
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta stavební 

Katedra mechaniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov  
v turbulentním proudu vzduchu 

      
      

 
 

Aerodynamic interference slender tall buildings  
in turbulent airstream 

      
      

 
 
 

DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
 

Ing. Michael Macháček 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doktorský studijní program: Stavební inženýrství 

Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby 
 
 
Školitel: Prof. Ing. Jiří Máca, CSc. 
       
       
 
 
 
 

Praha, 2021 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
 

 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ 
 
 
 
Jméno doktoranda: Ing. Michael Macháček 
 
Název disertační práce: Aerodynamická interference štíhlých vysokých budov 
v turbulentním proudu vzduchu. 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem uvedenou disertační práci vypracoval/a samostatně pod vedením 
školitele Prof. Ing. Jiřího Máci, CSc. 
Použitou literaturu a další materiály uvádím v seznamu použité literatury. 
 
            
 
 
 
 
V Praze dne 12.8.2021   

 podpis 



Anotace  

Současné výškové budovy, které jsou mnohdy navrhovány jako velmi štíhlé konstrukce, mohou 

dosahovat rozměrů až několika set metrů, což může v praxi způsobovat nemalé komplikace při 

návrhu. Vítr pro tyto konstrukce představuje dominantní návrhové zatížení, které však mnohdy 

nebývá definované v normativních předpisech. Validace a rozšíření platnosti normativních 

definic zatížení se provádí experimentálně na zmenšených modelech budov v aerodynamickém 

tunelu, numerickými simulacemi a případně kombinací obou přístupů. 

U skupiny izolovaných vysokých budov dochází k tzv. aerodynamické interferenci, což 

znamená, že se vlivem vzájemné blízkosti těchto budov mění charakter proudění v jejich okolí 

i celkové zatížení budov větrem. Dochází tak k významným změnám lokálních tlaků na povrchu 

budov, ke změnám odporových sil konstrukcí a rovněž ke změnám aeroelastické odezvy. Tento 

fenomén se objevuje nejen u osamocených skupin blízkých budov, ale i v husté městské 

zástavbě. Projevy aerodynamické interference mohou vést k významnému porušení či dokonce 

k destrukci konstrukci objektů a byly zaznamenány u skupiny chladících věží elektrárny 

a komínů v jedné i ve více řadách. 

Disertační práce se zabývá především experimentální analýzou interference budov 

z hlediska aerodynamických sil a lokálních tlaků větru na jejich pláště. Práce předkládá nové 

znalosti v oblasti aerodynamických součinitelů dvojic a trojic budov se základními 

obdélníkovými a čtvercovými průřezy v dosud nepublikovaných geometrických sestavách. 

Práce obsahuje také experimentální analýzu interferenčních jevů konkrétní skupiny výškových 

budov s kruhovým průřezem a členitou fasádou, která byla zohledněna při reálném návrhu, 

a posouzení účinků zatížení větrem na této konstrukci. Pro tento případ trojice výškových 

budov hotelového komplexu v Gruzii, který je nyní ve výstavbě, byl experimentálně analyzován 

i vliv povrchové drsnosti fasády, které jak se ukázalo, podstatně ovlivňuje velikosti zatížení 

a interferenčního zesílení zatížení působícího větru. 

 

 

 

 

  



Annotation 

Nowadays high-rise buildings reach heights of several hundred meters with a very high slender 

ratio. Wind is dominant design loading for these structures, which is not fully defined in codes. 

Verification and extension of the wind load definitions in the code are performed 

experimentally on scale models. Experiments on models of buildings are performed in the wind 

tunnel or by numerical simulations and a combination of both approaches. 

In the case of a group of isolated tall buildings, the so-called aerodynamic interference 

occurs. The airflow within their proximity and the total wind loading changes due to the mutual 

proximity of the objects. There are significant changes in local pressures on the surfaces 

of buildings, changes in the aerodynamic drag forces of structures and changes in the aeroelastic 

response. This phenomenon occurs not only to isolated groups of nearby buildings but also 

in dense urban areas for example. Cases of interference effect leading to significant failure or 

even destruction of structures were also reported in a group of cooling towers of power plants 

or chimneys in one or more rows. 

The dissertation focuses mainly on the experimental analysis of the phenomenon 

of interference in terms of aerodynamic forces and local wind pressures on the facade 

of buildings. The work publishes new knowledge in the field of aerodynamic coefficients for 

pair and three buildings with basic rectangular and square cross-sections in geometric 

assemblies not previously published. The work also includes an experimental analysis 

of interference phenomena of a specific group of high-rise buildings with a circular cross-

section with a rough façade. The analysis was taken into account in the real design and 

assessment of the structure for the effects of wind loads. For this case of the three high-rise 

buildings of the hotel complex in Georgia, which is currently under construction, the influence 

of the surface roughness of the façade was experimentally analyzed, which turned out to 

significantly affect the magnitude of the load and the interference gain of the wind load. 
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Seznam použitých symbolů 

𝐴𝑟𝑒𝑓   referenční plocha konstrukce 

𝐵   šířka konstrukce 

𝐶𝐷   aerodynamický koeficient čelního odporu 

𝐶𝐷,𝑅   aerodynamický koeficient celkové aerodynamické síly 

𝐶𝑀,𝐷    aerodynamický koeficient odporového klopivého momentu 

𝐶𝑀,𝐿    aerodynamický koeficient vztlakového klopivého momentu 

𝐶𝐿   aerodynamický koeficient vztlakové síly  

𝐶𝑝  aerodynamický součinitel lokálního tlaku 

𝐶𝑇  aerodynamický součinitel kroutící koeficient 

𝑓𝑣𝑜𝑟   frekvence oddělujících se Karmánových vírů  

𝑓1,𝑥,𝑏𝑒𝑛𝑑  první ohybová frekvence kmitání  

𝐹𝐷   aerodynamický síla konstrukci ve směru větru 

𝐹𝐿   aerodynamický síla konstrukci ve směru kolmém ke směru větru 

𝐻   výška posuzované konstrukce 

ℎ   výšková souřadnice od podlahy tunelu 

𝐼𝑉   intenzita turbulence  

𝑀𝐷   ohybový moment v rovině větru 

𝑀𝐿   ohybový moment v rovině kolmé ke směru větru 

𝑅𝑒   Reynoldosovo číslo 

𝑆ℎ   Strouhalovo číslo.  

𝑇   aerodynamický kroutící moment 

𝑉   rychlost větru 

𝑉𝑓𝑖𝑡,𝑒𝑥𝑝  exponenciální aproximace rychlosti větru 

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛   průměrná rychlost větru 

𝛼   úhel náběhu větru  

∆𝑝   změna tlaku způsobená proudící kapalinou 

𝜌𝑎𝑖𝑟   hustota vzduchu 

𝜎𝑉   směrodatná odchylka rychlosti větru 

𝜐𝑘𝑖𝑛   kinematická vazkost vzduchu 
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Úvod 

Současné výškové budovy mohou dosahovat rozměrů až několika set metrů, zároveň jsou velmi 

štíhlé a útlé, což může v praxi způsobovat nemalé problémy způsobené zatížením moderních 

budov povětrnostními vlivy. Vítr pro tyto konstrukce představuje dominantní návrhové 

zatížení, které často nebývá přesně definováno v normativních předpisech.  

Předkládaná disertační práce se postupně věnuje tématu aerodynamické interference 

obtékaných stavebních konstrukcí za pomocí experimentálních testů v aerodynamickém tunelu. 

Práci je možno rozdělit do dvou částí, a to části teoretické a části experimentální. 

V první části práce je obecně pojednáno o zatížení konstrukcí působícím větrem. Čtenář 

bude seznámen s nezbytnými teoretickými předpoklady, které se týkají dané problematiky, a to 

se  zatížením, které způsobuje statickou odezvou konstrukcí, a též se zatížením dynamickým, 

pod které lze zařadit aeroelastické jevy galloping i flutter, a to vždy s odkazem na relevantní 

odborné prameny a již realizované výzkumy v této oblasti. Nebude opomenut vliv 

aerodynamické interference na rozložení rychlosti větru v úrovni chodců, jež se projevuje 

zpravidla v městské zástavbě. V této části práce budou též náležitě vysvětleny pojmy, které 

budou v práci používány; budou definovány měřené veličiny a bezrozměrná modelová měřítka 

tak, aby byla práce pro čtenáře lépe uchopitelná.  

Vzhledem k tomu, že hlavním tématem disertační práce je experimentální analýza vlivu 

interference proudění na zatížení budov, budou ve třetí kapitole nastíněny zákonitosti 

aerodynamické interference. Aerodynamickou interferenci nelze v praxi přehlížet, neboť 

vzájemné ovlivnění vedle sebe stojících budov má na vznikající zatížení na těchto budovách 

podstatný vliv. Interferenci nelze přehlížet například u dvojic výškových budov (jako jsou 

Petronas Tower v Malajsii či Emirates Towers v Spojených Arabských Emirátech), ale také 

v městské zástavbě. Mezi tři hlavní směry zkoumání patří vliv interference na celkové 

aerodynamické síly na konstrukcích, vliv změny lokálních tlaků na fasádách budov 

a aeroelastické jevy způsobené interferencí. 

Po teoretickém úvodu bude čtenář seznámen s částí experimentální, kterou je nutno 

považovat za stěžejní, neboť vlastním měřením potvrzuje a definuje interferenční vlivy na 

teoretických budovách i na reálném komplexu budov ve výstavbě. Úvodem experimentální 

části bude provedena analýza aerodynamických součinitelů obdélníkových budov. Měřeny 

budou tři různá schémata rozložení budov. První schéma se skládá z dvojice budov 

s čtvercovým půdorysem, druhé interferenční schéma bylo složeno z měřené budovy 

obdélníkového tvaru s jednou interferenční budovou čtvercového půdorysu a třetí schéma bylo 
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navíc doplněno o druhou interferenční budovu. V průběhu měření budou interferenční budovy 

umisťovány v různých vzdálenostech od měřené budovy, pro vytvoření plošné mapy 

interferenčních faktorů v závislosti na poloze budov. 

Druhá experimentální části disertační práce analyzuje interferenční jevy navyšující 

lokální součinitele aerodynamického tlaku na fasádě trojice budov hotelového komplexu, které 

jsou nyní ve výstavbě ve městě Tbilisi v Gruzii. Jedná se o trojici budov v řadě za sebou, které 

jsou válcového tvaru s kuželovitým rozšířením v různých výškách budov. Fasáda trojice budov 

hotelového komplexu je netypicky vybavena hlubokými lodžiemi a výztužnými nosnými žebry, 

které způsobují intenzivní povrchovou drsnost budov. Povrchová drsnost fasád budov nebyla 

v práci opomenuta a bude o ní z teoretického hlediska pojednáno závěrem, jelikož značně 

modifikuje aerodynamické působení větru na lokální zatížení větrem, což lze spatřovat právě 

ve výsledcích tohoto měření. 

Disertační práce si klade za cíl ověřit a případně rozšířit realizovaným měřením teoretické 

znalosti v oblasti aerodynamické interference budov. Těmto jevům je nutno v praxi věnovat 

čím dále tím větší pozornost, a to i s ohledem na neustále se zvětšující výšky projektovaných 

budov.  
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1. Zatížení stavebních konstrukcí větrem 

Proudící vzduch kolem stavebních konstrukcí způsobuje mnohdy značná zatížení. Obzvláště 

u výškových budov je toto zatížení jedno z dominantních a patří tedy k rozhodujícímu 

parametru při návrhu a posouzení celé konstrukce. Zatížení větrem je také rozhodující u velmi 

lehkých konstrukcí, například u halových střešních konstrukcí. Sání na střechách příhradových 

vazníkových hal je charakteristický případ, kde sání může být větší než tíha střešního pláště, 

čímž dochází k tlakovému namáhání spodní pásnice vazníku, která musí být posouzena 

na namáhání ve vzpěru  zpravidla s velmi dlouhou vzpěrnou délkou. 

Zatížení konstrukcí větrem je v čase velmi proměnné co se týká směru i velikosti. Vítr 

v atmosférické mezní vrstvě je totiž značně turbulentní a při interakci s konstrukcí dochází 

k chaotickému, nebo i k pravidelnému oddělování vzdušných vírů, což způsobuje v čase 

proměnné zatížení. Pokud je odezva stavební konstrukce na fluktuační zatížení zanedbatelná, 

lze řešit působení větru jako klasickou úlohou aerodynamiky, která se zabývá buď stanovením 

lokálního dynamického tlaku, anebo zjištění aerodynamických sil na celou konstrukci. 

K dynamické odezvě dochází  u štíhlých vysokých konstrukcí s malým útlumem a nízkou 

vlastní frekvencí. Časově proměnná odezva konstrukce může být způsobena fluktuační složkou 

větru i konstantní rychlostí větru.  

Konstrukce mohou získávat energii z větrného proudu v tzv. samobuzeném režimu, který 

vzniká interakcí mezi proudem vzduchu a pohybující se konstrukcí. Tyto aeroelastické jevy lze 

rozdělit do skupin podle jejich vzniku a dle jejich základních vlastností. Jedno z takových 

rozdělení bylo navrženo autory [1], kteří identifikovali tři typy:  

 

• EIE: buzení vyvolané vnějšími vzruchy - periodické pulsace větru (buffeting, fluktuace 

větru), 

• IIE: buzení vyvolané nestabilitou proudu na konstrukci. (buzení od periodického 

vytváření vírového pole na konstrukci např. ovalování, příčné kmitání)  

• MIE: buzení vyvolané pohybem konstrukce (galloping, flutter). 

 

Vzájemné ovlivnění vzdušeného proudu, který proudí okolo sestav složených z dvou a více 

konstrukcí v těsné blízkosti, se nazývá aerodynamická interference. Jedná se o velmi obecný 

pojem, který v sobě zahrnuje více aerodynamických a aeroelastických jevů. Interferenci je 

možné zkoumat z hlediska ovlivnění zatížení konstrukcí, ale také z hlediska ovlivnění proudu 

vzduchu, který může souviset například s klimatickou pohodou chodců okolo budov nebo 
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klimatickou pohodou a použitelností balkonových konstrukcí na výškových budovách. 

Jednotlivé typy zatížení větrem spolu s možnými interferenčními vlivy budou rozebrány 

následně v dalších podkapitolách. 

 

 Zatížení větrem se statickou odezvou konstrukcí 

Zatížení větrem se statickou odezvou konstrukcí se rozumí jako zatížení v čase neměnné, které 

si lze představit jako trvalý tok vzdušného proudu narážející na konstrukci.  

 

∆𝑝 =
1

2
∙ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑉2     (1) 

 

Lokální působení větru na povrch konstrukcí lze vypočítat pomocí základních vztahů 

vycházejících z Bernoulliho rovnice dle vztahu (1), kde  ∆𝑝 je změna tlaku způsobená proudící 

kapalinou, 𝜌𝑎𝑖𝑟 je hustota vzduchu, 𝐶𝑝 aerodynamický součinitel lokálního tlaku a 𝑉 rychlost 

větru. Základní úlohou aerodynamiky je stanovit aerodynamické součinitele lokálního tlaku na 

povrchu zkoumané konstrukce. Stanovení se provádí experimentálním měřením lokálních tlaků 

větru na zmenšených modelech v aerodynamickém tunelu nebo výpočetně náročnými 

numerickými simulacemi. V praxi se oba postupy jak experimentální, tak numerické 

modelování často navzájem doplňují a validují. Ověření teoretických, experimentálních 

i numerických přístupů pro stanovení aerodynamických součinitelů se provádí testy na reálných 

konstrukcích. Ve stavební praxi je však tento postup ojedinělý a je prováděn převážně 

za účelem výzkumu.  

 

Obr. 1 Znázornění znaménkové konvence 
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𝐹𝐷 =
1

2
⋅ 𝐶𝐷 ⋅ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝑉2     (2) 

𝐹𝐿 =
1

2
⋅ 𝐶𝐿 ⋅ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝑉2     (3) 

𝑀𝐷 =
1

2
⋅ 𝐶𝑀,𝐷 ⋅ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑉2    (4) 

𝑀𝐿 =
1

2
⋅ 𝐶𝑀,𝐿 ⋅ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑉2    (5) 

𝑇 =
1

2
⋅ 𝐶𝑇 ⋅ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ⋅ 𝐴𝑟𝑒𝑓 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑉2    (6) 

 

Posouzení celé konstrukce z hlediska statické odolnosti proti působení větru se provádí 

obdobně jako  u posouzení lokálních tlaků. Aerodynamické síly a momenty na konstrukci lze 

základně stanovit pomocí vztahů (2), (3), (4), (5) a (6), kde 𝐹𝐷 je aerodynamická síla působící 

na celou konstrukci ve směru větru, 𝐶𝐷  je aerodynamický koeficient čelního odporu, 𝐹𝐿  je 

aerodynamická síla působící na celou konstrukci ve směru kolmém ke směru větru, 𝐶𝐿  je 

aerodynamický koeficient vztlakové síly, 𝑀𝐷je klopivý odporový moment v rovině větru, 𝐶𝑀,𝐷 

je koeficient odporového klopivého momentu,  𝑀𝐿 je klopivý moment v rovině kolmé ke směru 

větru, 𝐶𝑀,𝐿  je koeficient vztlakového klopivého momentu, 𝑇  je aerodynamický kroutící 

moment, 𝐶𝑇je kroutící koeficient, 𝐴𝑟𝑒𝑓 je plocha konstrukce, která je většinou stanovena jako 

plocha průmětu posuzovaného tělesa do roviny kolmě ke směru větru, 𝐻 je výška posuzované 

konstrukce a 𝐵 je šířka konstrukce. Znaménková konvence a zakreslení výše definovaných 

aerodynamických sil a momentů s rozměry konstrukcí je znázorněna na obrázku 1. 

 

 Dynamické zatížení stavebních konstrukcí 

Pokud jsou posuzované konstrukce náchylné k dynamické odezvě, je nutné prověřit velikost 

dynamického zesílení a náchylnost konstrukcí ke ztrátě aeroelastické stability. Jak již bylo 

zmíněno dynamické zatížení konstrukcí lze rozdělit do tří kategorií. 

 

1.2.1 Buzení vyvolané vnějšími vzruchy 

K aerodynamickému buzení vyvolanému vnějšími vzruchy dochází u konstrukcí, které jsou 

vystaveny intenzivnímu turbulentnímu proudu vzduchu. Typickým příkladem jsou konstrukce, 

které se nachází v úplavu za překážkou. Turbulentní proud vzduchu v úplavu s vírovými 

strukturami může vytvářet periodické zatížení na posuzované konstrukci. Pokud je frekvence 

těchto vírových fluktuací blízká některé z vlastních frekvencí posuzované konstrukce, může 

dojít ke výrazným dynamickým odezvám.  
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Obr. 2 Znázornění proudění větru za překážkou 

 

Popisovaný jev je v literatuře známý jako buffeting. Často k tomuto jevu dochází 

u osamocených dvojic, trojic i skupin výškových budov, které jsou umístěny v nižší okolní 

zástavbě. Jedná se o interferenční jev, kterým se tato práce dále zabývá. Schématický obrázek 

2 ukazuje vírové proudění s vyznačenými proudnicemi za návětrnou větší překážkou, které 

zatěžuje periodickou silou menší těleso v úplavu. Jedním z nejznámější případů buffetingu 

kombinovaného s odtrháváním Karmánových vírů a ovalováním je havárie komínů tepelné 

elektrárny ve Ferrybridge (viz obrázek 3). Ovalování je aerodynamický jev, při kterém 

Karmánovy víry periodicky deformují tenkostěnné skořepiny. Konstrukce pláště se posuzuje 

jako prostorová napjatost skořepiny. Mohou nastat dva rezonanční případy, a to když se vlastní 

frekvence konstrukce shodují s odtrháváním vírů, nebo když je vlastní frekvence konstrukce 

dvakrát vyšší než frekvence Karmánových vírů. Za návětrnými komíny elektrárny 

ve Ferrybridge se vytvářely periodicky opakující se větrné víry, které narážely na komíny 

v úplavu. Nešťastně zvolenou konstrukcí komínů byla frekvence oddělování vírů velmi blízká 

s vlastní frekvencí komínů. Zatížení větrem s oddělováním Karmánových vírů v rezonanci 

způsobilo nárůst dynamické odezvy konstrukce, která pak náporu neodolala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Havárie komínových věží teplené elektrárny ve Ferrybridge 
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1.2.2 Buzení vyvolané nestabilitou proudu na konstrukci 

Proudící vzduch okolo překážek vytváří za určitých podmínek stabilní turbulentní vírové pole, 

u kterého se tzv. Karmánovy víry periodicky odtrhávají od konstrukce. 

 

𝑓𝑣𝑜𝑟 = 𝑆ℎ ∙
𝑉

𝐵
      (7) 

𝑅𝑒 =
𝑉∙𝐵

𝜐𝑘𝑖𝑛
      (8) 

 

Frekvenci oddělování Karmánových vírů lze stanovit ze vztahu (7), kde 𝑓𝑣𝑜𝑟  je frekvence 

oddělujících se vírů a 𝑆ℎ je Strouhalovo číslo. Strouhalovo číslo je experimentálně stanovená 

hodnota, která je závislá zejména na příčném průřezu konstrukce, na Reynoldsově čísle 

a drsnosti povrchu konstrukce. Reynoldsovo číslo 𝑅𝑒 je základní podobnostní charakteristika 

při modelování proudění vzduchu, která je dána vztahem (8), kde 𝜐𝑘𝑖𝑛 je kinematická vazkost 

vzduchu. Například norma ČSN EN 1991-1-4 uvádí obecně u válce pro všechna 𝑅𝑒 jednu 

hodnotu Strouhalova čísla 𝑆ℎ = 0,18. Schématické zobrazení oddělování vírů za válcem je 

naznačeno na obrázku 4. 

Frekvence periodické aerodynamické síly způsobená oddělováním vírů je za určitých 

podmínek velmi stabilní. Pokud se vlivem působící síly konstrukce rozkmitá příčným 

kmitáním, dochází ke vzájemné interakci proudu vzduchu s konstrukcí. Tato interakce způsobí, 

že i při změně rychlosti větru dochází k odtrhávání vírů pořád v totožné frekvenci kmitání 

konstrukce. Uvedený jev se nazývá frekvenční uzamčení takzvaný lock–in efekt. V rezonanci 

dochází ke zvětšování výchylky kmitání jen do určité velikosti, protože při určitých hodnotách 

výchylek se jev odtrhávání vírů sám vyruší. Aerodynamický jev příčného kmitání způsobuje 

kmitání s menšími amplitudami, ale s velkým počtem cyklů, což zatěžuje konstrukce především 

z hlediska únavy materiálu.  Z pohledu příčného kmitání je nutné posuzovat převážně štíhle 

konstrukce s nízkým útlumem, jako jsou lana zavěšených konstrukcí, komíny, vysílače či 

výškové budovy. V případě výškových budov může být právě příčné kmitání rozhodující 

zatížení z hlediska hygienických limitů maximálního zrychlení nebo výchylky vrchních pater 

výškových budov. Oddělování Karmánových vírů je jedna z nejlépe prozkoumaných oblastí 

aeroelasticity. Podrobné studie jsou zmíněny například v monografii [2]. 
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Obr. 4 Schematické zobrazení oddělování Karmánovy vírové cesty 

 

1.2.3 Buzení vyvolané pohybem konstrukce 

Kmitáním konstrukce v proudu vzduchu může docházet ke stavu, kdy samotný pohyb tělesa 

generuje aerodynamické zatížení, které způsobuje nárůst výchylky této soustavy. Prvotní 

rozkmitání způsobuje většinou fluktuační složka větru nebo oddělování Karmánových vírů. 

Typickými zástupci buzení vyvolaného pohybem konstrukce jsou galloping a flutter. Oba tyto 

jevy se vyznačují značnou amplitudou výchylky. Ztráta aeroelastické stability může vést 

v mnohých případech až ke kolapsu konstrukce. 

 

Galloping 

Gallopingem je označováno příčné kmitání s velkými amplitudami, které nastává většinou 

u liniových konstrukcí s nízkým útlumem. Konstrukcemi náchylnými ke vzniku gallopingu 

jsou nosná lana zavěšených mostů a kabely elektrického vedení, u kterých je narušena rotační 

symetrie například námrazou. Náchylné ke gallopingu jsou také lávky a mostní konstrukce. 

Galloping představuje důležitý typ samobuzeného kmitání, při kterém je energie pohybu tělesa 

čerpána z pohybové energie vzdušného proudu. Rychlost skutečného větru, kterému je 

vystavena konstrukce, se skládá z vektorového součtu rychlosti proudícího větru a rychlosti 

kmitající konstrukce. Rozkmitáním konstrukce dochází k periodickým změnám skutečného 

směru větru, které způsobují periodické změny vztlakových sil působících na konstrukci. Pokud 

jsou periodické vztlakové síly ve fázi s kmitání konstrukce, dochází ke zvětšování amplitudy 

kmitání a ke ztrátě aerodynamické stability. Náchylnost řezu konstrukce ke vzniku gallopingu 

určuje závislost mezi koeficientem vztlakové síly a úhlem náběhu směru větru.  

 

𝑑𝐶𝐿

𝑑𝛼
+ 𝐶𝐷 <  0      (9) 
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Podmínka vzniku gallopingu ve tvaru (9), kde derivace vztlakového koeficientu 𝐶𝐿 podle úhlu 

náběhu proudícího vzduchu 𝛼 spolu s odporovým koeficentem 𝐶𝐷, definuje nutnou podmínku, 

a nikoliv postačující, ke vzniku ztráty aeroelastické stability. Velmi zásadně totiž ovlivňuje 

ztrátu stability vlastní útlum kmitání konstrukcí, kterými se zabývají články [3]. Intenzita 

turbulence proudícího větru má také zásadní vliv na aerodynamické koeficienty, a jak naznačuje 

článek [4] intenzita turbulence také redukuje náchylnost ke vzniku gallopingu. Náchylné 

průřezy ke vzniku gallopingu jsou například obdélníky s poměrem stran 2:1 či U profily 

s podobným poměrem stran, kterými se zabývali autoři [5]. Ke gallopingu naopak nedochází 

u rotačně symetrických konstrukcí, protože součinitel vztlaku je nulový a neměnný se změnou 

úhlu náběhu větru. Narušení symetrie kruhových průřezů vlivem námrazy nebo pramínků vody 

stékající po lanových konstrukcích způsobuje vznik vztlakové síly závislé na úhlu náběhu větru, 

a tím i k náchylnosti ke ztrátě aeroelastické stability. Vlivem námrazy na lanech se zabývali 

autoři [6]. Vztlakové síly závislé na směru větru u kruhových průřezů vznikají i kvůli vnějším 

vlivům jako je umístění konstrukce v úplavu za překážkou. Dvojice i skupiny lan nebo táhel 

jsou typickým příkladem. Výše nastíněné ztrátě aeroelastické stability se říká interferenční 

galloping, kterým se například zabývali autoři [7], kteří konstatovali, že pokud jsou kruhové 

válce umístěny v osových vzdálenostech mezi dvěma až čtyřmi průměry táhel, dochází 

k interferenčnímu gallopingu. Určujícími parametry jsou odklon směru větru od osy řady táhel 

a vzdálenost mezi táhly. Náchylná konfigurace řady táhel ke gallopingu je pokud odklon směru 

větru od osy řady táhel dosahuje8°a osová vzdálenost táhel je mezi dvěma až třemi průměry 

táhla. Známy jsou však i případy táhel vzdálených více než pět průměrů, které kmitaly vlivem 

interferenčního gallopingu. Tento typ aeroelastické nestability nastává i u dvojic nebo skupin 

výškových budov.  

 

Flutter 

Aeroelastický jev zvaný flutter je dobře známý a nebezpečný jev v oblasti leteckého průmyslu, 

kde se tímto termínem popisuje třepotání křídla. V praxi jsou flutteru náchylné štíhlé konstrukce 

s plochým průřezovým profilem. Nejtypičtějším zástupcem stavebních konstrukcí náchylných 

k flutteru jsou mostovky mostních konstrukcí s velkým rozpětím. Flutter však může nastat 

i u výškových budov se silně obdélníkovým půdorysem; tyto stavby jsou ovšem velmi 

ojediněle. Flutter je to aeroelastický jev, u kterého se pohyb konstrukce skládá z rotačního 

pohybu a pohybu kolmo ke směru větru. Při rychlosti vyšší než je kritická rychlost se mostovka 

dostává do tzv. samobuzeného režimu, při kterém svými pohyby působí na proudící vzduch, 

který zpětně zatěžuje konstrukci a dochází ke zvyšování amplitudy kmitání.  Pokud se 
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mostovky vybaví zábradlím nebo větrnými barierami, které chrání dopravu před silnými 

povětrnostními vlivy, může docházet ke značnému zvýšení náchylnosti mostní konstrukce 

ke ztrátě aeroelastické stability. Flutterem mostovek vybavených zábradlím se zabývali autoři 

[8], kteří zkoumali vliv porosity bariery, výšky bariery i jejího umístnění. Zmínění autoři 

analyzovali náchylnost k aeroelastickým nestabilitám u tří typů mostních konstrukcí, které se 

lišily aerodynamickým tvarem, a to od mostovky aerodynamické až po mostovku s velmi 

ostrohranným neaerodynamickým tvarem. Hladké aerodynamické mostovky s instalovanými 

barierami proti větru se ukázaly náchylnější ke ztrátě aeroelastické stability. Předkládaná 

disertační práce se v experimentální části zabývá vlivem povrchové drsnosti fasád na změnu 

lokálních součinitelů tlaků. Experimentálním měřením bylo zjištěno, že  hladké aerodynamické 

povrchy konstrukcí jsou náchylnější k navýšení zatížení větrem vlivem interference. 

 

2. Interferenční vliv na klimatickou pohodu chodců 

V městské zástavbě často dochází k urychlování vzdušného proudu se silnými turbulentními 

víry, které jsou z hlediska komfortu chodců nežádoucí. Tímto tématem se zabývali mnozí 

autoři, tudíž je odborná literatura pojednávající o této problematice poměrně rozsáhlá. 

Například článek [9] pojednává o vlivu půdorysného tvaru výškových budov v odlišných 

sestavách na rychlost větru v úrovni chodců. Článek [10] uvádí rozsah změny rychlosti proudu 

vzduchu v zástavbě. Z článku plyne, že v zástavbě může docházet až k dvojnásobnému 

urychlení větrného proudu. Rychlost větru v zástavbách se posuzuje z hlediska komfortu 

chodců. Konstruktéři se snaží o co nejmenší urychlení vzdušného proudu tak, aby byl komfort 

co nejvyšší. Na druhou stranu je důležité, aby v zástavbách nevznikala místa bez cirkulace 

vzduchu, zplodiny z dopravy a další nežádoucí látky by tak nebyly odvětrány do ovzduší. Další 

užitečné informace plynou z článku [11], který porovnává vliv hustoty zástavby na cirkulaci 

vzduchu. Ucelená práce shrnující vliv interference budov na rychlost proudu vzduchu v oblasti 

chodců byla publikována v článku [12].  
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3. Zatížení budov větrem při interferenci 

Hlavním tématem disertační práce je experimentální analýza vlivu interference proudění 

na zatížení budov. Charakteristickým příkladem, kdy je interferenci nutné zohlednit v návrhu 

konstrukcí, jsou dvojice výškových budov, jako jsou například Petronas Tower v Malajsii, 

bývalé Světové Obchodní centrum v USA, ale také Emirates Towers ve Spojených Arabských 

Emirátech a další. Interference vzniká také v městské zástavbě u výškových budov. V městské 

zástavbě nastává vzájemné ovlivnění, které je velmi složitým jev, protože vzdušný proud je 

ovlivněn větším počtem vysokých budov. Vliv interference je v této práci rozdělen na změnu 

aerodynamických síly, které jsou analyzovány na obdélníkových budovách, a na interferenční 

vlivy změny lokálních tlaků, které byly zkoumány na reálném projektu tří výškových budov 

stojících v řadě. 

 

 Vliv interference na aerodynamické síly působící na konstrukce 

Proudící vzduch při nárazu na konstrukci působí formou zatížení, které je kolmé k povrchu 

a vyvolává přidané vnitřní síly v konstrukci. Toto zatížení u výškových budov vyvolá ohybové 

momenty, které jsou největší v patě budov. Pokud dochází k vzájemné interferenci více budov, 

dochází k nezanedbatelnému nárůstu ohybových momentů i k nárůstu fluktuačního zatížení, 

které způsobuje zvýšené dynamické namáhání konstrukcí, což v praxi způsobuje značné 

komplikace.  

Jeden ze základních výzkumu zabývajících se sestavou dvou obdélníkových budov 

v atmosférické mezní vrstvě je článek [13], který popisuje změnu Strouhalova čísla v závislosti 

vzdálenosti dvou budov postavených v řadě za sebou ve směru větru i v řadě vedle sebe. 

Seskupením tři budov, kdy dvě budovy usměrní a urychlí proud vzduchu na třetí budovu, která 

musí odolávát tomuto zvýšenému zatížení, se zabývá článek [14]. Tento jev může nastat 

i u dvojice budov, i když není tak silný jako v případě tří budov navzájem se ovlivňujících, jak 

ukazují články například [15] a [16]. Práce [17] se zabývá vlivem reálné městské zástavby 

v Hongkongu na výškovou budovu finančního centra. Budovami finančního centra se zabývají 

i autoři [18], kteří řeší vliv interference samostatně stojících dvou výškových budov finančního 

centra v Honkongu z hlediska aerodynamických sil i změny lokálních tlaků na fasádu budov. 
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 Lokální tlaky větru na plášť budov v interferenci 

Rozvojem velkých měst s výškovými budovami vliv interference nabývá na intenzitě. V New 

Yorku se výškové budovy začaly stavět v relativně těsné blízkosti a vliv interference se ukázal 

jako velmi podstatný aspekt při návrhu. Jedna z prvních prací [19] na téma interference budov, 

ve které je popsáno experimentální měření modelu budovy Empire State Building, v té době 

nejvyšší stavby na světě, pochází již z roku 1934. Práce se zabývala možnou interferencí 

konstrukce s budoucí plánovanou výstavbou okolních výškových budov. Měřením průměrných 

statických tlaků na model budovy Empire State Building bylo zjištěno značné ovlivnění 

sousedními budovami. Nárůst zatížení vlivem interference pohyboval v řádech 10 % 

a v určitých místech dosahoval dokonce 100 % nárůstu maximálních lokálních tlaků. Článek 

[20] zkoumá interferenci modelů dvojice výškových budov s čtvercovým půdorysem. 

Porovnává jak vliv změny průměrného lokálního tlaku vzduchu, tak i maximálního tlaku 

vzduchu v různých výškových úrovních. Ukazuje, že intenzivní vírové pole v jistých pozicích 

dvojice budov způsobuje nárůst maximálního tlaku vzduchu až o 150 %. Práce [21] analyzuje 

interferenci výškové budovy se čtvercovým půdorysem spolu s budovou obdélníkového 

půdorysu a článek [22] publikuje interferenci budov s obdélníkovým půdorysem. Článek [23] 

porovnává rozdělení tlaků dvou budov v interferenci s čtvercovým půdorysem s rozdílnými 

výškami. V této situaci se velmi významně projevují víry, které vznikají za vrcholem nižší 

budovy na návětrné straně. 

 

 Dynamická odezva budov v interferenci 

Aeroelastické jevy, které byly popsány výše, se mohou navzájem doplňovat a působit 

synergickým způsobem obzvláště při obtékání konstrukcí v interferenci. Dynamickou odezvu 

lze spatřit nejen u výškových budov v těsné blízkosti, ale také například u svazků elektrického 

vedení či závěsů lan kruhového průřezu zavěšených mostů. Oblastí dynamické odezvy 

interferujících kruhových průřezů se zabývají autoři například v [24,25]. Dynamickou odezvou 

budov se čtvercovým průřezem v interferenci v různých geometrických sestavách se zabývali 

autoři v [26] a [27], kde je popsána interference budov s čtvercovým půdorysem s dvěma stupni 

volnosti, a v [28] se zabývali autoři odezvou v krutu, tedy s jedním stupněm volnosti. Práce 

[29] uvažuje s třemi stupni volnosti při interferenci dvou budov s obdélníkovým průřezem.  

 Disertační práce se nezabývá aeroelastickou odezvou modelů budov v interferenci 

obecně. Smyslem této práce je nalézt a pojednat o nežádoucích konfiguracích budov, které 



23 

 

vedou k nárůstu zatížení lokálních tlaků na pláště budov nebo k nárůstu celkových 

aerodynamických sil. Nepříznivé konfigurace a velikosti interferenčních zatížení byly 

stanoveny pomocí aerodynamických zkoušek na statických zmenšených modelech budov.  
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4. Experimentální měření aerodynamických součinitelů 

obdélníkových budov v interferenci 

Stanovení aerodynamických součinitelů výškových budov je základní požadavek pro výpočet 

zatížení konstrukce větrem, proto bylo realizováno experimentální měření aerodynamických 

součinitelů sestav obdélníkových budov. Jedná se o primární výzkum interferenčních efektů 

na jednoduchých tvarech obdélníkových budov v nezastavěném prostoru, který byl realizován 

během studijní stáže na Taiwanu ve spolupráci s profesorem Yuan-Lung Lo. Na obrázku 5 je 

zobrazeno umístění a rozměry budov experimentu se dvěma budovami s čtvercovým průřezem 

(dále  jen „ Schéma I.“). Autoři [30] se zabývali obdobným interferenčním schématem 

z pohledu rozložení maximálních lokálních tlaků.  

Měřená budova je umístěna na šestiosém snímači síly a posuvná budova se postupně 

upevňuje dle rastru na obrázku. Posuvnou budovu je možno umístit až do vzdálenosti 

12násobku šířky budovy před měřenou budovu a až do 4násobku šířky budovy za měřenou 

budovu. Ve směru kolmém ke směru větru lze posuvnou budovu umístit až do vzdálenosti 

7násobku šířky budovy. Jak je patrné z obrázku, výška budovy je 600 mm a šířka čtvercového 

průřezu je 100 mm. Poměr mezi výškou a šířkou budovy je roven 6. Tento poměr je relativně 

běžný pro výškové budovy. Například bývalé světové obchodní centrum v New Yorku mělo 

právě poměr výšky k šířce roven 6. 

 

 

Obr. 5 Schematické zobrazení rozložení budov – Schéma I 
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Na obrázku 6 je znázorněno umístění a rozměry budov experimentů se dvěma až třemi 

budovami s měřenou budovou obdélníkového průřezu (dále jen „Schéma II“ a „Schéma III“). 

Měřená budova je umístěna na šestiosém snímači síly a posuvná budova se postupně upevňuje 

dle rastru na obrázku. V rámci experimentu Schéma II lze posuvnou budovu A umístit až do 

vzdálenosti 12násobku šířky budovy před měřenou budovu a až do 2násobku šířky budovy za 

měřenou budovu. Ve směru kolmém ke směru větru lze posuvnou budovu A umístit až do 

vzdálenosti 4násobku šířky budovy. Při experimentu Schéma III, kde jsou dvě posuvné budovy 

A a A‘ byl zvolen totožný rastr jako v případě experimentu Schéma II, jen budovy A a A‘ byly 

umístěny vždy symetricky podle osy x. 

 

Obr. 6 Nákres rozložení budov – Schéma II (vlevo) a Schéma III (vpravo) 

 

 Metodika experimentálního měření 

Experimentální testy byly provedeny v aerodynamickém tunelu otevřené konstrukce 

s instalovanou mezní vrstvou pro experimentální analýzu výškových budov. Aerodynamický 

tunel se nacházel v experimentálním centru Wind Engineering Research, které spadá pod 

Tamkang University v Taipei na Tchaj-wanu. Měření sil a momentů v patě měřené budovy bylo 

provedeno pomocí šestiosého siloměru firmy JR3 s přesným označením snímače Model 

45E15A4-I63-EF-100N. Nejdůležitější vlastnosti snímače síly jsou shrnuty v tabulce 1. 
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Tab. 1 Vlastnosti použitého snímače síly 

Model 45E15A4-I63-EF-100N 
   

 Fx,Fy Fz Mx, My Mz 

Rozsah 100 N 200 N 12 Nm 12 Nm 

Rozlišení 0,013 N 0,025 N 0,015 Nm 0,015 Nm 

Tuhost 5,3 . 106 N/m 53 . 106 N/m 0,059. 106 Nm/rad 0,015. 106 Nm/rad 

 

Mezní vrstvou atmosféry se označuje její nejnižší vrstva. Jedná se o oblast atmosféry, kde je 

proudění výrazně ovlivněno vlastnostmi zemského povrchu. Kvůli kontaktu s povrchem 

dochází v této vrstvě atmosféry k turbulenci a intenzivnímu promíchávání vzdušných 

vrstev. Atmosférická mezní vrstva má charakteristický tvar, který pro stavební konstrukce 

definuje norma ČSN EN 1991-1-4 pro dané kategorie odpovídající terénu, kde se posuzovaná 

konstrukce nachází. Patrný je rostoucí gradient rychlosti s výškou nad terénem a naopak 

klesající intenzita turbulence. Tvar mezní vrstvy závisí na kategorii terénu, v kterém se 

posuzovaná konstrukce nachází. Modelová atmosférická mezní vrstva byla experimentálně 

simulována pomocí Counihanových generátorů turbulence, prolamované bariéry a povrchové 

drsnosti instalované před prostor měřící sekce, která je zobrazena na obrázku 8. Rozložení 

průměrné rychlosti větru a intenzity turbulence v modelované atmosférické mezní vrstvě je 

zobrazeno na grafech obrázek 7.  

  

Obr. 7 Modelová atmosférická mezní vrstva  
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Geometrie budov byla volena obecně pro analýzu interferenčních jevů a možnou 

porovnatelnost s ostatními autory. Mezní vrstva a rozměrové měřítko odpovídá geometrické 

podobnosti s měřítkem 1:200. Rychlost větru v aerodynamickém tunelu ve výšce 𝐻 = 0,6 m, 

která odpovídá výšce měřených budov, byla zvolena 9,2 m/s. Průměrná rychlost větru byla 

stanovena se snahou dosáhnout co největšího Reynoldsova čísla a zároveň nepřesáhnout 

maximální zatížitelnost siloměru v patě měřené budovy. Rovnosti podobnostního parametru 

vyjádřeného Reynoldsovým číslem zpravidla nelze v aerodynamických testech ve větrném 

tunelu u experimentálního měření budov dosáhnout. Mnohé studie však dokazují, že 

u ostrohranných neaerodynamických těles tento požadavek není nutný a už při nižších 

Reynoldsových číslech dochází k plně rozvinutému vírovému proudění okolo konstrukcí s tím, 

že charakter proudění s rostoucí rychlostí se již nemění. Tento předpoklad byl experimentálně 

ověřen a ukázalo se, že aerodynamický odporový koeficient měřené budovy měl konstantní 

velikost při rostoucí rychlosti větru v rozpětích 5–15 m/s. Zvolená rychlost 9,2 m/s je bezpečně 

v testovaném rozpětí, kde je chování vírového pole již plně vyvinuto; této rychlosti odpovídá 

𝑅𝑒 =  6 ∙ 104. 

 

 

Obr. 8 Pohled do aerodynamického tunelu vybaveného zařízením pro generování modelové 

atmosférické mezní vrstvy  

 

Změřená průměrná rychlost větru po výšce tunelu na obr. 7 vlevo je porovnána s normovým 

rychlostním profilem dle ČSN EN 1991-1-4 pro kategorii terénu IV, která odpovídá zastavěné 

městské krajině. Zvolená experimentální rychlost v odpovídající výšce měřené budovy byla 

9,2m/s a je oproti návrhové rychlosti dle ČSN EN 1991-1-4 třikrát menší. Rychlostní měřítko 

odpovídá poměru 1:3. Pro doplnění je v grafu průměrné rychlosti vykreslena i exponenciální 

křivka s exponentem rovným 𝛼 = 0,25 (červeně). 
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𝑉𝑓𝑖𝑡,𝑒𝑥𝑝(ℎ) = 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐻) ∙ (
ℎ

𝐻
)

𝛼

= 9,2 ∙ (
ℎ

0.6
)

0,25

   (9) 

 

Průměrnou rychlost po výšce 𝑉𝑓𝑖𝑡,𝑒𝑥𝑝 dle exponenciální aproximace lze odvodit ze vztahu (9), 

kde 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛(𝐻)  je průměrná rychlost ve výšce  𝐻  (výška měřených budov) a ℎ  je výšková 

souřadnice od podlahy tunelu pro stanovovanou rychlost.  

 

𝐼𝑉(ℎ) =
𝜎𝑉(ℎ)

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛(ℎ)
∙ 100    (10) 

 

Intenzita turbulence po výšce aerodynamického tunelu je vykreslena na obrázek 7 vpravo. 

Intenzitu turbulence 𝐼𝑉(ℎ) ve výšce ℎ lze vypočítat ze vztahu (10), kde 𝜎𝑉(ℎ) je směrodatná 

odchylka rychlosti větru ve výšce ℎ  a 𝑉𝑚𝑒𝑎𝑛(ℎ)  je průměrná rychlost větru ve výšce ℎ . 

Experimentální modely budov byly vytvořeny z polystyrénu a obaleny balzovým dřevem. 

Spodní upevňovací příruby byly vyrobeny z duralu pro spolehlivé a pevné přenesení sil 

do měřícího snímače bez otlačování stykových ploch. Byl kladen důraz zejména na co nejlehčí 

a zároveň pevnou konstrukci, která odolá zatížení proudu vzduchu, a též na to, aby vlastní 

frekvence konstrukce byla co možná nejvyšší. Vlastní frekvence budov za nulové rychlosti 

větru byly měřeny metodikou sledování výchylky dokmitání vrcholu budovy po impulsu síly. 

Výchylky budov byly měřeny pomocí laserového bezkontaktního čidla měřícího změnu 

vzdálenosti jednoho bodu mezi čidlem a odraznou plochou umístěnou na vrcholu měřené 

budovy v čase, jak je zobrazeno na obrázku 9 vlevo. 

 

  

Obr. 9 Stanovení vlastní frekvence měřené budovy (vlevo) a pohled na interferenční sestavu 

(vpravo) 
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Pomocí frekvenční analýzy dokmitu obdélníkové měřené budovy z experimentálního Schéma 

II a III byla stanovena první vlastní frekvence a relativní útlum v ohybu okolo osy x 

na 𝑓1,𝑥,𝑏𝑒𝑛𝑑 = 62 Hz a 𝜉1,𝑥,𝑏𝑒𝑛𝑑 = 5,4 % okolo osy y na 𝑓1,𝑦,𝑏𝑒𝑛𝑑 = 54 Hz a 𝜉1,𝑦,𝑏𝑒𝑛𝑑 = 4,8 % 

a v kroucení 𝑓1,𝑡𝑜𝑟𝑠 = 190 Hz  a 𝜉1,𝑡𝑜𝑟𝑠 = 7,8 % . V ideálním případě by absolutně tuhé 

experimentální modely přenášely zatížení rovnou nezkresleně do měřících snímačů v patách 

budov. Jelikož takových vlastností nejde docílit, bylo nutné provést analýzu vlivu reálně 

pružných experimentálních měřících modelů na výsledky zatížení. Zjednodušený dynamický 

model je naznačen na obrázku 10.  

 

Obr. 10 Zjednodušené schéma dynamického modelu  

 

Cílem experimentálního měření v aerodynamickém tunelu bylo stanovit dynamické síly větru. 

Snímač sil a momentů v patě měří všechny síly působící na model zejména  aerodynamické 

i setrvačné. Setrvačné síly mohou totiž značně ovlivnit výsledky měření. Obzvláště pokud se 

frekvence fluktuační složky větru blíží vlastní frekvenci kmitání celého modelu budovy, 

dochází ke značnému zesílení naměřených sil v patě měřených budov, a to právě o účinky 

setrvačných sil.  

𝛿 =
1

√(1−𝜂2)2+4∙𝜂2∙𝜉2
     (11) 

𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (−
2∙𝜔𝑏∙𝜔

𝜔0
2−𝜔2)    (12) 

 

Pomocí základních vztahů z dynamiky stavebních konstrukcí lze stanovit dynamický 

součinitel 𝛿 dle (11) a fázový posun zatížení 𝜙 dle (12), kde 𝜔𝑏 je kruhová frekvence útlumu 

definovaná vztahem 𝜔𝑏 = 𝜉 ∙ 𝜔0 , 𝜔0  je vlastní kruhová rychlost a 𝜉 je poměrný útlum 

soustavy. Vlastní kruhová rychlost je definovaná  𝜔0 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓0, kde 𝑓0 je vlastní frekvence. 
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Dynamický součinitel naladění 𝜂 je definován vztahem 𝜂 =
𝑓

𝑓0
, kde 𝑓 je frekvence zatížení. 

Dosazením naměřených modálních vlastností, které byly naměřeny na obdélníkové budově 

(Schéma II a Schéma III) ve směru s nejnižší vlastní frekvencí, do vztahů (11) a (12) získáme 

dynamický součinitel dle obrázku 11. 

 

  

Obr. 11 Graf dynamického součinitele vlevo a fázového posunu vpravo 

 

Z grafů na obrázku 11 lze pozorovat nárůst dynamického součinitele zatížení v intervalu mezi 

40 Hz a 60 Hz, ve kterém leží vlastní frekvence měřícího systému. Experimentální měření 

na takto nastaveném měřícím systému by vykazovalo velmi nadhodnocené výsledky 

fluktuačních sil větru ve frekvenčním spektru mezi 40–70 Hz a naopak podhodnocené výsledky 

fluktuačních sil ve frekvenčním spektru nad 80 Hz.  

 

(
𝑓∙𝐻

𝑉
)

𝑚
= (

𝑓∙𝐻

𝑉
)

𝑝
     (13) 

𝜆𝑡 =
𝜆𝐻

𝜆𝑉
=

200

3
= 66,67 ⟹ 𝑡𝑝 = 3𝑠 ⟹ 𝑡𝑚 =

3

66,67
= 0,045𝑠 = 45𝑚𝑠  (14) 

 

Maximální zatěžovací extrém působícího větru na reálné stavební konstrukce se uvádí 

s integrační dobou 3 s. Integrační doba je délka okna klouzavého průměru, který se aplikuje 

na přesný časový záznam zatížení větrem. Aplikací základního modelového zákonu podobnosti 

(13), lze odvodit časové modelové měřítko uváděného experimentálního případu, kde 𝑓  je 

frekvence, 𝑉 je rychlost větru, 𝐻 je výška budovy a indexy 𝑚 značí experimentální model a 𝑝 

reálný prototyp konstrukce. Časové modelové měřítko 𝜆𝑡 lze odvodit ze vztahu (14), kde 𝜆𝐻 je 

rozměrové měřítko velikosti 200, 𝜆𝑉  je rychlostní měřítko je rovno 3. Aplikací časového 
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měřítka odpovídá prototypový čas 𝑡𝑝 = 3 s  extrémního zatížení modelovým 𝑡𝑚 = 45 ms. 

Integrační doba v modelovém měřítku je rovna 45 ms a odpovídá frekvenci 22 Hz. Bezpečně 

lze měřené sily frekvence vyšší než 40 Hz odfiltrovat.  

Zesílení všech měřených signálů vlivem pružnosti hmotné experimentální budovy 

ve frekvenčním spektru do 40 Hz bylo ošetřeno následujícím postupem. Měřený signál byl 

převeden do frekvenčního spektra, amplituda se vydělila frekvenčně závislým dynamickým 

součinitelem a fázově se posunula o fázový posun z výše zmíněné dynamické analýzy, následně 

se signál převedl inverzně do časové oblasti. Takto bylo možné dostat reálné zatížení 

od proudícího větru bez vlivu setrvačných sil. Dle obrázku 10 z měřené síly Fr(t) lze odvodit 

nezkreslený průběh zatížení od větru Fw(t). Výše zmíněný postup byl rovněž ověřen i v časové 

oblasti, kde byl zjednodušený výpočetní model dle obrázku 10 zatížen průběhem sil Fw(t) 

a následně byl průběh výsledné reakce v čase Fr(t) porovnán s hodnotami ze snímače síly; 

řešení bylo provedeno pomocí Newmarkovy metody. Numerickým řešením v časové oblasti 

byly zjištěny maximální výchylky vrcholu měřené budovy kolmo ke směru větru 𝑣 = 0,05 mm 

a statická výchylka ve směru větru 𝑢 = 0,04 mm; jedná se velmi malé hodnoty a modely lze 

považovat za statické a splňují tedy podmínky pro aerodynamické zkoušky. Nedochází totiž 

k výraznému pohybu konstrukce, který by mohl ovlivnit proudění větru okolo experimentální 

sestavy budov. Vizuálním pozorováním při provádění experimentu se potvrdila nepohyblivost 

měřených budov. 

 

 Aerodynamická interference dvou budov - Schéma I 

Při experimentálním interferenčním půdorysném uspořádání Schéma I byly aerodynamické síly 

měřeny ve 204 bodech. Měřená místa jsou vždy označená křížkem v grafech výsledků. Měřená 

místa spolu se znaménkovou konvencí jsou zobrazena na obrázku 12, na kterém je znázorněna 

i modelová situace umístění interferenční posuvné budovy na souřadnicích [8; 5]. Délka 

časového záznamu jednotlivých sestav v aerodynamickém tunelu byla 180 s se vzorkovací 

frekvencí 1000 Hz. Délka časového záznamu byla zvolena s cílem dosáhnout stacionarity 

a ergodicity měřeného signálu. 

 

𝐼𝐹 =  
𝑍𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑜𝑑 𝑣ě𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑣𝑢 𝑣 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖 

𝑍𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑜𝑑 𝑣ě𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑛ě 𝑠𝑡𝑜𝑗í𝑐í 𝑏𝑢𝑑𝑜𝑣𝑢
   (15) 
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Graficky jsou znázorněny takzvané interferenční faktory IF, které určují vždy poměr zkoumané 

aerodynamické veličiny měřené budovy v interferenci k totožné aerodynamické veličině 

samostatně stojící budovy viz vztah (15). Pomocí interferenčních faktorů se určí, zda má 

na měřenou budovu interference s okolními budovami přitěžující vliv. 

 

 

Obr. 12 Znázornění měřených interferenční sestav – Schéma I 

 

Na plošném grafu 13 je zobrazen interferenční faktor průměrné aerodynamické síly ve směru 

větru, tj. odporové síly. Plošný graf zobrazuje hodnoty IF faktoru ve všech měřených bodech. 

Křížky zvýrazněné body značí jednotlivá umístění osy posuvné budovy a černý obdélník 

symbolizuje měřenou budovu. Světlý obdélník okolo měřené budovy je hluché místo, na které 

nebylo možné posuvnou budovu z konstrukčních důvodů umístit. Vítr působí z levé strany. 

Pokud má posuvná budova souřadnice menší než 0 nachází se v úplavu měřené budovy a pokud 

má posuvná budova souřadnice větší než 0 nachází se v úplavu měřená budova za posuvnou 

budovou. Hodnoty uvnitř bílé linie spojující hodnoty IF = 1 jsou hodnoty interferenčního 

faktoru větší než 1. Nárůst aerodynamického součinitele dosahuje hodnot do 10 %. 

Významné snížení aerodynamického odporu nastává, pokud je měřená budova přímo 

za posuvnou budovou. Pokud jsou budovy velmi blízko v řadě, působí na měřenou budovu 

v úplavu dokonce síla proti směru větru. Významná redukce odporové síly nastává, když je 

posuvná budova na souřadnicích [-1,5; 0,5], posuvná budova se tedy nachází těsně za měřenou 

budovou a pokles aerodynamického odporu v této oblasti dosahuje 15–20 %. 
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Obr. 13 Interferenční faktor průměrné síly ve směru větru – Schéma I 

 

Samostatně stojící měřená budova je symetrická, tudíž nedochází ke generování vztlaku při 

obtékání větrným polem. Instalace posuvné budovy však naruší symetrii vzdušného proudu 

a dochází ke vzniku vztlakových sil na měřené budově při interferenci. Jelikož nelze stanovit 

interferenční faktor vztlakové síly je na obrázku 14 zobrazen koeficient vztlakové síly, který 

lze jednoduše odvodit ze vztahu (3) v úvodní kapitole. 

 

 

Obr. 14 Průměrný aerodynamický koeficient vztlakové síly CL – Schéma I 

 

Průměrný aerodynamický koeficient vztlakové síly, jak lze vidět na grafu na obrázku 14, 

nedosahuje vysokých hodnot, ale v určitých oblastech jsou patrné podstatné změny. Pokud je 

posuvná budova na souřadnicích [-1; 1,5] dochází k dramatickému nárůstu koeficientu až 

na hodnoty 𝐶𝐿 = −0,87, dle znaménkové konvence směřuje vztlaková síla směrem od posuvné 
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budovy. Naopak největší vztlaková síla, která působí směrem k posuvné budově, je 

na souřadnicích [0; 2], kde dosahuje hodnot 𝐶𝐿 = 0,10. Vztlaková síla v řezu podél osy y 

v počátku souřadného systému byla porovnána s autory [15], kteří rovněž stanovili maximální 

hodnotu nejvyššího vztlaku rovnou 𝐶𝐿 = 0,17 ve vzdálenosti interferenčních těles 1,8–2D. 

Vztlakové hodnoty v oblastech okolo souřadnic [4; 1] a [-2; 1,5] nejsou co do velikosti příliš 

vysoké, ale prudká změna znaménka může vést k aeroelastickým nestabilitám, jako je například 

interferenční galloping. Oblast [4; 1] je velmi typická pro interferenční galloping; při tomto 

jevu jsou  tělesa vzájemně mírně odkloněna od směru větru, uvádí se nejnáchylnější odklon 

směru větru od osy dvojice budov přibližně 10 stupňů.  

 

 

Obr. 15 Interferenční faktor průměrné celkové aerodynamické síly – Schéma I 

 

Celkový průměrný interferenční faktor aerodynamické síly vykreslený na obrázku 15 je faktor 

celkových aerodynamických sil (vztlakových síly i odporových). Graf je velmi podobný grafu 

IF odporových sil vyjma pozice kolem bodu [-1; 1,5], kde dochází k podstatnému nárůstu 

celkové aerodynamické síly. V uvedeném bodě dochází ke kombinaci silné vztlakové 

a odporové síly, která způsobuje, že vlivem interference dochází k podstatnému nárůstu 

průměrné aerodynamické síly až o 38 %. Bíle ohraničená je oblast hodnot vyšších než 1, je 

podobného tvaru jako na grafu odporových sil na obrázku 13.  

Celková aerodynamická síla působící na měřenou budovu vyvolává aerodynamický 

klopivý moment, který je zobrazen na plošném grafu obrázku 16. Interferenční faktor klopivého 

momentu dosahuje nižších hodnot než IF odporové síly. Bíle ohraničená oblast, kde jsou 

hodnoty IF vyšší než jedna, je oproti předchozímu grafu IF odporové síly výrazně menší. Změna 

klopivého momentu měřené budovy v úplavu na souřadnicích [2–12; 0] je nižší. Tento jev 
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nastává z důvodu urychleného proudění větru přes vrchol posuvné budovy, který následně 

naráží do vyšších oblastí měřené budovy, a tím zatěžuje měřenou budovu na větším rameni síly.  

 

 

Obr. 16 Interferenční faktor průměrného celkového aerodynamického klopivého momentu – 

Schéma I 

 

Jak naznačuje graf zachycený na obrázku 17, dochází vlivem aerodynamické interference 

k velmi podstatnému nárůstu fluktuační složky zatížení ve směru kolmém ke směru větru, která 

je vyjádřena v tomto grafu klopivým momentem. Červeně jsou znázorněny oblasti s hodnotou 

IF větší než 1 a modře s hodnotou menší než 1. Maximální nárůst fluktuační složky je 

pozorován na souřadnicích [4; 2], kde dosahuje 24 %. Významnou redukci fluktuační složky 

lze pozorovat u těsné blízkosti budov.  

 

 

Obr. 17 Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek klopivého momentu 

kolmého ke směru větru – Schéma I 
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Interferenční faktor celkového klopivého momentu na obrázku 18 je obdobný jako na obrázku 

17. Hlavní složkou fluktuačního zatížení je i v tomto případě směr kolmo ke směru větru. 

Redukce celkové fluktuační složky v těsné blízkosti budov není tak výrazná jako redukce 

fluktuační složky kolmé na směr větru. 

 

 

Obr. 18 Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek celkového klopivého 

momentu – Schéma I 

 

Pomocí frekvenční analýzy klopivého momentu kolmého ke směru větru (obrázek 19) lze 

stanovit spektrum, ze kterého je možné vyčíst dominantní frekvence fluktuačního zatížení 

větrem. Fialovou barvou je naznačeno frekvenční spektrum samostatně stojící měřené budovy. 

Lze spatřovat jasnou dominantní špičku zatížení o frekvenci 7,9 Hz, která je způsobena 

oddělováním Karmánových vírů. Při této frekvenci lze stanovit Strouhalovo číslo, které je 

rovno 𝑆ℎ = 0,085, pro jeho stanovení byla použita rychlost v modelové atmosférické mezní 

vrstvě ve výšce budovy 𝑉 = 9,2 m/s. Modrou barvou je označeno frekvenční spektrum, když 

je posuvná budova umístěna na souřadnicích [4; 2]. Pozorujeme podstatný nárůst špičky 

zatížení a také rozšíření frekvenční oblasti. Tento trend vede k intenzivnějšímu dynamickému 

zatížení budovy v interferenci a k větší náchylnosti konstrukce k příčnému kmitání budovy. 

Širší vrchol ve spektru značí, že je větší pravděpodobnost shody s některou z vlastních frekvencí 

budovy v interferenci s působícím zatížením, které vede k podstatnému nárůstu namáhání 

budovy. Frekvenční rozptyl maximálního fluktuačního zatížení vychází v rozpětí frekvencí 

6,5–9 Hz, což odpovídá Strouhalovu číslu 𝑆ℎ =  0,074–0,097. V červeně vykresleném 

spektrum, ve kterém je posuvná budova umístěna na poloze [0; 3], lze vidět pokles hodnot 

amplitud v širokém spektru frekvencí od 2 Hz do 9 Hz. Naopak nárůst fluktuačního zatížení 



37 

 

oproti měření samostatné budovy lze pozorovat v oblasti vyšších frekvencí od 9 do 14 Hz. Žlutě 

označené spektrální amplitudy interferenční polohy [-1,5; 1,5] jsou významně nižší než 

u samostatně měřené budovy ve frekvenční oblasti 1–20 Hz. Nárůst amplitud lze pozorovat 

u velmi nízkých frekvencí pod 1 Hz. Nárůst amplitud nízkých frekvencí má korelaci 

s vysokými průměrnými hodnotami součinitelů vztlakové síly v tomto umístění. 

 

Obr. 19 Frekvenční spektrum klopivého momentu ve směru kolmém ke směru větru – 

Schéma I 

 

Frekvenční analýzou klopivého momentu ve směru větru (obrázek 20) byla stanovena spektra, 

ze kterých je možné vyčíst dominantní frekvence fluktuačního zatížení větrem. Pro lepší 

přehlednost byla před frekvenční analýzou z naměřených dat odečtena průměrná hodnota. Jak 

je z výše uvedeného grafu patrné nedochází zde k významné lokální špičce a fluktuační složka 

zatížení se realizuje primárně v oblasti nízkých frekvencí u všech interferenčních poloh. 

Nedochází ani k významnému rozdílu spekter mezi všemi interferujícími polohami 

a samostatnou budovou. Modrou barvou je označeno frekvenční spektrum, které odpovídá 

umístění posuvné budovy na souřadnicích [4; 2]. Lze pozorovat mírný nárůst v oblasti 

frekvencí kolem 8 Hz. Nárůst těchto amplitud je způsoben odtrháváním Karmánových vírů 

za posuvnou budovou, které jsou unášeny proudem vzduchu a následně naráží na měřenou 

budovu, na níž způsobují zesílení zatížení ve frekvenci oddělování vírů. 
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Obr. 20 Frekvenční spektrum klopivého momentu ve směru větru – Schéma I 

 

 Aerodynamická interference obdélníkové budovy - Schéma II 

Analýza obdélníkové budovy s interferenčním rozložením Schéma II byla měřena totožnou 

metodou jako předchozí případ Schéma I. Délka záznamu jednotlivých sestav byla 180 s se 

vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Z důvodu redukce časové náročnosti bylo vybráno pro měření 

celkem 87 interferenčních bodů. Výběr byl proveden na základě předchozí analýzy čtvercových 

budov, ze které byly zřejmé oblasti silné interference. Výběr měřených bodů spolu se 

znaménkovou konvencí je zobrazen na obrázku 21. Na grafu je modelově naznačen způsob 

umístění interferenční posuvné budovy na souřadnicích [6; 3]. 

 

 

Obr. 21 Znázornění měřených interferenční sestav – Schéma II 
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Výsledky interferenčního faktoru průměrných sil ve směru větru jsou znázorněny na obrázku 

22. Lze pozorovat, že snížení odporové síly není tak výrazné ve srovnání se Schématem I. 

Aerodynamický úplav za posuvnou budovou nezakrývá celou měřenou budovu. Nedochází zde 

k jevu, kdy proudící vítr na měřenou budovu v úplavu působí silou proti směru větru jako 

ve Schématu I. Podobně jako u Schéma I dochází na souřadnicích [-1; 2] k největšímu nárůstu 

aerodynamické síly ve směru větru přibližně o 12 %. Dochází k mírnému nárůstu 

interferenčního faktoru, který je bíle ohraničen v okolí souřadnic [1,5–4; 2,5–4], a dosahuje 

hodnot mírně přes 1; maximální zesílení v této oblasti je rovno 3 %. 

 

Obr. 22 Interferenční faktor průměrné síly ve směru větru – Schéma II 

 

Samostatně stojící měřená budova je symetrická, tudíž nedochází ke generování vztlaku při 

obtékání větrným polem. Instalace posuvné budovy k měřené budově však naruší symetrii 

vzdušného proudu, čímž dochází ke vzniku vztlakových sil na měřené budově při interferenci. 

Jelikož nelze stanovit interferenční faktor vztlakové síly, je na obrázku 23 zobrazen koeficient 

vztlakové síly, který lze jednoduše odvodit ze vztahu (3) popsaného v úvodní kapitole.  

 

 

Obr. 23 Průměrný aerodynamický koeficient vztlakové síly CL – Schéma II 
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Průměrný aerodynamický koeficient vztlakové síly, jak lze vidět na grafu na obrázku 23, 

nedosahuje vysokých hodnot, avšak v určitých oblastech jsou patrné podstatné změny směrů 

působící síly. Mezi polohami posuvné budovy [-1; 2] a [-1,5; 1,5] dochází ke změně znaménka 

působící síly. Náhlá změna znaménka může vyvolat vznik aeroelastických nestabilit jako je 

interferenční galloping. Pro jasné stanovení náchylnosti k interferenčnímu gallopingu, by bylo 

nutné se podrobněji zaměřit na okolí těchto bodů. 

 

 

Obr. 24 Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek vztlakové síly – Schéma II 

 

Jak naznačuje graf na obrázku 24, vliv umístění posuvné budovy na interferenční faktor 

směrodatných odchylek vztlakové síly je téměř po celém grafu menší než 1. Posuvná budova 

u téměř všech bodů rozbíjí vírové proudění okolo měřené budovy, a tím snižuje rozptyl zatížení 

ve směru kolmém ke směru větru. 

 

 

Obr. 25 Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek sil ve směru větru – 

Schéma II 

Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek odporové síly zobrazený na obrázku 

25 naznačuje nárůst fluktuační složky zatížení ve směru větru. Mírný nárůst fluktuačního 

zatížení je možné pozorovat téměř na celém měřeném poli uvnitř bílé linie. Nejpodstatnější 

nárůst je v okolí bodu [10; 2], kde dosahuje až 20%, a v okolí bodu [-1,5; 2,5], kde dosahuje až 

14 %.  
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Samostatná měřená budova není namáhána průměrným kroutícím momentem kvůli její 

symetrii. Interferencí dochází k porušení této symetrie a ke vzniku nezanedbatelných kroutících 

momentů na obdélníkové budově, které jsou zobrazeny na obrázku 26. Lze pozorovat nárůst 

hodnot aerodynamického součinitele kroucení na souřadnicích [1,5; 1]; v tomto místě posuvná 

budova kryje část budovy měřené, čímž na části měřené budovy snižuje zatížení, a tak dochází 

ke vzniku kroutících momentů. Zajímavá oblast, kde dochází také ke kroucení objektu, se 

nachází kolem souřadnice [-1,5; 2], proudění větru zde kolem posuvné budovy způsobuje 

nárůst rychlosti větru mezi budovami, a tím kroutí měřenou budovu opačným směrem než 

u předchozího případu. 

 

 

Obr. 26 Průměrný aerodynamický koeficient kroutícího momentu CT – Schéma II 

 

Frekvenční analýzou klopivého momentu ve směru větru (obrázek 27) byla stanovena spektra, 

ze kterých je možné vyčíst dominantní frekvence fluktuačního zatížení větrem. Pro lepší 

přehlednost byla před frekvenční analýzou z naměřených dat odečtena průměrná hodnota. Jak 

je z grafu patrné nedochází k žádné významné lokální špičce a fluktuační složka zatížení se 

realizuje v oblasti nízkých frekvencí u všech interferenčních poloh. Nedochází k významnému 

rozdílu spekter mezi všemi interferujícími polohami a samostatnou budovou. Červenou barvou 

je označeno frekvenční spektrum, kde je posuvna budova umístěna na souřadnicích [6; 2]. Lze 

pozorovat mírný nárůst amplitudy fluktuačních sil v oblasti frekvencí kolem 7,5 Hz. Nárůst je 

způsoben odtrháváním Karmánových víru za posuvnou budovou, které jsou unášeny proudem 

vzduchu a následně naráží na měřenou budovu, na které způsobují zesílení zatížení ve frekvenci 

oddělování vírů. Porovnáním spekter klopivých momentů ve směru větru dle Schématu I 

a Schématu II vychází rozložení trendu podobně, ale amplitudy u Schématu II dosahují 

přibližně 66 % hodnot Schématu I. Tento poměr odpovídá i velikosti poměru směrodatných 

odchylek obdélníkové a čtvercové budovy. Čtvercová budova je namáhána větší fluktuací 

aerodynamických odporových koeficientů než budova obdélníková. 
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Obr. 27 Frekvenční spektrum klopivého momentu ve směru větru – Schéma II 

 

Pomocí frekvenční analýzy klopivého momentu kolmého ke směru větru (obrázek 28) lze 

stanovit spektrum, ze kterého je možné vyčíst dominantní frekvence fluktuačního zatížení 

větrem. Fialovou barvou je naznačeno frekvenční spektrum samostatně stojící měřené budovy. 

Vidíme jasnou dominantní špičku při zatížení o frekvenci 4,5 Hz, která je způsobena 

oddělováním Karmánových vírů. Z uvedené frekvence lze stanovit Strouhalovo číslo, které je 

rovno 𝑆ℎ = 0,098; pro jeho stanovení byla použita rychlost v modelové atmosférické mezní 

vrstvě ve výšce budovy, tedy 𝑉 = 9,2 m/s. Modrou barvou je označeno frekvenční spektrum, 

když je posuvna budova umístěna na souřadnicích [-1; 2]. Amplituda je významně nižší než 

u samostatně měřené budovy ve frekvenční oblasti 2,5-20 Hz. Nárůst amplitud lze pozorovat 

u velmi nízkých frekvencí pod 2,5 Hz. K mírnému nárůstu amplitud ve frekvenční oblasti 

6-9 Hz dochází při umístění posuvné budovy na pozici [10; 2], která je označená žlutě, a také 

na pozici [6; 2], která je označena červeně. Toto zesílení fluktuací je způsobeno kombinací 

odtrhávání Karmánových vírů za posuvnou i měřenou budovou. 
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Obr. 28 Frekvenční spektrum klopivého momentu kolmo ke směru větru – Schéma II 

 

 Aerodynamická interference tří budov - Schéma III 

Poslední ze série měření interferenčních aerodynamických sil na obdélníkových budovách je 

Schéma III, které je zobrazeno na obrázku 29, na kterém vidíme trojici budov. Dvě posuvné 

budovy A a A‘ jsou umístěny vždy symetricky podél osy x. Měřící metodika byla zvolena 

totožně jako v předchozích měřeních. Délka záznamu jednotlivých sestav v aerodynamickém 

tunelu byla 180 s se vzorkovací frekvencí 1000 Hz. Počet měřících interferenčních poloh byl 

stanoven na 73. 

 

Obr. 29 Znázornění měřených interferenčních sestav – Schéma III 
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Obr. 30 Interferenční faktor průměrného klopivého momentu ve směru větru – Schéma III 

 

Výsledky interferenčního faktoru průměrného klopivého momentu ve směru větru jsou 

znázorněny na obrázku 30. Lze pozorovat jasnou závislost interferenčního faktoru 

na vzdálenosti mezi posuvnými budovami. Vzdálenější pozice vykazují hodnoty mírně vyšší 

než 1 a bližší pozice naopak budovu chrání před působením větru. Maximální hodnoty zesílení 

zatížení vlivem interference u případů posuvných budov umístěných před měřenou budovu 

dosahují hodnot 5 %. K výraznějšímu zesílení klopivého momentu dochází, když jsou měřené 

budovy umístěny na souřadnicích [-1; 1,5]; zde zesílení dosahují hodnot až 12 %. 

 

 

Obr. 31  Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek klopivých momentů ve 

směru větru -  Schéma III 

 

Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek klopivých momentů ve směru větru, 

který je vykreslený na obrázku 31, je na podstatné části grafu větší než 1. Největší nárůst 

fluktuačního zatížení nastává, pokud jsou posuvné budovy umístěny na souřadnicích [6 - 8; 2]. 

Maximální nárůst dosahuje až k 26 %. 
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Obr. 32  Interferenční faktor stanovený ze směrodatných odchylek klopivých momentů ve 

směru kolmém ke směru větru -  Schéma III 

 

Zesílení fluktuačního zatížení ve směru kolmém ke směru větru, vizte graf na obrázku 32, 

nedosahuje takových hodnot jako fluktuace zatížení ve směru větru. Interferenční faktor 

dosahuje maxima v místech souřadnic [6; 2], kde zesílení dosahuje hodnoty 9 %. Naopak 

výrazná redukce fluktuačních sil nastává, pokud jsou posuvné budovy umístěny před měřenou 

budovu v těsné blízkosti. 

 

Obr. 33 Frekvenční spektrum klopivého momentu ve směru větru – Schéma III 

 

Frekvenční analýzou klopivého momentu ve směru větru, jak je znázorněno na obrázku 33, 

byla stanovena spektra, z nichž je možné vyčíst dominantní frekvence fluktuačního zatížení 

větrem. Pro lepší přehlednost byla před frekvenční analýzou z naměřených dat odečtena 

průměrná hodnota signálu. Frekvenční spektrum interferenční polohy budov na souřadnicích 

[-1; 2], označená v grafu modře, vychází velmi podobně jako spektrum samostatné budovy, 
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která je v grafu označená zeleně; celkově jsou však naměřené hodnoty nižší, což odpovídá 

i výše zmíněnému nižšímu fluktuačnímu zatížení. Interferenční polohy posuvných budov se 

souřadnicemi [5; 2], které jsou označeny červeně, souřadnicemi [6; 2], které jsou označené 

žlutě, a též souřadnicemi [8; 2], které jsou označeny fialově, vykazují podstatné lokální 

maximum v okolí 8,2 Hz. Nárůst amplitudy fluktuačního zatížení v této frekvenční oblasti je 

způsobeno oddělováním Karmánových vírů za posuvnými budovami, které se spojují a naráží 

do měřené budovy. Vidíme, že frekvence oddělování Karmánových vírů mírně narostla oproti 

měření samostatné budovy se čtvercovým půdorysem z měření dle Schématu I. Nejvyšší 

zesílení fluktuací ve frekvenci 8,2 Hz v tomto frekvenčním spektru vykazuje poloha [6; 2]. 

 

Obr. 34 Frekvenční spektrum klopivého momentu ve směru kolmém ke směru větru – 

Schéma III 

 

Pomocí frekvenční analýzy klopivého momentu kolmého ke směru větru znázorněné 

na obrázku 31 lze stanovit spektrum, ze kterého je možné vyčíst dominantní frekvence 

fluktuačního zatížení větrem. Zelenou barvou je naznačeno frekvenční spektrum samostatně 

stojící měřené budovy. Jak bylo již v předchozí podkapitole zmíněno, je zde velmi dobře patrná 

frekvence oddělování Karmánových vírů za měřenou budovou o frekvenci 4,5 Hz, což 

odpovídá Strouhalovu číslu 𝑆ℎ = 0,098 . Obdobně jako u frekvenčního spektra klopivého 

momentu ve směru větru dochází i v tomto směru k nárůstu amplitudy u frekvence okolo 8,2 Hz 

u interferenčních pozic [5; 2], která je označené červeně, souřadnic [6; 2] označených žlutě, 

souřadnic [8; 2], jež jsou označeny fialově, a souřadnic [4; 2] označených světle modře. První 

lokální maximum na spektrech těchto interferenčních pozic způsobuje oddělování 
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Karmánových vírů přímo na měřené budově. V této zachycené situaci je velmi dobře patrný 

frekvenční posun směrem k nižším frekvencím při zmenšování vzdálenosti měřené budovy 

a posuvných budov. Interferenční poloha odpovídající souřadnicím [-1; 2], která je v grafu 

označená tmavě modrou barvou, je charakteristická pro vysokou intenzitu nízkofrekvenčního 

fluktuačního zatížení. V grafu pozorujeme špičku zatížení v okolí frekvence 0,8 Hz, což 

odpovídá Strouhalovu číslu 𝑆ℎ =  0,017. V této sestavě dochází zřejmě k oddělování větrných 

vírů za posuvnými i měřenou budovou, které se navzájem spojují a vytváří velké struktury 

o nízké frekvenci. 

 

 Shrnutí interferenčních jevů základních tvarů 

Obecné závěry pro interferenční proudění nelze příliš definovat, ale na základě interferenčního 

měření základních tvarů obdélníkových budov, které byly provedeny, lze pozorovat jisté 

trendy. Bylo zjištěno, že u Schématu I docházelo k podstatnému nárůstu fluktuačních sil, když 

se měřená budova nacházela za posuvnou budovou kolem pozice [4; 2]. Spolu s nárůstem 

fluktuačních sil byl zaznamenán též velmi výrazný posun frekvenčního spektra vlivem 

interference. Klesající vzdálenost mezi budovami snižovala Strouhalovo číslo a frekvenci 

oddělování vírů. Nutno v této souvislosti připomenout, že posun frekvenčního spektra je pro 

zatížení stavebních konstrukcí významný a způsobuje, že se při vyšší rychlosti větru víry 

odtrhávají v nižší frekvenci, která může být blízká vlastní frekvenci budovy. Zároveň vyšší 

rychlost větru zatěžuje konstrukci větší amplitudou fluktuačních sil.  

V mnohých případech umístěním posuvné budovy ztrácela měřená sestava jako Schéma 

II symetrii, což vedlo ke vzniku vztlakové síly i kroutícího momentu, který by na samostatné 

budově jinak nevznikal. Tyto změny bylo možné pozorovat, pokud byla posuvná budova 

umístěna v blízkosti měřené budovy, a to například polohy kolem bodu [-1,5; 1,5]. Vektorovým 

součtem vztlakových a odporových sil došlo k nezanedbatelnému nárůstu průměrných 

aerodynamických sil. 

Byl zaznamenán i výrazný nárůstu fluktuačního zatížení ve směru větru u interferenčního 

Schématu III pro polohy posuvných budov o souřadnicích [6; 2]. Nárůst tohoto fluktuačního 

zatížení je ve frekvenčním spektru, které odpovídá frekvenci odtrhávání Karmánových vírů 

za posuvnými budovami. Ukázalo se, že je nutné při návrhu konstrukcí zohledňovat i fluktuační 

zatížení s frekvencí oddělování větrných vírů od okolních budov a také že vlivem interference 

může frekvence oddělování vírů nezanedbatelně poklesnout, jako u případu Schéma III 

s polohou budov [-1; 2]. 
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5. Praktický příklad interference tří budov 

Předmětem této kapitoly je, analýza lokálních tlaků působícího větru na pláště tří budov, které 

budou postaveny v těsné blízkosti vedle sebe. Provedeno bylo také měření celkových 

aerodynamických sil v patách jednotlivých budov. Budovy jsou válcovitého tvaru 

s kuželovitým rozšířením v různých výškových úrovních, jak lze vidět na obrázku 35 nalevo. 

Jedná se o plánovanou stavbu v městské zástavbě Tbilisi v Gruzii. Budovy budou sloužit jako 

bytový dům, obchodní centrum i hotel. Výšky budov jsou 150, 120 a 95 m nad terénem 

a průměr budov přibližně 28 m. Vzdálenost mezi jednotlivými budovami odpovídá 1,7 násobku 

průměru budov. V předchozích kapitolách bylo zjištěno a ověřeno, že blízká vzdálenost mezi 

čtvercovými budovami může vést ke značným nárůstům součinitelů především vztlaku, tedy 

síly kolmé ke směru větru. Interference pak vede také k podstatnému nárůstu fluktuačních 

aerodynamických sil na konstrukce a ke změně rozložení tlaku na fasádě budov. Nezvyklá 

velmi silná povrchová drsnost těchto výškových budov může významně ovlivnit zmíněné 

interferenční jevy, ke kterým mezi budovami dochází. Povrchová drsnost bývá způsobena 

výztužnými žebry na fasádě budov a také lodžiemi, které však nejsou u takto vysokých budov 

běžné. 

Inspirativní výzkum v této oblasti realizovali autoři [31], kteří se zabývali vlivem 

vzájemné vzdálenosti trojice válcových budov v řadě a vlivem směru větru na interferenční 

zesílení odezvy. Byl jimi pozorován nejpodstatnější nárůst zatížení pro vzdálenosti dvou až tří 

násobku průměru budov. Maximální interferenční zesílení součinitele lokálního tlaku dle autorů 

dosahuje až 1,7 násobek zatížení samostatných budov. Evropská norma ČSN EN 1991-1-4 

uvádí zjednodušeně maximální součinitel interferenčního zesílení zatížení pro svislé válce 

v řadě maximální hodnotu 1,15, která je ještě redukována vlivem proudění kolem volných 

konců. Maximální interferenční nárůst dle této normy je tedy 15 % a platí pro všechny směry 

větru. Nesoulad evropské normy s autory [31] a možné podhodnocení interferenčního vlivu 

bude řešeno v následujících kapitolách. 
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Obr. 35 Pohled na vizualizaci budov v zástavbě a 3D počítačový model 

 

 Metodika experimentálního měření 

Experimentální měření bylo provedeno v klimatickém větrném tunelu, který se nachází 

v Centru Excelence v Telči, který je součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV 

ČR, v. v. i. Jedná se o uzavřený oběhový klimatický tunel, který lze rozdělit na dvě části, a to 

na aerodynamickou část, která je uzpůsobena k aerodynamickému měření účinku větru 

na konstrukce, a část klimatickou, která se využívá k simulování povětrnostních vlivů jako je 

vítr, teplota, déšť, mráz i sálavé teplo. Schematický půdorys aerodynamického tunelu v Telči 

je naznačen na obrázku 36. 

 

Klimatická sekce 

Teplotu je možno cyklicky regulovat v celém tunelu v rozmezí -10 až 30 °C v relativně krátkém 

časovém období kvůli instalovaným výměníkům tepla. Klimatická část se používá převážně 

k výzkumu v oblasti inženýrských problémů ve stavebnictví, památkové péči, architektuře 

a jiných oblastech, ve kterých se sledují vzájemné účinky větru s dalšími faktory jako je mráz, 

déšť i sálavé teplo. V tunelu se zkoumala například tvorba a tvar námrazy na závěsných lanech 

mostů, která může vést k aeroelastické nestabilitě a vzniku gallopingu. 

 

Aerodynamická sekce 

Pracovní prostor aerodynamické sekce je obdélníkového průřezu šířky 1,9 m a výšky 1,8 m. 

Délka aerodynamické sekce včetně částí pro generaci a rozvoj turbulentní mezní vrstvy je 11 m. 
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Laboratoř umožňuje modelovat různé stupně turbulence i výšku mezní vrstvy pomocí 

rozličných prvků jako jsou mříže, bariéry, podlahové desky s různou drsností či Counihanovy 

generátory. Rozsah rychlosti větru v prázdné pracovní aerodynamické sekci je 0,5-33 m/s. 

Aerodynamická sekce umožňuje provádět experimenty s ohledem na lokální podmínky 

proudění větru, aeroelastickou odezvu konstrukcí, vlivu proudění na tepelné ztráty budov 

a další.  

 

Obr. 36 Schéma větrného a klimatického tunelu v Telči 

 

 

5.1.1 Modelovaná atmosférická mezní vrstva 

Modelového proudění vzduchu se správnou mezní vrstvou a intenzitou turbulence bylo 

v posuzovaném případě tří budov dosaženo pomocí sestavy překážek tak, jak je znázorněno 

na obrázku 37. Za barierou se vytváří intenzivní turbulentní víry velkého rozsahu, které jsou 

intenzivnější ve spodní části tunelu, následně vzduch naráží na Counihanovy generátory 

turbulence. Mezní vrstvu dotváří povrchová drsnost, která je vytvořena instalovanými kostkami 

na spodním povrchu tunelu. Pasivními generátory mezní vrstvy se podrobně zabývali autoři 

[32]. 

 

 

Obr. 37 Schéma a reálný pohled na generátor turbulence mezní vrstvy 
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Rozměry a charakter mezní vrstvy odpovídá vždy měřítku experimentálního modelu budovy. 

Podrobnými charakteristikami zvolené mezní atmosférické vrstvy se zabývali autoři v [33]. 

V rámci ověření dynamické a statické kalibrace tlakoměrných snímačů Honeywell 

DC002NDR5, které jsou zachyceny na obrázku 38 vpravo, byla měřena mezní vrstva i pomocí 

měřící sestavy znázorněné na obrázku 38 vlevo; měřící čidla jsou upevněna po výšce nad sebou 

do pevné konstrukce připomínající hřeben. Tato měřící sestava umožňuje změřit až 28 

výškových bodu ve stejném čase, a tím detekovat velikost vzdušných vírů pomocí korelace 

signálů z čidel umístěných po celé výšce měřícího zařízení. Mezní vrstva byla také měřena 

a ověřena pomocí klasické drátkové metody CTA. 

 

  

 Obr. 38. Experimentální sestava měřící rychlostní pole pomocí tlakoměrů 

 

Rozložení průměrné rychlosti větru a intenzity turbulence v modelované atmosférické mezní 

vrstvě je zobrazeno na grafech na obrázku 39. Obdobně jako v předchozím případě měření 

budov s obdélníkovým půdorysem jsou měřená data porovnána s normou ČSN EN 1991-1-4 

kategorie terénu IV (zeleně) a s logaritmickým profilem s exponentem 𝛼 = 0,22 (červeně). 

Shodně jsou normovány i aerodynamické koeficienty k rychlosti v úrovni výšky nejvyšší 

budovy, tedy 0,6 m. 
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Obr. 39 Graf průměrné rychlosti a intenzity turbulence v mezní vrstvě 

 

5.1.2 Zkreslení časového záznamu tlaku vlivem délky přívodních hadiček 

Měření lokálních tlaků na pláštích budov bylo provedeno pomocí rozdílových snímačů tlaku 

Honeywell DC002NDR5, které kvůli jejich velikosti nemohly být umístěny uvnitř modelů. 

Délka přívodních hadiček, které vedly tlak vzduchu z povrchu měřených budov ke snímači, se 

proto musela prodloužit na 1 m. Délka hadiček ovlivňuje velikost fluktuační složky naměřeného 

tlaku vzduchu v závislosti na frekvenci působícího tlaku. Samotné zkreslení je způsobeno 

stojatým kmitáním uvnitř měřících hadiček. Dochází k velmi podobnému jevu, který byl 

popsán v přechozí kapitole, ve které byl uveden postup pro odstranění vlivu setrvačných sil 

z měření aerodynamických sil větru při interferenci obdélníkových budov. Faktický rozsah 

zkreslení měřeného a skutečného tlaku závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější z nich jsou 

délka a průměr hadiček, průměr otvorů na fasádě měřené budovy a případné lokálním zúžení 

hadičky, který může působit jako tlumící prvek stojatého kmitání uvnitř hadičky. Základním 

výzkumem na toto téma nazývané „Tubing effect“ se zabývá článek [34], který popisuje vliv 

délky hadiček na amplitudové zesílení a fázový posun naměřeného signálu. Novější článek [35] 

komplexně experimentálně řeší jednotlivé vlivy zkreslení signálu. Ve zmíněném článku je 

uvedeno, že vliv několika násobného zahnutí hadičky je zanedbatelný a naopak vliv průměru 

vstupního otvoru na fasádě lze považovat za velmi významný.  Je-li vstupní otvor ve fasádě 

měřeného lokálního tlaku totožný s průměrem hadičky, dojde k největšímu zesílení fluktuací 
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tlaku větru, které jsou v rezonanci s některou z vlastních frekvencí stojatého kmitání v hadičce. 

Velmi malý vstupní otvor naopak způsobuje podstatnou redukci fluktuace lokálního tlaku 

a naměřené fluktuační složky jsou podhodnocené oproti realitě. Jelikož záleží na mnoha 

faktorech, které by výsledek mohly zkreslit, byl stanoven průběh dynamického součinitele 

i fázového posunu pro délku hadiček i velikost vstupních otvorů shodně tak, jak bylo použito 

pro měření všech lokálních součinitelů tlaků v této práci. Průběh dynamického součinitele 

i fázového posunu byl měřen podobnými postupy, jak popisuje článek [35], ve kterém se 

pomocí reproduktoru vytváří periodická změna tlaku o známé frekvenci a následně se analyzuje 

vliv celkové měřící sestavy na naměřené hodnoty. 

  

Obr. 40 Graf dynamického součinitele vlevo a fázového posunu vpravo 

 

Grafické znázornění naměřeného dynamického součinitele tlaku a fázového posunu pro pět 

různých délek přívodních hadiček je znázorněno na obrázku 40. Lze pozorovat, že pro dva 

metry dlouhou hadičku je první vlastní frekvence kavity vzduchu v hadičce velmi nízká a nelze 

tak dlouhou hadičku pro měření doporučit. Obecně platí, že čím kratší hadička, tím menší 

zkreslení signálu v nižších frekvencích. Pro měření lokálních tlaků na pláštích budov byly 

v níže uvedených případech použity hadičky délky jednoho metru; signál byl opraven podobně 

jako u aerodynamického měření sil. Měřený signál průběhu tlaku byl převeden do frekvenčního 

spektra, amplituda byla vydělena dynamickým součinitelem a signál byl fázově upraven 

o fázový posun; následně byl signál převeden inverzně do časové oblasti. Tímto postupem lze 

získat reálný průběh tlakových součinitelů bez vlivu délky hadiček. Ze zvoleného rozměrového 

měřítka 𝜆𝐻 = 250 a rychlostního měřítka 𝜆𝑉 = 1,9 lze totožným způsobem jako v přechozím 

případě definovat časové měřítko na 𝜆𝑡 = 131,6 . Ve shodě s autory [36] byla zvolena 

integrační doba pro maximální tak větru 𝑡𝑝 = 1 s,  který odpovídá 𝑡𝑚 = 0,0076 s ve zvoleném 
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modelovém měřítku. Modelová integrační doba 0,0076 s odpovídá frekvenci 132 Hz, a proto 

frekvence vyšší než 300 Hz budou z dat filtrována lowpass filtrem. 

Tlakové senzory jsou diferenční, snímají tedy rozdíl dvou tlaků. Jeden tlakový vývod je 

připojen hadičkou k měřenému bodu na fasádě měřené budovy a druhý je připojen 

k referenčnímu tlaku, který je spojen s referenčním tlakem z Prandtl-Pitotovy trubice pro 

měření rychlosti v tunelu. Je důležité, aby referenční tlak byl konstantní bez fluktuací, abychom 

měřili pouze skutečné fluktuace tlaku větru na fasádě. Pro vyhlazení referenčního tlaku byl 

zapojen navržený dynamický tlumič tlaku vzduchu, který se skládal z uzavřené  nádoby 

s materiálem o pórovitosti různých rozměrů. Zvolený materiál pohlcoval akustické vlny 

a vyhlazoval tlakové fluktuace, které mohou vlivem umístění Prandtl-Pitotovy trubice 

v turbulentním proudu vzduchu vznikat. Měřící sestava vyfocená na obrázku 41 naznačuje 

způsob experimentálního ověření účinnosti tlumiče fluktuací tlaků vzduchu. 

 

 

Obr. 41 Dynamické ověření funkčnosti tlumiče referenčního tlaku 

 

 Geometrie experimentálního modelu 

Experimentální model byl vyroben pomocí 3D tisku na tiskárně 3D Maker Extended 

z materiálů PLA s pomocí vodou odplavitelných podporových členů z materiálu PVA, které 

sloužily pouze k tisku dutých částí, jako jsou například lodžie. Modely byly vyrobeny 

v geometrickém měřítku 1:250 a výšky jednotlivých modelů budov byly 60, 48 a 38 cm 

o průměru 11 cm. I přes optimalizace trval 3D tisk celého modelu tří budov se společnou 

budovou ve spodní části přes 550 h čistého času tisku. 
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Obr. 42 Pohled na experimentální model budov v aerodynamickém tunelu  

 

Pro vystihnutí reálného působení větru na měřené konstrukce byly vymodelovány i okolní 

budovy do vzdálenosti v průměru přibližně 450 m od měřené budovy, jak lze vidět  na obrázku 

42. Experimentální model s okolím byl umístěn na otočný stůl pro simulaci působícího větru 

ze všech směrů. Orientace experimentálních budov i s okolím vůči světovým stranám je 

zobrazena na obrázku 44, nejvyšší budova je zde označena č. 1, střední budova č. 2 a nejmenší 

budova č. 3. Především nejmenší budova je obklopena stávající městskou zástavbou vysokých 

budov, které ovlivňují zatížení budovy č. 3. 

 

  

Obr. 43 Pohled na povrch fasády modelů budovy 

 

Obrázek 43 zachycuje pohled na lodžie a výztužná žebra, která vyváří intenzivní povrchovou 

drsnost, která značně ovlivňuje obtékání budov větrem. Vlevo lze pozorovat nejnižší budovu 

č. 3 s hlubokými lodžiemi po celé výšce konstrukce. Vpravo je zobrazena vrchní část nejvyšší 

budovy č. 1, na které se nenacházejí tak hluboké lodžie, pročež je povrchová drsnost tělesa nižší 

než u budovy č. 3. 
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 Měření lokálních tlaků na plášť budov 

Interferenční jev může značně zvýšit lokální tlaky větru na pláštích budov, proto byly budovy 

osazeny tlakovými snímači po celém obvodu i výšce. Čidel bylo osazeno po obvodu vždy 

16; těchto prstenců bylo na jednotlivých budovách osázeno celkem 17, 14 a 10 podle výšky 

jednotlivých budov, jak je zachyceno na obrázku 45. Měřených bodů na konstrukci bylo 

dohromady 656. Na obrázku 44 vlevo je nakresleno rozložení a označení měřených bodů. 

Na tomto obrázku lze též pozorovat odklon osy procházející středy budov o 5 stupňů. Obrázek 

44 vpravo ukazuje umístění trojice budov mezi okolní stávající městskou zástavbou a definuje 

směry větru, kterých se tato práce bude po celou dobu držet. Měření bylo provedeno pro 24 

směrů větru po 15 stupních; délka záznamu byla 30 s se vzorkovací frekvencí 1000 Hz. 

 

 

Obr. 44 Vlevo nákres rozmístění měřených míst po obvodu pláště budov, vpravo 

orientace trojice budov ke světovým stranám 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1.1., rychlost větru byla zvolena 15,6 m/s v úrovni výšky 

nejvyšší budovy. Vliv rychlosti větru tedy i Reynoldsova čísla byl testován v rozsahu 

Re = 50 000–160 000 a se ukázalo, že fasáda s tak silnou povrchovou drsnosti vykazuje stabilní 

chování vůči obtékajícímu proudu vzduchu ve velkém rozsahu Reynoldsových čísel. Je to dobře 

známý jev obtékaných ostrohranných těles, u kterých není bezpodmínečně nutné dodržet 

hodnotu Reynoldsová čísla měřeného modelu totožnou jako u skutečných konstrukcí. 
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Obr. 45 Zobrazení umístění měřených řezů výškových budov 

Měření lokálních tlaků byla doplněna o vizualizaci proudnic pro lepší pochopení obtékání 

budov v interferenci. Vizualizace vzdušného proudu byla vytvořena pomocí heliových 

bublinek, které byly uvolňovány ve stejné výškové úrovni jako měřící body. Na obrázku 46 

vlevo lze vidět lokální rozložení průměrných tlaků větru v úrovni sedmého patra měřené 

budovy a na obrázku 46 vpravo je znázorněno vzdušné pole v totožné výšce při působení větru 

ze směru 75°. Lokální průměrné tlaky jsou zobrazovány rovnou na schematickém řezu 

budovami. Pokud je výsledný průměr záznamu naměřené hodnoty uvnitř řezu budov jedná se 

o kladnou hodnotu značící tlak. Když průměr záznamu naměřené hodnoty směřuje směrem ven, 

jedná se o zápornou hodnotu značící sání (záporný tlak). Na vizualizaci lze dobře pozorovat, že 

v místech, kde trajektorie heliových bublinek naráží na budovy, dochází k tlakovému působení 

větru. 

 

Obr. 46 Vlevo rozložení lokálních tlaků ve výšce 7. patra, vpravo vizualizace vzdušného 

proudu 



58 

 

Obrázek 47 ukazuje působení větru ze směru 300°. Na této vizualizaci lze pozorovat intenzivní 

změnu směru proudu vzduchu okolo bodu 5 u budovy č. 2. Tato změna směru větru a zrychlení 

vzdušného proudu vyvolává intenzivní sací účinky. 

 

 

Obr. 47 Vlevo rozložení lokálních tlaků ve výšce 7. patra, vpravo vizualizace vzdušného 

proudu 

 

Fasády budov ve větrném úplavu jsou namáhány pouze sáním, pokud jsou všechny budovy 

v řadě za sebou ve směru větru. Návětrná budova rozráží vzduch a budovy v úplavu jsou celé 

v oblasti nižšího tlaku vzduchu, jak je znázorněno na obrázku 48. 

 

 

Obr. 48 Vlevo rozložení lokálních tlaků ve výšce 7. patra, vpravo vizualizace vzdušného 

proudu 

 

Měřený řez v místě 13. patra je znázorněn na obrázku 49. Toto patro bylo zvoleno proto, že do 

něj nejnižší budova již nezasahuje. Při působení větru ze směru 60° dochází ke zrychlení 

vzdušného proudu mezi budovami č. 1 a 2. Zrychlení vzduchu se projeví na zesílení sacích 

účinků v bodě 12 fasády na prostřední budově č. 2. Na druhé straně prostřední budovy v místě 

fasády kolem bodu 3 nedochází k tak podstatnému nárůstu rychlosti, protože nejnižší budova 

do zkoumaného řezu již nezasahuje. Zde lze pozorovat interferenční efekt, který způsobil nárůst 

průměrných sacích účinků na fasádě budovy č. 2. Interferenční nárůst zatížení v tomto případě 

činil 18 %. 
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Obr. 49 Vlevo rozložení lokálních tlaků ve výšce 13. patra, vpravo vizualizace vzdušného 

proudu 

 

Graf rozvinuté obálky maximálních hodnot lokálních tlaků na obrázku 50 byl stanoven 

následujícím postupem. Naměřený signál z jednotlivých snímačů byl opraven o vliv délky 

přívodních hadiček tak, jak bylo popsáno v kapitole 5.1.2 této práce. Poté byl na signál 

aplikován klouzavý průměr s časovou délkou průměrování 0,076 s, který odpovídá integrační 

délce 1 s v reálném měřítku. Časový průměr upraveného signálu byl navýšen o směrodatnou 

odchylku upraveného signálu pro stanovení tlakového lokálního zatížení na fasádu pro jeden 

úhel směru větru. Obálka maximálních hodnot lokálního součinitele pro všechny směry větru 

byla stanovena, jako maximální hodnota z těchto tlakových součinitelů zatížení.  

 

Obr. 50 Plošný graf obálky maximálních hodnot lokálních tlaků zobrazených na rozvinuté 

ploše fasády 
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Na plošných grafech maximálních sil lze pozorovat charakteristický pokles tlakového zatížení 

fasády v oblastech, kde jsou mezery mezi budovami. Tlak na budovu č. 1 je nejmenší v místech 

kolem bodu 5 na fasádě ve výšce od 1. do 15. patra. Naopak největší zatížení na budovu č. 1 se 

nachází v místech kolem 16. patra, ve kterém se kombinuje rychlejší proud vzduchu v mezní 

vrstvě spolu s fluktuační složkou větru, která vzniká v úplavu za vrcholem budovy č. 2. 

Podobný charakter rozložení maximálních tlaků nastává i na budově č. 2, zde pozorujeme dvě 

charakteristická minima, protože je budova č. 2 uprostřed mezi ostatními budovami. Nejnižší 

budova č. 3 je ofukovaná vlivem mezní vrstvy pomalejším proudem vzduchu. Současně je 

budova č. 3 obklopena stávajícími okolními budovami (městskou zástavbou), proto je zde 

maximální zatížení nejnižší. 

  

Obr. 51 Plošný graf obálky minimálních hodnot lokálních tlaků zobrazených na rozvinuté 

ploše fasády 

 

Graf obálky minimálních hodnot lokálních tlaků na obrázku 51 byl stanoven obdobně jako 

předchozí; časový průměr upraveného signálu byl snížen o směrodatnou odchylku upraveného 

signálu pro stanovení lokálního zatížení sáním na fasádu pro jeden úhel směru větru. Obálka 

minimálních hodnot lokálního součinitele pro všechny směry větru byla stanovena jako 

minimální hodnota z těchto součinitelů zatížení sáním. 
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Minimální lokální součinitele sání na fasádu budov dosahují hodnot až k 𝐶p,min = −1,7, ke 

kterým dochází na charakteristických místech horních částí budov č. 1 a 2 v okolí bodů 5 a 14 

na fasádě. Nárůst sacích účinku u horních částí budov je způsoben převážně rozdílnou 

povrchovou drsností budov. Budova č. 1 má méně hluboké lodžie mezi 11. a 17. patrem, naopak 

nižší patra v rozšíření budovy mají hlubší lodžie a povrchová drsnost fasády je tedy znatelně 

vyšší. Budova č. 2 má obdobně méně hluboké lodžie mezi 8. až 14. patrem. Budova č. 3 je 

téměř celá osazena hlubokými lodžiemi, které spolu s výztužnými podélnými sloupy vyváří 

velice intenzivní povrchovou drsnost fasády. Detail povrchové drsnosti fasády je zobrazen 

na obrázku 43. Plošné grafy ukazují významnou závislost povrchové drsnosti fasády 

na výsledné hodnotě maximálních sacích účinků. 

 

Obr. 52 Plošný graf směrodatných hodnot lokálních tlaků zobrazených na rozvinuté ploše 

fasády 

 

Obálka maximální směrodatné odchylky ze všech úhlů směru větru vyobrazená na obrázku 52 

znázorňuje charakteristické pruhy po výšce jednotlivých budov, které jsou způsobeny 

interferencí. Nárůst směrodatné odchylky zatížení u budovy č. 2 je charakteristický v bodech 

fasády 3, 6, 11 a 14. Naopak ke znatelnému poklesu maximální směrodatné odchylky u budovy 
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č. 2 dochází v bodech 5 a 12, což jsou body, které jsou nejblíže mezery mezi budovami, kde se 

vítr urychlí, čímž se uklidní jeho fluktuační složka. Nárůst směrodatné odchylky budovy č. 3 

v horní oblasti v místech okolo bodu 6, je způsoben vírovým působením okolní budovy 

stávající zástavby. 

 

 Experimentální stanovení aerodynamických součinitelů 

Stejně jako v případě měření lokálních tlaků byly i pro stanovení aerodynamických koeficientů 

nastaveny totožné podmínky v aerodynamickém tunelu. Silové snímače byly umístěny v patě 

jednotlivých budov. Budovy s tak komplikovanou fasádou byly vyrobeny pomocí 3D tisku, 

a proto nebylo možné je vyrobit dostatečně lehké a tuhé tak, aby bylo dosaženo vysoké vlastní 

frekvence sestavy snímače sily s budovou. Při měření nebylo pozorováno výrazné kmitání 

budov, ale v časovém záznamu sil a momentů byla patrná frekvenční složka, která byla 

způsobena minimálním kmitáním budov ve vlastní frekvenci. Z tohoto důvodu jsou uvedeny 

jen průměrné hodnoty sil a momentů, na které nedostatečná tuhost a lehkost konstrukce modelů 

budov nemá vliv. 

 

5.4.1 Snímače síly a ohybových momentů 

Pro měření byly použity dva typy siloměrů typu ATI Industrial Automation sensors  

modelových řad Nano 25 a Mini 40. Vlastnosti snímače jsou shrnuty v tabulce 2. Snímač Nano 

25, který umožňuje měřit ve větším rozsahu, byl použit pro budovu č. 1 a snímač Mini 40 byl 

použit pro měření budovy č. 2 a 3. 

 

Tab. 2 Vlastnosti použitých siloměrů ATI 
 

Fx, Fy 

[N] 

Fz 

[N] 

Mx, My 

[Nm] 

T  

[Nm] 

Fx, Fy 

[N] 

Fz 

[N] 

Mx, My 

[Nm] 

T 

[Nm] 

Nano 25 SI-250-6 250 1000 6 3.4 1/24 1/8 1/660 1/1320 

Mini 40 SI-80-4 80 240 4 4 1/50 1/25 1/2000 1/2000 
 

Rozsah měřících čidel Rozlišení 
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5.4.2 Aerodynamické koeficienty 

Aerodynamické koeficienty byly vypočteny na základě zjednodušených ploch a výšek budov, 

jak je znázorněno na obrázku 53. Červeně označené čelní plochy budov byly považovány 

za konstantní, i když se vlivem otáčení nesymetrických budov reálná čelní plocha vystavená 

proudu větru mírně mění. Zjednodušením nedošlo k nežádoucím nepřesnostem, pokud se při 

použití aerodynamických součinitelů pro návrh budov použijí totožné plochy v reálném 

měřítku. Čelní plochy byly stanoveny pro budovu č. 1  𝐴1 = 601 cm2, pro budovu č. 2 𝐴2 =

471 cm2 a pro budovu č. 3 𝐴3 =  364 cm2. Rovina snímačů, ke které byly stanoveny ohybové 

momenty ve směru odporové síly a ve směru vztlakové síly, je naznačena modře. 

Charakteristický rozměr 𝐵 pro definici Reynoldsova čísla byl stanoven jako průměr válcových 

částí budov, které jsou totožné pro všechny tři budovy. 

 

Obr. 53 Schéma měřených budov s rozměry 

 

Znaménková konvence je naznačena na obrázku 54, kde vidíme kladně naznačené směry 

aerodynamických koeficientů spolu s naznačením severního směru (N). Aerodynamické 

koeficienty byly stanoveny s krokem natočení směru větru o velikosti 5° od  0° do 355°. Bylo 

realizováno 72 měření o délce záznamu jednoho měření 30 s se vzorkovací frekvencí 1000 Hz. 

Rychlost větru byla totožná jako v případě měření lokálních tlaku 15,6 m/s. 
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Obr. 54 Znaménková konvence aerodynamických koeficientů 

 

Aerodynamické koeficienty byly stanoveny pomocí základních vzorců dle první kapitoly této 

práce. Na grafu odporové síly ve směru větru, která je zobrazena na obrázku 55 vlevo, jsou 

patrné charakteristické místa s poklesy aerodynamických sil ve směru větru. Budova č. 2 je 

ovlivněná interferenčními jevy nejpodstatněji, protože je uprostřed. Na ose směru větru 

okolo 80° je patrný pokles odporové aerodynamické síly téměř až na 0,  jelikož se budova č. 2. 

nachází v zákrytu za budovou č. 1. Obdobná situace nastává pro budovu č. 2 při 260° směru 

větru, kdy se tato budova nachází v závětří za budovou č. 3. Jelikož je budova č. 3 menší než 

budova č. 2 nedochází k tak podstatnému poklesu aerodynamické sily jako při přechozím 

natočení. Graf klopivého momentu ve směru větru, který je zobrazen na obrázku 55 vpravo, je  

podobného tvaru jako graf odporových sil. Pokles hodnot klopivého momentu pro budovu č. 2 

ve směru větru proudícího z 80° je významnější a dochází zde ke změně znaménka, protože 

proudící vítr působí na model budovy č. 2 klopivým momentem, který působí proti směru větru. 

 

Obr. 55  Vlevo graf aerodynamických koeficientů odporové síly, vpravo graf klopivého 

momentu ve směru odporové sily 
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Měřené budovy jsou kruhovitého tvaru s asymetrickými rozšířeními v různých výškách budovy 

nad zemí. Nesymetričnost budov není příliš vysoká, a proto lze usuzovat, že aerodynamické 

síly ve směru kolmém ke směru větru jsou téměř výhradně způsobeny právě interferencí. 

Na grafu aerodynamické vztlakové síly na obrázku 56 vlevo jsou vidět prudké změny velikosti 

vztlakových sil i jejich směru s malou změnou úhlů náběhu. Tato vlastnost je charakteristická 

pro vznik interferenčního gallopingu. Experimentální měření nebylo sestaveno pro analýzu 

náchylnosti budov k aeroelastickému jevu jako je interferenční galloping, ale již z uváděných 

grafů lze vyčíst možnou náchylnost konstrukcí v této sestavě ke ztrátě aerodynamické stability. 

 

Obr. 56 Vlevo graf aerodynamických koeficientů vztlakové síly, vpravo graf klopivého 

momentu ve směru vztlakové síly 

 

Nejvyšší hodnoty vztlakové síly dosahují budovy č. 2 a 3 pří zatížení větrem ze směru 100°, 

kdy jsou budovy šikmo v úplavu. Při změně směru větru na 70° dochází k prudkému poklesu 

vztlakových sil, který nastává když se model měřené budovy dostává do středu úplavu. Budova 

č. 1 má charakteristické maximální hodnoty vztlakových sil při proudění větru ze směrů 60°, 

160° a 275°. Vztlakové síly pro některé směry mnohdy převyšují odporové síly ve směru větru, 

například u budovy č. 2 při působení větru ze směru 100° dochází k velmi intenzivnímu vztlaku. 

Klopivý moment ve směru kolmém ke směru větru na obrázku 56 vpravo má shodný charakter 

jako vztlakové síly. 
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Obr. 57 Porovnání dvou metod pro stanovení aerodynamického odporu  

 

Z důvodů kontroly kalibrací a ověření výsledků, byly průměrné výsledky lokálních tlaků 

zjednodušeně po ploše pláště integrovány na síly a ty následně přepočteny na aerodynamické 

koeficienty. Jelikož povrch je relativně geometricky složitý, jedná se válec s elipsovitými 

rozšířeními a množstvím lodžií, bylo pro výpočet integrálních ploch použito zjednodušení. 

Plášť byl při integraci nahrazen válcem a jeho plocha byla zvýšena o 20 %. Zvětšení plochy 

reprezentovalo odhad plochy lodžií, žeber a ostatních nerovností na povrchu fasády. Na grafu 

57 vidíme dobrou shodu v celkovém aerodynamickém odporovém koeficientu stanoveném 

pomocí obou postupů. Celkový aerodynamický odpor je geometrický součet aerodynamických 

sil ve směru větru a ve směru kolmém ke směru větru, tedy celkové aerodynamické síly, která 

na budovy působí. Odchylky jsou způsobeny především zjednodušenou integrací a omezeným 

počtem měřených bodů lokálních tlaků. Spojitou čarou jsou naznačeny aerodynamické 

součinitele stanovené pomocí siloměrných měření a barevnými body jsou označeny 

aerodynamické součinitele stanovené pomocí integrace tlakoměrných čidel. 
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6. Vliv povrchové drsnosti fasády na lokální tlaky 

Z experimentálních výsledků lokálních povrchových tlaků na fasádě budov byl zjištěn 

podstatný vliv povrchové drsnosti fasády na minimální hodnoty sacích účinků. Pro podrobnější 

analýzu vlivu drsnosti byly metodou 3D tisku vytvořeny nové hladké modely s totožnými 

rozměry. Povrch hladkých budovy byl jemně broušený plastový 3D výtisk z materiálu PLA. 

Budovy byly měřeny v hladkém proudu vzduchu s velmi nízkou 𝐼𝑣 < 2 %  intenzitou  

turbulence. Předpokládá se, že v hladkém proudu vzduchu bude docházet k nejintenzivnějšímu 

interferenčnímu vlivu a tedy i extrémním hodnotám sacích účinků. Tento předpoklad je dobře 

znám u větrem obtékaných aerodynamických těles, kdy turbulence snižuje extrémní sací účinky 

na povrchu obtékaných těles. 

Pohled do aerodynamického tunelu s modely trojic budov je zobrazen na obrázku 58. 

Hladké modely budov jsou na obrázku zobrazeny vlevo pod písmenem a) a modely s reálnou 

drsnou fasádou jsou zobrazeny vpravo pod označením b). Jak lze vidět, v aerodynamickém 

tunelu nejsou instalovány generátory atmosférické mezní vrstvy a trojice budov byla měřena 

bez okolní zástavby. 

 

 

Obr. 58 Pohled do aerodynamického tunelu bez instalovaných generátorů atmosférické mezní 

vrstvy 
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Pro měření bylo zvoleno 5.,  9., 13. a 16. patro. Zvolená patra jsou zachycena na obrázku 59; 

jednotlivá měřená patra jsou hadičkami napojena na tlakoměrné měřící jednotky. Jedná se o dvě 

měřená patra v budově č. 3, tři měřená patra v budově č. 2 a o čtyři měřená patra v budově č. 1, 

která je nejvyšší. Označení měřených míst na fasádě je totožné jako v předchozích případech. 

Celkově bylo měřených míst celkem 144. Měření bylo provedeno po 15° totožně jako předchozí 

experimentální měření v mezní vrstvě spolu s okolními budovami. 

 

 

Obr. 59 Pohled na modely budov s hadičkami 

 

 Vliv rychlosti větru na lokální součinitele tlaku 

Jak již bylo výše zmíněno, ostrohranná neaerodynamická tělesa ve větrném proudu vzduchu 

nejsou příliš náchylná na nedodržení podobnostního Reynoldsova čísla. Naopak u hladkých 

válcových těles dochází k podstatným změnám proudění. Ověření vlivu podobnostního 

Reynoldsova čísla na rozložení lokálních součinitelů tlaku bylo provedeno na samostatně stojící 

budově č. 1 ve výškové úrovni devátého patra pro obě drsnosti fasády. Změny Reynoldsova 

čísla bylo docíleno změnou rychlosti proudícího větru. Obrázek 60 ukazuje rozložení lokálních 

součinitelů tlaků na fasádě hladké budovy, které jsou označeny modře, a na reálné drsné fasádě 

budovy, která je označena červeně. Rozložení tlaků na reálné drsné fasádě je téměř neměnné 

pro všechny rychlostní stupně. Naopak na hladkém povrchu lze pozorovat silnou závislost 

rostoucích sacích účinků, které jsou naznačeny směrem ven, okolo bodů 13-16 a 6-9 při rostoucí 

rychlosti větru, tedy i rostoucím Reynoldsově čísle. Vyšších Reynoldsových čísel nebylo 

možné s ohledem na pevnost modelů dosáhnout. Autor [2] uvádí podstatné změny odporových 
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součinitelů při proudění větru okolo válců v různých režimech proudění daných 

Reynoldosovým číslem. Z grafů je patrné, že mezi  𝑅𝐸 =  141000 a 𝑅𝐸 = 154000 dochází 

k zanedbatelným změnám v rozložení lokálních účinků větru na hladký plášť budovy. 

Následující měření budou prováděna při rychlosti větru v tunelu totožné jako v předchozích 

případech, tedy 𝑉 = 15,6 m/s, která odpovídá 𝑅𝐸 =  141000. 

 

 

Obr. 60 Vliv Reynoldsova čísla na rozložení lokálních tlaků na plášť budov 

 

 Interferenční efekt budov s hladkou fasádou 

Měření rozložení lokálních tlaků na fasádě budovy bylo provedeno v totožných směrech větru 

jako v předchozích případech. Kromě sestavy budov byly změřeny i samostatně stojící 

jednotlivé budovy za účelem analýzy interferenčního vlivu na lokální rozložení tlakového pole. 

Průměrné hodnoty lokálních součinitelů tlaku v čase byly pro přehlednost vykresleny přímo 

do schematického řezu trojice budov; kladný tlak se nachází uvnitř budovy a záporné sání je 

zobrazeno vně obrysu kruhové budovy. Červeně jsou označena měření samostatných budov 

a modře je označeno měření trojice budov v interferenci. 
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Obr. 61 Interferenční efekt budov s hladkou fasádou při zatížení větrem ze směru 345° 

 

Rozložení koeficientů lokálního tlaku v úrovni 9. patra při zatížení větrem ze směru 345° je 

zobrazeno na obrázku 61. Lze pozorovat nárůst zatížení na budově č. 2 v oblasti fasády kolem 

bodu 5. Tento nárůst sání způsobuje i podstatný nárůst vztlakové síly, neboť je budova č. 2 

přitahována k budově č. 3. Naopak na budově č. 1 dochází téměř po celém řezu k redukci 

zatížení vlivem interference. Budova č. 3 je namáhána intenzivnějším sáním téměř po celém 

obvodu řezu. 

Pokud se vítr stočí více doprava na směr 15° lze pozorovat rozložení lokálních tlaků 

znázorněných na obrázku 62. Vidíme, že situace je zde opačná a budova č. 2 je velmi silně 

přisávána k budově č. 1. Nárůst sání budovy č. 2 je nejintenzivnější v bodech 12 a 13 na fasádě. 

Nárůst sacích sil lze pozorovat i u budovy č. 3, které jsou také nejintenzivnější v bodech 11 až 

13. 

 

Obr. 62 Interferenční efekt budov s hladkou fasádou při zatížení větrem ze směru 15° 
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Vítr ze směru 60° je příkladem, kdy se v mezerách mezi budovami vzdušný proud urychlí, a tím 

způsobí nárůst sacích účinků. Na obrázku 63 lze pozorovat podstatný nárůst sacích účinku 

v charakteristických místech, ve kterých urychlený proud vzduchu mění směr, čímž způsobuje 

nárůst sání. Proudící vítr šikmo zprava způsobí nárůst sání u budovy č. 1 v oblasti bodů 1 až 3; 

urychlené proudnice se stáčí a způsobují nárůst sacích účinků i u budovy č. 2 v bodech 10 až 

12. Obdobně se proudící vítr urychluje a stáčí  i mezi budovou č. 2 a 3. Dochází zde i k více 

než dvojnásobnému nárůstu průměrného sání, když porovnáváme konkrétní měřený bod 

na samostatně stojící budově a tentýž měřený bod při stejném natočení větru v situaci, kdy je 

budova umístěna v sestavě tří budov. K nárůstu průměrných tlakových účinků vlivem 

interference trojice budov nedochází. 

 

Obr. 63 Interferenční efekt budov s hladkou fasádou při zatížení větrem ze směru 60° 

 

Totožné analýze dat jako v předchozím případě měření trojice budov v reálné zástavbě s mezní 

vrstvou, byly podrobeny i naměřená data budov v hladkém proudu vzduchu. Při měření byl 

ošetřen vliv délky hadiček a byla použita totožná integrační délka pro klouzavý průměr. Graf 

obálky maximální směrodatné odchylky uvedený na obrázku 64 byl sestaven jako maximální 

hodnota ze směrodatných odchylek ve všech měřených patrech a všech úhlech směru větru pro 

jeden bod na fasádě budov. Hodnoty maximálních směrodatných odchylek byly vykresleny 

v grafech směrem vně řezu pláště budov. Lze pozorovat nárůst směrodatných odchylek 

v místech mezi budovami.  
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Obr. 64 Graf obálky maximálních směrodatných odchylek lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf obálky maximální hodnoty lokálního tlaku na obrázku 65 byl odvozen totožně jako 

v předchozím případě měření trojice budov v reálné zástavbě s mezní vrstvou. Graf obálky 

maximálního lokálního tlaku byl sestaven jako maximální hodnota z průměrných lokálních 

tlaků, který byly zvětšeny o směrodatnou odchylku signálu, ve všech měřených patrech 

a úhlech směru větru pro jeden bod na fasádě. Jak je patrné z grafu, interferenční vliv nemá 

na kladné tlakové působení téměř žádný vliv. Dochází ke snížení tlakového namáhání v mezeře 

mezi budovami, kde urychlený vzdušný proud způsobuje převážně sání. Tlak se zde objevuje 

pouze ze směrodatné odchylky fluktuací lokálních tlakových součinitelů. Jelikož jsou budovy 

různě vysoké a na grafech jsou zobrazeny maximální hodnoty ze všech pater, je patrný pokles 

hodnoty tlakových účinku jen na částech plášťů nižších budov, které sousedí s vyšší budovou 

tj. u budovy č. 3 a u budovy č. 2 v bodech 12 a 13.  

 

 

Obr. 65 Graf obálky maximálních lokálních koeficientů tlaku 
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Graf obálky minimálního lokálního tlaku je zobrazen na obrázku 66. Byl sestaven jako 

minimální hodnota z průměrných lokálních tlaků, které byly zmenšeny o směrodatnou 

odchylku signálu, ve všech měřených patrech a úhlech směru větru pro jeden bod na fasádě. 

Vidíme, že nárůst extrémních sacích účinků větru pro všechna patra a směry větru vlivem 

interference není tak výrazný jako v předchozím případě, ve kterém byly porovnávány 

průměrné hodnoty jednoho směru větru v konkrétním patře. Je zřejmý nárůst maximálních 

sacích účinků v mezerách mezi budovami a také okrajích trojice budov. Takto vyjádřený 

interferenční vliv dosahuje maximálních hodnot nárůstu sacích účinku až o 37 %. Výrazný 

nárůst pozorujeme u budovy č. 2 na bodech 4, 5, 12 a 13 fasády. Nejpodstatnější nárůst zatížení 

se nachází na fasádě budovy č. 1 v bodě 13, který se nachází na vnějším okraji trojice budov. 

 

 

Obr. 66 Graf obálky minimálních lokálních koeficientů tlaku 

 

 Interferenční efekt budov s reálnou drsností fasády 

Měření rozložení lokálních tlaků na fasádě budov s reálnou drsností fasády bylo 

provedeno totožně jako předchozí měření budov s hladkou fasádou. Průměrné hodnoty 

lokálních součinitelů tlaku v čase byly pro přehlednost vykresleny přímo do schematického 

řezu trojice budov; kladný tlak se nachází uvnitř budovy a záporné sání je zobrazeno vně obrysu 

kruhové budovy. Červeně jsou označena měření samostatných budov s reálnou drsností fasády 

a modře je označeno měření trojice budov s reálnou drsností fasády v interferenci.  

Na rozložení průměrných lokálních aerodynamických součinitelů tlaku na obrázku 67 lze 

pozorovat nárůst zatížení vlivem interference, který není tak znatelný jako u budov s hladkou 

fasádou. Graf byl sestrojen v totožné výšce řezu jako předchozí případ budov s hladkým 

povrchem. Je pozorován nárůst sacích účinků po celém obvodu budovy č. 3.  
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Obr. 67 Interferenční efekt budov s reálnou drsností fasády při zatížení větrem ze směru 345° 

 

Naopak pokles lokálních tlaku vlivem interference byl pozorován na budově č. 1. 

Nejpodstatnější nárůst zatížení byl naměřen na plášti budovy č. 2 v bodě 13, kde nárůst 

průměrných sacích účinků vlivem interference dosahoval hodnot 41 %. 

 

 

Obr. 68 Graf obálky maximálních směrodatných odchylek lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf obálky maximální hodnoty směrodatné odchylky lokálního tlaku na obrázku 68 byl 

odvozen totožně jako v předchozím případu. Z přiloženého měřítka je patrné, že směrodatné 

odchylky lokálních tlaků jsou podstatně nižší než u případu budov s hladkým povrchem. Nárůst 

směrodatných odchylek zatížení je nejpodstatnější na vnitřních stranách budovy č. 1 a budovy 

č. 3. Nárůst fluktuačního zatížení na tato místa je způsoben oddělováním Karmánových vírů 

za ostatními budovami. Největší nárůst směrodatné odchylky byl naměřen na budově č. 3 

v místě 11. Nárůst byl způsoben při natočení větru 105°, kde se za budovou č. 1 a budovou č. 2 
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oddělují Karmánovy víry, která naráží do povrchu fasády budovy č. 3. Jedná se o mírně 

odkloněný směr působení větru od osy řady budovy. 

Graf na obrázku 69 zobrazující obálku maximálních hodnot lokálních tlaků naznačuje, že 

interference způsobuje zanedbatelný nárůst kladných koeficientů tlaku.  

 

 

Obr. 69 Graf obálky maximálních lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf obálky minimálního lokálního tlaku, který je zobrazen na obrázku 70, naznačuje podobný 

trend jako u budov s hladkou fasádou, u kterých byl interferenční nárůst sacích účinků 

pozorován především na fasádě v blízkosti mezer mezi budovami. Celkově jsou sací účinky 

na reálně drsných fasádách nižší než u budov s hladkou fasádou. Nejpodstatnější interferenční 

nárůst sacích účinků lze pozorovat u prostřední budovy č. 2 v místech fasády 4, 5, 12 a 13, kde 

maximální nárůst dosahoval velikosti 28% 

 

 

Obr. 70 Graf obálky minimálních lokálních koeficientů tlaku 
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 Porovnání vlivu drsnosti fasády na interferenci 

Experimentálním měřením byl zjištěn podstatný vliv povrchové drsnosti budov na rozložení 

lokálních tlaků po obvodu budov v interferenci. Následující grafy zobrazují porovnání 

rozdílných rozložení průměrných tlaků na fasádě budov v interferenci s hladkou fasádou, která 

je označena v grafech modře, s reálnou drsností fasády, která je zobrazena na grafech červeně. 

Pro podrobnější analýzu interferenčních vlivů byl interval směrů větrů mezi 85° a 115° měřen 

po 5°. Podstatné jsou změny především v rozložení koeficientů sání, které se podstatně mění 

při malé změně úhlu náběhu. Jak již bylo výše zmíněno, tato vlastnost je důležitá pro stanovení 

náchylnosti konstrukce k aeroelastické ztrátě stability tzv. interferenční galloping. 

Z následujících grafů vyplývá, že interferenční vlivy budov s reálnou drsností fasády 

nedosahuji takových hodnot jako u budov s hladkým povrchem fasády. 

 

 

Obr. 71 Porovnání vlivu drsnosti na lokální rozložení tlakových koeficientů při  směru větru 

100° 

 

Rozložení koeficientů průměrného lokálního tlaku v úrovni 9. patra při zatížení větrem 

ze směru 100° je zobrazen na obrázku 71. Je zde velmi patrné značné sání hladké budovy č. 3 

v místech 8 a 9. Patrný je rozdíl v úplavu za budovou č. 1 pro různé drsnosti fasády. Rozdílnost 

úplavu způsobuje podstatnou změnu rozložení lokálního koeficientu tlaku na budově č. 2, která 

je u drsné varianty namáhána pouze sáním. Obecně lze říci, že v této konfiguraci směru větru 

budova č. 1 s reálnou drsností fasády vytváří širší a delší úplav, který redukuje zatížení 

na ostatní budovy v řadě. 
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Obr. 72 Porovnání vlivu drsnosti na lokální rozložení tlakových koeficientů při  směru větru 

105° 

 

Při natočení větru ze směru 105°, které je zobrazeno na obrázku 72 je patrný mírný pokles sání 

u hladké budovy č. 3 v místech 1 a 16. Rozložení tlaku po obvodu hladké budovy č. 1 se 

změnilo jen nepatrně, naopak u hladké budovy č. 2 dochází k podstatné změně rozložení tlaků 

a k nárůstu sání v místech 12 a 13. 

 

 

Obr. 73 Porovnání vlivu drsnosti na lokální rozložení tlakových koeficientů při  směru větru 

110° 

 

Postupným natáčením na směr větru 110°, který je zobrazen na obrázku 73, dochází u hladké 

budovy č. 3 ke snížení sacích účinků v místech 8 i 9 a k postupnému nárůstu sání v místech 1, 

15 a 16. Podobně reaguje i hladká budova č. 2, kde narůstají sací účinky. 
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Obr. 74 Porovnání vlivu drsnosti na lokální rozložení tlakových koeficientů při  směru větru 

115° 

 

Následným navýšením úhlu směru větru na 115°, který je zobrazen na obrázku 74, dochází 

u hladké budovy č. 2 k velmi silnému nárůstu  sacích účinků v místech 13, 14 a 15. Velmi silný 

nárůst sacích účinků je pozorován i u hladké budovy č. 1 v místech 6, 7, 5 a 9. Uvedený směr 

větru je nejdominantnější pro vznik vztlakové síly. Podobných výsledků bylo dosaženo i při 

experimentálním silovém měření aerodynamických součinitelů budov v zástavbě 

v atmosférické mezní vrstvě, které bylo provedené v předchozí kapitole. 

Dalším navýšením úhlu směru větru na 130°, který je zobrazen na obrázku 75, dochází 

k  nárůstům sání hladké budovy č. 3 v místech 13, 14 a 15. Navýšení sání na fasádě budovy č. 2 

již není tak výrazné. 

 

Obr. 75 Porovnání vlivu drsnosti na lokální rozložení tlakových koeficientů při  směru větru 

130° 
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Obr. 76 Graf obálky maximálních směrodatných odchylek lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf obálky maximální hodnoty směrodatné odchylky lokálního tlaku na obrázku 76 naznačuje 

intenzivnější fluktuační zatížení u budov s hladkou fasádou. Rozdíly jsou velmi podstatné, 

dochází zde v určitých místech až k několika násobnému nárůstu fluktuačního zatížení u hladké 

fasády. Nejpodstatnější nárůst fluktuací lze pozorovat na fasádě budovy č. 1, kde nárůst činil 

až 10násobek oproti reálné drsnosti fasády. 

 

 

Obr. 77 Graf obálky minimálních lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf obálky minimálního lokálního tlaku zobrazen na obrázku 77 ukazuje nárůst lokálních 

součinitelů sání pro trojici budov s hladkým povrchem fasády. Nárůst sání, který dosahuje přes 

100%, je nejviditelnější v místech fasády mezi budovami, například u budovy č. 2 v místech 

pláště 4, 5 a 13, 12. 
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Obr. 78 Graf obálky maximálních lokálních koeficientů tlaku 

 

Graf na obrázku 78 zobrazující obálku maximálních hodnot lokálních tlaků naznačuje, že vliv 

drsnosti fasády na trojici budov v interferenci nemá podstatný vliv pro kladné aerodynamické 

součinitele lokálního tlaku. 
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Závěr 

Předkládaná disertační práce úvodem pojednala o teoretických aspektech působení zatížení 

větrem na budovy a aerodynamické interferenci, čímž poskytla čtenáři základní informace 

o této problematice tak, aby výsledky experimentálního měření, jehož realizace byla stěžejním 

cílem této práce, byly uchopitelnější. Disertační práce shrnuje výsledky experimentálních 

měření, které byly zaměřeny na oblast aerodynamické interference budov, provedených 

ve dvou rozdílných aerodynamických tunelech na pracovišti Wind Engineering Research, 

Tamkang University v Taipei na Tchaj-wanu, a pracovišti Centra Excelence v Telči, které 

spadá pod Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky. 

Měření bylo zaměřeno na stanovení interferenčních faktorů aerodynamických součinitelů 

celkových sil v seskupení dvou a tří teoretických modelů budov, které byly měřeny ve třech 

konfiguračních schématech. Analýza interferenčních vlivů lokálních součinitelů tlaků větru 

na povrchu konstrukcí byla provedena na trojici reálných budov válcovitého tvaru 

s kuželovitým rozšířením v městské zástavbě Tbilisi v Gruzii. Skutečná povrchová drsnost 

fasády budov byla porovnána s teoreticky hladkou povrchovou úpravou, což umožnilo 

experimentálně stanovit i vliv drsnosti fasády na aerodynamické interferenční jevy. 

Práce prokázala, že vlivem interference, tj. vzájemného ovlivnění zatížení větrem mezi 

více budovami, dochází v některých případech k výraznému zvýšení aerodynamického zatížení 

v porovnání se samostatně stojící konstrukcí. 

Bylo zjištěno, že umístěním dvojice budov se čtvercovým půdorysem v těsné blízkosti 

vedle sebe, dochází ke vzniku značné vztlakové aerodynamické síly, která by na samostatně 

stojící symetrické budově nevznikala. Vztlaková síla výrazně mění svůj směr i při drobných 

změnách polohy budov, což může vést ke ztrátě aeroelastické stability, tzv. interferenčnímu 

gallopingu. Fluktuační zatížení dvojice budov se čtvercovou základnou je nejintenzivnější, 

když osové vzdálenosti těchto budov odpovídají vzdálenosti čtyř délek půdorysného rozměru 

při působení větru pod úhlem 10° od osy dvojice budov; interferenční nárůst fluktuačního 

zatížení dosahuje za této situace až 28 %. Nárůst fluktuačního zatížení na budovu v úplavu 

v důsledku interference mezi dvěma čtvercovými budovami je doprovázen navíc i rozšířením 

frekvenčního spektra zatížení. Rozšířením frekvenčního spektra budicího zatížení může dojít 

k přiblížení budící frekvence k vlastní frekvenci budovy, a tím i k podstatnému zvětšení 

deformací budov. 

Měřené interferenční schéma tří budov je charakteristické urychlením proudu vzduchu 

mezi dvěma budovami se čtvercovým půdorysem, které je schopno způsobit nárůst fluktuací 
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klopivého momentu ve směru větru na obdélníkovou budovu umístěnou v tomto proudu až 

o 16 %. 

Experimentální ověření návrhových maximálních aerodynamických součinitelů 

lokálního tlaku působících na fasádě trojice budov, které jsou součástí nové výstavby 

hotelového komplexu v Gruzii, ukázalo podstatný vliv netypické fasády s velkou povrchovou 

drsností, který se projevil redukcí extrémních sacích účinků. Extrémní sací účinky na fasádě 

s reálnou drsnosti nedosahovaly na mnohých místech ani polovičních hodnoty zatížení, které 

byly naměřeny na hladké fasádě. Pomocí měření bylo zjištěno, že interference má zanedbatelný 

vliv na maximální kladné součinitele lokálních tlaků pro obě modelované drsnosti fasády. 

Interferenční efekt urychlení proudu vzduchu mezi budovami, a s tím spojený nárůst 

maximálních lokálních sacích účinků na fasádě, byl naměřen u budov s hladkým povrchem až 

o 37 % vyšší oproti samostatně stojící totožné budově. Tento interferenční nárůst maximálních 

sacích účinků zatížení u budov s reálnou drsností fasády byl naměřen v hodnotě 28 %. 
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7. Přílohy 

Níže uvedené přílohy doplňují nejdůležitější grafy disertační práce o přesné hodnoty výsledků, 

které byly získány pomocí experimentálních měření v aerodynamickém tunelu. 

 

 Numerické výsledky interference dvou budov s čtvercovým průřezem – 

Schéma I 

Doplňující obrázek 79 zobrazuje číselné označení všech uvažovaných interferenčních poloh 

čtvercových budov, pod kterými budou měřené veličiny v tabulkách 3 až 6 vyčísleny. Rozsáhlé 

tabulky č. 3 až č. 6 shrnují interferenční faktory průměrných hodnot aerodynamických veličin 

a také interferenční faktory směrodatných odchylek. 

 

 

Obr. 79 Označení měřených poloh – Schéma I 
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Tab. 3 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma I 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

1 1,5 0 -0,17 0,04 -0,12 0,03 0,60 0,86 0,61 0,84 

2 2 0 -0,05 0,03 0,02 0,04 0,63 0,88 0,65 0,87 

3 2,5 0 -0,11 0,00 0,13 0,05 0,67 0,91 0,70 0,89 

4 3 0 0,00 0,00 0,24 0,05 0,71 1,00 0,75 0,98 

5 3,5 0 0,11 -0,02 0,34 0,04 0,73 1,08 0,79 1,05 

6 4 0 0,19 -0,02 0,42 0,04 0,75 1,12 0,80 1,08 

7 5 0 0,27 -0,03 0,52 0,04 0,74 1,11 0,82 1,06 

8 6 0 0,33 -0,04 0,58 0,04 0,73 1,08 0,81 1,02 

9 7 0 0,37 -0,04 0,62 0,03 0,74 1,05 0,82 0,98 

10 8 0 0,41 -0,05 0,66 0,03 0,77 0,99 0,85 0,94 

11 9 0 0,44 -0,06 0,69 0,03 0,78 1,00 0,87 0,95 

12 10 0 0,46 -0,06 0,72 0,02 0,81 0,98 0,91 0,94 

13 11 0 0,49 -0,07 0,75 0,02 0,81 0,98 0,92 0,95 

14 12 0 0,50 -0,08 0,77 0,02 0,83 0,97 0,94 0,95 

15 1,5 0,5 0,01 -0,04 0,22 0,03 0,99 0,57 1,06 0,46 

16 2 0,5 0,03 0,00 0,25 0,05 1,04 0,65 1,11 0,57 

17 2,5 0,5 0,09 -0,01 0,32 0,04 1,06 0,73 1,13 0,65 

18 3 0,5 0,15 -0,01 0,38 0,04 1,03 0,79 1,10 0,73 

19 3,5 0,5 0,45 0,08 0,43 0,02 0,93 0,87 1,00 0,83 

20 4 0,5 0,50 0,07 0,48 0,02 0,91 0,96 0,97 0,89 

21 1,5 1 0,88 -0,14 0,86 -0,09 0,93 0,68 0,92 0,58 

22 2 1 0,80 -0,17 0,80 -0,12 0,97 0,66 0,99 0,54 

23 2,5 1 0,64 -0,16 0,68 -0,12 1,01 0,66 1,06 0,55 

24 3 1 0,55 -0,11 0,65 -0,08 1,03 0,72 1,10 0,62 

25 3,5 1 0,52 -0,05 0,62 -0,05 1,02 0,77 1,10 0,67 

26 4 1 0,52 -0,03 0,63 -0,04 1,00 0,84 1,07 0,74 

27 5 1 0,52 0,00 0,64 -0,02 0,95 0,91 1,03 0,84 

28 6 1 0,54 0,00 0,66 -0,01 0,91 0,95 0,99 0,89 

29 7 1 0,55 0,00 0,69 -0,01 0,91 0,95 0,99 0,90 

30 8 1 0,52 -0,06 0,70 -0,01 0,89 0,95 0,98 0,90 

31 9 1 0,54 -0,06 0,72 -0,01 0,89 0,94 0,97 0,90 

32 10 1 0,56 -0,06 0,74 -0,01 0,89 0,95 0,97 0,91 

33 11 1 0,58 -0,06 0,76 -0,01 0,90 0,94 0,99 0,91 

34 12 1 0,59 -0,06 0,77 0,00 0,87 0,93 0,96 0,92 

35 1,5 1,5 0,85 -0,12 0,99 -0,04 0,95 0,73 0,92 0,63 

36 2 1,5 0,81 -0,15 0,97 -0,06 0,96 0,81 0,94 0,73 

37 2,5 1,5 0,79 -0,14 0,95 -0,06 0,95 0,89 0,94 0,81 

38 3 1,5 0,76 -0,12 0,92 -0,05 1,00 0,96 1,00 0,88 

39 3,5 1,5 0,72 -0,11 0,89 -0,04 1,00 1,02 1,02 0,94 

40 4 1,5 0,67 -0,10 0,84 -0,04 0,99 1,03 1,03 0,96 

41 1,5 2 0,86 -0,14 0,99 -0,03 0,94 0,80 0,92 0,72 

42 2 2 0,86 -0,15 1,00 -0,04 0,99 0,92 0,98 0,86 

43 2,5 2 0,84 -0,16 0,99 -0,04 0,97 0,99 0,98 0,94 

44 3 2 0,83 -0,11 0,99 -0,02 0,99 1,11 0,99 1,07 

45 3,5 2 0,82 -0,10 0,98 -0,01 1,00 1,23 1,01 1,19 

46 4 2 0,81 -0,13 0,97 0,00 0,99 1,24 1,00 1,20 

47 5 2 0,78 -0,09 0,94 0,00 1,02 1,23 1,05 1,19 

48 6 2 0,75 -0,10 0,91 -0,01 1,02 1,17 1,09 1,13 

49 7 2 0,72 -0,11 0,89 0,00 1,03 1,12 1,10 1,08 

50 8 2 0,69 -0,11 0,85 -0,01 1,05 1,07 1,12 1,04 

51 9 2 0,69 -0,12 0,85 -0,01 1,03 1,04 1,11 1,01 
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Tab. 4 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma I 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

52 10 2 0,69 -0,11 0,85 0,00 1,05 1,05 1,13 1,02 

53 11 2 0,69 -0,11 0,85 0,00 1,02 1,03 1,10 1,00 

54 12 2 0,68 -0,12 0,85 -0,01 1,01 0,98 1,08 0,96 

55 -1,5 0 0,82 -0,18 1,01 -0,02 1,04 0,98 1,04 0,95 

56 -1,5 0,5 0,78 0,06 0,97 0,12 1,02 0,92 1,03 0,88 

57 -1,5 1 0,75 0,01 0,93 0,11 1,05 0,77 1,07 0,67 

58 -0,5 1,5 0,94 -0,55 1,08 -0,18 1,07 0,66 1,04 0,54 

59 -1,5 1,5 0,86 -0,34 1,00 -0,07 1,05 0,78 1,05 0,66 

60 -1 1,5 1,02 -0,87 1,16 -0,38 1,11 0,74 1,11 0,61 

61 0 1,5 0,90 -0,05 1,02 0,12 1,05 0,73 1,02 0,67 

62 0,5 1,5 0,90 0,01 1,03 0,14 1,03 0,74 1,01 0,66 

63 1 1,5 0,89 -0,13 1,00 0,03 1,01 0,75 0,96 0,66 

64 1 2 0,90 -0,15 1,03 0,01 1,00 0,85 0,97 0,78 

65 0,5 2 1,07 0,09 1,03 0,07 1,02 0,93 1,00 0,93 

66 0 2 1,05 0,10 1,02 0,09 0,97 0,82 0,96 0,81 

67 -0,5 2 1,08 -0,16 1,05 -0,05 0,98 0,77 0,97 0,69 

68 -1 2 1,10 -0,29 1,07 -0,13 1,03 0,77 1,02 0,68 

69 -1,5 2 1,01 -0,11 0,98 -0,03 0,98 0,77 0,98 0,70 

70 -2 2 0,98 0,00 0,96 0,03 0,99 0,81 0,99 0,81 

71 -2,5 2 0,95 0,02 0,95 0,02 0,98 0,87 0,98 0,89 

72 -3 2 0,94 0,02 0,94 0,01 0,95 0,90 0,96 0,92 

73 -3,5 2 0,94 0,01 0,94 0,00 0,97 0,93 0,96 0,95 

74 -4 2 0,94 0,01 0,94 0,00 0,95 0,96 0,95 0,97 

75 -4 1,5 0,90 -0,03 0,92 0,00 0,95 0,96 0,94 0,97 

76 -3,5 1,5 0,92 -0,01 0,93 0,00 0,95 0,97 0,95 0,97 

77 -3 1,5 0,90 -0,01 0,91 0,00 0,97 0,92 0,97 0,93 

78 -2,5 1,5 0,91 0,01 0,91 0,02 0,96 0,85 0,96 0,87 

79 -2 1,5 0,92 0,01 0,92 0,04 0,94 0,80 0,95 0,79 

80 -2 1 0,89 0,08 0,90 0,05 0,94 0,81 0,95 0,79 

81 -2,5 1 0,91 0,00 0,91 0,01 0,93 0,88 0,93 0,88 

82 -3 1 0,90 -0,04 0,91 -0,01 0,92 0,92 0,92 0,91 

83 -3,5 1 0,92 -0,03 0,93 0,00 0,93 0,96 0,91 0,96 

84 -4 1 0,93 -0,04 0,93 0,00 0,96 0,99 0,95 0,98 

85 -4 0,5 0,93 -0,04 0,94 0,00 0,98 0,98 0,97 0,98 

86 -3,5 0,5 0,93 -0,04 0,94 0,00 0,96 0,98 0,95 0,98 

87 -3 0,5 0,93 -0,04 0,94 0,00 0,98 0,97 0,97 0,96 

88 -2,5 0,5 0,95 -0,03 0,95 0,00 1,01 0,95 0,99 0,94 

89 -2 0,5 0,94 0,03 0,95 0,04 0,99 0,94 0,99 0,93 

90 -2 0 0,96 -0,06 0,97 -0,01 1,00 0,99 1,02 0,99 

91 -2,5 0 0,96 -0,05 0,96 -0,01 1,01 0,97 1,03 0,95 

92 -3 0 0,94 -0,05 0,95 0,00 1,00 0,99 0,99 0,98 

93 -3,5 0 0,94 -0,04 0,94 0,00 0,94 0,99 0,93 0,97 

94 -4 0 0,93 -0,05 0,94 0,00 0,94 1,00 0,93 0,99 

95 -4 2,5 0,97 -0,03 0,96 0,01 0,96 0,97 0,97 0,98 

96 -3,5 2,5 0,97 -0,04 0,96 0,01 0,98 0,95 0,98 0,96 

97 -3 2,5 0,98 -0,03 0,98 0,02 1,02 0,95 1,02 0,97 

98 -2,5 2,5 0,99 -0,03 0,98 0,03 1,01 0,93 1,01 0,94 

99 -2 2,5 1,01 -0,03 1,00 0,04 1,00 0,89 1,01 0,89 

100 -1,5 2,5 1,03 -0,07 1,01 0,03 1,04 0,84 1,05 0,81 

101 -1 2,5 1,04 -0,09 1,02 0,02 0,99 0,84 1,01 0,79 

102 -0,5 2,5 1,05 -0,05 1,03 0,04 1,01 0,88 1,01 0,84 
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Tab. 5 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma I 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

103 0 2,5 1,06 0,03 1,04 0,08 1,01 0,98 1,02 0,97 

104 0,5 2,5 1,08 0,02 1,05 0,06 1,08 1,05 1,06 1,04 

105 1 2,5 1,06 -0,04 1,04 0,02 0,98 0,98 0,97 0,96 

106 1,5 2,5 1,06 -0,02 1,02 -0,02 0,98 0,97 0,96 0,93 

107 2 2,5 1,05 -0,03 1,02 -0,03 0,97 0,98 0,96 0,93 

108 2,5 2,5 1,04 -0,03 1,01 -0,03 1,00 1,04 0,99 0,99 

109 3 2,5 1,03 -0,03 1,00 -0,03 0,98 1,11 0,98 1,06 

110 3,5 2,5 1,03 -0,02 1,00 -0,02 1,01 1,20 1,01 1,17 

111 4 2,5 1,02 -0,01 0,99 -0,02 0,99 1,22 0,99 1,19 

112 -4 3 1,00 0,00 0,97 0,01 1,00 0,96 1,00 0,98 

113 -3,5 3 1,00 0,00 0,97 0,01 0,97 0,95 0,98 0,96 

114 -3 3 1,01 0,00 0,98 0,02 1,03 0,95 1,03 0,97 

115 -2,5 3 1,01 0,00 0,98 0,02 1,03 0,94 1,03 0,95 

116 -2 3 1,03 0,00 1,01 0,03 1,04 0,93 1,05 0,93 

117 -1,5 3 1,03 -0,01 1,00 0,04 1,05 0,90 1,06 0,89 

118 -1 3 1,06 0,00 1,02 0,04 1,02 0,92 1,02 0,90 

119 -0,5 3 1,07 0,02 1,04 0,05 1,00 0,95 1,01 0,95 

120 0 3 1,07 0,03 1,03 0,05 0,99 0,99 1,00 1,00 

121 0,5 3 1,07 0,03 1,03 0,04 1,01 1,05 1,02 1,05 

122 1 3 1,05 0,00 1,02 0,02 0,96 1,00 0,95 1,00 

123 1,5 3 1,07 -0,14 1,04 0,00 0,98 1,03 0,97 1,02 

124 2 3 1,06 -0,17 1,02 -0,01 0,98 1,03 0,97 1,00 

125 2,5 3 1,06 -0,17 1,02 -0,02 0,96 1,06 0,95 1,03 

126 3 3 1,05 -0,18 1,02 -0,02 0,99 1,09 0,99 1,07 

127 3,5 3 1,05 -0,18 1,02 -0,02 1,01 1,15 1,01 1,12 

128 4 3 1,03 -0,17 1,00 -0,02 1,01 1,18 1,01 1,16 

129 5 3 1,00 -0,06 1,00 -0,02 1,02 1,20 1,02 1,19 

130 6 3 0,99 -0,05 0,99 -0,01 1,02 1,21 1,04 1,20 

131 7 3 0,98 -0,05 0,98 -0,01 1,02 1,18 1,03 1,18 

132 8 3 0,97 -0,04 0,97 0,00 1,04 1,18 1,07 1,17 

133 9 3 0,96 -0,05 0,96 0,00 1,04 1,14 1,07 1,14 

134 10 3 0,96 -0,05 0,96 0,00 0,99 1,12 1,04 1,11 

135 11 3 0,95 -0,05 0,94 0,00 1,04 1,11 1,09 1,09 

136 12 3 0,93 -0,05 0,92 0,00 1,02 1,06 1,07 1,06 

137 12 4 0,98 -0,05 0,98 0,00 0,99 1,10 1,01 1,10 

138 11 4 0,99 -0,05 0,99 0,00 1,02 1,10 1,03 1,10 

139 10 4 1,00 -0,05 1,00 0,00 1,01 1,11 1,02 1,11 

140 9 4 1,00 -0,05 1,00 0,00 1,02 1,11 1,02 1,11 

141 8 4 1,02 -0,06 1,01 0,00 1,03 1,12 1,03 1,11 

142 7 4 1,01 -0,06 1,00 0,00 1,00 1,12 1,00 1,11 

143 6 4 1,00 -0,07 0,99 -0,01 1,00 1,08 1,01 1,08 

144 5 4 1,02 -0,07 1,01 -0,01 0,99 1,08 0,99 1,07 

145 4 4 1,02 -0,08 1,00 -0,01 0,98 1,05 0,98 1,04 

146 3 4 1,03 -0,07 1,02 -0,01 0,99 1,06 0,99 1,05 

147 2 4 1,05 -0,06 1,03 0,01 1,00 1,06 1,01 1,06 

148 1 4 1,05 -0,04 1,03 0,02 1,02 1,04 1,02 1,04 

149 0 4 1,06 -0,03 1,03 0,03 1,00 1,04 0,99 1,04 

150 -1 4 1,03 0,02 1,01 0,03 1,03 0,98 1,03 0,99 

151 -2 4 1,01 0,01 1,00 0,02 1,01 0,98 1,01 0,99 

152 -3 4 1,01 0,00 1,01 0,02 1,02 0,97 1,03 0,98 

153 -4 4 1,00 0,00 1,00 0,01 1,03 1,00 1,02 1,00 
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Tab. 6 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma I 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷  𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

154 -4 5 1,00 -0,01 0,99 0,00 1,00 0,99 1,00 0,99 

155 -3 5 1,02 0,00 1,01 0,02 1,03 1,00 1,04 1,01 

156 -2 5 1,02 0,00 1,01 0,02 1,03 1,01 1,02 1,01 

157 -1 5 1,03 0,01 1,02 0,02 1,02 1,02 1,03 1,02 

158 0 5 1,03 0,01 1,03 0,02 1,03 1,03 1,04 1,03 

159 1 5 1,02 0,00 1,02 0,01 0,99 1,04 0,99 1,04 

160 2 5 1,02 -0,01 1,02 0,01 1,01 1,04 0,99 1,04 

161 3 5 1,01 -0,02 1,01 0,00 0,98 1,02 0,98 1,01 

162 4 5 0,99 -0,04 1,00 -0,01 0,98 1,02 0,98 1,01 

163 5 5 1,01 -0,03 1,01 -0,01 1,00 1,03 1,00 1,02 

164 6 5 0,99 -0,03 1,00 -0,01 1,00 1,03 1,01 1,02 

165 7 5 1,00 -0,08 0,99 0,00 1,05 1,03 1,04 1,02 

166 8 5 1,00 -0,09 0,98 0,00 1,00 1,02 1,01 1,01 

167 9 5 1,00 -0,09 0,98 0,00 1,00 1,05 1,01 1,04 

168 10 5 1,00 -0,08 0,98 0,00 0,98 1,05 0,98 1,03 

169 11 5 0,99 -0,09 0,98 0,00 0,98 1,04 0,98 1,04 

170 12 5 1,00 -0,09 0,98 0,00 1,00 1,06 1,00 1,04 

171 12 6 1,00 -0,09 0,98 0,00 0,96 1,01 0,96 1,00 

172 11 6 1,00 -0,09 0,98 0,00 0,99 1,02 0,98 1,00 

173 10 6 1,00 -0,09 0,98 0,00 0,99 1,03 0,99 1,02 

174 9 6 1,00 -0,09 0,98 0,00 0,97 1,02 0,98 1,01 

175 8 6 1,00 -0,09 0,99 0,00 0,98 1,01 0,99 1,00 

176 7 6 1,00 -0,09 0,98 0,00 0,99 0,99 0,99 0,98 

177 6 6 1,00 -0,09 0,98 -0,01 0,99 1,04 0,99 1,03 

178 5 6 1,01 -0,09 0,99 0,00 1,00 1,02 0,99 1,01 

179 4 6 1,02 -0,09 1,00 0,00 0,98 1,02 0,98 1,01 

180 3 6 1,02 -0,09 1,00 0,00 1,01 1,02 1,01 1,01 

181 2 6 1,01 -0,08 0,99 0,01 1,00 1,01 1,00 1,00 

182 1 6 1,03 -0,08 1,01 0,01 0,99 1,02 0,99 1,01 

183 0 6 1,01 -0,07 0,99 0,01 0,99 1,00 0,99 0,99 

184 -1 6 1,02 0,00 1,01 0,01 0,99 1,01 1,00 1,01 

185 -2 6 1,01 0,00 1,00 0,01 0,99 0,98 0,98 0,98 

186 -3 6 0,99 0,00 0,99 0,01 1,00 0,99 1,00 0,99 

187 -4 6 1,00 0,00 1,00 0,01 1,02 1,01 1,02 1,00 

188 -4 7 0,99 0,00 0,99 0,00 1,01 0,99 1,01 0,99 

189 -3 7 1,00 0,00 1,00 0,01 0,98 1,02 0,99 1,02 

190 -2 7 1,01 0,00 1,00 0,01 0,99 1,00 0,98 0,99 

191 -1 7 1,00 0,00 0,99 0,01 0,98 1,01 0,98 1,01 

192 0 7 1,01 0,01 1,01 0,01 1,01 1,02 1,02 1,01 

193 1 7 1,00 0,00 1,00 0,00 0,99 1,00 1,00 0,99 

194 2 7 1,01 0,00 1,01 0,00 0,99 1,04 0,99 1,03 

195 3 7 0,99 -0,01 1,00 0,00 0,98 1,00 0,98 0,99 

196 4 7 0,99 -0,01 1,00 0,00 0,98 1,02 0,98 1,00 

197 5 7 0,99 -0,01 1,00 0,00 0,98 1,04 0,98 1,02 

198 6 7 0,98 -0,02 1,00 0,00 1,00 1,03 0,99 1,01 

199 7 7 0,99 -0,02 0,98 -0,01 0,99 1,00 0,99 0,98 

200 8 7 1,00 -0,02 1,00 -0,01 1,01 1,01 1,01 0,99 

201 9 7 0,99 -0,01 0,99 -0,01 0,95 1,00 0,96 0,98 

202 10 7 1,00 -0,01 1,00 -0,01 1,00 1,02 0,99 1,00 

203 11 7 0,99 -0,01 0,99 -0,01 1,00 1,00 0,99 0,98 

204 12 7 1,00 -0,01 1,00 -0,01 0,96 1,00 0,96 0,98 
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 Numerické výsledky interference dvou budov – Schéma II 

Doplňující obr. 80 zobrazuje číselné označení všech uvažovaných interferenčních poloh 

posuvné budovy, pod kterými budou měřené veličiny v tabulkách 7 až 9 vyčísleny. Rozsáhlé 

tabulky 7 až 9 shrnují interferenční faktory průměrných hodnot aerodynamických veličin a také 

interferenční faktory směrodatných odchylek. 

 

 

Obr. 80 Označení měřených poloh – Schéma II 

 

 

Tab. 7 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma II 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

1 -1 2 1,12 -0,18 1,10 -0,22 1,12 0,65 1,12 0,66 

2 -1 2,5 1,06 0,00 1,05 0,13 1,08 0,72 1,09 0,73 

3 -1,5 1,5 0,89 0,29 0,92 0,59 0,96 0,75 1,00 0,77 

4 -1,5 2 1,02 0,06 1,01 0,22 1,11 0,74 1,12 0,73 

5 -1,5 2,5 1,07 0,04 1,05 0,19 1,14 0,76 1,14 0,78 

6 -2 1,5 0,91 0,14 0,93 0,29 0,93 0,76 0,95 0,77 

7 -2 2 1,01 0,07 1,01 0,17 1,12 0,75 1,11 0,77 

8 -2 2,5 1,04 0,02 1,02 0,13 1,07 0,77 1,06 0,81 

9 1,5 0 0,20 0,01 0,17 0,02 0,62 0,48 0,69 0,50 

10 1,5 1 0,76 -0,03 0,76 -0,01 0,78 0,71 0,79 0,66 

11 1,5 1,5 0,96 0,00 0,96 0,03 0,94 0,65 0,94 0,58 

12 1,5 2 0,99 -0,01 0,97 0,04 0,97 0,71 0,96 0,64 

13 1,5 2,5 1,00 -0,03 0,98 0,02 0,97 0,67 0,96 0,61 

14 1,5 3 1,02 -0,03 1,00 0,02 0,97 0,70 0,96 0,66 

15 2 0 0,21 0,01 0,19 0,03 0,66 0,55 0,74 0,59 

16 2 1 0,81 -0,01 0,82 0,03 0,84 0,71 0,86 0,69 

17 2 1,5 0,91 -0,01 0,91 0,02 0,95 0,67 0,95 0,61 

18 2 2 0,98 -0,03 0,97 0,01 0,94 0,70 0,94 0,61 

19 2 2,5 1,00 -0,05 0,99 0,00 0,96 0,71 0,96 0,65 

20 2 3 1,02 -0,04 1,00 0,01 0,95 0,72 0,95 0,67 

21 2,5 0 0,27 0,01 0,25 0,04 0,68 0,60 0,76 0,66 

 

Tab. 8 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma II 
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Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷  𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

22 2,5 1 0,79 -0,01 0,79 0,03 0,89 0,74 0,91 0,74 

23 2,5 1,5 0,93 -0,01 0,94 0,01 0,95 0,71 0,96 0,66 

24 2,5 2 0,97 -0,03 0,96 0,00 0,95 0,77 0,95 0,69 

25 2,5 2,5 1,00 -0,05 0,99 0,00 0,93 0,75 0,93 0,69 

26 2,5 3 1,02 -0,05 1,00 -0,01 0,97 0,74 0,97 0,70 

27 3 0 0,32 0,01 0,31 0,05 0,70 0,65 0,78 0,72 

28 3 1 0,76 -0,01 0,75 0,01 0,95 0,76 0,99 0,76 

29 3 1,5 0,91 -0,01 0,92 0,02 0,92 0,79 0,93 0,76 

30 3 2 0,96 -0,03 0,96 0,00 0,97 0,77 0,97 0,73 

31 3 2,5 1,00 -0,05 0,99 0,00 0,98 0,76 0,98 0,72 

32 3 3 1,01 -0,05 1,00 -0,01 0,96 0,76 0,95 0,73 

33 3 4 0,99 -0,02 1,00 0,01 0,97 0,83 0,97 0,80 

34 3,5 0 0,37 0,02 0,36 0,05 0,72 0,73 0,81 0,82 

35 3,5 1 0,72 -0,04 0,71 -0,04 1,00 0,79 1,05 0,80 

36 3,5 1,5 0,90 0,00 0,91 0,04 0,96 0,84 0,97 0,83 

37 3,5 2 0,97 -0,02 0,96 0,02 0,98 0,85 0,99 0,83 

38 3,5 2,5 1,00 -0,04 0,99 0,01 0,95 0,81 0,95 0,78 

39 3,5 3 1,03 -0,05 1,01 0,00 0,99 0,84 0,99 0,82 

40 3,5 4 1,01 -0,02 1,01 0,01 0,98 0,85 0,97 0,83 

41 4 0 0,43 0,02 0,43 0,06 0,73 0,85 0,81 0,95 

42 4 1 0,71 -0,04 0,70 -0,05 1,01 0,81 1,08 0,82 

43 4 1,5 0,89 0,00 0,90 0,04 1,00 0,87 1,03 0,87 

44 4 2 0,96 -0,02 0,96 0,03 0,98 0,90 0,99 0,91 

45 4 2,5 1,00 -0,04 0,99 0,02 1,00 0,90 1,02 0,89 

46 4 3 1,01 -0,04 0,99 0,01 1,00 0,88 1,01 0,88 

47 4 4 0,99 -0,02 1,00 0,01 0,99 0,83 0,98 0,82 

48 5 0 0,50 0,02 0,52 0,05 0,73 0,93 0,82 1,02 

49 5 1 0,69 -0,05 0,68 -0,06 1,03 0,87 1,12 0,92 

50 5 2 0,95 -0,01 0,96 0,04 1,04 0,94 1,07 0,96 

51 5 3 0,98 0,00 0,99 0,03 1,02 0,92 1,02 0,93 

52 5 4 0,99 -0,02 1,00 0,02 1,00 0,88 1,00 0,88 

53 6 0 0,54 0,01 0,57 0,05 0,76 0,93 0,86 1,02 

54 6 1 0,70 -0,04 0,69 -0,04 1,01 0,90 1,12 0,95 

55 6 2 0,95 -0,01 0,95 0,04 1,06 0,93 1,09 0,95 

56 6 3 0,98 0,00 0,99 0,04 1,03 1,00 1,03 1,02 

57 6 4 1,00 -0,02 1,01 0,02 1,02 0,94 1,01 0,94 

58 7 0 0,59 0,01 0,61 0,03 0,75 0,93 0,85 1,03 

59 7 1 0,72 -0,04 0,72 -0,03 1,01 0,95 1,11 1,03 

60 7 2 0,91 -0,02 0,91 0,03 1,06 0,93 1,13 0,95 

61 7 3 0,98 0,00 0,99 0,04 1,00 0,96 1,00 0,98 

62 7 4 0,99 -0,01 1,00 0,02 0,98 0,95 0,97 0,94 

63 8 0 0,63 -0,01 0,65 0,03 0,80 0,96 0,92 1,05 

64 8 1 0,73 -0,04 0,73 -0,01 0,99 0,94 1,09 1,02 

65 8 2 0,90 -0,02 0,90 0,02 1,12 0,95 1,18 0,99 

66 8 3 0,98 0,01 0,99 0,05 1,03 0,98 1,04 1,01 

67 8 4 0,99 -0,01 1,00 0,02 1,01 0,99 1,01 0,99 

68 9 0 0,66 -0,02 0,69 0,02 0,83 0,96 0,95 1,06 

69 9 1 0,74 -0,03 0,75 0,00 0,99 0,98 1,09 1,06 

70 9 2 0,89 -0,03 0,89 0,01 1,08 0,93 1,17 0,96 

71 9 3 0,96 0,00 0,97 0,05 1,02 0,96 1,05 0,98 

72 9 4 0,99 -0,01 1,00 0,02 1,02 0,98 1,02 0,96 

 

 

Tab. 9 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma II 
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Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷  𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀𝐿 

73 10 0 0,70 -0,01 0,73 0,02 0,84 1,00 0,96 1,08 

74 10 1 0,76 -0,03 0,76 0,00 1,01 0,96 1,11 1,04 

75 10 2 0,89 -0,03 0,88 0,01 1,11 0,93 1,20 0,96 

76 10 3 0,96 0,00 0,97 0,05 1,08 0,95 1,10 0,96 

77 10 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,00 1,01 1,00 0,96 

78 11 0 0,73 -0,02 0,76 0,01 0,89 1,05 1,01 1,13 

79 11 1 0,78 -0,04 0,79 0,00 0,99 0,99 1,09 1,07 

80 11 2 0,89 -0,04 0,88 0,01 1,12 0,95 1,21 0,99 

81 11 3 0,96 0,00 0,97 0,04 1,07 0,95 1,10 0,96 

82 11 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,02 0,96 1,01 0,96 

83 12 0 0,74 -0,02 0,77 0,01 0,88 1,05 1,00 1,14 

84 12 1 0,79 -0,04 0,80 0,00 1,01 1,02 1,11 1,11 

85 12 2 0,87 -0,04 0,86 0,00 1,10 0,96 1,18 1,00 

86 12 3 0,93 -0,01 0,94 0,03 1,01 0,94 1,06 0,96 

87 12 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,00 1,00 1,00 1,00 

73 10 0 0,70 -0,01 0,73 0,02 0,84 1,00 0,96 1,08 

74 10 1 0,76 -0,03 0,76 0,00 1,01 0,96 1,11 1,04 

75 10 2 0,89 -0,03 0,88 0,01 1,11 0,93 1,20 0,96 

76 10 3 0,96 0,00 0,97 0,05 1,08 0,95 1,10 0,96 

77 10 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,00 1,01 1,00 0,96 

78 11 0 0,73 -0,02 0,76 0,01 0,89 1,05 1,01 1,13 

79 11 1 0,78 -0,04 0,79 0,00 0,99 0,99 1,09 1,07 

80 11 2 0,89 -0,04 0,88 0,01 1,12 0,95 1,21 0,99 

81 11 3 0,96 0,00 0,97 0,04 1,07 0,95 1,10 0,96 

82 11 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,02 0,96 1,01 0,96 

83 12 0 0,74 -0,02 0,77 0,01 0,88 1,05 1,00 1,14 

84 12 1 0,79 -0,04 0,80 0,00 1,01 1,02 1,11 1,11 

85 12 2 0,87 -0,04 0,86 0,00 1,10 0,96 1,18 1,00 

86 12 3 0,93 -0,01 0,94 0,03 1,01 0,94 1,06 0,96 

87 12 4 1,00 -0,01 1,00 0,03 1,00 1,00 1,00 1,00 
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 Numerické výsledky interference tří budov – Schéma III 

Doplňující obrázek 81 zobrazuje číselné označení všech uvažovaných interferenčních poloh 

posuvné budovy, pod kterými budou měřené veličiny v tabulkách 10 až 11 vyčísleny. Rozsáhlé 

tabulky 10 až 11 shrnují interferenční faktory průměrných hodnot aerodynamických veličin a 

také interferenční faktory směrodatných odchylek. 

 

Obr. 81 Označení měřených poloh – Schéma III 

 

Tab. 10 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma III 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

1 1 2 1,16 0,00 1,13 0,00 0,97 0,90 0,96 0,93 

2 1 2,5 1,10 0,00 1,07 0,00 1,02 0,87 1,05 0,89 

3 1,5 1,5 0,79 0,00 0,81 0,00 0,90 1,01 0,93 1,06 

4 1,5 2 0,89 0,00 0,90 0,00 0,91 0,72 0,96 0,72 

5 1,5 2,5 1,04 0,00 1,02 0,00 1,08 0,73 1,09 0,81 

6 2 1,5 0,84 0,00 0,86 0,00 0,92 0,95 0,93 0,94 

7 2 2 0,89 0,00 0,91 0,00 0,93 0,64 0,94 0,66 

8 2 2,5 1,03 0,00 1,01 0,00 1,09 0,75 1,08 0,84 

9 1,5 1 0,59 0,00 0,57 0,00 0,63 0,67 0,63 0,61 

10 1,5 1,5 0,94 0,00 0,93 0,00 0,90 0,62 0,89 0,52 

11 1,5 2 1,01 0,00 0,99 0,00 0,95 0,69 0,93 0,60 

12 1,5 2,5 1,03 0,00 1,01 0,00 0,93 0,61 0,93 0,55 

13 1,5 3 1,04 0,00 1,01 0,00 0,95 0,61 0,94 0,56 

14 2 1 0,65 0,00 0,63 0,00 0,75 0,69 0,76 0,67 

15 2 1,5 0,87 0,00 0,88 0,00 0,86 0,64 0,87 0,56 

16 2 2 0,98 0,00 0,98 0,00 0,92 0,67 0,92 0,57 

17 2 2,5 1,01 0,00 1,00 0,00 0,91 0,58 0,92 0,50 

18 2 3 1,00 0,00 1,00 0,00 0,92 0,57 0,92 0,52 

19 2,5 1 0,60 0,00 0,59 0,00 0,78 0,70 0,79 0,70 

20 2,5 1,5 0,86 0,00 0,88 0,00 0,85 0,67 0,87 0,60 

21 2,5 2 0,96 0,00 0,97 0,00 0,90 0,67 0,91 0,59 
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Tab. 11 Numerické výsledky interferenčních faktorů  – Schéma III 

Č. 

bodu 

Souřadnice Průměrné hodnoty Směrodatné odchylky 

X Y 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷  𝐶𝑀,𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝐿 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐷 𝐼𝐹 𝐶𝑀,𝐿 

22 2,5 2,5 1,00 0,00 0,99 0,00 0,89 0,60 0,91 0,53 

23 2,5 3 0,99 0,00 0,99 0,00 0,90 0,62 0,91 0,55 

24 3 1 0,56 0,00 0,54 0,00 0,81 0,74 0,84 0,78 

25 3 1,5 0,82 0,00 0,84 0,00 0,88 0,74 0,91 0,71 

26 3 2 0,96 0,00 0,97 0,00 0,92 0,76 0,94 0,72 

27 3 2,5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,93 0,71 0,95 0,70 

28 3 3 1,02 0,00 1,01 0,00 0,92 0,74 0,94 0,71 

29 3 4 1,05 0,00 1,04 0,00 0,97 0,78 0,97 0,74 

30 3,5 1 0,48 0,00 0,47 0,00 0,76 0,79 0,79 0,84 

31 3,5 1,5 0,79 0,00 0,80 0,00 0,96 0,85 0,99 0,86 

32 3,5 2 0,96 0,00 0,98 0,00 0,99 0,88 1,00 0,87 

33 3,5 2,5 1,00 0,00 1,00 0,00 0,96 0,84 0,97 0,85 

34 3,5 3 1,01 0,00 1,01 0,00 0,97 0,82 0,98 0,80 

35 3,5 4 1,05 0,00 1,03 0,00 0,96 0,81 0,97 0,78 

36 4 1 0,45 0,00 0,43 0,00 0,77 0,78 0,81 0,84 

37 4 1,5 0,75 0,00 0,75 0,00 1,03 0,91 1,07 0,96 

38 4 2 0,95 0,00 0,96 0,00 1,04 0,93 1,07 0,95 

39 4 2,5 0,99 0,00 0,99 0,00 1,01 0,94 1,02 0,98 

40 4 3 1,01 0,00 1,01 0,00 0,98 0,86 0,99 0,87 

41 4 4 1,04 0,00 1,04 0,00 0,98 0,86 0,99 0,85 

42 5 1 0,39 0,00 0,38 0,00 0,68 0,69 0,74 0,74 

43 5 2 0,89 0,00 0,89 0,00 1,12 1,04 1,17 1,07 

44 5 3 1,01 0,00 1,02 0,00 1,05 0,99 1,06 1,03 

45 5 4 1,05 0,00 1,03 0,00 1,01 0,91 1,02 0,91 

46 6 1 0,37 0,00 0,37 0,00 0,63 0,65 0,70 0,69 

47 6 2 0,84 0,00 0,84 0,00 1,14 1,04 1,23 1,09 

48 6 3 1,00 0,00 1,01 0,00 1,08 1,04 1,09 1,09 

49 6 4 1,04 0,00 1,03 0,00 1,04 0,96 1,04 0,98 

50 7 1 0,38 0,00 0,40 0,00 0,63 0,64 0,72 0,66 

51 7 2 0,80 0,00 0,80 0,00 1,15 0,97 1,26 1,02 

52 7 3 0,98 0,00 0,99 0,00 1,09 1,03 1,12 1,09 

53 7 4 1,04 0,00 1,03 0,00 1,06 1,05 1,06 1,08 

54 8 1 0,39 0,00 0,41 0,00 0,65 0,67 0,75 0,66 

55 8 2 0,75 0,00 0,75 0,00 1,09 0,92 1,20 0,97 

56 8 3 0,97 0,00 0,97 0,00 1,07 1,00 1,11 1,05 

57 8 4 1,05 0,00 1,04 0,00 1,06 1,04 1,06 1,06 

58 9 1 0,42 0,00 0,44 0,00 0,65 0,71 0,78 0,69 

59 9 2 0,74 0,00 0,74 0,00 1,06 0,90 1,17 0,95 

60 9 3 0,95 0,00 0,95 0,00 1,10 1,01 1,16 1,05 

61 9 4 1,02 0,00 1,01 0,00 1,04 1,03 1,04 1,07 

62 10 1 0,44 0,00 0,47 0,00 0,69 0,76 0,82 0,72 

63 10 2 0,71 0,00 0,71 0,00 1,01 0,89 1,12 0,94 

64 10 3 0,93 0,00 0,93 0,00 1,16 1,00 1,23 1,04 

65 10 4 1,04 0,00 1,03 0,00 1,10 1,05 1,12 1,09 

66 11 1 0,48 0,00 0,51 0,00 0,74 0,70 0,89 0,76 

67 11 2 0,72 0,00 0,72 0,00 1,01 0,89 1,12 0,94 

68 11 3 0,90 0,00 0,90 0,00 1,10 0,96 1,20 1,00 

69 11 4 1,02 0,00 1,01 0,00 1,08 1,08 1,10 1,11 

70 12 1 0,49 0,00 0,52 0,00 0,75 0,71 0,90 0,77 

71 12 2 0,71 0,00 0,72 0,00 1,00 0,90 1,11 0,96 

72 12 3 0,89 0,00 0,89 0,00 1,11 0,90 1,20 0,93 

73 12 4 1,01 0,00 1,00 0,00 1,04 1,00 1,08 1,01 
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 Aerodynamické součinitele samostatně stojících budov 

Tabulka 12 uvádí naměřené hodnoty aerodynamických součinitelů samostatně stojící budovy 

s čtvercovou podstavou i samostatně stojící budovu s obdélníkovou podstavou. 

 

Tab. 12 Numerické výsledky samostatně stojících budov 
 

𝒎𝒆𝒂𝒏 
(𝑪𝑫) 

𝒎𝒆𝒂𝒏 
(𝑪𝑴,𝑫) 

𝑺𝑻𝑫 
(𝑪𝑫) 

𝑺𝑻𝑫 
(𝑪𝑳) 

𝑺𝑻𝑫 
(𝑪𝑴,𝑫) 

𝑺𝑻𝑫 
(𝑪𝑴,𝑳) 

Budova s obdélníkovou podstavou 1,05 0,37 0,18 0,17 0,06 0,05 

Budova s čtvercovou podstavou 0,94 0,56 0,19 0,26 0,11 0,16 

 

 

 Výsledky praktického příkladu interference tří budov v turbulentním 

proudu vzduchu 

Tabulka 13 doplňuje graf na obrázku 50 o numerické hodnoty maximálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 1. 
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Tab. 13 Maximální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Označení bodů na fasádě 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 1,25 1,28 1,32 1,43 1,50 1,41 1,18 1,27 

16 1,48 1,49 1,53 1,53 1,54 1,54 1,50 1,43 

15 1,48 1,49 1,55 1,46 1,43 1,56 1,47 1,46 

14 1,47 1,50 1,56 1,22 1,31 1,54 1,44 1,44 

13 1,41 1,50 1,55 1,01 1,12 1,47 1,42 1,43 

12 1,36 1,44 1,49 0,88 0,90 1,44 1,39 1,41 

11 1,33 1,28 1,43 0,80 0,72 1,40 1,35 1,39 

10 1,26 1,33 1,34 0,56 1,00 1,35 1,30 1,35 

9 1,18 1,29 1,30 0,49 0,89 1,33 1,23 1,29 

8 1,16 1,27 1,25 0,48 0,83 1,24 1,18 1,27 

7 1,12 1,24 1,19 0,39 0,66 1,08 1,15 1,26 

6 1,01 1,17 1,12 0,29 0,42 0,91 0,98 1,23 

5 0,99 1,01 0,99 0,20 0,18 0,67 0,95 1,08 

4 0,93 0,75 0,96 0,12 0,25 0,33 0,91 1,00 

3 0,87 0,67 0,87 0,03 0,16 0,22 0,87 0,99 

2 0,81 0,67 0,85 0,12 0,05 0,26 0,83 0,97 

1 0,71 0,60 0,60 -0,04 0,03 0,34 0,70 0,89   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 1,22 1,34 1,22 1,36 1,31 1,39 1,29 1,25 

16 1,45 1,46 1,47 1,55 1,57 1,55 1,52 1,47 

15 1,45 1,50 1,48 1,53 1,48 1,51 1,56 1,50 

14 1,42 1,48 1,45 1,50 1,46 1,51 1,51 1,44 

13 1,42 1,45 1,42 1,51 1,43 1,48 1,47 1,47 

12 1,39 1,42 1,40 1,47 1,41 1,44 1,43 1,45 

11 1,36 1,39 1,37 1,45 1,37 1,38 1,39 1,42 

10 1,34 1,34 1,31 1,40 1,36 1,33 1,33 1,39 

9 1,27 1,30 1,25 1,33 1,33 1,31 1,24 1,32 

8 1,22 1,26 1,23 1,28 1,24 1,16 1,16 1,29 

7 1,20 1,25 1,20 1,22 1,19 1,15 1,06 1,26 

6 1,23 1,14 1,17 1,23 1,13 1,02 0,94 1,21 

5 1,22 1,07 1,14 1,16 1,10 0,98 0,92 1,12 

4 1,23 1,05 1,13 1,14 1,06 0,92 0,93 1,11 

3 1,15 1,01 1,10 1,12 1,04 0,90 0,94 1,10 

2 1,06 1,00 1,10 1,11 1,08 0,92 0,93 1,10 

1 0,96 0,91 1,02 1,04 1,00 0,83 0,79 0,88 
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Tabulka 14 doplňuje graf na obrázku 41 o numerické hodnoty minimálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 1. 

 

Tab. 14 Minimální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Označení bodů na fasádě 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 -1,39 -1,43 -1,49 -1,46 -1,55 -1,81 -1,44 -1,48 

16 -1,40 -1,39 -1,42 -1,56 -1,51 -1,57 -1,43 -1,40 

15 -1,38 -1,33 -1,47 -1,63 -1,49 -1,56 -1,47 -1,41 

14 -1,36 -1,31 -1,61 -1,60 -1,47 -1,55 -1,45 -1,44 

13 -1,34 -1,33 -1,67 -1,49 -1,50 -1,50 -1,39 -1,44 

12 -1,21 -1,24 -1,52 -1,44 -1,40 -1,41 -1,38 -1,36 

11 -1,08 -1,31 -1,41 -1,41 -1,31 -1,37 -1,35 -1,34 

10 -1,06 -1,12 -1,31 -1,26 -1,25 -1,28 -1,25 -1,13 

9 -1,07 -1,11 -1,30 -1,11 -1,19 -1,24 -1,18 -1,05 

8 -1,05 -1,09 -1,24 -1,10 -1,23 -1,23 -1,14 -1,03 

7 -1,07 -1,09 -1,25 -1,09 -1,23 -1,20 -1,17 -1,04 

6 -1,06 -1,11 -1,21 -1,07 -1,28 -1,18 -1,11 -1,07 

5 -1,05 -1,07 -1,17 -1,01 -1,27 -1,13 -1,10 -1,03 

4 -1,04 -1,00 -1,12 -0,99 -1,41 -1,13 -1,09 -1,06 

3 -1,06 -1,05 -1,19 -1,06 -1,37 -1,19 -1,13 -1,12 

2 -1,10 -1,11 -1,28 -1,11 -1,45 -1,21 -1,18 -1,16 

1 -1,13 -1,15 -1,24 -1,17 -1,35 -1,27 -1,22 -1,23   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 -1,41 -1,51 -1,44 -1,66 -1,61 -1,62 -1,46 -1,48 

16 -1,32 -1,33 -1,42 -1,61 -1,64 -1,58 -1,48 -1,41 

15 -1,33 -1,33 -1,41 -1,53 -1,53 -1,53 -1,49 -1,39 

14 -1,29 -1,32 -1,39 -1,51 -1,50 -1,60 -1,45 -1,37 

13 -1,33 -1,32 -1,40 -1,50 -1,51 -1,57 -1,42 -1,39 

12 -1,25 -1,26 -1,34 -1,46 -1,43 -1,51 -1,39 -1,37 

11 -1,22 -1,22 -1,30 -1,37 -1,41 -1,46 -1,33 -1,33 

10 -1,09 -1,07 -1,30 -1,24 -1,29 -1,30 -1,24 -1,12 

9 -1,05 -1,02 -1,31 -1,23 -1,28 -1,29 -1,11 -1,07 

8 -1,02 -1,02 -1,32 -1,22 -1,22 -1,16 -1,17 -1,08 

7 -1,05 -1,02 -1,23 -1,17 -1,20 -1,11 -1,17 -1,11 

6 -1,13 -1,01 -1,12 -1,24 -1,21 -1,10 -1,14 -1,09 

5 -1,16 -1,02 -1,11 -1,22 -1,23 -1,11 -1,10 -1,06 

4 -1,19 -1,05 -1,19 -1,22 -1,19 -1,12 -1,19 -1,08 

3 -1,22 -1,06 -1,21 -1,26 -1,23 -1,17 -1,28 -1,12 

2 -1,19 -1,12 -1,30 -1,27 -1,35 -1,29 -1,32 -1,24 

1 -1,22 -1,13 -1,22 -1,28 -1,32 -1,32 -1,27 -1,15 
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Tabulka 15 doplňuje graf na obrázku 52 o numerické hodnoty maximálních směrodatných 

odchylek součinitelů lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 1. 

 

Tab. 15 Maximální směrodatná odchylka součinitelé lokálního tlaku - budova č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Označení bodů na fasádě 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 0,33 0,35 0,30 0,37 0,36 0,42 0,28 0,37 

16 0,30 0,32 0,32 0,31 0,32 0,33 0,32 0,30 

15 0,31 0,31 0,35 0,31 0,31 0,37 0,31 0,32 

14 0,31 0,33 0,39 0,30 0,31 0,38 0,31 0,32 

13 0,30 0,38 0,43 0,29 0,30 0,37 0,32 0,33 

12 0,29 0,35 0,40 0,28 0,26 0,36 0,32 0,34 

11 0,29 0,33 0,38 0,29 0,24 0,36 0,32 0,35 

10 0,28 0,29 0,36 0,26 0,34 0,35 0,32 0,31 

9 0,27 0,29 0,37 0,23 0,31 0,37 0,32 0,30 

8 0,26 0,28 0,35 0,23 0,31 0,34 0,30 0,30 

7 0,26 0,28 0,32 0,22 0,29 0,31 0,30 0,31 

6 0,24 0,27 0,30 0,22 0,25 0,30 0,30 0,31 

5 0,24 0,24 0,27 0,19 0,21 0,24 0,28 0,25 

4 0,23 0,20 0,26 0,17 0,23 0,20 0,27 0,25 

3 0,23 0,20 0,29 0,18 0,22 0,21 0,28 0,28 

2 0,24 0,22 0,33 0,19 0,22 0,21 0,29 0,28 

1 0,24 0,23 0,26 0,19 0,23 0,22 0,28 0,28   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

te
r
 

17 0,33 0,42 0,30 0,38 0,33 0,41 0,31 0,36 

16 0,31 0,32 0,32 0,35 0,35 0,33 0,32 0,31 

15 0,32 0,35 0,32 0,33 0,30 0,31 0,32 0,32 

14 0,31 0,35 0,32 0,34 0,31 0,33 0,32 0,31 

13 0,32 0,36 0,32 0,36 0,31 0,34 0,31 0,34 

12 0,31 0,35 0,32 0,37 0,32 0,34 0,31 0,37 

11 0,30 0,34 0,33 0,38 0,33 0,33 0,31 0,37 

10 0,33 0,31 0,33 0,33 0,37 0,33 0,34 0,35 

9 0,32 0,31 0,33 0,32 0,39 0,35 0,31 0,32 

8 0,29 0,29 0,35 0,31 0,34 0,32 0,31 0,33 

7 0,31 0,29 0,33 0,29 0,32 0,29 0,31 0,33 

6 0,37 0,27 0,30 0,32 0,31 0,26 0,28 0,32 

5 0,39 0,26 0,29 0,31 0,31 0,25 0,28 0,30 

4 0,40 0,27 0,31 0,31 0,31 0,26 0,30 0,30 

3 0,39 0,27 0,32 0,32 0,31 0,26 0,35 0,31 

2 0,33 0,29 0,34 0,32 0,33 0,28 0,35 0,32 

1 0,31 0,28 0,32 0,33 0,29 0,28 0,34 0,30 
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Tabulka 16 doplňuje graf na obrázku 50 o numerické hodnoty maximálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 2. 

 

Tab. 16 Maximální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 2 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 1,00 1,05 1,26 1,31 1,40 1,27 1,27 1,16 

13 1,24 1,36 1,39 1,40 1,46 1,43 1,42 1,38 

12 1,27 1,38 1,43 1,27 1,35 1,41 1,40 1,39 

11 1,26 1,38 1,37 0,93 1,19 1,37 1,35 1,39 

10 1,27 1,36 1,28 0,61 0,95 1,29 1,29 1,39 

9 1,24 1,33 1,25 0,11 0,65 1,16 1,20 1,36 

8 1,23 1,30 1,23 0,09 0,55 1,00 1,08 1,28 

7 1,16 1,25 1,17 0,12 0,44 1,08 0,90 1,20 

6 1,08 1,22 1,12 0,17 0,20 0,78 0,74 1,05 

5 0,94 1,14 1,08 0,27 0,13 0,63 0,56 0,91 

4 0,71 0,96 1,00 0,37 0,07 0,41 0,39 0,76 

3 0,46 0,72 0,78 0,37 0,05 0,19 0,26 0,55 

2 0,26 0,36 0,66 0,31 0,09 0,18 0,18 0,34 

1 0,16 0,21 0,58 0,37 0,12 0,15 0,22 0,27   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 1,20 1,02 1,18 0,70 1,00 1,33 1,25 1,17 

13 1,32 1,34 1,45 0,63 0,84 1,44 1,37 1,31 

12 1,34 1,37 1,49 0,50 0,68 1,40 1,39 1,32 

11 1,34 1,36 1,47 0,41 0,60 1,36 1,41 1,33 

10 1,32 1,35 1,45 0,33 0,50 1,29 1,39 1,33 

9 1,30 1,33 1,41 0,26 0,45 1,24 1,37 1,29 

8 1,28 1,30 1,36 0,25 0,37 1,21 1,33 1,26 

7 1,18 1,29 1,23 0,23 0,38 1,31 1,29 1,24 

6 1,08 1,29 1,18 0,26 0,31 1,27 1,22 1,17 

5 1,08 1,29 1,14 0,36 0,30 1,26 1,20 1,07 

4 1,01 1,28 1,10 0,45 0,34 1,13 1,16 0,83 

3 0,95 1,24 1,16 0,50 0,43 1,13 1,07 0,72 

2 0,86 1,09 1,13 0,48 0,69 1,05 1,00 0,63 

1 0,79 1,01 0,40 0,34 0,30 0,47 0,55 0,26 
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Tabulka 17 doplňuje graf na obrázku 51 o numerické hodnoty minimálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 2. 

 

Tab. 17 Minimální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 2. 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 -1,24 -1,34 -1,51 -1,54 -1,71 -1,56 -1,60 -1,43 

13 -1,23 -1,36 -1,40 -1,51 -1,56 -1,53 -1,62 -1,42 

12 -1,23 -1,39 -1,44 -1,53 -1,59 -1,53 -1,59 -1,48 

11 -1,08 -1,36 -1,41 -1,50 -1,56 -1,51 -1,62 -1,48 

10 -1,03 -1,35 -1,34 -1,44 -1,51 -1,51 -1,57 -1,45 

9 -0,99 -1,32 -1,31 -1,36 -1,48 -1,43 -1,55 -1,37 

8 -1,00 -1,28 -1,26 -1,38 -1,46 -1,36 -1,51 -1,20 

7 -1,02 -1,11 -1,23 -1,11 -1,33 -1,39 -1,24 -1,14 

6 -1,03 -1,15 -1,20 -1,08 -1,24 -1,27 -1,22 -1,09 

5 -1,07 -1,09 -1,18 -1,09 -1,28 -1,20 -1,13 -1,10 

4 -1,09 -1,12 -1,17 -1,07 -1,26 -1,15 -1,09 -1,07 

3 -0,89 -1,07 -1,10 -1,08 -1,20 -1,07 -1,08 -1,06 

2 -0,80 -0,88 -1,07 -0,99 -1,06 -1,09 -1,07 -1,03 

1 -0,68 -0,82 -0,98 -0,95 -0,99 -1,02 -1,00 -0,96   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 -1,39 -1,30 -1,27 -1,46 -1,62 -1,61 -1,66 -1,52 

13 -1,16 -1,31 -1,31 -1,44 -1,63 -1,58 -1,60 -1,46 

12 -1,14 -1,32 -1,35 -1,43 -1,69 -1,57 -1,58 -1,43 

11 -1,11 -1,36 -1,37 -1,42 -1,68 -1,53 -1,61 -1,36 

10 -1,06 -1,32 -1,36 -1,39 -1,62 -1,46 -1,59 -1,32 

9 -1,05 -1,32 -1,32 -1,38 -1,52 -1,44 -1,54 -1,18 

8 -1,04 -1,29 -1,29 -1,36 -1,45 -1,38 -1,50 -1,03 

7 -1,02 -1,10 -1,17 -1,08 -1,35 -1,37 -1,25 -1,08 

6 -1,00 -1,08 -1,15 -1,06 -1,23 -1,35 -1,27 -0,97 

5 -1,03 -1,09 -1,13 -1,06 -1,21 -1,36 -1,25 -0,93 

4 -1,00 -1,10 -1,09 -1,01 -1,19 -1,23 -1,20 -0,87 

3 -0,97 -1,13 -1,12 -0,97 -1,10 -1,23 -1,15 -0,90 

2 -0,97 -1,06 -1,16 -0,97 -1,19 -1,15 -1,09 -0,86 

1 -0,93 -1,01 -0,49 -0,89 -1,05 -0,95 -1,01 -0,83 
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Tabulka 18 doplňuje graf na obrázku 52 o numerické hodnoty maximálních směrodatných 

odchylek součinitelů lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 2. 

 

Tab. 18 Maximální směrodatná odchylka součinitelé lokálního tlaku - budova č. 2. 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 0,34 0,36 0,39 0,38 0,42 0,39 0,38 0,42 

13 0,31 0,37 0,35 0,35 0,37 0,37 0,36 0,38 

12 0,32 0,38 0,41 0,36 0,39 0,37 0,36 0,40 

11 0,32 0,39 0,39 0,33 0,38 0,37 0,36 0,43 

10 0,33 0,39 0,35 0,30 0,33 0,36 0,36 0,45 

9 0,33 0,39 0,35 0,25 0,33 0,33 0,37 0,46 

8 0,33 0,38 0,34 0,31 0,35 0,32 0,36 0,42 

7 0,34 0,32 0,35 0,20 0,26 0,36 0,33 0,35 

6 0,31 0,32 0,34 0,20 0,20 0,32 0,32 0,31 

5 0,28 0,28 0,33 0,20 0,22 0,27 0,27 0,29 

4 0,22 0,27 0,32 0,19 0,22 0,25 0,23 0,26 

3 0,17 0,24 0,24 0,22 0,21 0,20 0,22 0,27 

2 0,18 0,17 0,21 0,18 0,18 0,21 0,21 0,25 

1 0,17 0,16 0,20 0,19 0,17 0,20 0,19 0,23   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

14 0,44 0,33 0,34 0,37 0,39 0,38 0,43 0,37 

13 0,32 0,34 0,42 0,34 0,38 0,35 0,36 0,33 

12 0,33 0,34 0,45 0,32 0,39 0,34 0,35 0,33 

11 0,34 0,35 0,46 0,30 0,39 0,34 0,38 0,35 

10 0,34 0,34 0,46 0,30 0,36 0,34 0,39 0,36 

9 0,34 0,34 0,44 0,32 0,34 0,36 0,39 0,34 

8 0,34 0,34 0,43 0,36 0,32 0,38 0,39 0,33 

7 0,31 0,32 0,39 0,26 0,27 0,43 0,39 0,31 

6 0,28 0,36 0,38 0,24 0,25 0,45 0,39 0,28 

5 0,28 0,39 0,37 0,25 0,24 0,49 0,41 0,27 

4 0,26 0,41 0,35 0,24 0,26 0,45 0,42 0,22 

3 0,25 0,42 0,41 0,26 0,18 0,44 0,37 0,24 

2 0,24 0,38 0,44 0,25 0,34 0,40 0,35 0,21 

1 0,22 0,35 0,09 0,18 0,27 0,29 0,31 0,18 
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Tabulka 19 doplňuje graf na obrázku 50 o numerické hodnoty maximálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 3 

 

Tab. č.  19 Maximální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 3 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 1,07 1,07 1,12 1,03 1,03 1,28 1,22 1,17 

9 1,20 1,16 1,19 1,11 1,16 1,32 1,29 1,14 

8 1,22 1,17 1,21 1,10 1,15 1,23 1,08 1,04 

7 1,18 1,18 1,21 1,09 1,15 1,11 0,61 0,92 

6 1,14 1,15 1,20 1,07 1,13 1,06 0,32 0,77 

5 1,01 0,88 1,07 1,02 1,05 0,94 0,22 0,59 

4 0,84 0,78 0,96 0,99 0,89 0,86 0,27 0,51 

3 0,59 0,58 0,84 0,89 0,79 0,78 0,23 0,48 

2 0,36 0,40 0,77 0,85 0,74 0,78 0,25 0,40 

1 0,16 0,27 0,67 0,70 0,68 0,65 0,30 0,23 
  

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 1,12 1,04 1,15 0,53 1,07 1,26 1,06 1,07 

9 1,18 1,16 1,28 0,64 0,84 1,28 1,24 1,18 

8 1,14 1,19 1,29 0,66 0,78 1,19 1,25 1,18 

7 1,05 1,19 1,32 0,64 0,46 1,14 1,20 1,15 

6 0,98 1,13 1,25 0,49 0,45 1,05 1,10 1,09 

5 0,70 1,04 1,17 0,44 0,41 0,92 0,98 0,99 

4 0,44 1,02 1,12 0,42 0,39 0,84 0,79 0,83 

3 0,17 0,98 1,06 0,35 0,40 0,67 0,55 0,68 

2 0,15 0,90 1,01 0,35 0,46 0,64 0,36 0,38 

1 0,16 0,81 0,95 0,39 0,64 0,55 0,15 0,14 
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Tabulka 20 doplňuje graf na obrázku 51 o numerické hodnoty minimálních součinitelů 

lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 3 

 

Tab. 20 Minimální součinitelé lokálního tlaku - budova č. 3 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 -1,09 -1,12 -1,26 -1,27 -1,24 -1,47 -1,18 -1,23 

9 -1,02 -1,07 -1,18 -1,16 -1,17 -1,39 -1,25 -1,19 

8 -1,03 -1,05 -1,21 -1,12 -1,15 -1,31 -1,18 -1,15 

7 -1,01 -1,08 -1,21 -1,11 -1,19 -1,22 -1,01 -1,05 

6 -0,99 -1,20 -1,21 -1,11 -1,17 -1,21 -0,98 -1,01 

5 -0,99 -1,01 -1,17 -1,12 -1,11 -1,16 -0,92 -0,93 

4 -0,95 -0,96 -1,11 -1,10 -1,05 -1,10 -0,83 -0,92 

3 -0,95 -0,88 -1,05 -1,04 -1,03 -1,05 -0,85 -0,94 

2 -1,04 -0,91 -1,02 -1,02 -1,02 -1,04 -0,93 -1,00 

1 -0,97 -0,88 -0,90 -0,92 -0,98 -0,98 -0,96 -0,95   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 -1,18 -1,13 -1,31 -1,29 -1,46 -1,22 -1,06 -1,14 

9 -1,02 -1,01 -1,11 -1,18 -1,35 -1,20 -1,00 -1,06 

8 -0,97 -0,99 -1,10 -1,10 -1,20 -1,10 -0,98 -1,01 

7 -0,96 -0,99 -1,12 -1,00 -0,92 -1,08 -0,96 -0,99 

6 -0,97 -1,01 -1,06 -0,92 -1,08 -1,01 -0,96 -1,03 

5 -0,92 -0,99 -1,01 -0,92 -1,11 -1,04 -0,97 -1,03 

4 -0,89 -1,01 -1,01 -0,93 -1,14 -1,03 -0,96 -1,03 

3 -0,85 -1,04 -1,01 -0,91 -1,20 -1,00 -0,97 -1,04 

2 -0,86 -1,04 -1,04 -0,91 -1,30 -1,03 -0,97 -1,02 

1 -0,87 -0,99 -1,13 -0,83 -1,27 -0,99 -0,95 -1,03 
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Tabulka 21 doplňuje graf na obrázku 52 o numerické hodnoty maximálních směrodatných 

odchylek součinitelů lokálního tlaku pro fasádu budovy č. 3. 

 

Tab. 21 Maximální směrodatná odchylka součinitelé lokálního tlaku - budova č. 3 

  Označení bodů na fasádě 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 0,34 0,34 0,39 0,32 0,32 0,44 0,36 0,40 

9 0,32 0,34 0,35 0,30 0,30 0,41 0,39 0,39 

8 0,33 0,33 0,36 0,31 0,29 0,36 0,36 0,39 

7 0,30 0,34 0,36 0,31 0,31 0,30 0,26 0,37 

6 0,31 0,34 0,37 0,31 0,32 0,31 0,23 0,34 

5 0,30 0,29 0,34 0,30 0,32 0,30 0,20 0,27 

4 0,28 0,27 0,32 0,30 0,29 0,29 0,18 0,24 

3 0,24 0,22 0,28 0,26 0,28 0,27 0,16 0,25 

2 0,22 0,20 0,27 0,25 0,28 0,28 0,18 0,23 

1 0,17 0,18 0,25 0,23 0,25 0,25 0,18 0,21   

9 10 11 12 13 14 15 16 

O
zn

a
če

n
í 

p
a

tr
a

 

10 0,36 0,29 0,38 0,30 0,37 0,39 0,33 0,34 

9 0,31 0,28 0,33 0,27 0,28 0,39 0,33 0,35 

8 0,31 0,28 0,35 0,26 0,25 0,34 0,33 0,35 

7 0,30 0,28 0,38 0,25 0,24 0,31 0,31 0,31 

6 0,29 0,29 0,34 0,21 0,22 0,30 0,29 0,33 

5 0,24 0,29 0,32 0,20 0,22 0,31 0,28 0,31 

4 0,20 0,30 0,30 0,19 0,22 0,29 0,25 0,29 

3 0,16 0,31 0,27 0,17 0,23 0,24 0,24 0,28 

2 0,16 0,28 0,26 0,19 0,26 0,24 0,22 0,26 

1 0,17 0,25 0,28 0,19 0,26 0,23 0,17 0,23 
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 Numerické hodnoty vlivu drsnosti fasády na interferenční vlivy  

Tabulka 22 doplňuje graf na obrázku 60 o numerické hodnoty vlivu Reynoldsova čísla 

na průměrné součinitele lokálních tlaků po obvodu devátého patra budovy č. 1. 

 

Tab. 22 Vliv Reynoldsova čísla na velikost průměrných součinitelů lokálního tlaku 
  

RE = 57000 RE = 129000 RE = 141000 RE = 154000 
  

Hladký Drsný Hladký Drsný Hladký Drsný Hladký Drsný 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -0,41 0,29 -0,54 0,23 -0,62 0,22 -0,65 0,21 

2 0,53 0,74 0,52 0,73 0,50 0,73 0,49 0,73 

3 0,91 0,95 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

4 0,47 0,53 0,38 0,53 0,38 0,53 0,39 0,54 

5 -0,48 -0,27 -0,83 -0,23 -0,87 -0,23 -0,88 -0,23 

6 -0,92 -0,81 -1,90 -0,81 -2,05 -0,81 -2,10 -0,82 

7 -0,75 -0,73 -1,76 -0,71 -2,03 -0,72 -2,15 -0,72 

8 -0,75 -0,69 -1,19 -0,68 -1,31 -0,68 -1,31 -0,69 

9 -0,75 -0,68 -0,90 -0,66 -0,88 -0,67 -0,81 -0,67 

10 -0,75 -0,67 -0,80 -0,67 -0,78 -0,67 -0,75 -0,67 

11 -0,74 -0,69 -0,74 -0,67 -0,74 -0,67 -0,73 -0,67 

12 -0,77 -0,68 -0,78 -0,67 -0,78 -0,67 -0,75 -0,67 

13 -0,77 -0,67 -0,78 -0,67 -0,77 -0,67 -0,75 -0,67 

14 -0,82 -0,69 -1,09 -0,68 -1,44 -0,68 -1,53 -0,68 

15 -0,83 -0,79 -1,57 -0,78 -2,01 -0,78 -2,13 -0,79 

16 -1,05 -0,63 -1,51 -0,61 -1,72 -0,62 -1,78 -0,62 

 

 

Tabulky 23 až 25 doplňují grafy na obrázcích 61 až 63 o numerické hodnoty průměrných 

lokálních součinitelů tlaků na budovách s hladkou fasádou pro vybrané tři směry větru. Tabulka 

26 doplňuje graf na obrázku 67 o numerické hodnoty průměrných lokálních součinitelů tlaků 

na budovách s reálnou drsností fasády pro směr větru z 345°. 

Grafy rozložení průměrných součinitelů tlaků po obvodu trojic budov s hladkou i drsnou 

fasádou na obrázcích 71 až 75 jsou doplněny numerickými hodnotami v tabulkách 27 až 31. 
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Tab. 23 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 345° 
 

Hladká fasáda, směr větru 345°, patro č. 9 
 

 Trojice budov v interferenci Samostatně stojící budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,69 0,83 0,74 0,79 0,76 0,69 

2 0,91 0,61 0,50 0,86 0,88 0,71 

3 0,20 -0,47 -0,42 -0,02 0,03 -0,04 

4 -0,80 -2,02 -1,35 -1,26 -1,17 -0,94 

5 -0,74 -2,57 -1,23 -1,82 -1,69 -0,90 

6 -0,72 -1,15 -1,24 -1,42 -1,19 -0,90 

7 -0,72 -0,91 -1,22 -0,86 -0,76 -0,89 

8 -0,74 -0,96 -1,22 -0,81 -0,73 -0,90 

9 -0,73 -0,98 -1,18 -0,74 -0,68 -0,91 

10 -0,72 -1,02 -1,21 -0,72 -0,69 -0,92 

11 -0,74 -1,09 -1,25 -0,80 -0,78 -0,93 

12 -0,77 -1,20 -1,28 -0,84 -0,80 -0,92 

13 -0,86 -1,35 -1,27 -0,75 -0,89 -0,93 

14 -0,87 -1,39 -1,48 -1,34 -1,15 -0,95 

15 -1,04 -0,70 -0,67 -1,13 -1,24 -1,06 

16 -0,23 0,26 0,25 -0,06 -0,20 -0,12 

 

 

Tab. 24 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 15° 
 

Hladká fasáda, směr větru 15°, patro č. 9 
 

 Trojice budov v interferenci Samostatně stojící budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,94 0,64 0,29 0,81 0,87 0,62 

2 0,40 -0,15 -0,63 -0,04 0,05 -0,16 

3 -0,55 -1,18 -1,36 -1,04 -0,99 -0,96 

4 -0,83 -1,27 -1,14 -1,12 -0,99 -0,82 

5 -0,77 -1,09 -1,15 -0,96 -0,87 -0,83 

6 -0,78 -1,05 -1,13 -0,84 -0,79 -0,81 

7 -0,77 -1,02 -1,12 -0,81 -0,78 -0,82 

8 -0,75 -0,94 -1,07 -0,74 -0,73 -0,82 

9 -0,79 -0,94 -1,11 -0,72 -0,73 -0,83 

10 -0,83 -0,91 -1,26 -0,80 -0,80 -0,84 

11 -0,83 -1,12 -1,73 -0,85 -0,83 -0,83 

12 -0,82 -2,53 -1,83 -0,96 -0,89 -0,85 

13 -0,82 -2,20 -1,79 -0,68 -1,24 -0,84 

14 -1,00 -0,89 -0,82 -1,00 -1,08 -0,98 

15 -0,24 0,24 0,27 0,02 -0,14 -0,03 

16 0,69 0,82 0,70 0,86 0,81 0,72 
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Tab. 25 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 60° 
 

Hladká fasáda, směr větru 60°, patro č. 9 
 

 Trojice budov v interferenci Samostatně stojící budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -2,14 -1,63 -0,94 -1,29 -1,22 -1,47 

2 -2,15 -1,46 -0,79 -1,04 -1,05 -1,12 

3 -1,84 -0,99 -0,67 -0,84 -0,86 -0,76 

4 -0,89 -0,77 -0,66 -0,81 -0,84 -0,72 

5 -0,78 -0,64 -0,66 -0,73 -0,77 -0,72 

6 -0,77 -0,62 -0,70 -0,72 -0,73 -0,72 

7 -0,81 -0,73 -0,86 -0,83 -0,84 -0,72 

8 -0,89 -0,84 -1,12 -0,87 -0,86 -0,71 

9 -1,05 -1,00 -1,35 -1,07 -0,95 -0,72 

10 -1,23 -1,48 -1,48 -1,32 -1,09 -0,71 

11 -1,24 -1,97 -1,46 -1,29 -1,17 -0,89 

12 -0,19 -1,71 -1,02 -0,27 -0,25 -0,07 

13 0,77 -0,19 0,15 0,81 0,74 0,69 

14 0,79 0,86 0,80 0,87 0,91 0,67 

15 -0,10 0,48 0,36 0,08 0,13 -0,08 

16 -1,26 -0,74 -0,63 -0,98 -0,99 -1,12 

 

 

Tab. 26 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 345° 
 

Drsná fasáda, směr větru 345°, patro č. 9 
 

 Trojice budov v interferenci Samostatně stojící budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,88 0,87 0,88 0,92 0,92 0,91 

2 0,95 0,85 0,95 0,96 0,95 0,87 

3 0,42 0,00 0,42 0,20 0,23 0,15 

4 -0,65 -1,07 -0,65 -0,75 -0,82 -0,69 

5 -0,66 -1,07 -0,66 -0,74 -0,99 -0,96 

6 -0,54 -0,83 -0,54 -0,67 -0,77 -0,77 

7 -0,41 -0,79 -0,41 -0,66 -0,71 -0,73 

8 -0,50 -0,79 -0,50 -0,67 -0,69 -0,72 

9 -0,48 -0,67 -0,48 -0,64 -0,67 -0,73 

10 -0,52 -0,79 -0,52 -0,66 -0,68 -0,74 

11 -0,51 -0,79 -0,51 -0,66 -0,71 -0,73 

12 -0,51 -0,85 -0,51 -0,66 -0,70 -0,73 

13 -0,45 -1,15 -0,45 -0,66 -0,71 -0,75 

14 -0,56 -0,97 -0,56 -0,79 -0,90 -0,93 

15 -0,49 -0,54 -0,49 -0,53 -0,97 -0,70 

16 0,24 0,47 0,24 0,38 0,09 0,33 
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Tab. 27 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 100° 
 

Směr větru 100°, patro č. 9 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -0,92 -0,80 -0,81 -0,50 -0,50 -0,33 

2 -0,83 -0,49 -0,49 -0,49 -0,39 -0,34 

3 -0,74 -0,37 -0,38 -0,50 -0,35 -0,33 

4 -0,72 -0,37 -0,33 -0,52 -0,37 -0,32 

5 -0,85 -0,34 -0,39 -0,56 -0,39 -0,31 

6 -0,91 -0,39 -0,43 -0,57 -0,41 -0,31 

7 -1,08 -0,79 -0,83 -0,44 -0,44 -0,33 

8 -1,44 -1,19 -1,42 -0,57 -0,48 -0,44 

9 -1,61 -0,80 -1,10 -0,66 -0,25 -0,09 

10 -0,88 0,08 -0,06 -0,58 -0,47 0,25 

11 0,22 -0,02 0,57 0,53 -0,56 0,17 

12 0,90 -0,52 0,23 0,95 -0,55 -0,36 

13 0,60 -0,41 -0,25 0,87 -0,57 -0,40 

14 -0,51 -0,19 -0,42 0,05 -0,54 -0,39 

15 -1,32 -0,25 -0,63 -0,60 -0,63 -0,32 

16 -1,15 -0,73 -0,87 -0,56 -0,58 -0,34 

 

 

 

Tab. 28 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 105° 
 

Směr větru 105°, patro č. 9 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -1,10 -0,61 -0,73 -0,43 -0,46 -0,43 

2 -0,88 -0,43 -0,56 -0,41 -0,48 -0,44 

3 -0,75 -0,38 -0,45 -0,43 -0,50 -0,44 

4 -0,67 -0,42 -0,40 -0,45 -0,51 -0,43 

5 -0,73 -0,41 -0,44 -0,47 -0,51 -0,42 

6 -0,81 -0,51 -0,45 -0,47 -0,52 -0,41 

7 -0,92 -0,91 -0,78 -0,35 -0,59 -0,42 

8 -1,28 -1,25 -1,40 -0,49 -0,74 -0,56 

9 -1,51 -0,81 -1,10 -0,58 -0,07 -0,28 

10 -1,06 0,37 0,05 -0,38 -0,26 0,57 

11 0,00 0,32 0,67 0,76 -0,46 0,68 

12 0,82 -0,72 0,07 0,97 -0,46 -0,21 

13 0,73 -1,01 -0,55 0,81 -0,47 -0,61 

14 -0,28 -0,78 -0,68 -0,10 -0,43 -0,46 

15 -1,31 -0,73 -0,73 -0,55 -0,51 -0,42 

16 -1,33 -0,78 -0,80 -0,48 -0,49 -0,42 
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Tab. 29 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 110° 
 

Směr větru 110°, patro č. 9 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -1,18 -0,57 -0,79 -0,43 -0,46 -0,44 

2 -0,85 -0,47 -0,64 -0,40 -0,53 -0,43 

3 -0,78 -0,43 -0,53 -0,49 -0,54 -0,41 

4 -0,69 -0,55 -0,50 -0,58 -0,53 -0,39 

5 -0,66 -0,52 -0,54 -0,59 -0,52 -0,39 

6 -0,74 -0,61 -0,54 -0,58 -0,52 -0,39 

7 -0,89 -0,93 -0,69 -0,46 -0,54 -0,40 

8 -1,25 -1,16 -1,03 -0,62 -0,90 -0,51 

9 -1,50 -0,80 -0,89 -0,72 -0,23 -0,40 

10 -1,23 0,49 0,17 -0,27 0,78 0,68 

11 -0,19 0,72 0,79 0,88 0,86 0,88 

12 0,71 -0,73 0,01 0,99 -0,97 -0,26 

13 0,79 -1,49 -0,80 0,73 -0,72 -0,68 

14 -0,07 -1,29 -0,92 -0,19 -0,48 -0,53 

15 -1,20 -0,99 -0,88 -0,50 -0,49 -0,49 

16 -1,49 -0,79 -0,88 -0,43 -0,46 -0,47 

 

 

 

Tab. 30 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 115° 
 

Směr větru 115°, patro č. 9 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -0,84 -0,82 -0,90 -0,47 -0,48 -0,46 

2 -0,81 -0,63 -0,73 -0,44 -0,50 -0,46 

3 -0,76 -0,54 -0,62 -0,50 -0,52 -0,46 

4 -0,78 -0,60 -0,58 -0,56 -0,52 -0,44 

5 -0,87 -0,52 -0,59 -0,56 -0,51 -0,44 

6 -1,11 -0,53 -0,59 -0,56 -0,51 -0,43 

7 -1,76 -0,60 -0,69 -0,45 -0,53 -0,44 

8 -2,00 -0,68 -0,88 -0,65 -0,93 -0,58 

9 -1,79 -0,50 -0,75 -0,59 -0,28 -0,38 

10 -0,71 0,57 0,27 0,03 0,76 0,67 

11 0,43 0,89 0,83 0,93 0,92 0,90 

12 0,93 -0,50 0,16 0,97 -0,04 0,03 

13 0,41 -1,82 -0,85 0,49 -0,77 -0,75 

14 -0,71 -1,88 -1,10 -0,45 -0,47 -0,54 

15 -1,14 -1,51 -1,04 -0,56 -0,53 -0,49 

16 -1,00 -1,16 -1,00 -0,49 -0,50 -0,48 
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Tab. 31 Průměrné hodnoty součinitele lokálního tlaku pro směr větru 130° 
 

Směr větru 130°, patro č. 9 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -0,80 -0,83 -0,79 -0,53 -0,54 -0,51 

2 -0,84 -0,75 -0,74 -0,51 -0,56 -0,48 

3 -0,89 -0,80 -0,71 -0,55 -0,59 -0,44 

4 -0,99 -0,83 -0,67 -0,57 -0,60 -0,42 

5 -1,49 -0,84 -0,66 -0,58 -0,58 -0,43 

6 -1,83 -0,97 -0,67 -0,60 -0,59 -0,43 

7 -2,17 -1,15 -0,73 -0,60 -0,78 -0,46 

8 -1,67 -1,21 -0,89 -0,55 -1,05 -0,63 

9 -0,65 -0,38 -0,38 0,07 0,09 -0,07 

10 0,46 0,71 0,58 0,79 0,79 0,75 

11 0,93 0,89 0,75 0,97 0,87 0,98 

12 0,49 -0,18 -0,15 0,48 0,05 0,25 

13 -0,51 -1,28 -1,39 -0,19 -0,99 -0,82 

14 -0,87 -1,08 -1,60 -0,79 -0,62 -0,55 

15 -0,79 -0,93 -1,37 -0,56 -0,57 -0,48 

16 -0,81 -0,91 -0,89 -0,55 -0,57 -0,49 

 

 

 

 Obálky aerodynamických součinitelů lokálních tlaků budov 

Obálka maximálních hodnot směrodatné odchylky součinitelů lokálního tlaku ze všech 

natočení a pro všechna měřená patra u trojic budov s hladkou i reálně drsnou fasádou jsou 

numericky vyčísleny v tabulce 32. Tabulky 33 až 34 uvádí numerické hodnoty obálek 

maximálních a minimálních hodnot součinitelů lokálního tlaku ze všech natočení a pro všechna 

měřená patra u trojic budov s hladkou fasádou i reálně drsnou fasádou.  

Tabulky 35 až 37 uvádění hodnoty obálek směrodatných odchylek, maximálních a minimálních 

součinitelů lokálního tlaků pro samostatně stojící jednotlivé budovy s hladkou fasádou i budovy 

s reálnou drsností fasády. 
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Tab. 32 Obálka maximálních hodnot směrodatné odchylky součinitelů lokálního tlaku na 

fasádě trojic budov 
 

Obálka maximálních hodnot směrodatné odchylky 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,35 0,41 0,37 0,21 0,13 0,11 

2 0,42 0,50 0,28 0,25 0,17 0,10 

3 0,55 0,47 0,30 0,23 0,13 0,08 

4 0,44 0,36 0,27 0,12 0,24 0,06 

5 0,46 0,38 0,20 0,17 0,11 0,06 

6 0,54 0,42 0,18 0,28 0,12 0,07 

7 0,45 0,49 0,31 0,27 0,17 0,09 

8 0,29 0,39 0,35 0,18 0,17 0,08 

9 0,38 0,39 0,35 0,12 0,16 0,13 

10 0,34 0,42 0,37 0,13 0,18 0,22 

11 0,34 0,46 0,45 0,09 0,11 0,24 

12 0,54 0,57 0,39 0,06 0,16 0,12 

13 0,37 0,44 0,44 0,07 0,09 0,14 

14 0,35 0,49 0,48 0,07 0,13 0,16 

15 0,36 0,44 0,42 0,09 0,13 0,20 

16 0,38 0,46 0,31 0,10 0,16 0,11 

 

 

Tab. 33 Obálka minimálních součinitelů lokálního tlaku na fasádě trojic budov 
 

Obálka minimálních součinitelů lokálního tlaku 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -2,22 -1,91 -1,75 -1,01 -1,03 -0,97 

2 -2,28 -2,27 -1,63 -1,08 -1,11 -0,97 

3 -2,33 -2,13 -1,68 -1,38 -1,19 -1,06 

4 -2,48 -2,87 -1,72 -1,44 -1,47 -1,12 

5 -2,37 -2,77 -1,46 -1,19 -1,40 -1,22 

6 -2,36 -2,26 -1,48 -1,48 -1,29 -1,13 

7 -2,31 -1,93 -1,37 -1,21 -1,35 -1,00 

8 -2,22 -1,82 -1,66 -1,00 -1,14 -1,00 

9 -1,89 -2,11 -2,00 -1,06 -1,08 -0,96 

10 -1,86 -2,16 -2,17 -1,04 -1,21 -0,94 

11 -2,28 -2,80 -2,06 -1,11 -1,23 -1,04 

12 -2,49 -2,98 -2,05 -1,19 -1,46 -1,13 

13 -2,88 -2,96 -2,14 -1,38 -1,52 -1,10 

14 -2,55 -2,30 -2,12 -1,15 -1,23 -1,05 

15 -2,02 -2,36 -2,03 -1,04 -1,18 -0,94 

16 -1,89 -2,12 -2,15 -1,06 -1,08 -0,94 
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Tab. 34 Obálka maximálních součinitelů lokálního tlaku na fasádě trojic budov 
 

Obálka maximálních součinitelů lokálního tlaku 
 

 Hladká trojice budov Trojice budov s reálnou drsností  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 1,06 0,91 1,04 1,06 0,99 1,03 

2 1,05 0,94 1,04 1,00 0,96 1,02 

3 1,06 0,98 1,04 1,00 0,98 1,04 

4 0,99 1,02 1,03 1,01 1,00 0,97 

5 0,98 0,99 1,01 1,01 1,00 1,03 

6 1,03 0,99 0,98 1,05 1,02 1,03 

7 1,01 0,95 1,03 1,04 1,00 1,04 

8 0,98 0,93 1,04 1,04 1,02 1,04 

9 1,04 0,83 1,03 1,04 0,97 1,07 

10 1,03 0,97 1,04 1,03 1,00 1,05 

11 1,02 1,03 1,06 1,02 0,97 1,06 

12 1,01 0,14 0,46 1,02 0,29 0,29 

13 1,00 0,12 0,37 1,03 0,34 0,55 

14 0,99 0,99 1,04 1,03 0,96 0,99 

15 1,02 0,94 1,03 1,05 0,92 1,02 

16 1,05 0,93 1,03 1,05 0,95 1,00 

 

 

Tab. 35 Obálka maximálních hodnot směrodatné odchylky součinitelů lokálního tlaku na 

fasádě samostatně stojících budov 
 

Obálka maximálních hodnot směrodatné odchylky 
 

 Samostatně stojící hladké budovy Samostatně stojící drsné budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,43 0,42 0,32 0,08 0,05 0,05 

2 0,34 0,38 0,22 0,05 0,06 0,06 

3 0,32 0,30 0,22 0,09 0,09 0,07 

4 0,33 0,28 0,25 0,05 0,09 0,07 

5 0,28 0,31 0,18 0,06 0,05 0,07 

6 0,35 0,33 0,23 0,06 0,06 0,07 

7 0,36 0,34 0,23 0,07 0,08 0,06 

8 0,34 0,46 0,28 0,05 0,06 0,05 

9 0,36 0,41 0,27 0,10 0,05 0,04 

10 0,36 0,36 0,20 0,05 0,06 0,09 

11 0,30 0,31 0,24 0,08 0,09 0,06 

12 0,39 0,45 0,33 0,06 0,07 0,07 

13 0,22 0,39 0,39 0,04 0,05 0,06 

14 0,39 0,36 0,25 0,06 0,07 0,08 

15 0,34 0,39 0,21 0,07 0,08 0,05 

16 0,46 0,40 0,29 0,06 0,07 0,06 
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Tab. 36 Obálka minimálních součinitelů lokálního tlaku na fasádě samostatně stojících budov 
 

Obálka minimálních součinitelů lokálního tlaku 
 

 Samostatně stojící hladké budovy Samostatně stojící drsné budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 -2,17 -2,00 -1,97 -1,25 -1,12 -0,89 

2 -2,18 -1,92 -1,66 -1,19 -1,09 -0,82 

3 -2,08 -1,83 -1,25 -1,09 -0,97 -0,98 

4 -2,10 -1,81 -1,30 -1,09 -1,07 -1,03 

5 -2,13 -2,34 -1,10 -1,10 -1,04 -0,99 

6 -1,93 -2,03 -1,78 -1,25 -1,03 -0,94 

7 -1,96 -1,62 -1,50 -0,96 -1,17 -0,93 

8 -2,14 -1,91 -1,51 -1,18 -1,10 -0,91 

9 -1,90 -1,85 -1,91 -1,23 -1,11 -0,89 

10 -1,98 -1,95 -1,77 -1,20 -1,08 -0,95 

11 -2,10 -1,89 -1,65 -1,14 -1,01 -0,95 

12 -1,97 -2,05 -1,67 -1,09 -1,11 -0,94 

13 -1,86 -2,40 -1,81 -1,16 -1,11 -0,84 

14 -2,10 -2,11 -1,83 -1,24 -1,01 -0,97 

15 -1,86 -2,02 -1,51 -1,07 -1,06 -0,87 

16 -2,07 -1,88 -1,48 -1,20 -1,22 -0,88 

 

 

Tab. 37 Obálka maximálních součinitelů lokálního tlaku na fasádě samostatně stojících budov 
 

Obálka maximálních součinitelů lokálního tlaku 
 

 Samostatně stojící hladké budovy Samostatně stojící drsné budovy  
 Budova 1 Budova 2 Budova 3 Budova 1 Budova 2 Budova 3 

O
zn

a
če

n
í 

b
o

d
ů

 n
a

 f
a

sá
d

ě
 

1 0,95 0,91 0,92 0,98 1,05 1,03 

2 0,94 0,94 0,95 1,03 1,00 1,01 

3 1,02 0,97 1,04 1,01 0,98 1,05 

4 0,96 0,95 0,96 0,99 0,95 0,98 

5 0,92 0,88 0,96 1,00 0,94 1,04 

6 0,94 0,92 0,91 0,99 0,98 1,01 

7 1,03 1,01 1,05 1,02 0,97 1,07 

8 1,01 0,96 1,00 1,04 1,01 1,06 

9 0,99 0,89 0,90 1,03 0,96 1,01 

10 0,89 0,90 0,95 0,98 0,98 1,01 

11 0,99 0,99 1,03 0,98 0,94 1,06 

12 0,90 0,90 0,98 0,99 0,93 1,01 

13 0,91 0,88 0,89 1,01 0,92 0,98 

14 0,96 0,97 0,91 1,00 1,01 1,00 

15 1,03 1,02 1,04 1,03 1,02 1,04 

16 0,98 0,96 1,02 1,04 1,00 1,05 

 


