku     [MPa]

Hladina v komoře          [m]
Průtok na přítoku         [l/s]
Tlak na přítoku           [MPa]
Průtok-meziprovozní    [l/s]
Průtok pásmo               [l/s]
Tlak na přítoku          [MPa]

Hladina v komoře       [m]
Průtok Vypich-Bruska[l/s]
Průtok pásmo            [l/s]

Hladina v komoře 1  [m]
Tlak na přítoku     [MPa]
Průtok pásmo          [l/s]

Hladina v komoře [m]
Průtok pásmo [l/s]

Hladina v komoře           [m]
Přítok z Podolí               [l/s]
Přítok z Flóry                 [l/s]
Tlak na přítoku z Flóry[MPa]
Průtok pásmo                [l/s]
Výtlak pásmo              [MPa]
Sání čerpadel             [MPa]

Hladina v komoře    [m]
Průtok propojem    [l/s]
Průtok pásmo         [l/s]

Hladina v komoře       [m]
Průtok na Kopaninu   [l/s]
Průtok z Kopaniny     [l/s]
Výtlak Kopanina     [MPa]
Průtok pásmo            [l/s]

Hladina levá komora       [m]
Přítok do VDJ                [l/s]
Výtlak Vidoule (vpřed)    [l/s]
Přítok Vidoule (vzad)      [l/s]
Tlak na sání               [MPa]
Tlak na výtlaku           [MPa]
Průtok pásmo                [l/s]

Hladina v komoře 1   [m]
Hladina v komoře 3   [m]
Tlak na přítoku      [MPa]
Průtok pásmo           [l/s]

Hladina v komoře     [m]
Průtok Flóra-Karlo   [l/s]
Průtok pásmo         [l/s]

Hladina levá komora    [m]
Hladina pravá komora [m]
Průtok na přítoku        [l/s]
Průtok pásmo             [l/s]
Tlak na výtlaku        [MPa]

Dodaná data

Hladina v komoře 1     [m]
Hladina v komoře 2     [m]
Průtok pásmo             [l/s]
Tlak na výtlaku        [MPa]

Hladina v komoře                        [m]
Průtok Flóra-Mazanka                [l/s]
Průtok Podolí-Flóra                    [l/s]
Průtok pásmo                             [l/s]

Hladina v komoře          [m]
Průtok Flóra                 [l/s]
Odtok z MVE do VDJ   [l/s]
Průtok  pásmo             [l/s]

Hladina pravý komora     [m]
Hladina levá komora        [m]
Průtok na přítoku           [l/s]
Průtok pásmo                 [l/s]

Hladina v komoře 1     [m]
Průtok pásmo             [l/s]
Tlak na přítoku        [MPa]

Hladina v komoře          [m]
Průtok na nátoku VDJ  [l/s]
Tlak na přítoku VDJ  [MPa]
Průtok pásmo              [l/s]
Tlak výtlak                [MPa]

Hladina pravá komora [m]
Průtok na přítoku       [l/s]
Tlak na přítoku        [MPa]
Průtok Lipence           [l/s]
Průtok pásmo             [l/s]

Hladina komora                 [m]
Průtok na přítoku do ČS   [l/s]
Průtok pásmo                   [l/s]
Tlak na výtlaku              [MPa]
Průtok Cukrák                  [l/s]

Hladina komora 1    [m]
Hladina komora 2    [m]

Hladina komora               [m]
Průtok na přítoku           [l/s]
Tlak na výtlaku Točná [MPa]
Průtok pásmo                 [l/s]

Hladina komora 1      [m]
Hladina komora 2      [m]
Průtok pásmo           [l/s]

Hladina komora 1      [m]
Hladina komora 2      [m]
Průtok pásmo           [l/s]

Hladina komora       [m]
Průtok pásmo        [l/s]

Hladina komora         [m]
Tlak na přítoku      [MPa]
Průtok pásmo          [l/s]

Hladina komora        [m]
Průtok na odtoku     [l/s]

Hladina komora       [m]
Průtok pásmo         [l/s]

Hladina komora 1     [m]
Průtok pásmo          [l/s]

Hladina komora             [m]
Průtok pásmo              [l/s]

Hladina komora       [m]
Průtok na přítoku    [l/s]
Průtok pásmo         [l/s]

Hladina komora         [m]
Průtok na přítoku      [l/s]
Průtok pásmo           [l/s]

Hladina komora                  [m]
Průtok na odběru Ládví I    [l/s]
Průtok na odběru Ládví II   [l/s]
Průtok na odběru Libuš  I   [l/s]
Průtok na odběru Libuš II   [l/s]
Průtok na odběru Libuš III  [l/s]
Součet nátoků Želivka        [l/s]
Průtok na výtl. z ČS           [l/s]

Hladina komora       [m]

Hladina komora         [m]
Průtok na přítoku      [l/s]
Tlak na přítoku      [MPa]
Průtok pásmo           [l/s]

Hladina komora                   [m]
Přítok na vodojem               [l/s]
Průtok pásmo                     [l/s]

Hladina komora                    [m]
Přítok na přítoku                 [l/s]
Průtok pásmo                     [l/s]
Průtok Kongresové centrum[l/s]

Hladina komora                  [m]
Průtok na přítoku               [l/s]
Tlak na přítoku               [MPa]
Průtok pásmo                    [l/s]

Hladina komora                   [m]
Průtok pásmo                     [l/s]
Výtlak                             [MPa]
 

Hladina komora           [m]
Průtok na přítoku        [l/s]
Průtok směr Říčany    [l/s]
Tlak směr Říčany    [MPa]
Průtok pásmo             [l/s]

Hladina komora                   [m]
Přítok                                 [l/s]
Průtok pásmo                     [l/s]
Tlak na výtlaku                [MPa]
Tlak přítok Flora              [MPa]
Tlak přítok Ládví             [MPa]

Hladina komora       [m]
Tlak na přítoku    [MPa]
Tlak na sání        [MPa]
Tlak na výtlaku    [MPa]

Hladina komora                    [m]
Tlak na výtlaku                 [MPa]
Průtok  pásmo                     [l/s]

Název přílohy

Hladina komora                 [m]
Přítok z Jesenice              [l/s]
Průtok Jesen. vpřed         [l/s]
Průtok Jesen. vzad           [l/s]
Tlak výtlak Jesenice       [kPa]
Přítok z Káraného             [l/s]
Průtok do Ládví II             [l/s]
Výtlak Ládví II               [MPa]
Průtok do Ládní III            [l/s]
Výtlaku do Ládví III       [MPa]
Průtok Mazanka               [l/s]

Příloha  dodaná data zobrazuje následující:
- Dodaná neúplná topologie od PVK
- Dodané a popsané vodojemy
- Dodané a popsané odběry
- Popis ročních dat dodaným k vodojemům a jednotky 

Číslo příolohy


