ÚSTAV PRO HYDRODYNAMIKU
Akademie věd České republiky

Roční zpráva za rok 2005
Název pracoviště: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
Adresa jeho sídla: Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
IČ: 67985874
Telefon: 233 109 011
Fax:
233 324 361
Adresa elektronické pošty: ih@ih.cas.cz
Internetové stránky: www.ih.cas.cz
Způsob zřízení: Na základě zákona č. 283/1992 Sb. o Akademii věd ČR
Název zřizovatele: Akademie věd ČR
Organizační struktura zpracovatele k 31. 12. hodnoceného roku:
Statutárním orgánem ústavu je ředitel. Dalším orgánem ústavu je vědecká rada,
jejíž postavení a úloha je upravena ve stanovách AV ČR. Ředitelem ústavu je
jmenován zástupce ředitele, vědecký tajemník, jehož úkolem je pomáhat řediteli při
zajišťování vědecko-výzkumné činnosti, dále je ustanovena ústavní rada jako
poradní orgán ředitele ústavu.
Ústav je rozčleněn na dvě vědecká oddělení – VO 1 Mechanika tekutin a
dispersních soustav, VO 2 Hydrologie a životní prostředí, jehož součástí je
odloučené terénní pracoviště Nový Dvůr a odloučené pracoviště Brno a oddělení
správy a služeb, které zajišťuje chod ústavu po stránce ekonomické, správní,
provozní a technické.
Stručný přehled hlavní činnosti:
Řešené úkoly tématicky pokrývaly výzkumné směry jmenovitě uvedené ve
zřizovací listině ÚH AV ČR, a to zejména mechaniku tekutin a disperzních soustav,
reologii, hydrodynamiku biosféry, hydrologii, vodní hospodářství, stavební a strojní
inženýrství a ochranu životního prostředí. Hlavní metodou bádání byl teoretický,
experimentální a numerický výzkum, na němž se podílelo 27 vědeckých a 21
odborných pracovníků ústavu s VŠ vzděláním.
Základní personální údaje:
Název zpracovatele:

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Základní personální údaje
1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby)
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%

muži
9
1
13
12
17
52
67,5

ženy
7
4
3
5
6
25
32,5

celkem
0
16
5
16
17
23
77
100,0

%
0,0
20,8
6,5
20,8
22,1
29,9
100,0
x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2005 (fyzické osoby)
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

celkem
1
2
2
1
1
4
14
25

5
3
2
5
37
52

%

1
7
2
4
3
9
51
77

1,3
9,1
2,6
5,2
3,9
11,7
66,2
100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech za rok 2005 (Kč)

průměrný hrubý měsíční plat

celkem
26 414

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce
2005
Počet
nástupy
odchody

10
2

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2005
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

Počet

%
33
7
7
7
23
77

42,9
9,1
9,1
9,1
29,9
100,0

6. Jazykové znalosti zaměstnanců
Počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvalifikační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
další jazyky
celkem

0

0

0

celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa
0
0
0
0
0
0

Údaje o majetku:
Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2005 – 5 369 tis. Kč (software)
DHM k 31. 12. 2005 – 95 047 tis. Kč, z toho nemovitý: pozemky – 25 334 tis. Kč,
budovy – stavby – 8 855 tis. Kč, movitý včetně drobného (stroje, přístroje, výpočetní
technika, dopravní prostředky) – 60 857 tis. Kč

Údaje o jeho využití: Nemovitý majetek slouží k realizaci hlavní činnosti tj. vývoji.
Jedna nevyužitá budova (bývalá trafostanice) byla pronajata a nájemce po stavební
úpravě na své náklady ji využívá od r. 1998 jako prodejnu autopříslušenství a sklad.
Movitý majetek slouží především k realizaci výzkumu. Jedná se např. o automatickou
meteorologickou stanici využívanou pro kontinuální měření hydrologických dat;
analyzér organického uhlíku využíváný při výzkumu zaměřeném na úpravu vod
s obsahem přirozených organických látek; kapalinový chromatograf využívaný
k analýzám obsahu a odstranitelnosti specifických organických látek při řešení
výzkumu vlivu těchto látek na úpravu vody; o výpočetní systém IBM využívaný
k vývoji a aplikaci numerických metod v mechanice tekutin.
Účetní metoda odpisování: rovnoměrné odpisování majetku.
Celkové pohledávky: 148 tis. Kč, z toho půjčky FKSP 111 tis. Kč, za odběrateli 33 tis.
Kč, ostatní 5 tis. Kč
Celkové závazky: 1 820 tis. Kč, z toho zaměstnanci 1 010 tis. Kč, sociální a zdravotní
pojištění 562 tis. Kč, daň ze mzdy 182 tis. Kč, 67 tis. Kč DPH
Celková hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti: 13 tis. Kč – leden 2006, 20 tis. Kč –
právní vymáhání - nedobytná pohledávka
Celková hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů: 20 tis. Kč
Celková hodnota odepsaných pohledávek: 0
Roční účetní závěrka: viz příloha č.1
Vyhodnocení údajů o výnosech:
Institucionální výnosy (výzkumný záměr):
26 599 tis. Kč
Rezervní fond (daňová úspora):
79 tis. Kč
Grantové projekty GA AV ČR
4 259 tis. Kč
Projekty podpory cíleného výzkumu a vývoje (GA AV ČR) 1 145 tis. Kč
Grantové projekt GA ČR:
6 035 tis. Kč
Ostatní projekty ústř. org.
431 tis. Kč
Projekt 6. RP EU
301 tis. Kč
Prodej časopisu a sborníku
26 tis. Kč
Zakázky hlavní činnosti
358 tis. Kč
Nájemné
116 tis. Kč
Ostatní výnosy
12 tis. Kč
Výnosy celkem
39 361 tis. Kč
Podíl státního rozpočtu na financování činností zpracovatele: 97,73 %
Rozbor čerpání mzdových prostředků
a) Závazný ukazatel – limit prostředků na platy institucionální 15 498 tis. Kč a OON
46 tis. Kč, na platy projektů výzkumu a vývoje AV ČR 1 522 tis. Kč a OON 148 tis.
Kč
b) Skutečné čerpání prostředků na platy a OON bylo v souladu se stanovenými
limity, fond odměn nebyl čerpán.
c)
Rozbor čerpání mzdových prostředků za rok 2005
1. Porovnání závazného ukazatele (limitu) mzdových prostředků a skutečného čerpání
za rok 2005

Ukazatel
závazný ukazatel (limit)
skutečnost za rok 2005
z toho mimorozpočtové prostředky
z toho fond odměn

Prostředky
na platy
tis. Kč
17 020
19 184,84
2 164,84
0

Ostatní osobní
náklady (OON)
tis. Kč
194
497
303
0

2. Členění mzdových prostředků podle zdrojů (článků) za rok 2005

Článek - zdroj prostředků
0 - Dary a ostat. prostředky rezervního fondu mimorozpočtové
1 - Granty Grantové agentury AV ČR - účelové
2 - Zahraniční granty - mimorozpočtové
3 - Granty GA ČR - mimorozpočtové
4 - Projekty ost. poskytovatelů - mimorozpočtové
5 - Tématický program NPV Informační společnost účelové
6 - Program podp.cíl.výzk.a vývoje a Program podp.projektů
cíl.výzk. - účelové
7 - Zakázky hlavní činnosti - mimorozpočtové
Institucionální prostředky
Celkem

Platy
tis. Kč

OON
tis. Kč

1 166
76, 84
1 950
118

118
0
245
45

356
20
15 498

30
13
46

19 184, 84

497

3. Členění mzdové prostředky podle zdrojů za rok
2005
Mzdové prostředky
institucionální
účelové (kapitola AV- čl.1, 5 a 6)
mimorozpočtové (čl. 3 a 4)
ostatní mimorozpočtové vč. jiné činnosti (čl. 0, 2 a 7)

tis. Kč

%
15 544
1 670
2 358
109, 84

79,0
8,5
12,0
0,6

19 681, 84

100,0

z toho jiná činnost

Mzdové prostředky celkem

0,0

4. Vyplacené platy celkem za rok 2005 v členění podle složek platu
Složka platu
platové tarify
příplatky za vedení
zvláštní příplatky
ostatní složky platu
náhrady platu
osobní příplatky
odměny
Platy celkem

tis. Kč

%
10 783
214

199
1 709
290
5 989,84
19 184,84

56,2
1,1
0,0
1,0
8,9
1,5
31,2
100,0

tis. Kč
497

%
100,0

5. Vyplacené OON celkem za rok 2005

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
autorské honoráře, odměny ze soutěží, odměny za vynálezy
a zlepš. návrhy
odstupné
náležitosti osob vykon. základní (náhradní) vojenskou
službu
OON celkem

0,0
0,0
497

0,0
100,0

6. Průměrné měsíční výdělky podle kategorií zaměstnanců v r. 2005

Kategorie zaměstnanců
vědecký pracovník (s atestací, kat. 1)
odborný pracovník VaV s VŠ (kat. 2)
odborný pracovník s VŠ (kat. 3)
odborný pracovník s SŠ a VOŠ (kat. 4)
odborný pracovník s VaV s SŠ a VOŠ (kat. 5)
technicko-hospodářský pracovník (kat. 7)
dělník (kat. 8)
provozní pracovník (kat. 9)
Celkem

Průměrný přepočt.
Průměr. měsíční
počet zaměstnanců
výdělek v Kč
21
39 716
13
25 428
3
27 460
4
17 680
6
5
9
61

17 174
17 190
11 322
26 414

Náklady na výzkum a vývoj: 39 172 tis. Kč
Počty realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze
státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů:
V roce 2005 ústav řešil 1 výzkumný záměr, 14 výzkumných projektů s finanční
podporou GA ČR, 12 standardních badatelských projektů s podporou GA AV ČR, 2
projekty v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje, 2 projekty v rámci
programu Tandem (MPO). Dále řešil 1 grantový projekt v rámci EU a 5 projektů
mezinárodní spolupráce (Friend; Universita v Nancy; IHM NAS Kiev; TU Delft;
Chalmers University Göteborg). Ústav rovněž řešil a koordinoval společný projekt
ústavů AV ČR a Sdružení Orlice: “Ochrana krajiny v povodí Divoké a Tiché Orlice“.
Výsledky vědecké činnosti se uplatnily při řešení 11 úkolů aplikovaného výzkumu
realizovaných formou hospodářských smluv včetně činnosti laboratoře
akreditované pro viskosimetrická a reometrická měření.
Přínos jejich realizace:
Byla vypracována metodika kvalitativní a kvantitativní analýzy metabolických a
rozkladných produktů řas a sinic s ohledem na agregaci těchto látek při úpravě
pitné vody. Dále byla rozpracována metoda afinitní chromatografie pro účely
identifikace látek inhibujících destabilizační a agregační procesy při úpravě vody.
V rámci výzkumu vlivu intenzity a doby míchání při úpravě pitné vody byla
prokázána existence „optimálních“ gradientů rychlosti v závislosti na charakteru
adhezních sil daných fyzikálněchemickými vlastnostmi znečišťujících příměsí. Bylo
prokázáno, že z hlediska separačních vlastností vznikajících agregátů je výhodná
aplikace vyšších gradientu rychlosti (G 150s-1), než jsou obvykle aplikovány v
provozech.
V povodí Malše byly provedeny simulace modelem HSPF s ohledem na funkci
vegetačního krytu při formování odtoku. Byly odvozeny parametry modelu týkající
se porostních poměrů a implementovány na rozsáhlejší povodí horní Vltavy.
Nespojitá Galerkinova metoda byla úspěšně aplikována na rovnice mělké vody ve
dvou dimenzích a experimentálně verifikována pro určení tvaru hladiny při
nadkritickém obtékání překážek.
Na bázi metody konečných objemů byl sestaven a na fyzikálním modelu odladěn
výpočetní postup pro určení průběhu hladin neustáleného proudění v korytech s
libovolným tvarem příčného profilu.
Byl navržen časově závislý vazko-vazkoplastický model nenewtonských látek
zohledňující např. proces stárnutí vysoce zahuštěných emulsí, tj. umožňující spojitý
přechod od výchozího stavu, který je modelován čistě vazkým modelem, až po
limitní stav charakterizovaný existencí meze kluzu.
Byl presentován empirický model nenewtonských látek umožňující popis
nemonotónního průběhu viskozity v závislosti na smykovém napětí či rychlosti

deformace a zároveň respektující případné vazkoplastické chování zkoumaných
materiálů.
Metodou trojné dekompozice lokálního pohybu v okolí bodu bylo analyzováno
quasi-2D rychlostní pole v řezových rovinách určitého typu 3D proudění. Danou
metodou byl stanoven univerzální vírový charakter dvojnásobného zatopeného
proudového paprsku v příčném unášivém proudění, který prakticky nezávisí na úhlu
náběhu unášivého proudění.
V povodí Kremžského potoka byl implementován srážko-odtokový model HEC-1
a 1D hydraulický model neustáleného proudění v říčních korytech UNET.
Pozornost byla věnována vlivu Manningova drsnostního součinitele na proudění v
pásmu inundace.
V návaznosti na 3D model saltačního pohybu kulovité částice v otevřeném kanále
byl vypracován 2D matematický a numerický model saltačního pohybu eliptické
částice a stanovena závislost koeficientu Magnusovy síly na tvaru částice.
Experimentálně byl stanoven vliv přítomnosti hrubé frakce (ložový popel) a
chemických aditiv v zahuštěných jemnozrnných suspenzích (voda – fluidní úletový
popílek) na snížení zdánlivé viskozity a hranici přechodu do turbulentního proudění.
Teoretický formalismus vycházející z teorie racionální termodynamiky byl doplněn
koncepcí kooperativní změny konfigurace makromolekul a použit pro popis změn
objemu, teplotní roztažnosti a teplotní kapacity amorfního PMMA při přechodu ze
skla do taveniny.
Byla nadefinována batymetrie nádrží na Vltavské kaskádě (Štěchovice –
Hněvkovice) a proveden kontinuální sběr hydrologických a meteorologických dat a
údajů o kvalitě vody v přítocích na uvedeném úseku. Z těchto údajů byl poté
nadefinován matematický popis kaskády nádrží pro model CE-QUAL-W2, byla
provedena kalibrace a validace modelu na datech z let 1960-1990. Aplikačním
výstupem je např. studie vlivu JE Temelín na vývoj teplotního profilu v jednotlivých
nádržích zmíněné kaskády.
Byla provedena kalibrace srážko-odtokového modelu SAC-SMA pro nepřímou
validaci staničního generátoru meteorologických veličin. Ta bude využita pro
scénářové studie vlivu globálního oteplování a pro doplňování neúplných či
chybějících časových řad jednotlivých veličin na jednotlivých stanicích.
Byl studován vliv micelárních aditiv (CTAB, CTAC, Arquad S50) na snižování
místních ztrát za trubními singularitami. Zatímco všechna testovaná aditiva vykazují
přibližně stejnou schopnost snižovat třecí ztráty v přímé trubce bez singularit, v
případě místních ztrát bylo snížení zjištěno pouze u Arquadu S50.
Byla studována regularita slabých řešení Navierových-Stokesových rovnic v okolí
hranice libovolné hladké omezené 3D oblasti. Za předpokladu lokální platnosti
Prodiových-Serrinových podmínek bylo ukázáno, že řešení je časoprostorově
omezené a Hölderovsky spojité v prostorových proměnných. Tímto je rozšířen
výsledek dříve známý v literatuře pouze pro vnitřek dané oblasti nebo pro případ
rovné hranice.
Monitoring a vyhodnocení vodního a teplotního režimu v experimentálních
povodích lišících se vegetačním krytem v podmínkách měnícího se životního
prostředí prokázal, že homeostatickým mechanismem, který vyrovnává režim
srážek a odtoků, je retence vody v povodí a transpirace rostlin ve vegetační
sezóně.
Pro terénní výzkum časoprostorové variability infiltračních charakteristik půdy byly
aplikovány geofyzikální metody pomocí pulzní reflektometrie TDR a odporové
tomografie pro sledování změn půdní vlhkosti v okolí čela zvlhčení.
Monitoringem a modelováním depozice vody z mlhy a nízké oblačnosti byl
prokázán význam tohoto transportního mechanismu na vodní a látkovou bilanci
horského povodí. Pozornost byla zaměřena na rozdělení listové plochy rostlinného
porostu a transpiraci horní a spodní části vegetačního porostu.

U vybraných potravinářských vícefázových disperzních systémů (dresinky a
Yofresh) byly zjištěny těsné funkční závislosti mezi komplexními reologickými
parametry, stanovenými instrumentálně metodou rotační-reometrie a texturními
ukazateli, stanovenými sensoricky.
Byly získány mapy prostorového rozložení koncentrací znečišťující látky nad
reliéfem intravilánu města Jablonného nad Orlicí. Ty se staly podkladem pro
diskuze posuzující účinnost plynofikace města při zlepšování kvality ovzduší ve
vztahu ke Státnímu fondu životního prostředí.
Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo
na jejich pořádání: 405 tis. Kč
Náklady na zahraniční služební cesty činily 1 234 tis. Kč a zhodnocení jejich přínosů
pro činnost zpracovatele:
V roce 2005 uskutečnili pracovníci ústavu celkem 55 zahraničních cest, z nichž
část byla realizována v rámci mezinárodních kongresů a konferencí, na kterých
byly prezentovány původní vědecké práce (např. 2nd Annual European Rheology
Conference, European Geosciences Union – General Assembly 2005, IWA-Particle
Separation 2005, IWA-Leading Edge on Treatment Technologies, VI. International
Coference on Headwatercontrol – Hydrology, Ecology and Water Resources in
Headwaters, Polymer Processing Society Meeting 21, 4th Pacific Rim Conference
on Rheology, Physmod 2005, 10th National Congress on Theoretical and Applied
Mechanics, HEFAT 2005, XXXI. IAHR Congress, Forest Impact on Hydrological
Processes and Soil Erosion, 4th International Symposium on Undrground Freight
Transport). Část zahraničních cest byla věnována spolupráci se zahraničními
institucemi a koordinaci v rámci mezinárodních projektů a bilaterálních dohod.
Zlepšený hospodářský výsledek činil po zdanění 189 tis. Kč a byl dosažen nižšími
náklady na zakázky hlavní činnosti.

Příloha č.1 Roční účetní závěrka

