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Tématem disertace je problematika větrání ulic - kaňonů sevřených rovnoběžnými 

řadami domů v městské zástavbě a znečišťovaných různými zdroji - převážně automobily. 

Cílem je přispět k pochopení souvislosti dynamiky proudění s větráním v příčně ofukovaných 

uličních kaňonech. Jedná se tedy o velmi aktuální a stále významnější problém pro život ve 

velkých městech a pro stanovení správné koncepce jejich rozvoje. 

Předložená disertace sestává z formálních náležitostí, seznamu symbolů a zkratek, 

obsahu a vlastního textu rozčleněného do 15 odstavců včetně úvodu a konečných závěrů, 

dodatku a seznamu literatury. Posuzovaný výtisk má celkem 220 stran, z toho je 12 

úvodních, označených římskými číslicemi, a zbytek je text proložený 140 obrázky a 26 

tabulkami. K práci je rovněž připojeno CD se dvěma video záznamy. Práce je ukončena 

seznamem citací, který má 151 položek (74x do konce roku 2000 a 18x po roce 2011) z toho 

10x je citována autorka aj. Na velkém objemu disertace se podílí zhruba třetinou shrnutí 

stavu poznání a až zbytečně podrobné popisy a výklady metod měření a postupů zpracování 

výsledků experimentů. 

Často se vyskytující uspořádání domů a ulic ve městech, v rovnoběžných řadách domů 

a ulic, které se podobají kaňonům, vybrala Mgr. Kellnerové za předmět výzkumu s cílem 

shromáždit experimentální materiál pro zpřesnění představ o větrání prachu a exhalací 

z takových ulic. Zvolila pro odvětrání nejméně příznivý případ kolmého obtékání řad domů a 

vybrala uspořádání stejné výšky domů a šířky ulice. Tím upřesnila charakter proudění uvnitř 

kaňonů-ulic , tj. složité turbulentní proudění (complex turbulent flow) s jedním dominantním 

recirkulačním vírem. Volbou dvou tvarů střech domů: špičatý-sedlová střecha nebo plochá 

střecha si otevřela možnost posuzovat vliv tvaru střechy na větrání ulic (tj. vliv způsobu 

odtržení proudění na vrcholu střechy). Mgr. Kellnerová využila pro uspořádání experimentů 

velmi účelně zařízení Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. tj. odsávaný aerodynamický tunel 

pro výzkum environmentálních problémů (s průřezy a délkou: 1.5m x 1.5m x 20m), výtlačný 

aerodynamický tunel (0.25m x 0.25m x 3m) laboratoře turbulence a měřící systémy LDA, CTA 

a PIV.  

Při programování experimentu a následné analýze výsledků se autorka inspirovala 

pokroky ve výzkumu turbulentních mezních vrstev, zejména koherentními pohyby a zavádí je 

do svého vyšetřování modelované meteorologické mezní vrstvy. Při detekci koherentních 

jevů aplikuje kvadrantovou a waveletovou analýzu, Fourierovu transformaci, ortogonální 

dekompozici a detekci jader vírů. Vychází z předpokladu, že koherentní pohyby, nositelé 

převážné části kinetické energie turbulence jsou hlavním mechanismem, který se zaslouží o 



odvětrání ulic. Je známo, že metoda měření PIV značně urychlila a prohloubila poznání 

koherentních pohybů v turbulentních mezních vrstvách. Přirozeně měla Mgr. Kellnerová 

zájem tuto metodu využít také pro vyšetřování modelované atmosférické mezní vrstvy. 

Protože nebylo možné měření PIV uspořádat ve velkém aerodynamickém tunelu (1.5m x 

1.5m) v Novém Kníně, odvážně se rozhodla pro experimenty s geometricky stejným 

modelem řad ulic a domů ve výtlačném aerodynamickém tunelu (0.25m x 0.25m), který 

v disertaci nazývá channel. (Pozn.: délky měřících prostorů tunelů, vyjádřené v počtu 

hydraulických průměrů kanálů, jsou 13.3 resp. 12.) Kvalitativně se experimentální 

uspořádání v těchto aerodynamických tunelech lišila v rozdílných objemových rychlostech na 

vstupu a aerodynamických ucpáních měřícího prostoru; rychlost U0 = 3m/s resp. 3 procenta 

pro environmentální aerodynamický tunel a U0 = 5m/s resp. 20 procent pro kanál - výtlačný 

aerodynamický tunel. Rozdíly velikostí Reynoldsova čísla modelů ještě dále vzrostly 

následkem velkého aerodynamického ucpání kanálu. Maxima na příčných profilech podélné 

složky rychlosti v kanálu vzrostla na 7.1m/s cca 1.4U0 resp. 7.6m/s cca 1.5U0 pro modely 

domů s plochou resp. sedlovou střechou. Další, méně závažné odlišnosti jsou rozdílný počet 

řad kaňonů proti proudu od vyšetřované oblasti, 32 resp. 10 a efekt bočních stěn. Porovnání 

obou mezních vrstev v 9. Kapitole prokazuje rozdíly, zejména se liší pole středního proudění, 

v  předpokládaném okolí vrstvy míšení (např. Figure 9.1, vpravo – derivace dU/dz). Přesto 

můžeme očekávat kvalitativní shodu v dynamice proudění v obou experimentálních 

uspořádáních s vědomím, že odtržení na hranách obtékaných těles je zpravidla málo závislé 

na Re-čísle a že produkce turbulence pohyby velkých měřítek přímo neovlivní. 

Zde se již zřetelně projevily rozdíly v obtékání řad ulic – kaňonů mezi domy s plochou 

nebo sedlovou střechou. Kvadrantovou analýzou a dalšími výše zmíněnými postupy Mgr. 

Kellnerová dále přesvědčivě ukazuje velmi významný vliv tvaru střechy domů na turbulentní 

přenos hybnosti. Odtud je oprávněné usuzovat na dopad rozdílů pohybů velkých měřítek na 

ventilaci ulic-kaňonů. Tento výsledek je hlavní přínos disertace.  

Dále uvedené výsledky potvrzují, Mgr. Kellnerová si dobře osvojila experimentování 

nejrozšířenějšími a nejpřínosnějšími měřícími systémy a tvůrčím způsobem zvládla 

vyhodnocování výsledků měření. Velmi podrobně, z různých úhlů pohledu autorka 

analyzovala výsledky měření a shromáždila původní poznatky o koherentních strukturách 

(dále o událostech) zejména proniknutí-sweep nebo vypuzení-ejection v modelech proudění 

uličními - kaňony. Toto je další přínos disertace. 

Dílčí výsledky publikovala Mgr. Kellnerová jako hlavní autorka resp. spoluautorka 

v řadě článků a ve sbornících konferencí. Podle Databáze ASEP to je od roku 2009 celkem 36 

položek a z toho pět článků se součtem IF 3.07. Výsledky práce tak úspěšně obstály i před 

mezinárodní kritikou. Podle názoru oponenta je jen škoda, že Mgr. Kellnerová nevěnovala 

stejně velkou pozornost časově střednímu poli proudění jako koherentním pohybům v řezu 

ulicí – kaňonem a okolí. Fyzikální interpretace výsledků by potom byla snadnější a 

průkaznější než když ji musíme hlavně opírat o video záznamy. 



Ke kvalitě formálního zpracování disertace na 230 stranách včetně titulního listu je 

obtížné hledat vlídná slova krátce po dočtení. Výtky si zaslouží zbytečně podrobné, 

učebnicové výklady střídající se s jen letmým naznačením způsobu určení důležitých 

charakteristik (např. Table 7.5a, b), cca 31 používaných zkratek a pravděpodobně (oponent 

není znalec angličtiny) také gramatické chyby. Pochvalu si zaslouží logické členění do kapitol 

a odstavců a zařazení dílčích závěrů na konci výsledkových kapitol 7 až 14. Další předností 

jsou srozumitelné obrázky, úhledná úprava textu a složení citací. 

K obhajobě mám otázky: 

1. Jak byly odvozeny údaje Table 7.5a,b? 

2. Jak byly přepočítány výsledky na full skále viz Fig. 7.7, 7.8, 7.9? 

3. Není chyba ve Fig. 9.1, vpravo při přepočtu profilů označených Tunnel LDA? 

4. Jak jsou definované kvality drsnosti rough a very rough? Je v tom nějaká 

souvislost s klasifikacemi hydraulicky hladký, přechodově drsný a úplně drsný? 

 

Závěr 

Posuzovaná disertační práce je věnována velmi aktuálnímu a stále významnějšímu 

problému větrání uličních kaňonů v městských aglomeracích. Dosažené výsledky naznačují 

možnost ovlivňování tohoto procesu tvarováním střech a změnou poměru výšky domu 

k šířce ulice. Řešení probíhalo na vysoké odborné úrovni s použitím metod a aparatur 

světové úrovně. Mgr. Radka Kellnerová prokázala schopnost samostatně řešit vědecký 

problém, potvrdila schopnosti k samostatné tvořivé práci a dosáhla původních vědeckých 

poznatků, které dobře obstály i v mezinárodní kritice.  

Doporučuji proto disertační práci k obhajobě. 

 

V Praze, 25. července 2014 
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