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Tato bakalářská práce se zabývá hydraulickou analýzou stávajícího 

vodovodního přiváděcího řadu z vodojemu Kasárna u Znojma do vodojemu 

Kravsko. Struktura práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. 

V teoretické části jsou nastíněny používané postupy, principy a dostupné 

softwarové programy. Důraz je kladen především na software EPANET 2.0, 

který byl použit pro hydraulickou analýzu. V praktické části se práce zabývá 

popisem zájmové lokality, terénním průzkumem a následně průběhem 

měrné kampaně a sestavením hydraulického modelu v programu EPANET 

2.0. Poslední část popisuje vyhodnocení provedené hydraulické analýzy 

a návrh renovace přiváděcího řadu. 

 

Hydraulická analýza, kalibrace, verifikace, vodovodní přiváděcí řad, sanační 

technologie 

 

This thesis provides hydraulic analysis of an existing water supply pipeline 

from Kasárna reservoir to Kravsko reservoir near Znojmo. The thesis 

structure is divided into two parts – the first is theoretical, the second part is 

a practical research. The theoretical part outlines currently used 

procedures, principles and available software programs. Thesis 

concentrates on a software called EPANET 2.0 which is also used for 

hydraulic analysis. In the research part, the thesis offers a description of the 

chosen site, a field survey followed by the process of assessment and 

a construction of a hydraulic model by the EPANET 2.0 software. The final 

part evaluates performed hydraulic analysis and proposes concepts for 

water supply pipeline renovation. 

 

Hydraulic analysis, calibration, verification, water supply pipeline, 

rehabilitation technology 
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1  ÚVOD 

Pro pochopení základních principů matematického modelování vodovodní sítě je 

vhodné nastínit historii matematického modelování, na kterém je hydraulická analýza 

postavena. Historie matematického modelování se datuje k počátku 20. století, kdy 

v tomto odvětví došlo k průlomu a bylo dosaženo schopnosti analytického řešeních 

základních rovnic ustáleného rovnoměrného proudění. Avšak využití těchto znalostí 

bylo značně omezené. K velkému rozvoji v oboru matematického modelování dochází 

až počátkem 70. let 20. století nástupem a prudkým rozvojem výpočetní techniky. 

V téže době vystupují do popředí vládní organizace, např. americká EPA (Agentura pro 

ochranu životního prostředí), s programem na podporu počítačových modelů. K širšímu 

využití matematických modelů, v oboru vodního hospodářství, dochází až počátkem 90. 

let 20. století nástupem osobních počítačů. Jedním uživatelsky přívětivým programem, 

vzniklým v této době, je softwarový nástroj QUAL2E, který umožňuje simulovat až 15 

jakostních ukazatelů v proudících tocích. Dnes již existuje široké portfolio 

softwarových produktů. [1] 

Matematického modelování se v dnešní době využívá v široké škále vědních disciplín. 

Postupem času se staly téměř nezbytnou součástí pro vyhodnocování různých jevů, 

předvídání procesů a simulaci situací v oborech jako je fyzika, ekonomie, stavebnictví, 

strojírenství, lékařství, biologie, sociální vědy apod. S jejich použití dokážeme lépe 

popsat a porozumět modelované situace, či předpovídat změny jejich chování 

v budoucnosti, vlivem proměn různých ovlivňujících parametrů. Matematické 

modelování může systematicky doplňovat již vzniklé experimenty, a napomoci 

tak lepším výsledkům, nebo je přímo nahradit v případě neproveditelnosti experimentu 

v realitě. Můžeme si ho představit jako rozcestník různých věd, a to především díky 

použití různých odvětví matematiky, jako je např. matematická analýza, geometrie, 

algebra, numerická matematika. Tato různá odvětví matematiky jsou následně 

aplikována ve specifických vědních oborech. [1], [2], [3] 

V současné době se využívá matematického modelování hojně také v oboru vodního 

hospodářství, kde matematický model může sloužit např. pro návrh nové vodovodní 

sítě, k rekonstrukci již stávající sítě, sledování kvality pitné vody v systému, simulaci 

poruch na vodovodních řadech, odstávek dodávky vody nebo také simulaci možných 

přírodních katastrof. Při rekonstrukci stávající sítě, je vhodné porovnat výstupy 

z modelu s reálnou situací na síti, což nemusí být v některých případech jednoduché, 

kvůli nutnosti použití velkého množství měřící techniky. Porovnáním modelové situace 

s reálnou předlohou však docílíme přesnějších výsledků. Na základě reálně naměřených 

hodnot je výsledný model kalibrován a následně verifikován. Ve vodním hospodářství 

rozvojem matematického modelování vznikla pestrá řada softwarových prostředků, jako 

je EPANET 2.0, WaterCAD, MikeNet apod. 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je hydraulická analýza stávajícího vodovodního 

přiváděcího řadu z vodojemu Kasárna do vodojemu Kravsko. Byly simulovány vybrané 
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zatěžovací stavy, které jsou charakteristické pro hydraulický režim přivaděče. Na 

základě měrné kampaně a terénních prohlídek byl vytvořen hydraulický model, který 

byl následně verifikován a kalibrován. Sestavení modelu proběhlo v simulačním 

softwaru EPANET 2.0. Výsledkem práce je vyhodnocení verifikovaného modelu, návrh 

opatření pro sanaci, porovnání jednotlivých způsobů z hydraulického a rovněž 

ekonomického hlediska. 
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2  MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VODOVODNÍ 

SÍTĚ 

Matematický model je systém rovnic a proměnných, kterými je popsána určitá situace. 

Množinou proměnných může být např. celé nebo reálné číslo a na druhé straně pod 

systémem rovnic se může skrývat např. zákon zachování mechanické energie pro 

ustálené proudění - Bernoulliho rovnice. [2] 

Ve vodním hospodářství se pro matematické modelování vodovodní sítě používá 

především hydraulické analýzy. Výsledkem takového modelování je přehled informací 

o tlakových a průtokových poměrech na vodovodní síti. Tyto získané informace mohou 

sloužit jako podklad pro správné provozování a řízení vodovodní sítě, pro návrh nového 

zásobovacího systému, či k rekonstrukci nebo rozšíření již stávajícího vodovodu. 

Výstupní data modelu mohou posloužit také k ověření schopnosti napojení nových 

odběratelů na stávající vodovodní síť. Další možností je získání těchto dat pomocí 

měření přímo na vodovodní síti, nicméně tento přístup je velice zdlouhavý a finančně 

náročný, vzhledem k množství použité měřící techniky, někdy téměř nemožný. [4] 

Ideální cestou vedoucí k získaní cenných informací je použití matematického modelu 

v kombinaci s naměřenými průtokovými a tlakovými poměry na vhodně zvolených 

místech na sítí. Matematický model je kalibrován a verifikován v souladu s naměřenými 

hodnotami, čímž je docíleno vyšší přesnosti výsledného modelu. [4] 

2.1 ANALÝZA PRŮTOKŮ V TRUBNÍCH TLAKOVÝCH 

SÍTÍCH 

Vodovodní potrubí disponuje charakterem trubního tlakového systému. Hydraulická 

analýza slouží především k posouzení nově navržených nebo již stávajících průtočných 

profilů na síti a k určení nejdůležitějších hydraulických veličin jako jsou rychlosti, 

tlakové ztráty a průtoky. [4] 

Znalost těchto hydraulických veličin je základní stavební kámen pro správné 

provozování vodovodní sítě v běžném provozu nebo také v případě nečekaných událostí 

jako jsou poruchy, odstávky apod. Zhotovený matematický model může být také 

kvalitním podkladem pro projektovou dokumentaci nově plánovaného trubního 

tlakového systému. [5] 

2.1.1 Typy hydraulické analýzy 

Statická analýza 

Je charakteristická výběrem jednoho konkrétního zatěžovacího stavu vodovodní sítě, 

kterému odpovídá daný časový interval doprovázený odběry v trubním systému. 

Reprezentuje ustálené proudění. Statická analýza je v praxi nejcílenějším prostředkem 

pro stavbu matematického modelu. Je nutná znalost topologie sítě a také zatěžovací stav 

odběrů na síti. [4] 
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Dynamická analýza 

Dochází při ní ke změně tlakových a průtokových poměrů v trubním systému. Průběh 

této analýzy je reprezentován velmi krátkými časovými úseky a jim odpovídajícími 

krátkými intervaly, které se pohybují v rámci sekund. Hojně je využívána pro zkoumání 

působení vodních rázů na vodovodní síti, ty vznikají například rychlou manipulací 

s uzávěry nebo náhlými změnami průtoků a rychlostí v potrubí. Vodní rázy mohou 

způsobovat poškození potrubí nebo elektrických zařízení. Dynamická analýza 

reprezentuje neustálené proudění. [4] 

Kvazi-dynamická analýza 

Jedná se o několik po sobě jdoucích statických analýz, při kterých dochází ke změnám 

zatěžovacích stavů vodovodní sítě. Mezi takto vzniklou posloupností je zpravidla 

totožný časový interval v rámci minut nebo hodin. Průběh analýzy je dlouhodobějšího 

rázu, dny až týdny. Změny zatěžovacích stavů odběrů nebo např. změny hladin vody ve 

vodojemu jsou typické na rozhraní časových intervalů. [4] 

2.2 DATA POTŘÉBNÁ K TVORBĚ ANALÝZY 

Modelovaná síť je charakteristická svými specifickými topologickými a hydraulickými 

charakteristikami, jejichž znalost je nutná pro tvorbu hydraulické analýzy. Mezi tato 

data patří také znalost odběrů, či přítoků do sítě, které jsou významné pro zvolení 

vhodných zatěžovacích stavů během tvorby modelu. Typickými topologickými znaky 

vodovodní sítě je výškové, polohové, směrové, délkové rozpoložení potrubí, nezbytná 

je znalost materiálu, profilů a hydraulické drsnosti zvoleného potrubí. Mezi další 

ovlivňující faktory patří objekty rozmístěné na vodovodní sítí, mohou jimi být 

především čerpadla, vodojemy, ventily, uzávěry, přerušovací komory. Pokud je model 

podložen reálně fungujícím vodovodním systémem, je vhodné zařadit data získaná 

reálným měřením. Tato data jsou následně použita pro kalibraci modelu (vyšší 

přesnost), patří mezi ně průtokové a tlakové informace měřené v reálném čase a přesné 

hodnoty odběrů a vtoků do sítě. [4] 

2.3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY HYDRAULICKÉ ANALÝZY 

  Pro zdárný průběh hydraulické analýzy je důležité respektování třech nezbytných 

základních podmínek. Tyto podmínky reprezentují základní fyzikální zákony jako je 

zákon zachování hmoty, zákon zachování energie. 

Uzlová podmínka  

Pro každý uzel vodovodní sítě musí platit, že součet všech přítoků do uzlů se musí 

rovnat součtu všech odběrů z těchto uzlů. Přítokům přiřazujeme kladné hodnoty 

a odběrům záporné hodnoty. Pro splnění uzlové podmínky musí být výsledná suma 

nulová. Uzlová podmínka je vyjádřením zákona zachování hmoty. [4] 

∑𝑄 =  ∑𝑂          (2.1) 
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Q… přítoky do uzlů, 

O… odběry z uzlů. 

Okruhová podmínka 

Směr okruhové podmínky volíme ve směru hodinových ručiček. Tlakové ztráty jsou 

kladné, pokud je orientace průtoku kladná, je-li tomu naopak, tlaková ztráta je záporná. 

Okruhová podmínka vyjadřuje zákon zachování energie, podle kterého součet všech 

ztrát přes všechny úseky v nezávislém okruhu při zvoleném směru okruhu musí být 

roven nule. [4]  

∑ℎ =  0          (2.2) 

h… tlaková ztráta 

 

Obr. 2.1 Orientace tlakových ztrát [4] 

Hydraulická podmínka 

Vyjadřuje průběh závislost průtoku Q na hodnotě tlakové ztráty h. Hydraulická 

podmínka je definována stavovou rovnicí, matematické vyjádření hydraulické 

podmínky popisuje Darcy – Weissbachova rovnice. [4] 

ℎ =  +
𝐿

𝑑


𝑣2

2𝑔
           

… součinitel ztrát třením [-], 

L… délka úseku [m], 

d… vnitřní průměr potrubí [m], 

v… rychlost proudění [m·s-1], 

g… gravitační zrychlení [m·s-2], 

h… tlaková ztráta [m]. 
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Rovnici je možné upravit na vztah: 

ℎ = K𝑄2          (2.4) 

𝐾 = 0.020678
L

𝑑5         (2.5) 

 

K… odporový součinitel. 

2.4 METODY HYDRAULICKÉ ANALÝZY 

2.4.1 Iterační metody 

Iterační metoda pracuje na základě splnění dvou ze tří základních podmínek, u třetí 

dochází k iteračnímu výpočtu, během kterého probíhá proces zpřesňování výpočtových 

veličin (průtok Q, tlakové ztráty h, odporový součinitel K) [4] 

Metody vyrovnávání tlaků 

Podstatou metody je odhad průtoků směřujících ke splnění hydraulické a uzlové 

podmínky, ve všech okruzích sítě se kontroluje dodržení okruhové podmínky. Pokud 

nedojde k jejímu naplnění provádí se výpočet opravného průtoku pro každý úsek sítě. 

[6] 

• Newton I – představuje soustavu nelineárních rovnic, pomocí kterých se 

vypočte opravný průtok pro všechny okruhy sítě. [6] 

• Lobačev – Cross – zjednodušená metoda Newton I, pro všechny okruhy sítě se 

opravné průtoky počítají zaráz a oprava průtokových odhadů probíhá také jako 

souběžný proces. [6] 

• Dubin – Cross – podstatou je metoda Lobačev – Cross, rozdílným elementem je 

průběh opravy průtoků, kdy po výpočtu opravného průtoku následuje okamžitá 

korekce průtoků v úsecích tohoto okruhu. Opravené hodnoty vzápětí slouží ke 

generaci nových hodnot tlakových ztrát. [6] 

Metody vyrovnávání průtoků 

Podstatou metody je odhad tlakových ztrát směřujících ke splnění hydraulické 

a okruhové podmínky, ve všech okruzích sítě se kontroluje dodržení uzlové podmínky. 

[6] 

• Newton II představuje soustavu nelineárních rovnic, pomocí kterých se vypočte 

opravná tlaková ztráta pro všechny úseky sítě. [6] 

• Hardy – Cross – zjednodušená metoda Newton II, pro každý uzel sítě je 

vypočtena opravná tlaková ztráta. Musí být splněna uzlová podmínka, pokud 

není splněna, proběhne výpočet opravné tlakové ztráty v každém úseku sítě. [6] 
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Metody vyrovnávání odporových součinitelů 

Podstatou metody je odhad průtoků a tlakových ztrát, tak aby bylo dosaženo naplnění 

uzlové a okruhové podmínky. Nezbytné je splnění hydraulické podmínky. Pomocí 

opakovaných iteračních výpočtů dochází ke zpřesnění odhadovaných veličin na 

požadovanou přesnost. [6] 

2.4.2 Gradientní metody 

Gradientní metoda byla publikována dvojicí autorů Todini a Pilati (1987), je založena 

na principu třech základních podmínek – uzlová, okruhová, hydraulická. Na základech 

této metody pracuje také software EPANET 2.0. [4] 

Prvním krokem gradientní metody je odhad průtoků v každém trubním úseku, při tomto 

odhadu nemusí být nutně splněna uzlová podmínka, v druhém kroku probíhá iterační 

výpočet a jsou stanoveny nové hodnoty tlaků v uzlech. Iterační výpočet je sestaven 

pomocí soustavy nelineárních rovnic zapsaných maticovou formou. Opakovaným 

iteračním výpočtem se hodnoty zpřesňují až do chvíle, kdy je dosaženo požadované 

meze přesnosti (v Epanetu se jedná o hodnotu 0,001, lze ji upravovat). [4] 

2.5 SCHEMATIZACE VODOVODNÍ SÍTĚ 

Rozsah schematizace neboli zjednodušení modelované situace vodovodní sítě závisí 

především na složitosti a rozloze řešené situace. Vlivem velkého množství menších 

odběratelů, díky kterým by docházelo ke zbytečnému nárustu rozsahu modelu, je 

u vodovodních sítí žádoucí sáhnout ke schematizaci. Schematizovaná síť je rozdělena 

na uzly a úseky, do páteřních uzlů se zadávají pouze významné odběry jako je průmysl, 

zemědělství nebo občanská a technická vybavenost. Menší odběry od obyvatelstva jsou 

koncentrovány do krajních uzlů daného úseku. Při schematizaci neuvažujeme každou 

domovní přípojku. [4] 

2.5.1 Metoda redukovaných délek 

K dosažení hodnotného výsledku je pro tuto metodu nutná znalost celkové potřeby vody 

pro navrhovanou vodovodní síť. Cílem této metody je výpočet redukovaných délek 

trubní sítě a následný výpočet odběru z daného úseku, jehož hodnota je stěžejní pro 

výslednou dimenzi trubních rozvodů. Redukce délky potrubí se provádí v závislosti na 

koeficientu hustoty a výšky zástavby C1. Výpočet redukované délky je stanoven pro 

každý navrhovaný úsek, s individuálním koeficientem C1. Závěrečným krokem je 

součet redukovaných délek a výpočet specifické potřeby vody pro každý realizovaný 

úsek. Finální odběr z daných úseků je nezbytné kritérium pro návrh specifického profilu 

každého navrhovaného úseku vodovodní sítě. [4] 

𝐿𝑟 = 𝐶1L          (2.6) 

L… skutečná délka úseku [m], 

Lr… redukovaná délka úseku [m], 
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C1… koeficient zástavby [-]. 

𝑆𝑟 = ∑𝐿𝑖𝑟          (2.7) 

Sr… celková redukovaná délka [m]. 

𝑞𝑟 =
𝑄𝑐

𝑆𝑟
          (2.8) 

qr… specifická potřeba vody pro daný úsek [m2·s-1]. 

𝑄𝑖 = 𝑞𝑟𝐿𝑖𝑟          (2.9) 

Qi… Výsledný odběr z daného úseku [m3·s-1]. 

2.5.2 Metoda dvou součinitelů 

V praxi se tato metoda téměř neuplatňuje, k dosažení uspokojivých výsledků je nutná 

rozsáhlá znalost o odběrech, počtu zásobených uživatelů, napojených bytových 

jednotek, ploše zástavby. Při výpočtu výsledného odběru potřebného pro návrh 

vodovodní sítě je nutné zakomponování koeficientů C1 (počet zásobovaných obyvatel, 

bytových jednotek, plocha zástavby), C2 (specifická potřeba na účelovou jednotku). 

𝑃𝑖 = 𝐶1𝐶2          (2.10) 

Pi… hodnota souhrnného součinitele pro každé odběrné místo, 

C1… součinitel počtu zásobovaných obyvatel, bytových jednotek, plochy zástavby, 

C2… součinitel specifické potřeby na účelovou jednotku. 

𝑆𝑟 = ∑𝑃𝑖𝑟          (2.11) 

Sr… hodnota souhrnného součinitele pro celou síť. 

𝑄𝑖 = 𝑞𝑟𝐿𝑖𝑟          (2.12) 

Qi…výsledný odběr z daného úseku. 

Výsledný odběr je následně rozdělen jako 0,5*Qi a přiřazen oběma krajním uzlům 

daného úseku. 

2.6 KALIBRACE A VERIFIKACE MODELU 

Základními prvky vodovodní sítě jsou úseky a uzly, jejich znalost je nutná k sestavení 

funkčního modelu. Jednotlivé trubní úseky jsou propojeny pomocí uzlů. 

• Úsek – je popsán svými charakteristickými parametry jako je dimenze potrubí, 

průtok, hydraulická drsnost. Úsekem může být také čerpadlo nebo ventil. 

• Uzel – pomocí uzlů jsou spojeny dílčí úseky vodovodní sítě, uzly jsou 

charakteristické svými odběry a přítoky, které jsou v nich realizovány. 

V EPANETU 2.0 je uzlem také vodojem. 
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Kalibrace 

Jedná se o proces úpravy navrženého modelu na základě dat získaných terénním 

měřením. Je nezbytnou součástí při tvorbě modelu. Cílem je dosáhnout stavu shody 

hydraulických jevů modelu s reálnou situací na síti. Kalibrace členíme na plošnou 

a detailní. [7] 

• Plošná kalibrace – provádí se za běžných denních režimů s charakteristickými 

odběrovými požadavky, nadměrné odběry nezpůsobuj změnu struktury sítě, 

k modelování dochází v jednom časovém intervalu. Během plošné kalibrace 

dochází k odhalení fatálních chyb v modelu, jako je chybějící potrubí, uzavřené 

potrubí, nesprávná výška hladiny v nádrži apod. [7] 

• Podrobná kalibrace – zaměřuje se podrobněji na menší úseky sítě o délkách 

v rozmezí 500 až 1000 m. Kalibrace probíhá ve stejném časovém intervalu. 

Cílem je dosáhnout shodných výsledků průběhu tlaků a průtoků kalibrovaného 

modelu s daty získanými reálným měřením. Kalibrace modelu je považována za 

uspokojivou, pokud je dosažený rozdíl hodnot hydrodynamického tlaku alespoň 

0,01 MPa. [7] 

 

𝑃𝑀 − 𝑃𝑐 ≤ 0,0,1 𝑀𝑃𝑎       (2.13) 

 PM… změřený hydrodynamický přetlak, 

 Pc… vypočítaný hydrodynamický přetlak. 

Verifikace 

Popisuje proces ověření správnosti proběhlé kalibrace, aby verifikace proběhla 

nezávisle na výsledcích kalibrace, jsou použity jiné datové vstupní hodnoty než při 

kalibraci.  

2.7 SOFTWARE PRO MODELOVÁNÍ  

Pro potřeby matematického modelování v oboru vodního hospodářství vznikla celá 

škála softwarových produktů pracujících s tlakovým i gravitačním prouděním. Některé 

jsou více, či méně uživatelsky přívětivé. Mezi nejznámější se řadí produkt EPANET 2.0 

americké agentury EPA (Agentura na ochranu životního prostředí). Velké množství 

dnešních programů pracuje právě na principu EPANETU a svými funkcemi, které 

nabízejí navíc, zlepšují uživatelské pohodlí při ovládaní programu, či při práci s daty 

a výstupními hodnotami. Tyto programy se dostávají více do popředí, protože je kladen 

stále větší důraz na uživatelský komfort, přívětivé ovládaní a rozsáhlou možnost 

editace, zpracování a uchování dat. Velká řada provozovatelů vodovodních sítí využívá 

možnosti napojení programů na databázi GIS (geografický informační systém), která 

umožňuje uchovávat informace o poruchách, rekonstrukcích, nově budovaných řadech, 

geodetických zaměřeních. Data pro matematické modelování jsou následně z těchto 

databází exportována do modelu automaticky. [4] 
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2.7.1 EPANET 2.0 

EPANET 2.0 umožňuje řešení modelačních úloh pomocí statické nebo kvazi-

dynamické analýzy v tlakových trubních systémech. Výstupními parametry jsou 

informace o hydraulických nebo kvalitativních poměrech modelované situace. S jeho 

pomocí je možné dosáhnout cenných informací o zbytkovém chlóru, šíření znečištění ve 

vodovodní síti, či stáří vody. Nejvyužívanější je pravděpodobně v oblasti navrhování 

nové vodovodní sítě nebo rekonstrukce stávající sítě. Lze také stanovit pracovní bod 

čerpadla. Od roku 2000 byl zdarma zpřístupněn pro širokou veřejnost, jak pro osobní, 

tak pro komerční využití. EPANET patří mezi globálně nejrozšířenější nástroje pro 

hydraulickou analýzu vodovodních sítí. Pracovní prostředí je jednoduché a přehledné, 

umožňuje podložení modelu mapovým schématem ve formátech (BMP, EMF, WMF). 

V EPANETU jsou k modelování dostupné běžné pracovní prvky jako je uzel (junction), 

úsek (pipe) vodojem (tank), nádrž (reservoir) – zadává se jako akumulace 

s nekonečným zdrojem vody, zpětná klapka (valve), čerpadlo (pump) – program 

umožňuje nadefinovaní Q-H křivky čerpadla a určení pracovního bodu. Výsledkem 

proběhlého modelování je přehledné a jednoduché grafické vyobrazení tlakových 

poměrů v uzlech a rychlostních nebo průtokových informací v úsecích sítě. Výsledná 

data je možné exportovat do jednoduchého textového souboru. EPANET umožňuje 

řešení vodovodní sítě s maximálním počtem úseků 232 = 4,29*109. [4] 
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Obr. 2.2 Uživatelské prostředí EPANETU 

Podstata výpočtu 

EPANET pro své matematické výpočty používá princip gradientní metody, jedná se 

o model řízený odběrem (DDM – Demand Driven Model). Postup výpočtu se odvíjí od 

zvoleného zatěžovacího stavu – do jednotlivých uzlů jsou vloženy jednotlivé odběry, 

které jsou stěžejní pro určení množství dopravované vody a průtoků v úsecích sítě. Na 

základě těchto dat program určí tlakové ztráty a vyhodnotí hydrodynamický přetlak 

v jednotlivých uzlech. Při výpočtu EPANET může vyhodnotit hydrodynamický přetlak 

jako záporný, v tomto případě je nutná kontrola zadávaných parametrů nebo správnost 

nastavení programu, aby výsledky byly relevantní. Je nutné zkontrolovat volbu jednotek 

– jednotky SI nebo US, volbu výpočtového vztahu Hazen-Williams, Darcy Weisbach 

nebo Chezy-Manning, zvolené profily potrubí, otevřenost ventilů, vhodnost zvoleného 

pracovního bodu čerpadla. [4] 
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2.7.2 Kypipe 

Jedná se o program vyvinutý profesory z katedry Civilního inženýrství na Univerzitě 

v Kentucky. Software je již více než 40 let aktualizovaný a zároveň se jedná o jeden 

z nejpoužívanějších programů pro tvorbu hydraulické analýzy na světě. Kypipe 

umožňuje pracovat s kapalinami jako je voda, ropa, chemikálie, chladící kapaliny. Může 

být použit pro dimenzování potrubí, výběr čerpadel, ventilů, nádrží a dalších zařízení. 

[8] 

Pipe 2018 

Nejnovější verze programu Pipe ve verzi 2018 umožňuje například import/export 

souborů aplikací CAD a GIS, propojení s mapami Google Earth a obrazovkami 

SCADA, podložení mapy na pozadí ve formatů PDF, JPG, BMP, DWG, DXF. Software 

obsahuje nástroje pro výpočet optimálních průměrů potrubí, umožňuje výpočet 

účinnějšího provozu složitých vodovodních sítí a obsahuje také funkce pro kalibraci 

modelu, při jejichž použití dokáže minimalizovat rozdíly mezi daty získanými reálným 

měřením a daty simulovanými pomocí modelu. Pipe 2018 také zvládá modelovat 

proplachovací plán vodovodu v místech, kde jsou příliš malé rychlosti. Samozřejmostí 

je možnost práce s hydrantovými systémy a jejich rozvržením. Prezentace výsledků 

modelování je možná ve formátech PDF, DOC, PPT a HTML. Webové stránky výrobce 

nabízejí stáhnout si program zdarma v demoverzi, v tomto případě jsou ovšem jeho 

funkce značně omezené. [8] 

 

Obr. 2.3 Ukázka prostředí Pipe 2018 [8] 

2.7.3 WaterCAD 

WaterCAD umožňuje tvorbu hydraulického modelu na základě statické nebo kvazi-

dynamické analýzy. Výhodou tohoto produktu je kompatibilita s programy jako jsou 

AutoCad a MicroStation, tudíž je zajištěna vazba na CAD nástroje a zkratky. 
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Samozřejmostí je propojení programu se systémy SCADA a databází GIS. 

Distributorem softwaru v České republice je společnost Bentley. [9] 

 

Obr. 2.4 Ukázka pracovního prostředí WaterCAD [9] 

2.7.4 WaterGEMS 

Distributorem je stejně jako u výše zmíněného programu společnost Bentley. 

Produktové vlastnosti a funkce jsou obdobné jako u WaterCADu. Program může 

pracovat jako samostatný produkt nebo jako součást AutoCADu, MicroStationu, 

ArcGISu. Přidanou schopností programu je možnost optimalizace návrhu vodovodní 

sítě. Další přidanou funkcí oproti WaterCADu je schopnost detekce ztráty vody, 

s omezením ztrát dochází ke zvýšení šetrnosti nakládání s vodou a s tím spojené 

zvyšování výnosů. [9] 

2.7.5 MIKE URBAN 

Je software vytvořený společností DHI a slouží ke globální analýze systémů pitné, ale 

i odpadní vody. Jádro programu je postaveno na produktu EPANET, díky tomu že jeho 

zdrojový kód je volně přístupný. Je dostupný v různých jazykových mutacích, mezi něž 

patří také čeština. Spoluprácí firem DHI a ESRI vznikla integrace modelu přímo 

v programu ArcGIS. Mezi typické funkce patří analýza úniků vody, optimalizace 

tlakových poměrů, analýza rizik kvality vody. [10], [11] 

2.7.6 WINPLAN 

Jedná se o první soubor programů, pracujících se systémem Windows, který je 

kompletně v českém jazyce. WINPLAN slouží především jako sada nástrojů pro 

projektování vodovodů a kanalizací. Autorem softwarového balíčku je firma 

Hydroprojekt, licence je vázána na hardwarový klíč, který je nezbytný pro správnou 
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funkci programu. Nepřehlédnutelnou výhodou je možnost použití jednotlivých modulů 

samostatně. Jednotlivé moduly mají mezi sebou vazbu, díky tomu je zajištěno 

zefektivnění práce při projektování. Export výsledků probíhá do grafické, či textové 

podoby a samozřejmostí je možnost exportu do formátu DXF. Při projektování 

vodovodních sítí je WINPLAN využíván především jako nástroj pro tvorbu podélných 

profilů a kladečských schémat. [14] 

 

Obr. 2.5 Ukázka pracovního prostředí modulu Podélný profil programu WINPLAN 

2.7.7 AutoPEN Wavin 

Jedná se o obdobný balíček programů jako nabízí WINPLAN, ovšem zcela zdarma, a to 

především díky produktovému obsahu, najdeme zde nabídku produktů z katalogu firmy 

Wavin Ekoplastik (trubky, tvarovky, šachty), který je přítomný v programu. Program 

vznikl ve spolupráci s firmou AutoPEN a je plně kompatibilní s původní obsahově 

neutrální verzí od této společnosti. Využití programu je cíleno především na 

projektování kanalizací, vodovodů nebo plynovodů. Balíček AutoPEN je složen 

z dílčích modulů, jako je situace, podélný profil, kubatury. [12] 
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Obr. 2.6 Ukázka pracovního prostředí AutoPEN [12] 

2.7.8 SEWER+ 

Představuje slovinskou aplikaci určenou pro CAD rozhraní. Slouží k projektování 

vnějších sítí, jako je vodovod, kanalizace, plynovod. Program je po instalaci integrován 

do známého prostředí AutoCAD Civil 3D včetně kompletní lokalizace do češtiny. 

Pomocí SEWER+ je možné vytvářet podélné profily, příčné řezy, hydrotechnické 

výpočty pro kanalizace (množství srážek, odpadní vody) a vodovody (volba 

výpočtových vztahů Hazen-Williams, Chezy-Manning, Darcy-Weisbach), 

implementována je také funkce automatického výpočtu kubatur. [15] 
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3  ŘEŠENÁ LOKALITA – VODOVODNÍ PŘIVÁDĚCÍ 

ŘAD Z VDJ KASÁRNA DO VDJ KRAVSKO 

3.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

Vodovodní přiváděcí řad se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Znojmo. Přiváděcí 

řad je situován na úseku z VDJ Kasárna do VDJ Kravsko. Jeho trasa kopíruje silnici 

I/38 směr Jihlava. 

 

Obr. 3.1 Poloha přiváděcího řadu na území ČR [16] 
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Obr. 3.2 Situace širších vztahů – poloha přiváděcího řadu 

3.2 SOUČASNÝ STAV 

Vodovodní přiváděcí řad byl mezi vodojemy Kasárna a Kravsko vybudovaný již v 80. 

letech 20. století. Celková délka úseku, který je řešen v této bakalářské práci, činí 3224 

m. Z tohoto přiváděcího řadu jsou přímo zásobovány obce Kasárna u Znojma 

a Mramotice. Tyto obce jsou na dodávce vody z tohoto přiváděcího řadu závislé, nemají 

vybudovanou vlastní akumulaci vody. Do vodojemu Kasárna (4. tlakové pásmo SV 

Znojmo) je voda přiváděna z vodojemu Na Návrší, voda z vodojemu je následně 

dopravována gravitačně pomocí vodovodního přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko, 

ze kterého jsou zásobeny obce Žerůtky a Plenkovice. Na trase přiváděcího řadu se 

nachází deset armaturních šachet, některé jsou opatřeny uzavíracími armaturami. 

V místě odběru vody pro obec Mramotice je vybudována armaturní šachta 

s vodoměrem. Vodoměrná šachta pro obec Kasárna je situována přímo v obci. Šachty 

jsou z velké míry ve špatném technickém stavu a některé jsou zatopené. Vodovodní 

potrubí je po celé trase provedeno z litiny profilů DN 200, DN 250, opticky také ve 
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špatném stavu s velkou mírou koroze. Přiváděcí řad je součástí skupinového vodovodu 

města Znojma, jehož vlastníkem je Zájmové sdružení obcí – Vodovody a kanalizace 

Znojemsko. O chod celého skupinového vodovodu se stará jeho provozovatel 

Vodárenská akciová společnost, a.s, divize Znojmo. 

3.3 ZPŮSOB ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

3.3.1 Odběrné místo -  Kasárna u Znojma 

Obec Kasárna je vesnice a část přilehlého okresního města Znojmo, od něhož se nachází 

přibližně 5,5 km. Obcí prochází silnice I/38 směr Jihlava, jejíž směr kopíruje také 

řešený přiváděcí řad. V obci trvale žije přibližně 166 obyvatel. Území obce podléhá 

katastrálnímu území Mramotice, jehož celková rozloha činí 6,05 km2. Mezi občanskou 

vybaveností nalezneme autoservis, penzion, cukrárnu s výrobou, obchod. [17] 

Vodovod obce – Kasárna u Znojma 

Voda je do spotřebiště dopravována přes odbočku na přiváděcím řadu VDJ Kasárna – 

VDJ Kravsko. Odbočení je provedeno z litiny DN 150, na okraji obce se nachází 

armaturní šachta (AŠ Kasárna), přes kterou je přímo měřen odběr vody. Vodovod ve 

spotřebišti Kasárna je proveden z litiny DN 100.   

 

Obr. 3.3 Napojení vodovodu obce Kasárna u Znojma na přiváděcí řad 
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3.3.2 Odběrné místo - obec Mramotice 

Mramotice jsou z velké většiny charakteristické svou vesnickou zástavbou, obec se 

nachází přibližně 6,5 km od Znojma. Dříve byla vesnice Mramotice samostatnou 

administrativní jednotkou, v současné době je součástí okresního města Znojmo. Obec 

má vlastní katastrální území Mramotice, jemuž patří také území obce Kasárna 

u Znojma. V obci trvale žije přibližně 426 obyvatel. Mezi občanskou vybaveností 

najdeme především základní a mateřskou školu, cukrárnu, dvě menší prodejny. [18] 

Vodovod obce – Mramotice 

Voda je do spotřebiště dopravována rovněž přes odbočku na přiváděcím řadu VDJ 

Kasárna – VDJ Kravsko. Množství odebrané vody je měřeno v armaturní šachtě (AŠ4- 

Mramotice). Odbočení do obce je provedeno z litiny DN 150. Vodovod obce je 

proveden převážně z litiny DN 150, místy je použita litina DN 100 a také PE DN 100 

a DN 50. 

 

Obr. 3.4 Napojení vodovodu obce Mramotice na přiváděcí řad 
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3.3.3 Vodojem Kasárna 

Do vodojemu Kasárna je pitná voda čerpána z úpravny vody, která se nachází ve 

Znojmě na ulici Pražská. Vodojem je dvoukomorový s objemem 2x1000 m3. 

Akumulovaná voda je následně gravitačně dopravována vodovodním přiváděcím řadem 

do VDJ Kravsko. Z VDJ Kasárna jsou dále přímo zásobeny obce Citonice, Přímětice 

a výtlačným řadem místní část Cínová hora. Vodojem Kasárna prošel v roce 2013 

kompletní rekonstrukcí a je tedy ve velmi dobrém stavu. Objekt vodojemu je usazený 

do terénu 379,81 m n.m. Minimální hladina je ve výšce 377,8 m n.m. a maximální 

hladina 381,20 m n.m. Celkové území, na kterém je vodojem postaven, má rozlohu 629 

m2 a je oploceno. Vstup do objektu je opatřen nerezovými zateplenými dveřmi 

a vnitřními plastovými dveřmi. Žebříky do akumulačních nádrží jsou provedeny 

z nerezu. Podlahy jsou opatřeny protiskluzovou keramickou dlažbou a místy je na 

stěnách použit keramický obklad. Objekt vodojemu je také zateplen a opatřen 

hydroizolací. Strop akumulačních nádrží byl izolován proti vodě asfaltovými pásy. 

Nové svislé a vodorovné překlady, stěny vstupní komory, stropy nad vstupní komorou 

byly provedeny z vodonepropustného betonu C30/37-XC4, XF3. Svislé stěny nádrží 

jsou chráněny násypy zeminy. Větrání je v celém objektu vodojemu řešeno jako 

přirozené pomocí rozvodného potrubí umístěného v podlaze a ve stropní konstrukci. 

Přívod vzduchu do akumulační nádrže je opatřen filtrací. V celém objektu byla také 

provedena nová elektroinstalace a vystrojení, které zajišťují bezobslužný provoz 

a přenos dat na dispečink. [23] 

  

Obr. 3.5 VDJ Kasárna 
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Skladba potrubního vystrojení 

Veškeré potrubí ve vodojemu je nerezové včetně spojek a kotvících prvků. Prostupy do 

nádrží jsou utěsněny pomocí pryžových segmentových těsnění. Přítokové potrubí do 

armaturní komory je DN 250 a dále se v armaturní komoře dělí na dvě větve, na každé 

větvi vedoucí do nádrže je osazeno šoupátko s ručním kolem DN 250. Odběrné potrubí 

je DN 300 z každé nádrže a je opatřené uzavíracími klapkami. Na odbočce 

zásobovacího řadu směr Kravsko je šoupátko DN 250 a vodoměr DN 150. Na odbočce 

zásobovacího řadu směr Přímětice je uzavírací klapka DN 300 a vodoměr DN 200. Na 

odbočce směr Citonice jsou 2x šoupátka s ručním kolem DN 100, 2x čerpadlo, 2x 

zpětná klapka, 2x šoupátko. Přelivné potrubí DN 300 je zaústěno do odpadního kanálu. 

Vypouštěcí potrubí z obou nádrží jsou DN 200 a opatřena šoupátky DN 200 s ručním 

kolem. Vypouštěcí potrubí je napojeno na odpad z VDJ. Na vypouštěcím potrubí jsou 

odbočky ½“ s kulovým kohoutem ½“. VDJ je propojen s VDJ Kasárna I, potrubím DN 

300. VDJ Kasárna I má funkcí vyrovnávacího vodojemu. [24] 

 

Obr. 3.6 Trubní vystrojení VDJ Kasárna 

3.3.4 Vodojem Kravsko 

Z VDJ Kasárna je gravitačním přiváděcím řadem voda dopravována do VDJ Kravsko 

a po trase jsou z tohoto přiváděcího řadu na odbočkách napojeny obce Kasárna 

u Znojma a Mramotice. Z VDJ Kravsko je dále čerpáním plněn VDJ Žerůtky, pomocí 

automatické tlakové stanice je přímo zásobována obec Olbramkostel. Rozvodná síť 
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spotřebiště Kravsko je gravitačně zásobována z VDJ Kravsko. Přes tuto obec dále voda 

gravitačně pokračuje do vodoměrné šachty Plenkovice a přes vodovodní síť do VDJ 

Plenkovice. [22] 

Ve vodojemu se nachází dvě akumulační nádrže o velikosti 2x250m3 a jedna armaturní 

komora. V armaturní komoře se nachází přívodní, odběrném přelivné, vypouštěcí 

potrubí. Objekt vodojemu je výškově usazený do terénu v úrovni 370,65 m n.m. Kóta 

dna nádrže je ve výšce 368,10 m n.m., kóta přelivu (maximální hladina) 370,80 m n.m. 

Stejně jako vodojem Kasárna prošel vodojem Kravsko v roce 2013 rozsáhlou 

rekonstrukcí. Nádrže s armaturní komorou jsou železobetonové monolitické, stropy 

nádrží jsou z ŽB panelů, zasypány zeminou a zatravněny. Vstupní dveře jsou opatřeny 

tepelnou izolací. Podlahy a vstupní prostory armaturní komory jsou opatřeny 

keramickou dlažbou. Žebříky do akumulačních nádrží jsou nerezové. Armaturní, 

vstupní prostor a nádrže vodojemu jsou odvětrávány. U stropů akumulačních nádrží 

byla provedena nová izolace proti vodě pomocí asfaltových pásů. Taktéž byla 

provedena nová elektroinstalace. [20] 

 

Obr. 3.7 VDJ Kravsko 

Skladba potrubního vystrojení 

Potrubí, tvarovky a armatury jsou tlakové třídy PN 10. Trubní vystrojení ve vodojemu 

je z nerezové oceli. Na přítoku do vodojemu je osazen regulační ventil CLA-VAL, který 

umožňuje bezplovákovým způsobem řídit rovnoměrné napouštění vodojemu podle 

hladiny v nádržích. Tento ventil má také funkci zpětné klapky – lze ho otevřít/zavřít 
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dálkově z dispečinku. Podepření a kotvení potrubí je řešeno nerezovými kotvícími 

prvky. Přívodní potrubí je z nerez oceli DN 150 a je osazeno šoupátkem s ručním kolem 

DN 50, zavzdušňovacím a odvzdušňovacím ventilem DN 50, kulovým kohoutem ½“ 

(pro odběr vzorků), šoupátkem s ručním kolem DN 200. Dále se na potrubí nachází 

odbočka pro odkalení DN 100 s šoupátkem s ručním kolem DN 100, vodoměr DN 80, 

filtr DN 80. Potrubí se dále větví na dvě nátokové větve DN 200 vedoucí do 

akumulačních nádrží. Ty jsou osazeny šoupátky s ručním kolem DN 200. Odběrné 

potrubí je DN 200 osazené šoupátky DN 200. Zásobovací potrubí směr do spotřebiště je 

osazeno šoupátkem DN 100 a vodoměrem DN 100, následně je potrubí redukováno na 

DN 200. Ve vodojemu je také ATS určená pro zásobování spotřebiště Olbramkostel, 

výtlak i sání jsou napojeny na potrubí DN 80. Vypouštěcí potrubí z obou akumulačních 

nádrží je DN 80 opatřené šoupátky DN 80 s ručním kolem, potrubí je vyústěno do 

odpadní šachty. Přelivné potrubí z nádrží je DN 200 a je zaústěno do odpadní šachty. 

[19] 

 

Obr. 3.8 Trubní vystrojení VDJ Kravsko 

3.3.5 Úpravna vody Znojmo 

Celý skupinový vodovod města Znojma zásobuje přibližně 50 tisíc obyvatel a včetně 

úpravny vody byl uveden do provozu v roce 1970. Hlavním zdrojem surové vody je 

vodní nádrž Znojmo. Úpravna vody prošla v letech 2013-2014 rozsáhlou rekonstrukcí. 

Úpravna vody je schopna pojmout až 200 l.s-1 a její akumulace činí 8000 m3. Z úpravny 

vody je pitná voda distribuována do několika míst. Gravitačně je voda dopravována do 
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vodojemu na náměstí Republiky ve Znojmě – 1. tlakové pásmo, ze kterého je vodou 

zásobena především spodní část města Znojma, gravitačně je zásobeno také 2. tlakové 

pásmo. Dalším gravitačně zásobeným místem je vodojem Na Navrší – 3. tlakové 

pásmo, které disponuje čerpací stanicí, díky které je pitná voda přečerpávána do 

vodojemu Kasárna - 4.tlakové pásmo. [21] 

3.4 TERÉNNÍ PRŮZKUM – URČENÍ DIMENZÍ 

VODOVODNÍHO PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU 

Dne 20.4. 2018 byl proveden na trase vodovodního přiváděcího řadu terénní průzkum. 

Cílem průzkumu bylo zjištění profilů potrubí, z důvodu nejasností v dokumentaci 

a materiálech od provozovatele. V rámci terénní pochůzky bylo zkontrolováno všech 

deset armaturních šachet, které se na trase nacházejí. Jednotlivé vystrojení šachet bylo 

následně schematicky zakresleno v programu AutoCAD. Měření probíhalo přímo na 

potrubí v armaturních šachtách, k těmto účelům bylo nutné na měřených místech očistit 

potrubí od koroze a následně pomocí ultrazvukového tloušťkoměru změřit tloušťku 

potrubí na několika místech, další měřenou hodnotou byl obvod potrubí. V některých 

místech nebylo možné tloušťky změřit vlivem vysoké míry koroze na potrubí, dvě 

šachty byly také zatopené vodou. Naměřené hodnoty tlouštěk a obvodů byly 

zaznamenány a přepočítány na DN potrubí. Z naměřených hodnot byly vyhodnoceny 

předpokládané profily přiváděcího řadu. Avšak s naprostou jistotou nebylo možné určit 

přesné DN celé trasy, je pravděpodobné, že dochází ke změnám profilů na trase 

přiváděcího řadu nebo v armaturních šachtách. Patrné je to například mezi šachtami 

AŠ4 a AŠ5. Potrubí vycházející z šachty AŠ4 je dle naměřených hodnot profilu DN 

250, do šachty AŠ5 však vyúsťuje, dle naměřených hodnot v šachtě, potrubí DN 200. 

Na základě poskytnutých mapových podkladů od provozovatele by v celém úseku AŠ4 

– AŠ5 mělo být potrubí profilu DN 200.  
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Obr. 3.9 AŠ4 Odbočení směr Mramotice 

 

Obr. 3.10 Schéma AŠ4 
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3.4.1 Porovnání dimenzí vodovodního přiváděcího řadu 

V Tab. 3.1 jsou uvedeny dimenze přiváděcího řadu. Červeně jsou vyznačena místa, kde 

dochází k rozporu mezi dimenzemi v dokumentaci provozovatele a dimenzemi 

získanými měřením v šachtách. Při tvorbě modelu byly dimenze zpřesněny. 

Tab. 3.1 Srovnání DN naměřené vs mapový podklad provozovatele  

 

3.5 MĚRNÁ KAMPAŇ NA VODOVODNÍ SÍTI 

Cílem měrné kampaně bylo získání dat o tlakových a průtokových poměrech na 

vodovodním přiváděcím řadu. Měrná kampaň probíhala od 28.2.2019 do 7.2.2019. Před 

samotným měřením byly vytipovány armaturní šachty, ve kterých se provedlo osazení 

tlakových čidel. Celkem bylo měřící technikou osazeno pět šachet. K měření byla 

použita tlaková čidla COSMOS DATA LOGGER CDL-2U, která se osadila na závit G 

1/4". Během měrné kampaně byl proveden proplach přiváděcího řadu. Řízeným 

proplachem byla propláchnuta cela trasa přiváděcího řadu. V důsledku proplachování 

bylo dosaženo vysokých průtoků v přiváděcím řadu, což vedlo k získání důležitých 

informací o tlakových poměrech. Tyto průtokové hodnoty převyšovaly až trojnásobně 

běžné provozní průtoky, tudíž těchto tlaků nebylo možné v běžném provozním režimu 

dosáhnout. Hodnoty vysokých průtoků a jim odpovídajících tlaků byly následně 

v kombinaci s běžnými provozními hodnotami, naměřenými během týdenní měrné 

kampaně použity pro kalibraci a verifikaci hydraulického modelu.  

Přítok Odtok Přítok Odtok

AŠ1 DN 250 DN 250 AŠ1 DN 250 DN 250

AŠ2 DN 250 DN 250 AŠ2 DN 250 DN 250

AŠ3 DN 250 DN 250 AŠ3 DN 250 DN 250

AŠ4 DN 250 DN 250 AŠ4 DN 250 DN 200

AŠ5 DN 200 DN 200 AŠ5 DN 200 DN 200

AŠ6 DN 200 DN 200 AŠ6 DN 200 DN 200

AŠ7 DN 250 DN 250 AŠ7 DN 200 DN 250

AŠ8 DN 250 DN 250 AŠ8 DN 250 DN 250

AŠ9 DN 250 DN 250 AŠ9 DN 250 DN 250

AŠ10 DN 250 DN 250 AŠ10 DN 250 DN 200

Směr VDJ DN 250

Šachta
Profil

Naměřené profily v šachtách Profily dle mapových podkladů

Šachta
Profil
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3.5.1 Osazení tlakových čidel 

Tab. 3.2 Přehled osazených tlakových čidel 

 

Měřící místo – AŠ1 

V armaturní šachtě AŠ1 bylo osazeno tlakové čidlo CDL1. Pro osazení bylo nutné 

provést navrtávku pomocí navrtávacího pasu, který byl umístěn přímo na potrubí 

přiváděcího řadu.  

 

Obr. 3.11 Osazení tlakového čidla CDL1 v šachtě AŠ1 

Čas Místo Tlakoměr

7:35

7:39 AŠ8 CDL5

7:46 AŠ7 CDL4

7:53 AŠ5 CDL3

7:50 AŠ4 CDL2

8:04 AŠ1 CDL1
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Obr. 3.12 Schéma AŠ1 – osazení tlakového čidla CDL1 

Měřící místo – AŠ4 

V armaturní šachtě AŠ4 bylo pro účely měrné kampaně osazeno tlakové čidlo CDL2. 

K osazení bylo nutné použít navrtávací pas s připojením na závit G 1/4". 

 

Obr. 3.13 Schéma AŠ4 – osazení tlakového čidla CDL2 
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Měřící místo – AŠ5 

 

Obr. 3.14 Osazení tlakového čidla CDL3 v šachtě AŠ5 

 

Obr. 3.15 Schéma AŠ5 – osazení tlakového čidla CDL3 
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Měřící místo – AŠ7 

 

Obr. 3.16 Osazení tlakového čidla CDL4 v šachtě AŠ7 

 

Obr. 3.17 Schéma AŠ7 – osazení tlakového čidla CDL4 
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Měřící místo – AŠ8 

 

Obr. 3.18 Osazení tlakového čidla CDL5 v šachtě AŠ8 

 

Obr. 3.19 Schéma AŠ8 – osazení tlakového čidla CDL5 
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3.5.2 Proplach vodovodního přiváděcího řadu 

První úsek – VDJ Kasárna – obec Kasárna 

Řízený proplach probíhal ve třech etapách. První úsek přiváděcího řadu byl propláchnut 

v obci Kasárna u Znojma. K tomuto účelu byl u č.p. 21 namontován hydrant, přes který 

probíhal proplach a zároveň měření průtoku, zákalu, teploty, tlaku a proteklého objemu 

vody. Měření veličin probíhalo řádově po pěti minutách. Zakalená voda byla požárními 

hadicemi odváděna do nejbližší dešťové vpusti. Celková délka proplachu včetně 

montáže a demontáže všech zařízení trvala 80 minut.  

 

Obr. 3.20 Osazený hydrant v obci Kasárna u č.p.21 

Druhý úsek – VDJ Kasárna – obec Mramotice 

Postup proplachu druhého úseku byl obdobný jako pro první úsek. Hydrant, přes který 

probíhal proplach a měření, byl namontován v obci Mramotice u č.p. 41. Během 

proplachu byly opět měřeny hodnoty průtoku, zákalu, teploty, tlaku a proteklého 

objemu vody. Voda z přiváděcího řadu byla během proplachu odváděna požární hadicí 

do dešťové vpusti. Celková doba proplachu druhého úseku včetně montáže a demontáže 

všech zařízení činila 60 minut. 
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Obr. 3.21 Osazený hydrant v obci Mramotice u č.p. 41 

Třetí úsek – VDJ Kasárna – VDJ Kravsko 

Při proplachu třetího úseku přiváděcího řadu byly měřeny hodnoty zákalu a teplota 

vody. Měření probíhalo přímo ve VDJ Kravsko. Zakalená voda byla odváděna, pomocí 

připraveného PE potrubí, do kanalizační vpusti přímo uvnitř vodojemu, aby nedošlo 

k naplnění akumulací vodojemu znečištěnou proplachovou vodou. Proplach třetího 

úseku přiváděcího řadu byl časově nejnáročnější, probíhal do té doby, než došlo 

k poklesu zákalu pod hodnotu 5,0 ZF. Během proplachu byly po časových krocích 

odebírány vzorky vody. Poslední vzorek byl odebrán v konečné fázi proplachu 

s naměřenou hodnotou železa 0,67 mg.l-1. Mezní hodnota železa ve vodě činí 0,2 mg.l-1, 

ovšem z časových důvodů se s proplachem nepokračovalo. Bylo evidentní, že potrubí je 

zkorodované do takové míry, že při vyšších průtocích dochází k opakovanému 

uvolňování inkrustací z potrubí do vody, tudíž požadované mezní hodnoty během 

proplachu nebylo možné dosáhnout. Celková doba proplachu třetího úseku se vyšplhala 

na 242 minut.   
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Obr. 3.22 Zaústění proplachu do kanalizace ve VDJ Kravsko 

3.6 VYHODNOCENÍ MĚRNÉ KAMPANĚ 

Během týdenní měrné kampaně byly zaznamenávány hodnoty tlaků, průtoků na 

přiváděcím řadu a rovněž výšky hladin ve vodojemu Kasárna a tlaky na nátoku do 

vodojemu Kravsko. Naměřené hodnoty z každého čidla byly po ukončení měrné 

kampaně exportovány a statisticky vyhodnoceny. Pro použití ke kalibraci a verifikaci 

modelu musel být proveden převod naměřených hodnot tlaků z barů na metry vodního 

sloupce. Ze získaných dat byly utvořeny n-tice a přiřazeny hodnotám naměřených tlaků. 

1 bar= 0,1 MPa= 10,19 m v. sl. 
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Graf 3.1 Průběh tlaků v průběhu měřeného týdne 

 

Graf 3.2 Průběh tlaků během proplachu vodovodního přiváděcího řadu 

 

3.7 KALIBRACE A VERIFIKACE MODELU 

Pro správnost hydraulického modelu je nutné provést kalibraci a následně verifikaci 

(použití jiného balíčku vstupních dat). K sestavení hydraulického modelu v programu 

MS Excel byla využita metoda nejmenších čtverců a následně pro kalibraci a verifikaci 

funkce řešitel. Z důvodu stáří potrubí a předpokládané vysoké míře inkrustací uvnitř 

potrubí byla hydraulická drsnost potrubí zvolena k=2 mm, tato hodnota tabulkově 

odpovídá silně inkrustovanému litinovému potrubí. Míra inkrustace má přímo úměrný 

vliv na celkový průtočný profil potrubí, a tudíž ovlivňuje celkovou kapacitu přiváděcího 

řadu. S ohledem na tuto skutečnost byla funkce řešitel, v MS Excel využita 

k zpřesňování hodnot průtočných profilů v jednotlivých úsecích vodovodního 

přiváděcího řadu tak, aby se následné simulované tlakové poměry co nejvíce přiblížily 

tlakovým poměrům naměřeným během měrné kampaně.  

3.7.1 Kalibrace hydraulického modelu 

Pro kalibraci hydraulického modelu byly použity dva zatěžovací stavy ZS1 a ZS2. První 

zatěžovací stav pro kalibraci byl vybrán jako maximální dosažený odtok z VDJ Kasárna 

(naměřený během proplachu přiváděcího řadu z VDJ Kasárna do VDJ Kravsko - třetí 
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úsek řízeného proplachu) a jemu odpovídající n-tice – výšky hladiny ve vodojemu 

a odběry na síti.  

Tab. 3.3 n-tice průtoků pro ZS1 při kalibraci 

 

Pro druhý zatěžovací stav byl zvolen běžný provozní průtok přiváděcím řadem, který 

byl naměřen během týdenní měrné kampaně. 

Tab. 3.4 n-tice průtoků pro ZS2 při kalibraci 

 

Pro zvolený zatěžovací stav ZS1 byl proveden hydraulický výpočet ztrát po délce, který 

je patrný z Tab.3.5.  

Tab. 3.5 ZS1 výpočet hydraulických veličin (kalibrace) 

 

Na základě vypočtených hodnot ztrát v jednotlivých úsecích byly vypočteny 

odpovídající tlakové poměry na přiváděcím řadu. Z Tab.3.6 je také patrný rozdíl tlaků 

měřených p1
měř a modelovaných (kalibrovaný model) p1

mod. 

28.2.2019-13:15

[l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1]
16.59 0.20 0.77 15.62

QAŠ4 QVDJ KravskoQVDJ Kasárna QAŠ1

5.3. 2019-19:56

[l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

6.05 0.40 1.44 4.21

QVDJ Kasárna QAŠ1 QAŠ4 QVDJ Kravsko

Zatěžovací stav ZS1

k= 2.00 mm drsnost potrubí

[l∙s-1] [m] [mm] [mm2] [m2] [m∙s-1] [-] [-] [-] [-] [m v. sl.]

VDJ1-AŠ1 16.59 467.53 225.16 39816.3 0.0398 0.42 0.1736 71779 0.037 -0.001 0.69

AŠ1-AŠ4 16.39 1056.78 202.93 32343.4 0.0323 0.51 0.2568 78680 0.038 0.000 2.62

AŠ4-AŠ5 15.62 125.98 137.99 14955.9 0.0150 1.04 1.0908 110269 0.044 0.006 2.21

AŠ5-AŠ7 15.62 481.36 160.61 20261.0 0.0203 0.77 0.5943 94739 0.041 0.003 3.76

AŠ7-AŠ8 15.62 493.85 210.87 34922.44 0.0349 0.45 0.2001 72162 0.038 0.000 0.91

AŠ8-VDJ2 15.62 598.35 209.88 34595.21 0.0346 0.45 0.2039 72502 0.038 0.000 1.13

Úsek L DN SQVDJ Kasárna S v v2 Re λ1 λ1-λpoč hz



Hydraulická analýza přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko ve Znojmě                                                                           Zdeněk Jaroš 

Bakalářská práce 

 

39 

 

Tab. 3.6 Porovnání tlakových poměrů pro ZS1 (kalibrace) 

 

Stejný způsob výpočtu byl rovněž aplikován pro zatěžovací stav ZS2 

Tab. 3.7 ZS2 výpočet hydraulických veličin (kalibrace) 

 

Tab. 3.8 Porovnání tlakových poměrů pro ZS2 (kalibrace) 

 

Metodou nejmenších čtverců byly pro vybrané zatěžovací stavy stanoveny odchylky 

mezi tlaky měřenými a modelovanými (MNČ1 – viz Tab.3.6 a MNČ2 – viz Tab.3.8). 

Výsledná odchylka pro oba zatěžovací stavy byla určena jako součet dílčích hodnot 

v jednotlivých výpočtových úsecích (MNČ1+MNČ2). Hydraulický model byl připraven 

v programu MS Excel a za použití funkce řešitel proběhlo zpřesňování hodnot 

průtočných profilů jednotlivých úseků.  

Hodnoty průtočných profilů (DN – světlostí = čistých vnitřních průměrů) uvedených 

v Tab.3.5 a Tab.3.7 jsou výsledné. Zpřesňováním těchto hodnot bylo docíleno co možná 

nejmenšího rozdílu mezi tlaky naměřenými na síti a tlaky modelovanými.  

Na základě výsledných průtočných profilů byl sestaven hydraulický model pro ZS1 

a ZS2 v programu EPANET 2.0. Touto cestou byla ověřena správnost a přesnost výše 

uvedených hydraulických výpočtů. Z Obr.3.23 je patrné, že za použití stejných 

[m n.m.] [m v. sl.] [m v. sl.] [m v. sl.]

VDJ1 380.55 4.84 4.84 0.00 0.000

AŠ1 366.32 13.54 13.46 -0.08 0.007

AŠ4 342.84 34.40 34.25 -0.15 0.021

AŠ5 347.67 27.36 27.32 -0.04 0.001

AŠ7 348.09 23.17 23.14 -0.03 0.001

AŠ8 354.64 15.72 15.70 -0.02 0.000

VDJ2 368.10 1.13 1.1 0.00 0.000

Místo
p1

měřp1
mod p1

měř-p1
mod

MNČ1
H

Zatěžovací stav ZS2

k= 2.00 mm drsnost potrubí

[l∙s-1] [m] [mm] [mm2] [m2] [m∙s-1] [-] [-] [-] [-] [m v. sl.]

VDJ1-AŠ1 6.05 467.53 225.16 39816.3 0.0398 0.15 0.0231 26176 0.039 0.001 0.09

AŠ1-AŠ4 5.65 1056.78 202.93 32343.4 0.0323 0.17 0.0305 27123 0.040 0.002 0.32

AŠ4-AŠ5 4.21 125.98 137.99 14955.9 0.0150 0.28 0.0792 29720 0.045 0.007 0.17

AŠ5-AŠ7 4.21 481.36 160.61 20261.0 0.0203 0.21 0.0432 25535 0.043 0.005 0.28

AŠ7-AŠ8 4.21 493.85 210.87 34922.44 0.0349 0.12 0.0145 19450 0.040 0.002 0.07

AŠ8-VDJ2 4.21 598.35 209.88 34595.21 0.0346 0.12 0.0148 19541 0.040 0.002 0.09

λ1 λ1-λpoč hzv v2 ReÚsek QVDJ Kasárna L DN S S

[m n.m.] [m v. sl.] [m v. sl.] [m v. sl.]

VDJ1 379.79 4.08 4.08 0.00 0.000 0.000

AŠ1 366.32 13.37 13.97 0.60 0.357 0.364

AŠ4 342.84 36.53 37.72 1.19 1.428 1.449

AŠ5 347.67 31.53 32.01 0.48 0.229 0.230

AŠ7 348.09 30.83 31.24 0.41 0.172 0.173

AŠ8 354.64 24.21 24.46 0.25 0.061 0.061

VDJ2 368.10 10.66 10.6 -0.06 0.004 0.004

p2
měř p2

měř-p2
mod

Místo
H p2

mod

MNČ2 MNČ1+MNČ2
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vstupních dat (průtoky, výška hladiny, zpřesněné průtočné profily) je v programu 

EPANET 2.0 dosaženo stejných výsledků, jako je tomu u modelu, který byl sestaven 

v aplikaci MS Excel. 

 

Obr. 3.23 Ukázka kalibrovaného modelu – ZS2 

3.7.2 Verifikace hydraulického modelu 

Postup verifikace modelu spočíval v ověření kalibrovaného modelu na základě nově 

zvoleného baličku vstupních dat. Cílem verifikace bylo ověření zpřesněných dimenzí 

průtočných profilů, kterých bylo dosaženo kalibrací modelu.  Pro tyto účely byly 

použity opět dva zatěžovací stavy ZS3 a ZS4. Hydraulický výpočet byl proveden rovněž 
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v programu MS Excel a následně byl ověřen programem EPANET 2.0 – Obr.3.24. 

Průtokové n-tice použité při verifikaci modelu jsou patrné z Tab.3.9 a Tab.3.10.  

Tab. 3.9 n-tice průtoků pro ZS3 při verifikaci 

 

Tab. 3.10 n-tice průtoků pro ZS4 při verifikaci 

 

Úspěšnost verifikace je patrná z Grafu 3.3. Lze tedy předpokládat, že průtočné profily, 

které byly v rámci kalibrace upravovány, byly nastaveny s dostatečnou přesností. 

V obou zatěžovací stavech ZS3 a také ZS4 došlo k požadovanému přiblížení 

výsledných tlakových poměrů simulovaných s tlakovými poměry naměřenými měrnou 

kampaní.   

Graf 3.3 Ukázka grafických výsledků verifikace pro ZS4  

 

 

28.2.2019-14:11

QVDJ Kasárna QAŠ1 QAŠ4 QVDJ Kravsko

[l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

16.31 0.14 0.78 15.39

5.3. 2019-15:45

[l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1] [l∙s-1]

6.21 0.23 0.69 5.29

QVDJ KravskoQAŠ4QAŠ1QVDJ Kasárna
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Obr. 3.24 Ukázka verifikovaného modelu – ZS4 

3.7.3 Výsledky verifikace 

Na základě proběhlé kalibrace a následné verifikace hydraulického modelu byly 

zpřesněny hodnoty průtočných profilů v jednotlivých úsecích přiváděcího řadu. Z těchto 

hodnot byla následně vypočtena vrstva inkrustů na stěnách potrubí z šedé litiny. Míra 

inkrustace v [mm] na stěnách potrubí je patrná z Tab.3.11. Je evidentní, že potrubí je 

silně inkrustované a v souvislosti s vysokou hydraulickou drsností se významně podílí 

na snížení celkové průtočné kapacity přiváděcího řadu.  
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Tab. 3.11 Vrstva inkrustů na stěnách litinového potrubí přiváděcího řadu 

 

3.7.4 Závěr hydraulické analýzy 

Na úseku mezi AŠ4-AŠ5 je patrná nadměrná hodnota inkrustací na stěně potrubí oproti 

ostatním úsekům. Rovněž v tomto úseku dochází k velkému poklesu čáry 

hydrodynamického tlaku, což je patrné z výkresové dokumentace č.2, která je součástí 

příloh této práce. Je tedy možné předpokládat, že v úseku AŠ4-AŠ5 dochází ke vzniku 

větší místní ztráty, která může být způsobena například vzduchovou bublinou nebo 

přivřeným šoupětem v AŠ4. 

Přivřené šoupě v AŠ4 

Teoretickou příčinou vzniku větší místí ztráty na úseku AŠ4-AŠ5 může být přivřené 

šoupě, které se nachází v AŠ4 a může zapříčiňovat pokles hydrodynamické čáry tlaku. 

Přivřené šoupě se může vysokou měrou podílet na snížení průtočného množství v tomto 

úseku. Na základě tohoto předpokladu byl proveden výpočet přivřeného šoupěte. 

Hodnota přivření je vyjádřena v %. Pro účely simulace přivření šoupěte byl na úseku 

AŠ4-AŠ5 pomocí programu EPANET 2.0 simulován koeficient ztráty ζ, který dosáhl 

hodnoty 40,5. Hodnota byla vyhodnocena dle hydraulických tabulek a převedena na 

předpokládané % přivření.  

Tab. 3.12 Výpočet přivřeného šoupěte 

 

Z výpočtů je patrné, že příčinou poklesu čáry hydrodynamického tlaku v tomto úseku 

může být přivřené šoupě na 21,4 %.  

Výpočet vrstvy inkrustů na stěně potrubí

k DN - podklady DN - model Vrstva na stěně 

 [mm]  [mm]  [mm] [mm]

1 VDJ Kasárna AŠ1 250 225.16 12.42

2 AŠ1 AŠ2 250 202.93 23.53

3 AŠ2 AŠ3 250 202.93 23.53

4 AŠ3 AŠ4 250 202.93 23.53

5 AŠ4 AŠ5 200 137.99 31.00

6 AŠ5 AŠ6 200 160.61 19.69

7 AŠ6 AŠ7 200 160.61 19.69

8 AŠ7 AŠ8 250 210.87 19.57

9 AŠ8 AŠ9 250 209.88 20.06

10 AŠ9 AŠ10 250 209.88 20.06

11 AŠ10 VDJ Kravsko 250 209.88 20.06

Úsek od do

2

D= 137.99 mm D= 160.61 mm

AŠ4 34.38 m v.sl. AŠ4 34.38 m v.sl. 100% …........... 1

AŠ5 27.40 m v.sl. AŠ5 27.40 m v.sl. x% …........... 0.214

z/D 0.214 mm z/D 1 mm

ζ 40.5 ζ 0 x= 21.4 %

Přivřené šoupě 100% otevřené šoupě

Uzavření v %
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3.8 MOŽNOSTI SANACE PŘIVÁDĚCÍHO ŘADU 

V této podkapitole budou popsány a blíže nastíněny uvažované metody sanace. 

Všechny tři metody sanace spadají dle ČSN EN ISO 11295 do oblastí renovace potrubí. 

Renovace je charakterizována a chápana jako provedená opatření vedoucí ke zlepšení 

stavu a provozních parametrů stávajícího vodovodního řadu. Původní vodovodní řad 

tedy zůstává zachován, k renovaci se nejčastěji využívají bezvýkopové technologie. 

 

Obr. 3.25 Rozdělení sanace dle ČSN EN ISO 11295 [25] 

3.8.1 Metoda Relining 

Metoda Relining je jednou z nejlevnějších a nejjednodušších metod pro renovaci 

stávajících potrubních systémů. Princip technologie spočívá v zatahovaní PE potrubí do 

stávajícího rekonstruovaného potrubí. Nové PE potrubí musí být řádově alespoň 

o dimenzi menší (vnější průměr) než původní (vnitřní průměr). U této metody je nutné 

počítat se snížením průtočného profilu, avšak vůči původnímu inkrustovanému potrubí 

dojde k výraznému zlepšení hydrauliky. Před aplikací metody Relinig je třeba počítat 

s nutností provedení kamerových prohlídek, díky kterým se ověří předpoklad vhodností 

nasazení technologie na sanovaném úseku. Kamerové prohlídky také poslouží 

k zaměření míst s možnými problémy, které je nutné před započetím sanace odstranit. 

Je také vhodné protažení kontrolní trubky z PE, sanovaným úsekem, která bude 

následně použita pro Relining. [25] 
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Před započetím sanace je nutné původní potrubí po celé délce vyčistit od inkrustací 

a nečistot. Vhodné je zvolení mechanického čištění s následným proplachem. 

Vyčištěním dojde k zajištění průchodnosti pro zatahované potrubí, čištěním se také 

eliminuje riziko poškození vnějšího pláště PE potrubí při zatahování. Poškození vnější 

části PE potrubí by mohlo negativně ovlivnit délku životnosti nebo se podílet na 

následných únicích vody, což je považováno za nežádoucí. [25] 

Zatahování PE potrubí probíhá vždy mezi startovacím a koncovým výkopem, délka 

jednoho úseku bývá zpravidla 150 metrů, ale u malých profilů lze dosáhnout délky až 

500 metrů, v závislosti na topologii. Potrubí připravené k zatažení musí být uloženo na 

valivých válečcích. Před samotným zatahováním je vždy nutné náležitě připravit 

startovací a koncový výkop. Výkopy musí mít dostatečné půdorysné rozměry 

(v závislosti na hloubce uložení a profilu potrubí), aby v nich bylo možné zatáhnout 

potrubí v délce celého sanovaného úseku. Samotné zatahování tedy probíhá přes 

startovací výkop do koncového. Na potrubí se připevní zatahovací hlava a ta je tažným 

zařízením protažena ze startovacího výkopu do koncového. Mezi novým a stávajícím 

potrubím dojde ke vzniku mezikruží, to je žádoucí vyinjektovat. V případě ponechání 

mezikruží bez výplně je nutné provést statické posouzení. [25], [26] 

 

Obr. 3.26 Potrubí pro Relining a tažná hlava (vpravo) [25] 

Metodou Relining dojde vytvoření nového staticky únosného potrubí ve starém korozí 

porušeném potrubí. Relining se používá od profilů DN 100 až po DN 1600 a dále ho lze 

rozdělit na krátkotrubní a dlouhotrubní Relining. Pro Relining se používá především 

potrubí PE 100 RC, jehož konstrukce stěn je dvouvrstvá. Životnost potrubí PE 100 RC 

je až 100 let. [25] 

 

Obr. 3.27 Schéma zatažení potrubí přes startovací výkop [25] 

3.8.2 Metoda Compact Pipe 

Jedná se o Close-Fit metodu, při které dochází k zatahování deformovaného PE potrubí 

a jeho následnému těsnému přilnutí ke stěně stávajícího potrubí. Tento systém sanace 
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vznikl v USA a v Evropě se začal rozšiřovat v roce 1989.  Potrubí je vyrobeno jako 

standardní PE potrubí kruhového průřezu (s dobrou tvarovou pamětí), následně po 

výrobě je při určité teplotě deformováno do tvaru dvojitého písmene C. Po deformací je 

potrubí navíjeno na buben a v této podobě dopravováno na stavbu. Díky zmenšenému 

profilu je bezproblémově zatahováno do stávajícího potrubí, ve kterém je následně 

pomocí páry (125 °C) a tlaku navráceno do původního tvaru, který navíc těsně přilne ke 

stávajícímu povrchu. U technologie Compact Pipe tedy nedochází ke vzniku žádného 

nevyplněného mezikruží.  Oba konce sanovaného úseku jsou ucpány, do jedné ucpávky 

je vháněna pára pod tlakem, čímž dojde k navrácení potrubí do kruhového tvaru.  Tuto 

schopnost – změna tvaru a následné navrácení do původní podoby mají termoplasty, 

mezi něž se řadí také PE.  Nové PE potrubí je po ochlazení zcela nezávislé na původním 

a může být téměř okamžitě přivedeno do provozu. [25], [26]  

 

Obr. 3.28 Deformované potrubí PE 100 RC [25] 

Před započetím sanace je nutné sanovaný úsek vyčistit od všech nečistot a usazenin 

a provést kamerové prohlídky. Vhodné je zařazení vysokotlakého tryskového čištění, 

mechanických škrabáků a brousících nástrojů nebo frézy, čímž dojde k důkladnému 

odstranění inkrustací a nečistot. Teprve po vyčištění je možné přistoupit k zatažení 

potrubí. Potrubí se vtahuje přes startovací a koncový výkop pomocí navijáku a je 

provedeno bez spojů. Délka úseku se pohybuje kolem 150 metrů, u nejmenších profilů 

je teoretická délka zatahovaného úseku až 500 metrů. Hodnota se však odvíjí od 

maximální délky průměru potrubí navinutého na buben. [25] 

Pro provádění technologie Compact Pipe se využívá především potrubí PE 100 RC, 

k jehož výrobě se používá kvalitní barevný granulát. Potrubí se vyrábí v průměrech DN 

100 až DN 500 mm. Svařování mezi úseky se provádí pomocí elektrotvarovek nebo 

svařováním na tupo. Odhadovaná životnost je dle výrobce až 100 let. [25] 
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Obr. 3.29 Ukázka navinutého potrubí a jeho instalace přes startovací jámu [25] 

3.8.3 Vystýlka KAWEX 

Vystýlka KAWEX vychází z technologie CIPP (Cured in Place Pipe) – na místě 

vytvrditelné potrubí. Metoda KAWEX se používá pro sanaci vodovodních řadů a jedná 

se o metodu inverzní. Nasazení technologie KAWEX je možné u profilů DN 200 až DN 

1000. Výhodou metody je její možné použití v hustě zastavěných místech, kde mohou 

být problémy s provedením výkopových prací. Výstelkou KAWEX dojde k zatěsnění 

stěn původního potrubí, vnitřní stěnu rukávce tvoří hladká fólie, která zaručuje zlepšení 

hydraulických poměrů sanovaného potrubí. [26]  

Před samotným zatahováním rukávce je nutné hydraulicko-mechanické vyčištění 

potrubí od inkrustací a nečistot. Následně provedení proplachu a kamerové kontroly 

potrubí.  

Inverzní zatažení rukávce spočívá v uchycení rukávce na jeho konci a pomocí působení 

tlaku nebo vody je vpravován do sanovaného potrubí. Výhodou inverzního zatahování 

je, že rukávec se postupně rozvíjí a není vláčen po povrchu starého potrubí. Inverzní 

zatahování je tedy vzhledem k rukávci přívětivější a dochází k minimalizování jeho 

případného poškození, a naopak zlepšení přilnavosti k povrchu. [26], [28] 
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Obr. 3.30 Inverzní zatahování rukávce [28] 

Vystýlka KAWEX se skládá ze dvou vrstev – první netkaná polyesterová část, druhá 

tkaná vystýlka pokrytá polyuretanovou folií. Vnitřní tkaná část vystýlky slouží jako 

ochrana proti vnitřnímu tlaku naopak proti vnějšímu tlaku plní funkci ochrany vnější 

netkaná textilie. Rukávec je nasycen epoxidovou pryskyřicí. Samotné vytvrzení probíhá 

pomocí teplé vody nebo páry. Vytvrzení pomocí horké páry je finančně výhodnější, 

protože nedochází k použití velkého množství vody. Při vytvrzování musí být konce 

rukávce zajištěny mechanickými manžetami a je nutné hlídat teplotu rukávce, aby 

proběhlo úplně vytvrzení. Metoda KAWEX zamezuje únikům vody a zároveň 

prodlužuje životnost stávajícího potrubí o několik desítek let. [26], [28] 

 

 Obr. 3.31 Sanace pomocí rukávce KAWEX [27] 
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3.9 HYDRAULICKÁ ANALÝZA-VARIANTNÍ ŘEŠENÍ SANACE 

Pro výběr optimální varianty realizace sanace je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, které 

mají vliv na volbu technologie provádění stavby. 

K velmi důležitým faktorům patří majetkoprávní vztahy k pozemkům, ve kterých je 

vodovod situován. Stávající vodovod je uložen do velkého počtu soukromých pozemků. 

Při realizaci stavby otevřeným výkopem, by bylo nutné získat vodoprávní povolení 

a k tomu souhlasy vlastníků pozemků s uložením vodovodu. Zde je velké riziko, že se 

nepodaří získat souhlasy všech majitelů dotčených nemovitostí a alternativa uložení 

potrubí do blízkého obecního pozemku zde není. Klasickým výkopem by též došlo 

k posunu ochranného pásma vodovodu.  Z tohoto důvodu se metoda otevřeného výkopu 

vodovodu vedle stávajícího potrubí jeví jako nerealizovatelná.  

Dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., §79, odst. 2 písmena „s“ není pro sanaci 

metodou KAWEX, Compact Pipe a Relining potřeba rozhodnutí o umístění stavby ani 

územní souhlas. 

„§ 79Rozhodnutí o umístění stavby 

(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují:  

s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení 

hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma“ [29] 

Dle §103, odst. 1 písmena „a“ tento stavební záměr nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení. 

„§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení 

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 

a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2“ [29] 

Z těchto důvodů je vhodné zvolit bezvýkopovou metodu sanace přiváděcího řadu pro 

jejíž realizaci nebude potřeba získat stavební povolení, ohlášení, rozhodnutí o umístění 

stavby ani územní souhlas.  

Dalším faktorem jsou časté poruchy na litinovém potrubí. Jde většinou o podélné 

praskliny potrubí z šedé litiny. Z tohoto důvodu je nutné vyloučit metodu cementace či 

variantu epoxidového nástřiku tohoto potrubí. 

Jako nejreálnější řešení se jeví volba některé z variant vkládání staticky samonosného 

potrubí do stávajícího přiváděcího řadu. Zde přichází v úvahu následující varianty: 

• Metoda Compact Pipe – zatahování zmenšeného PE potrubí natočeného na 

buben 

• Metoda Relining – zatahování PE potrubí menšího průměru 

• Metoda KAWEX – flexibilní rukávec na místě vytvrzovaný 
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Jednou z dalších možností je také odstranění ztráty vznikající na úseku AŠ4-AŠ5, a tedy 

použití jedné z výše zmíněných technologii k sanaci pouze tohoto úseku. Tato varianta 

sice povede k mírnému navýšení průtočné kapacity přiváděcího řadu, ale nevyřeší 

problém zbylých úseků, kde by i nadále docházelo k uvolňování inkrustů z potrubí do 

vody.  

3.9.1 Hydraulické porovnání jednotlivých metod sanace 

V rámci sanace stávajícího potrubí z šedé litiny budou sanovány úseky přiváděcího řadu 

v profilech DN 250 a DN 200. Provozovatel požaduje v rámci sanace dosažení co 

možná největší průtočné kapacity vzhledem ke skutečnosti, že přiváděcí řad slouží 

k proplachování vodovodní sítě v obcích Kasárna u Znojma, Mramotice a také slouží 

jako zásobovací řad pro VDJ Kravsko, z kterého jsou zásobeny další obce.  

V případě použití metod Compact Pipe a Relining bude do stávajících profilů vnitřních 

světlostí DN 200 a DN 250 zatahováno potrubí z PE rozdílných vnějších průměrů 

a tlouštěk stěn. V případě využití technologie KAWEX bude do stávajících profilů 

zatažena na místě vytvrditelná vložka tloušťky 4,3 mm. Přehled sanačních metod, 

vnitřních průměrů a drsností je patrný z Tab. 3.13. 

Technologie Compact Pipe patří do skupiny Close-Fit technologii, tzn. že po instalaci 

do původního litinového potrubí se nové deformované PE potrubí vrací zpět do 

kruhového tvaru a těsně dosedá k vnitřní straně stávajícího potrubí. Výhodou použití 

této technologie je, že mezi nově instalovaným a starým potrubím nevzniká žádné volné 

mezikruží, není zde tedy žádný volný prostor. Další výhodou je, že při použití Close-Fit 

technologie se snižuje průtočný profil původního potrubí pouze o tloušťku stěny těsně 

přilehlého PE potrubí.  

U technologie Relining dochází při instalaci k zatahování PE potrubí, které musí být 

řádově minimálně o jednu dimenzi menší než původní profil sanovaného potrubí. 

V tomto případě na rozdíl od technologie Compact Pipe vzniká mezi novým potrubím 

a stávajícím volný prostor, který může mít negativní vliv na životnost PE potrubí, je 

tedy vhodně ho vyinjektovat.  

Jednou z výhod metody KAWEX je malá tloušťka zatahované vložky, tudíž výsledný 

průtočný profil bude z uvedených metod nejvíce kapacitní. Další výhodou je také fakt, 

že vložka se dokáže vypořádat se skokovými změnami v průměrech průřezů potrubí 

a s lomy až do 90°. 
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Tab. 3.13 Stanovení vnitřních průměrů a hydraulických drsností pro hydraulický model 

 

Pro výše uvedené metody byl vytvořen hydraulický model v programu EPANET 2.0. 

Nově navržené sanované potrubí počítá s maximální hodinovou potřebou vody pro obě 

odběrná místa AŠ1 – odběr obce Kasárna u Znojma a AŠ4 – odběr obce Mramotice. 

Maximální hodinová potřeba vody byla vypočtena z maximální denní potřeby vody pro 

jednotlivé obce a je zatížena koeficientem hodinové nerovnoměrnosti kh=1,8. Pro 

zjištění maximální hodnoty nátoku do VDJ Kravsko byl v modelu simulován zatěžovací 

stav s maximálním možným průtokem tzn. maximální hladina ve VDJ Kasárna 

u Znojma, minimální hladina ve VDJ Kravsko a maximální naměřené hodnoty odběrů 

v AŠ1 a AŠ4 stanovené za rok 2018.  

Tab. 3.14 Hodnoty odběrů uvažované v modelovaných situacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda sanace Vnější průměr Tloušťka stěn Vnitřní průměr Hydraulická 

nové potrubí nové potrubí nové potrubí drsnost k

[mm] [mm] [mm] [mm]

250 14.8 220.4 0.01

200 11.9 176.2 0.01

225 13.4 198.2 0.01

180 10.7 158.6 0.01

250 4.3 241.4 0.01

200 4.3 191.4 0.01

Relining

Compact Pipe

Vystélka KAWEX

Maximální hodnoty odběrů na sítí:

Qd Qh Qh,

 [m3∙den-1]  [m3∙den-1]  [l∙s-1]

AŠ4 (Mramotice) 182.4 328.32 3.80

AŠ1 (Kasárna) 44.6 80.28 0.93

Místo
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Varianta A – sanace úseku AŠ4-AŠ5 metodou Compact Pipe 

Pro případ sanace pouze úseku AŠ4-AŠ5 byla v hydraulickém modelu zvolena metoda 

Compact Pipe. Na Obr.3.32 je zobrazen hydraulický model tohoto případu. Sanace 

pouze vybraného úseku však není příliš efektivní, maximální nátok do VDJ Kravsko, 

kterého bylo modelovanou situací dosaženo, činí 17,17 l.s-1, původní stav před sanací 

tohoto úseku činil 15,67 l.s-1. Můžeme tedy pozorovat mírný nárust průtočného 

množství přiváděcím řadem. Zvolení tohoto postupu však neřeší problém uvolňování 

inkrustací do pitné vody, v celé zbylé nesanované délce přiváděcího řadu, ke kterému 

by i nadále docházelo.  

 

Obr. 3.32 Simulace sanace v prostředí EPANET 2.0 – úsek AŠ4-AŠ5 metoda Compact Pipe 
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Varianta B – sanace celé délky příváděcího řadu metodou Relining 

Případ sanace celé délky přiváděcího řadu metodou Relining je zobrazen na Obr.3.33. 

V případě použití této metody je patrný značný nárust průtočného množství oproti 

původnímu stavu před sanací. Tuto metodu lze považovat za efektivní, maximální nátok 

do VDJ Kravsko, kterého bylo modelovanou situací dosaženo činí 23.96 l.s-1, původní 

stav před sanací činil 15,67 l.s-1. 

 

Obr. 3.33 Simulace sanace v prostředí EPANET 2.0 – metoda Relining 
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Varianta C – sanace celé délky přiváděcího řadu metodou Compact 

Pipe 

Na Obr.3.34 je zobrazena simulace sanace celé délky přiváděcího řadu metodou 

Compact Pipe. Je patrné zdvojnásobení průtočného množství přiváděcím řadem oproti 

původnímu stavu před sanací. Maximální dosažený nátok do VDJ Kravsko činí 32,24 

l.s-1 oproti původním 15,67 l.s-1. 

 

Obr. 3.34 Simulace sanace v prostředí EPANET 2.0 – metoda Compact Pipe 
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Varianta D – sanace celé délky přiváděcího metodou KAWEX 

Hydraulicky nejefektivnější variantou se však jeví sanace pomocí rukávce 

vytvrzovaného přímo v potrubí, tedy metoda KAWEX. Na Obr.3.35 je zobrazena 

simulace této metody. Maximální dosažený nátok do VDJ Kravsko v tomto případě 

dosahuje hodnoty 41,10 l.s-1, oproti původní hodnotě 15,67 l.s-1 před sanací. 

 

Obr. 3.35 Simulace sanace v prostředí EPANET 2.0 – metoda KAWEX 
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Srovnání jednotlivých variant dle maximálního nátoku do VDJ 

Kravsko 

Z Tab.3.15 plyne, že nejvyšší průtočná kapacita bude dosažena při použití metody 

KAWEX a nejnižší metodou Relining. Všechny tři metody sanace celé délky 

přiváděcího řadu z hydraulického hlediska vyhoví požadavkům provozovatele, 

v modelových situacích je počítáno s dostatečnou rezervou, avšak z těchto variant je 

třeba vybrat jednu, která je ekonomicky nejvýhodnější. Pro toto posouzení je třeba 

provést srovnání jednotkových cen za realizaci. 

Tab. 3.15 Srovnání maximálního nátoku do VDJ Kravsko – různé varianty sanace 

 

3.9.2 Ekonomické porovnání jednotlivých metod sanace 

Celková délka posuzovaného přiváděcího řadu činí 3224 metrů. Pro ekonomické 

zhodnocení jednotlivých metod sanace bylo třeba provést srovnání jednotkových cen za 

realizaci. Veškeré ceny uvedené v této práci jsou bez DPH. 

Do cen jednotlivých technologii nejsou zahrnuty náklady, které jsou pro všechny tři  

typy technologií téměř totožné a nemají zásadní vliv na ekonomické posouzení. Jsou to 

náklady na čištění a proplach stávajícího potrubí, dále náklady za náhradní zásobování 

pitnou vodou (by-pass), propoje, kamerové prohlídky, dezinfekci nového potrubí 

výměna objektů (vystrojení armaturních šachet apod.) Uvedené orientační ekonomické 

porovnání počítá pouze s výměnou trubních částí přiváděcího řadu. Počet pracovních 

jam (startovacích a cílových) se odvíjí od celkové délky přiváděcího řadu, ale i dalších 

faktorů jako je technologické vybavení zhotovitele, topologie, místa směrových lomů na 

potrubí, dostatek prostoru v místě svařování potrubí a umístění před startovací jámou 

a další. Z tohoto důvodu je třeba, aby náklady za výkopové práce nacenila sanační 

firma. Lze očekávat, že finanční objem zemních prací bude činit cca 10 až 15 % 

celkových nákladu vlastní realizace. Pro další posouzení výběru ekonomicky 

nejvýhodnější varianty hodnota zemních prací nebude zahrnuta do výpočtu. Pro metody 

Compact Pipe, Relining a KAWEX se za jeden sanační úsek, tj. úsek mezi startovací 

a cílovou jámou, považuje potrubí v délce 150 až 300 m.  

Informace o jednotkových cenách za trubní materiál a orientační cenu za běžný metr 

realizace metodou Compact Pipe a Relining poskytla firma Wavin Ekoplastik. 

Orientační jednotková cena materiálu pro metodu KAWEX vychází z cen výrobce 

rukávce, který je určený pro pitnou vodu, jednotková cena za běžný metr byla 

přepočtena v závislosti na aktuální ceně eura k naší měně.   

Qmax,VDJ Kravsko

 [l∙s-1]

A Compact Pipe AŠ4-AŠ5 17.17

B Relining Celá délka př. 23.96

C Compact Pipe Celá délka př. 32.24

D KAWEX Celá délka př. 41.10

Metoda sanace Rozsah sanaceVarianta
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Z Tab.3.16, 3.17 a 3.18 je patrná orientační stanovená cena jednotlivých sanačních 

technologii v korunách bez DPH za jeden běžný metr. Níže uvedené ceny jsou dále 

použity pro stanovení celkových nákladů na sanací celé délky přiváděcího řadu.  

Tab. 3.16 Orientační cena technologie Compact Pipe – 1bm 

 

Tab. 3.17 Orientační cena technologie Relining– 1bm 

 

Tab. 3.18 Orientační cena technologie KAWEX– 1bm 

 

Orientační ceny jednotlivých metod sanace přiváděcího řadu jsou vypočteny v Tab.3.19. 

Je patrné, že jako ekonomicky nejlevnější varianta vychází metoda Relining, tedy 

zatažení o dimenzi menšího PE potrubí do stávajícího potrubí.  

Nejdražší variantou je naopak metoda CIPP (KAWEX), zatažení vytvrditelné vložky do 

stávajícího potrubí. Tato varianta vychází z hydraulického hlediska jako nejefektivnější, 

avšak její cena je více než dvojnásobná oproti metodě Relining.  

O metodě Compact Pipe lze mluvit jako o vhodném kompromisu, jak cenově tak 

hydraulicky. Z hydraulického hlediska dojde ke značnému zlepšení všech parametrů 

oproti původnímu zainkrustovanému potrubí z šedé litiny. 

Tab. 3.19 Orientační ekonomické porovnání jednotlivých metod sanace 

 

Profil - d Materiál Realizace

[mm]  [Kč∙m-1]  [Kč∙m-1]

250 1960 2540

200 1350 2000

Compact Pipe

Profil - d Materiál Realizace

[mm]  [Kč∙m-1]  [Kč∙m-1]

225 900 2100

180 600 1400

Relining

Profil - DN Materiál Realizace

[mm]  [Kč∙m-1]  [Kč∙m-1]

250 3100 3900

200 2600 4400

KAWEX

[m] [Kč] [Kč] [Kč]

Compact Pipe 3224 5 948 242 7 860 575 13 808 817 

Relining 3224 2 719 251 6 344 919 9 064 170 

KAWEX 3224 9 690 213 12 876 597 22 566 810 

Celková cena sanace:
Metoda sanace:

Cena materiálu: Cena realizace:Délka sanace
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4  ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byla provedena hydraulická analýza stávajícího 

vodovodního přiváděcího řadu z materiálu šedá litina v profilech DN 250 a DN 200, 

délky 3224 m. Přiváděcí řad je situován v blízkosti města Znojma. Přesněji úsek mezi 

vodojemem Kasárna a vodojemem Kravsko. 

V první fázi práce byl popsán současný systém zásobování vodou v dané lokalitě 

a proveden podrobný terénní průzkum obou vodojemů a armaturních šachet na 

přiváděcím řadu. V armaturních šachtách bylo provedeno měření obvodů potrubí 

a tlouštěk stěn potrubí. Získané informace sloužily k přepočtu na dimenze potrubí. 

Měření bylo provedeno z důvodu nejasností v dokumentaci od provozovatele 

a posloužilo k ověření a následnému zpřesnění profilů potrubí. Během terénního 

průzkumu, uskutečněného v dubnu 2018, proběhla dále vizuální kontrola stavu 

armaturních šachet a potrubí. Průzkum poukázal na vysokou korozi a také 

předpokládanou velkou míru inkrustace v potrubí.  

Přiváděcí řad byl vybudován již v 80. letech minulého století. Lze předpokládat 

zvyšování četností poruch a také uvolňování inkrustací do pitné vody, což může mít 

z dlouhodobějšího hlediska za následek znečištění akumulačních nádrží ve vodojemu 

Kravsko a zhoršení jakosti pitné vody. Z výše uvedených důvodů je ve vodojemu 

Kravsko osazen regulační ventil CLA-VAL, který umožňuje řídit napouštění vodojemu 

podle hladiny v nádržích, tak aby nedocházelo k vysokým průtokům na přiváděcím řadu 

a tím k uvolňování a vyplavování inkrustů z potrubí.  

Ve druhé fázi práce byla provedena měrná kampaň s cílem získat data o průtokových 

a tlakových poměrech. V rámci měrné kampaně byl proveden proplach přiváděcího 

řadu, při kterém byl regulační ventil CLA-VAL odstaven s cílem získat data 

o maximálních dosažitelných průtocích v přiváděcím řadu a zároveň byly měřeny 

poklesy tlaků. Z dat získaných během měrné kampaně byl sestaven hydraulický model, 

který byl kalibrován a verifikován. V rámci kalibrace byly zpřesňovány profily 

jednotlivých potrubních úseků. Výsledný model byl verifikován nově zvoleným 

balíčkem vstupních dat (ZS3 a ZS4). Na základě verifikovaného modelu proběhl 

výpočet vrstvy inkrustů na stěně jednotlivých úseků přiváděcího řadu. Z výpočtů 

a poklesu měřené tlakové čáry (viz příloha č.2) byl stanoven předpoklad, který počítá se 

vznikem místní ztráty na úseku mezi AŠ4 – AŠ5. Teoretickou příčinou může být 

přivřené šoupě nebo vzduchová bublina. Z tohoto důvodu byla provedena simulace 

přivřeného šoupěte s výsledkem, který předpokládá přivření na 21,4 %. Výše uvedený 

závěr též potvrzuje předpoklady provozovatele. 

Ve třetí fázi práce byl proveden návrh sanace přiváděcího řadu – pouze v úseku AŠ4 – 

AŠ5, a také v celé délce 3224 m. Sanace úseku AŠ4 – AŠ5 byla simulována metodou 

Compact Pipe, avšak neřeší špatných technický stav zbylé trasy a vhodnější tedy bude 

provést sanaci celého řadu. Pro sanaci celé délky byla porovnána metoda Compact Pipe, 

Relining a metoda inverzního zatažení rukávce KAWEX. Jednotlivé metody sanace 

byly simulovány pomocí softwaru EPANET 2.0. Každá z uvedených technologii má své 
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výhody a nevýhody, které je třeba brát v potaz. Jednotlivé metody se liší výsledným 

maximálním kapacitním průtokem, ale také především cenou. Z hydraulického hlediska 

však všechny tři metody vyhoví požadavkům provozovatele. 

Cena realizace vlastní sanace byla orientačně stanovena pro všechny tři metody. Jako 

nejlevnější varianta se jeví sanace pomocí metody Relining, kde vypočtené náklady činí 

9 064 170 Kč bez DPH, avšak je třeba brát v potaz největší zúžení průtočného profilu 

a tím také snížení kapacitnosti oproti dalším dvěma metodám. Sanace metodou 

Compact Pipe by na základě orientačních výpočtů stála 13 808 817 Kč bez DPH a jeví 

se jako vhodným kompromisem mezi cenou výslednou hydraulikou. Sanace metodou 

KAWEX je orientační cena 22 566 810 Kč bez DPH a jeví se jako nejnákladnější 

volbou, avšak s nejlepšími výslednými hydraulickými poměry.  

Celkově jako nejméně vhodná se jeví sanace pomocí vložky KAWEX, především 

z důvodu vysoké ceny. Naopak za velmi vhodnou lze považovat metodu Compact Pipe 

vzhledem k ceně, výsledné hydraulice a životnosti PE potrubí. Všechny tři metody však 

vyhoví požadavkům provozovatele. Výsledný výběr metody sanace tedy záleží na 

prioritách investora. Na základě stáří a stavu přiváděcího řadu je v blízké budoucnosti 

nutné zvolit vhodnou metodu sanace a rekonstrukcí se intenzivně zabývat.  
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Qi…   výsledný odběr z daného úseku [m3·s-1] 

Pi…   hodnota souhrnného součinitele pro každé odběrné místo 

C1…  součinitel počtu zásobovaných obyvatel, bytových jednotek, plochy 

zástavby 

C2…   součinitel specifické potřeby na účelovou jednotku 

Sr…   hodnota souhrnného součinitele pro celou síť 

PM…   změřený hydrodynamický přetlak 
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PDF …  univerzální formát pro přenos dokumentů 



Hydraulická analýza přiváděcího řadu do vodojemu Kravsko ve Znojmě                                                                           Zdeněk Jaroš 

Bakalářská práce 

 

68 

 

JPG …  formát pro ukládání obrázků 

DWG …  formát pro ukládání souborů produktu AutoCAD 

DXF …  formát pro ukládání souborů produktu AutoCAD, Microstation 

DOC …  přípona textových souborů programu Microsoft Office 

PPT …  přípona prezentace vytvořené v programu Microsoft Office 

HTML …  jazyk pro tvorbu webových stránek s hypertextovými odkazy 

SCADA …  dispečerské zařízení 

DHI …  společnost působící v oblasti vodního hospodářství 

ESRI …  společnost zabývající se vývojem softwaru určeného pro práci s 

geografickými informačními systémy 

VDJ …  vodojem 

DN …   jmenovitá světlost 

a.s …   akciová společnost 

AŠ …   armaturní šachta 

LT …   litina 

PE …   polyethylen 

C30/37 …  třída betonu 

XC4 …  beton vystavený střídavě mokrému a suchému prostředí 

XF3 …  beton značně nasycený vodou bez rozmrazovacích prostředků 

PN …   jmenovitý tlak 

CLA-VAL … regulační ventil 

HD …   vysoké rozlišení videa 

o …   obvod potubí [cm] 

Š …   šoupě 

CDL …  tlakové číslo Cosmos data logger 

MV …  montážní vložka 

ZF …   jednotka pro měrný zákal 

MS …  Microsoft 

k …   drsnost potrubí [mm] 

ZS …  zatěžovací stav 

v …   rychlost proudění [m.s-1] 
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SUMMARY 

This bachelor thesis aim is to provide a hydraulic analysis of an existing water supply 

pipeline which is 3224 m long made of grey cast-iron material - DN 250 and DN 200. 

Site chosen for this analysis is in Znojmo, Czech Republic. 

The first part of the thesis provides a field survey of the entire supply pipeline including 

armature shafts and both reservoirs. Measurements carried out assess thickness of the 

pipe to verify the pipe proportions. The field survey was conducted in April 2018, and it 

resulted in identifying the route of the pipeline, in visual examination, and in evaluation 

of the current condition. Survey revealed a high degree of corrosion with implications 

of heavily scaled piping. 

The second part of this paper describes a specific one-week procedure that was carried 

out in February 2019 to obtain data of flow and pressure ratios in the supply pipeline. 

The supply pipeline was flushed to acquire records of maximum achievable flow and its 

pressure. Data were then used to construct a hydraulic model which was calibrated and 

tested. The model calibration helped to specify the flow profiles of the supply pipeline. 

The verified model facilitated calculations of the scale layer scope. Assumptions were 

made that a local loss occurs in section AŠ4-AŠ5, which was evident mainly from the 

drop of pressure measured. The loss was probably caused by an air bubble or 

constricted valve. Its blockage reached 21,4 %. 

The third part of the thesis focuses on the renovation of the supply pipeline. Firstly, 

a Compact Pipe redevelopment of section AŠŠ4 to AŠ5 was proposed but such repair 

would not solve the poor technical condition of the remaining supply pipeline. To 

redevelop the entire length of the supply-line three methods were chosen: The Compact 

Pipe, Relining and KAWEX sleeve. Single methods differ in capacity flow and in cost. 

The thesis provides price estimates for all three redevelopment methods. The Relining 

method seems to be the cheapest option as the cost amounts in CZK 9 064 170 

excluding VAT, but it involves a substantial flow reduction unlike the two remaining 

methods. The Compact Pipe renovation method would cost CZK 13 808 817 excluding 

VAT and as such it appears to be a worthwhile compromise between the price and 

subsequent hydraulics. The KAWEX method renovation approximates to 

CZK 22 566 810 excluding VAT and appears to be the most expensive option, but with 

the best resulting hydraulic ratios. 

The final choice of redevelopment method depends on the investor's priorities. Based on 

the age and condition of the supply pipeline, it is necessary to choose the most 

appropriate renovation method in near future and to intensively concentrate on the 

reconstruction. 

 


