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ABSTRAKTY A KLÍČOVÁ SLOVA  

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem pasportu a posouzení technického stavu vodovodní 
sítě obce Kateřinice. Podrobně popisuje pracovní postup, kterým byl pasport prováděn. 
Výstupem práce je sada podrobných technických map vodovodu, dále technická zpráva 
obsahující vyhodnocení technického stavu potrubí, objektů a armatur. 
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Abstrakt 

Topic of this bechelor’s thesis is passport and technical conditon assessment of water supply 
network in village Kateřinice. It contains detailed description of passport’s workflow. 
Outcome of this thesis is set of detailed technical maps, technical report with technical 
conditon evaluation of pipelines, objects and armatures. 
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1  ÚVOD 

Budování prvních vodovodních sítí je přímo spjato s rozvojem nejstarších civilizací. Nejstarší 
gravitační vodovod pochází již ze starověké Asýrie, který byl vystavěn okolo roku 
2500 př. n. l. Později se přidávají i další národy. Mezi první patří národy nacházející 
se na území dnešního Řecka, Říma, Jerusalema. Materiály používané ve starověku byly 
převážně kámen a dřevo nacházející se v blízkém okolí. První vodovod u nás byl vystavěn 
v Plzni okolo roku 1300 n. l. V dnešní době si jen obtížně dokážeme představit domácnost bez 
tekoucí vody nebo kanalizace. Nárok na vodovodní sítě se neustále zvyšuje, ať už se jedná 
o kvalitu přiváděné vody ke spotřebiteli nebo navyšující spotřebu vyvolanou nárůstem 
populace. Pro lepší představivost si můžeme průměrnou denní spotřebu vyčíslit 
na 150 l/os/den (SOVAK 2011). S přibývajícími zkušenostmi a vývojem technologií 
se postupně změnily i používané materiály. Nyní používáme tyto trubní materiály: šedá litina, 
tvárná litina, ocel, sklolaminát, polyethylen, polyvinylchlorid, azbestocement, beton. 
Převážná většina vodovodních a kanalizačních sítí v České republice byla vybudována 
v druhé polovině minulého století. Použití rozdílných materiálů a postupná výstavba sítí je 
častou příčinou problémů. Od mnohých projektů chybí technická dokumentace nebo je 
vypracována v nedostatečném měřítku. V důsledku použití různých materiálů a mocností trub 
je přirozená rozdílná degradace postupně vybudovaných úseků. Pro zjištění aktuálního stavu 
využíváme pasportizace. 

 

1.1 CÍL PRÁCE 

Provedení pasportu a posouzení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice. Výstupem 
práce bude sada podrobných technických map vodovodu s grafickým vyobrazením 
technického stavu potrubí a armatur, dále technická zpráva obsahující tabulkové vyhodnocení 
technického stavu potrubí, objektů a armatur.  

 

1.2 DEFINICE PASPORTU 

Plánování rozvoje a obnovy vodovodní sítě musí vycházet ze znalosti současného stavu. 
Jakýkoliv záměr se stavbou potřebuje kvalitní podklady. V současné době se setkáváme 
velice často s investory, majiteli objektů, kteří chtějí rekonstruovat, modernizovat objekty, 
či objekty rozšířit a nemají žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají 
skutečnosti. Pasport je evidencí hmotného nebo nehmotného majetku pro jeho efektivní 
provoz, údržbu a modernizaci. [1] 

Účelem je sledování životního cyklu majetku, správa a optimalizace jeho využití. Daná 
evidence je pak podkladem pro zodpovědné rozhodování při hospodaření s majetkem 
a optimalizace nákladů na jeho provoz, údržbu a rozvoj. 

Pro vedení pasportní evidence jsou s výhodou používány informační 
systémy na bázi relačních databází. V případě územně lokalizovatelných objektů lze 
využít geografických informačních systémů (GIS), které kromě databázových vztahů přinášejí 
do této evidence i vztahy prostorové. Geograficky zaměřené pasporty využívají 
standardizované formáty dat, poskytují uživatelům možnost opakovaného použití informací, 
koordinaci a sdílení informací efektivním a účinným způsobem. Optimálním řešením je 
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internetová aplikace s mapovým klientem, která zprostředkovává tento informační zdroj 
prostřednictvím webových technologií, bez výrazných nároků na klientskou pracovní 
stanici. [10] 

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby - obsahuje popis stavby, jednotlivých 
konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích 
konstrukcí. [1] 
 

1.3 STRUKTURA PASPORTNÍ STUDIE 

Jaké náležitosti musí zjednodušená dokumentace (pasport stavby) obsahovat, stanovuje 
vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb (dále jen 
vyhláška). I přes značné upřesnění a zpřesnění obsahu zjednodušené dokumentace není 
jednoduché ji aplikovat na všechny stavební objekty. Podle vyhlášky zjednodušená výkresová 
dokumentace obsahuje tyto části: 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

C Zjednodušený situační nákres 

D Zjednodušená výkresová dokumentace 
 

1.3.1 Průvodní zpráva 

 
A.1 Identifikační údaje 
 
 A. 1. 1 Údaje o stavbě 
 
  a) název stavby 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území) 
 

A. 1. 2 Údaje o vlastníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 
 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ,  
bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

b) jméno příjmení (fyzická osoba) 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou 
(označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 
a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), pokud se tyto doklady nedochovaly, 
uvést pravděpodobný rok dokončení stavby 

b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické 
dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli 
dokumentace), pokud se dochovala 

c) další podklady 
A.3 Údaje o území 
 

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

 
A.4 Údaje o stavbě 
 

a) účel užívání stavby 
b) trvalá nebo dočasná stavba 
c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
d) kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavený prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků.) 
e) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů  a emisí apod.). 
 

1.3.2 Souhrnná technická zpráva 

a) celkový popis stavby (technický popis stavby a jejího technického zařízení) 

b) zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 

c) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

d) ochranná a bezpečnostní pásma 

e) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

 

1.3.3 Zjednodušený situační náčrt 

Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením stavby. 

 

1.3.4 Zjednodušená výkresová dokumentace 

Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech 
odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů 
a místností. [3] 
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1.3.5 Shrnutí 

Podle výše uvedeného je dobře patrné, že není zcela jednoduché některé kapitoly vyhotovit 
tak, aby zcela odpovídaly obsahu nové vyhlášky. Je důležité si uvědomit, že vyhláška má být 
„stručným návodem“ pro všechny stavby, ať už se jedná o zjednodušenou dokumentaci 
k rodinnému domu nebo řešený pasport vodovodu. Důležité je, aby stavby s podobnou 
konstrukcí a funkcí neměly vyhotovené dvě naprosto odlišné studie, ve kterých by bylo velmi 
obtížné najít základní informace nebo by chyběly úplně.   

1.4 OBSAH PASPORTNÍ STUDIE V PRAXI 

Jak již bylo řečeno na předchozích stránkách, je důležité dodržet strukturu a obsah 
požadovaný ve vyhlášce v maximální možné míře. V případě pasportu vodovodu je hlavní 
snahou přehledně a srozumitelně popsat a graficky znázornit vodovodní řady, uzávěry a další 
důležité objekty na vodovodu. 

1.4.1 Možné složení pasportní studie 

- polohopisné zaměření objektů na vodovodní síti 
 

- šoupata na řadech 
- šoupata na přípojkách 
- hydranty 
- armaturní šachty 
 

- průzkum sítě a objektů 
- zhodnocení stavebně-technického stavu 
- fotodokumentace 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Fotodokumentace objektů vodovodu – vnitřní vystrojení automatické tlakové stanice 
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- digitální zakreslení vodovodní sítě 
 

- přehledná situace celé sítě  
- dílčí mapové listy menšího formátu (A3-A1) 

 
- tematické mapy (nemusí být součástí studie) 
 

- mapa dle materiálů 
-mapa dle materiálu a dimenzí řadů 
- mapa dle tlakových pásem (v případě většího počtu) 
- mapa dle stáří (dle podkladů správce sítě) 

 
- objekty vodovodní sítě 
- textová zpráva 
 

- popis vodovodní sítě, hlavních přivaděčů 
- objektů čerpacích stanic, regulačních stanic, vodojemů atd. 
- grafické a tabulkové vyhodnocení tematických map 
 

- tabulkový přehled objektů vodovodní sítě v prostředí MS Excel (nebo jiném) 
- propojeno odkazy na fotodokumentaci jednotlivých objektů [4] 
 

1.4.2 Důvody pro provádění pasportu 

Nemáme žádný přehled o aktuálním stavu 

a. nemáme přehled o míře opotřebení sítě 

 neznáme nezbytné investice v nejbližším období nebo v budoucích letech 

b. hrozí riziko havárie nebo závady 

nebezpečí nepředvídané mimořádné investice, v horším případě zastavení 
nebo částečné omezení provozu 

c. v případě neznalosti stávajícího stavu 

nemůžeme reálně odhadnout potřebnou finanční hodnotu na renovaci 
jednotlivých úseků 

 

Máme pasport v papírové podobě 

d. máme pouze omezené, neaktuální informace 

e. informace získané z podkladů se nedají jednoduše roztřídit a použít 
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1.5 LEGISLATIVA POUŽÍVANÁ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

- evropské směrnice 

- české zákony 

- prováděcí vyhlášky k zákonům 

- nařízení vlády 

V případě nedodržení zákonů popř. technických předpisů hrozí finanční postihy. 

 

1.5.1 Vybrané zákony ve vodním hospodářství 

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 
pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových 
a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha 
a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 
zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních 
ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Zákon upravuje právní 
vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání 
povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto 
vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti 
vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto 
zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně 
nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu 
se zásadou, že znečišťovatel platí. [12] 

 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a 
o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 
Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 
a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, 
jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. 
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Tento 
zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší 
než 10 m3 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší 
než 50 na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné  vody a na oddílné kanalizace  
sloužící  k  odvádění  povrchových  vod  vzniklých  odtokem srážkových  vod  (dále  jen  
"srážková voda").  Tento zákon se dále nevztahuje na ty vodovody a kanalizace, na které není 
připojen alespoň 1 odběratel. Vodoprávní úřad může na návrh nebo z vlastního podnětu 
rozhodnutím stanovit, že se tento zákon vztahuje též na vodovody a kanalizace uvedené 
v odstavci 3, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví,ochrany  zdraví  zvířat  nebo  
ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň dva 
odběratelé. [13] 
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Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

 
Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 
plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 
vyhodnocování vlivů  na udržitelný rozvoj území, rozhodování  v  území,  možnosti sloučení 
postupů podle tohoto zákona s postupy  posuzování  vlivů  záměrů  na  životní prostředí, 
podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 
plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost. Tento zákon 
upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav 
a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, 
postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti 
a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Tento zákon dále upravuje podmínky 
pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely 
vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci 
související s předmětem této právní úpravy. [11] 
 
 

1.5.2 Vybrané vyhlášky pro vodní hospodářství 

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

 

 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
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1.5.3 Vybrané normy pro vodní hospodářství 

 

ČSN 75 0150  Názvosloví Vodárenství 

ČSN 01 3462  Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vodovodu 

ČSN EN 805  Vodárenství-Požadavky na vnější sítě a součásti 

ČSN 75 5401  Navrhování vodovodních potrubí 

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

ČSN 73 6655  Výpočty vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5301  Vodárenské čerpací stanice 

ČSN 73 6650  Vodojemy 

ČSN EN 1508  Požadavky na systémy pro akumulaci 

ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 

ČSN 75 5630  Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

TNV 75 5402  Výstavba vodovodního potrubí 

ČSN 75 71 11  Pitná voda  

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

 ČSN 01 3105  Technické výkresy. Základní požadavky na technické výkresy 

 ČSN 75 0170  Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vody. 
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2  ZVOLENÁ METODIKA PRÁCE 

Tato část práce obsahuje popis toho, co a jak se dělalo před vlastním vyhotovením pasportu. 

2.1 POPIS PRAKTICKÉHO PROVEDENÍ PASPORTU VODOVODU 

V dané lokalitě dosud nebylo provedeno žádné zaměření stávajícího vodovodu. Jediná 
dokumentace, která částečně vypovídá o poloze, materiálů a velikosti trub vodovodu je 
projektová dokumentace (stupeň JP - jednostupňový projekt) pořízená před vlastní výstavbou. 
Dalším zdrojem informací byli přímo obyvatelé obce a provozní technik obce. V mnoha 
případech se oba zdroje značně rozcházejí a to hned v několika parametrech, ať už se jedná 
o DN a stáří trub nebo polohu vodovodu. 

Z tohoto důvodu bylo nutné absolvovat podrobný terénní průzkum pochůzkou s provozním 
technikem. Během pochůzky byly zaznačeny uzávěry, hydranty a směrové lomy na vodovodu 
pomocí značkovacího spreje. Do předem připravených formulářů bylo zapsáno, 
které nemovitosti jsou napojeny na vodovodní síť a kolik odběratelů v dané nemovitosti bydlí, 
dále byl zapisován technický stav hydrantů, který byl před terénním průzkumem zkontrolován 
provozním technikem obce.  

Vlastní zaměření vodovodu bylo provedeno pomocí laserového dálkoměru se stativem, 
svinovacího pásma a předem připravených map, do kterých byl zaznamenán směr vodovodu, 
přípojková šoupátka, lomové body, šoupátka na vodovodu a vzdálenost od jednotlivých 
objektů. 

Zaměřené body, objekty: a) lomové body vodovodu 

    b) hydranty 

    c) uzávěry na vodovodu 

    d) délka domovní přípojky 

    e) vzdálenost mezi jednotlivými objekty 

 

Lomové body jsou v případě možnosti zaměřeny na tři pevné body, které jsou z daného místa 
jednoduše viditelné a přehledně označitelné v mapě (roh blízké budovy, sloup elektrického 
vedení, jiné výrazné konstrukce atp.) 

Hydranty byly zaměřeny stejným postupem jako lomové body. V případě přímého úseku 
vodovodu byl hydrant odměřen od ostatních objektů (uzávěrů na vodovodu, šoupátek 
na domovních přípojkách, lomových bodů). 

Uzávěry na vodovodu byly zaměřeny stejným způsobem jako hydranty a lomové body. 

Délka přípojky byla zaměřena jako kolmice spuštěná od vodovodního řadu procházející 
šoupátkem domovní přípojky v případě, že byla zjištěna jiná trasa domovní přípojky, 
zaměření probíhalo stejným způsobem jako u výše uvedených objektů. 

Největším problém během vlastního měření bylo velké množství nenalezených přípojkových 
šoupátek a to z nejrůznějších důvodů (zaasfaltované, zarostlé, propadlé, pod automobily 
a mnohé další). 
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2.2 METODIKA HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

Kapitola 2.2 Metodika hodnocení technického je převzata z dokumentu:  

Technický audit vodovodní sítě, příspěvek na konferenci VODA ZLÍN 2005 

Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí, příspěvek 
na konferenci Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí 

 

Navrhovaná metodika hodnocení vodovodů doporučuje, pokud to provozní evidence 
a stávající dokumentace vodovodu umožňuje, vyčlenit a samostatně hodnotit. 

 Hlavní distribuční systém  

(gravitační i výtlačné přiváděcí řady) HDS 

 Rozvodnou vodovodní síť VS 

 

2.2.1 Ukazatele hodnocení technického stavu vodovodních sití 

Pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí jsou navrženy následující technické 
ukazatele: 

 

TU 1 -  stáří trubního materiálu vodovodního řadu 

TU 2 -   poruchovost vodovodních řadů 

TU 3 -   ztráty vody 

TU 4 -   tlakové poměry 

TU 5 -   vliv na kvalitu vody 

 

Pro jednotlivé ukazatele je navržena následující metodika hodnocení. 

 

2.3 METODIKA POSUZOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU 
VODOVODNÍCH SÍTÍ S VYUŽITÍM METODY FMEA 

Pro každý z uvedených ukazatelů jsou v metodice definovány postupy jeho stanovení, 
fyzikální rozměr a metoda jeho hodnocení. Pro potřeby hodnocení technického stavu 
vodovodních sítí byla pro hodnocení jednotlivých ukazatelů technického stavu navržena 
jednoduchá semikvantitativní hodnotící metoda, která vychází z metody FMEA – Failure 
Modes Effects Analysis. [7,8] 

2.3.1 FMEA – Failure Modes Effects Analysis 

Navržená metodika hodnocení stanovených hodnot jednotlivých ukazatelů je založena 
na metodě FMEA (Failure Modes Effects and Analysis) používané u analýzy rizik. Pro každý 
ukazatel je v následujících kapitolách podrobně uveden postup jeho stanovení a způsob jeho 
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hodnocení. Podle metody FMEA je definováno 5 základních kategorií pro hodnocení těchto 
ukazatelů. Podle stanovených hodnot jednotlivých ukazatelů a navrženého postupu 
je provedeno jejich zatřídění do těchto jednotlivých kategorií. [7, 8] 

 

 

   Kategorie K1  - velmi dobrý stav 

 

Tato kategorie představuje optimální stav příslušného ukazatele a nevyžaduje žádná opatření 
vedoucí ke změnám tohoto ukazatele. Nepředpokládá se výrazná změna hodnoty ukazatele 
i v delším časovém období. 

 

   Kategorie K2  - dobrý stav 

 

Tato kategorie představuje nízkou míru rizika příslušného ukazatele technického stavu 
a nevyžaduje žádná opatření ani v blízké budoucnosti. 

 

   Kategorie K3  - vyhovující stav 

 

Jedná se o průměrné hodnoty příslušného ukazatele, které však nevyžadují okamžitá řešení, 
ale v budoucnosti lze předpokládat změnu hodnoty budoucnosti. 

 

   Kategorie K4  - kritický stav 

 

Tato kategorie představuje již kritické hodnoty příslušného ukazatele. To znamená, 
že by měla být realizována případně plánována opatření na řešení tohoto stavu. 

 

   Kategorie K5  - nevyhovující stav 

 

Tato kategorie reprezentuje nežádoucí stav a vyžaduje dle možností provozovatele okamžité 
řešení, které povede k dosažení lepších hodnot příslušného ukazatele. 

 

Meze vymezující jednotlivé kategorie u každého ukazatele prezentované v následné kapitole 
2.3.2 byly navrženy na základě získaných poznatků z domácí i zahraniční literatury, 
zkušeností z domácích i zahraničních projektů (Generel zásobování pitnou vodou města 
Plzně, CARE-W, CARE-S) a odborných konzultací s domácími i zahraničními odborníky. 
Každý uživatel metodiky si je může nastavit individuálně. [7,8] 
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2.3.2 Stanovené meze jednotlivých kategorií vybraných ukazatelů 
technického stavu vodovodních sítí 

2.3.2.1 Hodnocení ukazatele TU 1 – stáří trubního materiálu vodovodní 
sítě 

Pro hodnocení technického stavu stáří jednotlivých řadů vodovodní sítě je zpracována Tab. 1. 
Toto hodnocení předpokládá podrobnou databázi skladby trubního materiálu a stáří 
jednotlivých vodovodních řadů. Pokud není tato podrobná databáze stáří vodovodních řadů 
jednotlivých trubních materiálů k dispozici, lze vycházet z odhadu průměrného stáří 
posuzované vodovodní sítě a to pak posoudit podle Tab. 2. Pokud však v posuzované síti 
výrazně převažuje určitý druh trubního materiálu (víc jak 75%) - pak by měla být síť 
posuzována podle hodnot doporučených v Tab. 2 pro příslušný trubní materiál. [7,8] 

Tab. 1 Meze kategorií TU 1 – stáří trubního materiálu 

kategorie stáří 

Trubní materiál 

PE  PVC 

od  do  od  do 

K1  0  30  0  20 

K2  30  50  20  40 

K3  50  60  40  50 

K4  60  70  50  60 

K5  70  ..  60  .. 

 

Tab. 2 Průměrné stáří vodovodní sítě 

kategorie 
Průměrné stáří 

od  do 

K1  0  30 

K2  30  50 

K3  50  60 

K4  60  80 

K5  80  .. 

 

2.3.2.2 Hodnocení ukazatele TU2- poruchovost vodovodní sítě 

Hodnocení poruchovosti vodovodních řadů je jedním ze základních ukazatelů hodnocení 
technického stavu. Pokud existuje databáze poruch se samostatnou evidencí poruch 
vodovodních řadů, armatur a přípojek, je vhodné ohodnotit každou tuto skupinu poruch 
samostatně. U poruch armatur (šoupátka, hydranty atd.) a přípojek je možno stanovit hranice 
kategorií individuálně provozovatelem (vlastníkem) podle procentuálního podílu počtu 
poruch za rok k celkovému počtu provozovaných armatur resp. přípojek. U uzavíracích 
armatur je možno procentuálně stanovit i tzv. funkčnost, tj. dostupnost nebo schopnost 
ovládání uzávěrů k celkovému počtu uzávěrů na síti.  
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U těchto armatur je možno doporučit, pokud to provozní evidence umožňuje, rozdělit 
do skupin podle velikosti DN dle IWA do 3 základních skupin: 

 

profily do DN 100 

profily DN 100 až DN 300 

profily větší DN 300 

 

Pro potřeby základního technického hodnocení je možno shrnout všechny poruchy 
s výjimkou poruch přípojek a stanovit poruchovost na vodovodních řadech vyjádřenou jako 
počet poruch na km řadů za rok. Doporučené kategorie hodnocení tohoto ukazatele jsou 
uvedeny v následující tabulce. [7,8] 

Tab. 3 Meze kategorie TU 2 - průměrná poruchovost 

kategorie 
Poruchovost [přípojek∙km‐1∙rok‐1] 

od  do 

K1  0  0,2 

K2  0,2  0,3 

K3  0,3  0,5 

K4  0,5  0,8 

K5  0,8  .. 

 

2.3.2.3 Hodnocení ukazatele TU 3 – ztráta vody 

Pro hodnocení vodovodních sítí z pohledu ztrát vody jsou v ČR nejčastěji používány 
ukazatele 

 

 %VNF –  bilanční vyjádření objemu vody nefakturované za rok v procentech 

JUVNF – jednotkové úniky vody nefakturované vyjádřené nejčastěji 
v m3 na kilometr řadu za rok 

 

Pokud to provozní evidence umožňuje, je vhodné u ukazatele % VNF odečíst z celkového 
objemu vody nefakturované vlastní spotřebu, která by neměla překročit 2% objemu vody 
vyrobené k realizaci. 

Pro posouzení technického stavu sítě je však daleko objektivnější ukazatel jednotkových 
úniků vody nefakturované – JUVNF. Některé vodárenské společnosti v ČR počítají celkovou 
délku vodovodních řadů pro stanovení JUVNF přepočtenou na ekvivalentní profil DN 150. 
Praktické zkušenosti však ukazují, že u posuzování samostatných vodovodních sítí bez řadů 
HDS se rozdíly u skutečné celkové délky a přepočtené délky na profil DN 150 pohybují 
pouze v řádu procent. 

Doporučené meze hodnotících kategorií obou ukazatelů jsou uvedeny v Tab. 4. Ukazatel 
% VNF zahrnuje i vlastní spotřebu a JUVNF skutečnou délku vodovodních řadů. [7,8] 
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Tab. 4 Doporučené meze kategorií vybraných ukazatelů ztrát vody 

kategorie 
% VNF  JUVNF [m3∙km‐1∙rok‐1] 

od  do  od  do 

K1  0  10  0  3000 

K2  10  12  3000  4500 

K3  12  16  4500  6000 

K4  16  25  6000  8000 

K5  25  ..  8000  .. 

 

2.3.2.4 Hodnocení ukazatele TU 4 – tlakové poměry 

Pro hodnocení tlakových poměrů je možno doporučit hodnocení z pohledu maximálních 
hydrostatických tlaků v posuzované vodovodní síti a minimální hydrodynamických tlaků. 

 

Pokud převážná většina sítě (např. více jak 80% uzlů sítě) je pod hodnotami uváděnými 
v Tab. 5, je možno celou síť zařadit do příslušné kategorie. 

 

Tab. 5 Maximální hydrostatický tlak 

 

Pro hodnocení z pohledu minimálních hydrodynamických tlaků je nutno mít zpracovaný 
podrobný kalibrovaný kvazi-dynamický (min. pro 24 hodin) hydraulický model. Posuzování 
jednotlivých uzlů sítě se pak provádí se zohledněním velikosti odběrů a průběhu 
hydrodynamického tlaku během dne. Tento postup je však poměrně náročný a pro potřeby 
posouzení technického stavu rozsáhlých tlakových pásem velmi pracný. [7,8] 

 

Pokud je zpracovatel schopen odhadnout, případně na základě zpracovaného hydraulického 
modelu stanovit průměrný hydrodynamický tlak v posuzované síti, je možno pro vyhodnocení 
tohoto technického ukazatele použít doporučené hodnoty v Tab. 6. 

 

 

kategorie 
Hydrostatický tlak [m v.sl.] 

od  do 

K1  0  45 

K2  45  50 

K3  50  60 

K4  60  70 

K5  70  .. 
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Tab. 6 Průměrný hydrodynamický tlak 

kategorie 
Hydrodynamický tlak [m v.sl.] 

od  do 

K1  25  40 

K2  40  50 

K3  50  55 

K4  55  60 

K5  60  25 (15*) 

* V případě maximálně dvoupodlažní zástavby 

 

2.3.2.4 Hodnocení ukazatale TU 5 – vliv  na kvalitu vody 

Hodnocení přímého vlivu vodovodní sítě na kvalitu vody je velmi obtížné. Takové přímé 
hodnocení vyžaduje dlouhodobý monitoring kvality vody na vsutu (napájecí uzly) 
do posuzovaného zásobního pásma a ve vybraných uzlech vlastní vodovodní sítě pásma. 
Z podílů vyhovujících vzorků k celkovému počtu provedených rozborů a vyhodnocení rozdílů 
u každého posuzovaného kvalitativního parametru vzorku na vstupu do pásma 
a v jednotlivých uzlech sítě by pak bylo možno např. porovnáním s průměrnými hodnotami 
národní databáze VaK ohodnotit přímý vliv sítě na kvalitu dopravované vody. [7,8] 

Pro účely ohodnocení technického stavu lze doporučit postupovat pomocí odvozených 
parametrů, jako je: 

 

 Zdroj surové vody (povrchový, podzemní) 

 Skladba trubního materiálu 

 Doba zdržení vody v síti (hydraulická kapacita, minimální rychlosti) 

 Způsob hygienického zabezpečení vody (chlór, chlórdioxid, UV atd.) 

 

V rámci této metodiky je navržen následující postup ohodnocení jednotlivých zásobních 
pásem pro tento technický ukazatel s potřebou zohlednit reálné poznatky provozovatele v této 
oblasti v posledních letech. 

 

Kategorie K1 

Do této kategorie je možno zařadit řady pásma, kde převažují nekovové trubní 
materiály nebo tvárná litina, v síti je distribuována voda z podzemních zdrojů, systém není 
výrazně předimenzován a doba zdržení vody v síti není delší než 24 hodin. 
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 Kategorie K2 

 Do této kategorie lze zařadit zásobní pásma, kde převažují řady 

 z tvárné litiny nebo nekovových trubních materiálů, 

 v síti je distribuována voda z povrchových zdrojů, 

 průměrná doba zdržení vody v přivaděči není delší než 24 hodin a jako 
hygienické zabezpečení je použito UV záření nebo chlordioxidu. 

 

 Kategorie K3 

 Do této kategorie lze zařadit pásma, kde převažují řady 

 z PE, PVC a sklolaminátu, 

 v síti je dopravována vody z podzemních zdrojů, 

 průměrná doba zdržení vody v síti je delší než 24 hodin a jako hygienické 
zabezpečení je použito chlóru, chlordioxidu, UV záření případně jiného 
hygienického zabezpečení 

nebo 

 převažují v pásmu řady z šedé litiny a oceli, které prošly v uplynulých cca 15 
letech sanací vnitřního potrubí (cementace, epoxidace), případně 
mechanickým čištěním vnitřního povrchu potrubí, 

 voda z podzemních zdrojů, 

 průměrná doba zdržení vody v přivaděči není delší než 24 hodin a jako 
hygienické zabezpečení je použito chlóru nebo chlordioxidu. 

 

Kategorie K4 

Do této kategorie lze zařadit pásma, kde převažují řady 

 z šedé litiny a oceli mladší 50 let, které neprošly sanací vnitřního povrchu, 

 v síti je dopravována voda z povrchových zdrojů, 

 vodovodní řady v pásmu jsou výrazně předimenzovány, ale průměrná doba 
zdržení vody v síti není delší než 48 hodin. 

 

Kategorie K5 

Do této kategorie lze zařadit pásma, kde převažují řady 

 z šedé litiny a oceli starší 50 let, které neprošly sanací vnitřního povrchu ani 
mechanickým čištěním, 

 v síti je dopravovaná voda z povrchových zdrojů, 

 vodovodní řady v pásmu jsou výrazně předimenzovány a průměrná doba 
zdržení vody v síti je výrazně delší než 48 hodin, 

 jako desinfekce je použito plynného chlóru 
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2.3.3 Souhrnné hodnocení technického stavu 

Pro souhrnné hodnocení se doporučuje zpracovat přehled hodnocení jednotlivých přiváděcích 
řadů, jednotlivých tlakových pásem, měřících okrsků posuzovaného systému. Souhrnné 
komplexní hodnocení technického stavu posuzované vodovodní sítě jediným ukazatelem TS 
lze stanovit podle vztahu: 

i

n

i
i WTUTS 




1

      (2.1) 

kde n - celkový počet použitých ukazatelů, 

TUi - je hodnota v rozmezí 1 až 5 dle hodnocení příslušného technického 
ukazatele TU, (1 pro hodnocení K1, 5 pro hodnocení K5) 

Wi - je váha přiřazená příslušnému ukazateli TUi, přitom platí, že 

 

 1
1




i

n

i

W        (2.2) 

Výsledné ohodnocení nedosažené hodnoty TS lze pak stanovit podle Tab. 7. 

Tab. 7 Kategorie ohodnocení dle hodnoty TS 

kategorie 
TS 

od  do 

K1  1  1,5 

K2  1,5  2,5 

K3  2,5  3,5 

K4  3,5  4,5 

K5  4,5  5 
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3  PASPORT VODOVODNÍ SÍTĚ OBCE KATEŘINICE 

V této kapitole se seznámíme s obcí a s vlastním pasportem zdejší vodovodní sítě. Samotný 
pasport je vyhotoven dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely 
č. 62/2013 Sb. 

 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 

Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších 9 km severozápadně od Vsetína v táhlém 
údolí potoka Kateřinky. Katastr obce, pokrytý asi z poloviny lesy, je výškově značně členitý. 
Vesnice leží administrativně v okrese Vsetín a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí 
s rozšířenou působností je rovněž okresní město Vsetín. Dle regionálního turistického členění 
patří do oblasti Beskydy - Valašsko.  

 

 

 

Obr. 2 Mapa zájmové oblasti – Měřítko 1:100 000 

 

Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 960 obyvatel. Prvá zmínka o obci 
se objevuje v záznamech roku 1505, podle které majitel vsetínského panství Jan Kuna 
z Kunštátu zajistil věno své manželce Dorotě ze Zástřizl. 

Vesnice Kateřinice leží v průměrné výšce 390 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha 
obce je 1338 ha, z toho orná půda zabírá pouze jedenáct procent. Trochu více než polovina 
výměry obce je porostlá lesem. Menší část plochy obce zabírají také louky (méně než jednu 
třetinu). 
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Obr. 3 Letecký pohled na obec Kateřinice 

 

Základní informace 

Oficiální název:   Obec Kateřinice 

Obec s rozšířenou působností: Vsetín 

Kraj:     Zlínský kraj 

Katastr obce:    1338 ha 

Nejvyšší vrchol:   Čečetkov – 687 m n. m. 

Nadmořská výška:   390 m n. m. 

Potok:     Kateřinka, v celkové délce cca 4 km 

Počet obyvatel:   964(r. 2012) 

Počet domů:    370 (r. 2012) 

Obecní vodovod:   Ano 

Kanalizační síť a ČOV:  Ano, dokončeno 2004 

 

3.2 ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY) 

3.2.1 Průvodní zpráva 

Identifikační údaje 

1) Údaje o stavbě 

a. název stavby:    Kateřinice vodovod 

b. místo stavby (katastrální území):  Kateřinice u Vsetína 
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2) Údaje o vlastníkovi 

 

a. název obce:  Obec Kateřinice  

b. identifikační číslo: 00303917  

c. adresa sídla:  Obec Kateřinice 

Kateřinice 242 

756 21 Ratiboř 

 

3) Údaje o zpracovateli dokumentace 

a. název zpracovatele:  Vysoké učení technické
    v Brně Fakulta stavební 

b. adresa sídla:  Veveří 331/95 

       602 00 Brno 

       Česká republika 
      

Seznam vstupních podkladů 

a) digitální místopis obce Kateřinice 

b) projektová dokumentace pro horní tlakové pásmo (HTP) 

název zpracovatele:  Severomoravské vodovody a kanalizace 

     Ostrava – projektový odbor 

datum vypracování:  1/1987 

vypracovala:   L. Vanduchová 

investor:   Obec Kateřinice   

c) projektová dokumentace pro dolní tlakové pásmo (DTP) 

název zpracovatele:  Severomoravské vodovody a kanalizace 

     Ostrava – projektový odbor 

 datum vypracování:  7/1987 

vypracovala:   L. Vanduchová 

investor:   Obec Kateřinice 

d) výkresové dokumentace úpravny vody a přerušovacího vodojemu 

název zpracovatele:  Severomoravské vodovody a kanalizace 

     Ostrava – projektový odbor 

 datum vypracování:  7/1987 

 vypracoval:   Ing. Adler 

 investor:   Obec Kateřinice 
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Údaje o území 

Obec Kateřinice se nenachází v chráněném území (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.). 

Údaje o stavbě 

1) Účel užívání stavby 

Veřejný vodovod zajišťuje trvalou dodávku vody ke spotřebitelům. 

 

2) Vodovod je trvalá stavba 

 

3) Kapacita stavby 
a. počet připojených spotřebitelů:   711 spotřebitelů 
b. průměrná denní spotřeba podle průzkumu: 1,28 l·s-1 = 110 m3·den-1 

3.2.2 Souhrnná technická zpráva 

1) Celkový popis stavby 

 

Zdroj vody 

Jako zdroj surové vody slouží jímací zářezy a sběrné drény, ze kterých je voda svedena 
do sběrných studní. Ze sběrných studní se voda dopravuje gravitačně na úpravnu vody. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Pohled na sběrné studny obec Kateřinice 
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Úpravna vody 

Úpravna vody je vybavená trojicí pomalých biologických filtrů, jedná se tedy 
o jednostupňovou úpravnu vody. Využití této technologie je vzhledem k dobré kvalitě surové 
vody dostačující. Pro hygienické zabezpečení se do vody dávkuje dezinfekční činidlo 
chlornan sodný. Úpravna vody je dále vybavena jednou akumulační nádrží o objemu 120 m3. 

Obr. 5 Pohled na úpravnu vody Kateřinice 

Obr. 6 Odběrné potrubí s osazeným vodoměrem  
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Kóta maximální hladiny akumulační nádrže je stanovena hranou bezpečnostního přelivu, 
která se nachází na kótě 441,20 m n. m. Z akumulační nádrže upravená voda gravitačně 
odtéká potrubím DN 100 mm. Na potrubí je osazen vodoměr DN 80, který je na odtokové 
potrubí připojen pomocí redukcí s přírubami. Pro možnost výměny vodoměru je potrubí 
vybaveno dvojící šoupat umístěných před i za vodoměrem. Odtokové potrubí je dále 
vybaveno menším potrubím s kohoutem pro případné odběry vzorků (Obr. 6). 

 

Vodovodní řady 

Celé spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem, které jsou od sebe rozděleny 
přerušovacím vodojemem. 

 

 Horní tlakové pásmo (HTP) 

Díky dostatečnému převýšení mezi spotřebištěm a úpravnou vody je upravená voda 
dopravována do spotřebiště gravitačně. Z tohoto důvodu zásobovací řady začínají již 
na úpravně vody. V horním tlakovém pásmu je celkem položeno 4279,9 m trub. Materiál trub 
je v celém systému stejný, jedná se polyvinylchlorid (PVC). V obci je použito pouze dvou 
rozměrů PVC trub a to DN 150 a DN 80. V HTP je položeno 3546,3 m trub s rozměrem 
DN 150, zbývajících 733,6 m je tvořeno z trub s rozměrem DN 80. V horním tlakovém pásmu 
je připojeno na veřejný vodovod 97 nemovitostí.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Přechod vodovodu přes Kateřinický potok 
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Dolní tlakové pásmo (DTP) 

Dolní tlakové pásmo začíná v přerušovacím vodojemu. V dolním tlakovém pásmu je celkem 
položeno 4289,4 m trub. Ve spodním tlakovém pásmu je použito stejně jako horním tlakovém 
pásmu PVC trub. Stejně tomu je to i v případě rozměrů potrubí. Celková délka řadů v DTP je 
4289,4 m, které jsou takřka rovnoměrně rozděleny mezi oba rozměry. Potrubí DN 150 má 
délku 2240,7 m, menší profil DN 80 má tedy délku 2048,7 m. V dolním tlakovém pásmu je 
připojeno 106 nemovitostí. 

 

Přerušovací vodojem 

Přerušovací vodojem byl vystavěn z důvodu velkých výškových rozdílů ve spotřebišti, 
které zabraňují obec zásobovat z jednoho místa. Jedná se o zemní vodojem tvořený dvojicí 
akumulačních komor o objemu 2 x 15 m3. Kóta maximální hladiny je 412,00 m n. m. 
Stavební část je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí s prefabrikovaným 
stropem. Trubní materiál uvnitř přerušovacího vodojemu je ocel s antikorozním nátěrem. 
Šoupata jsou osazena litinová. Další neméně důležitou armaturou v přerušovacím vodojemu 
je plovákový ventil, který má za úkol přerušit hydrostatický tlak. 

 

 

Obr. 8 Přerušovací vodojem Kateřinice 
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2) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 

Podle posouzení technického stavu, které bylo provedeno se vodovod zařazuje 
do kategorie „K2 – dobrý stav“.  

 

3) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

Vodovod v obci Kateřinice je samostatně fungující soubor. 

 

4) Ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma řeší zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23. 
Dalším významným legislativním předpisem v problematice ochrany inženýrských sítí 
je ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Zákon č. 274/2001 Sb. 

§ 23 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

(1) K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen 
"ochranná pásma"). 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů 
a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma 
vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena. 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

(4) Výjimku z ochranného pásma uvedeného v odstavci 3 může povolit v odůvodněných 
případech vodoprávní úřad. Při povolování výjimky přihlédne vodoprávní úřad k technickým 
možnostem řešení při současném zabezpečení ochrany vodovodního řadu nebo kanalizační 
stoky a k technickobezpečnostní ochraně zájmů dotčených osob. 

(5) V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce, 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

b) vysazovat trvalé porosty, 

c) provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 

d) provádět terénní úpravy, jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 
popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. [13] 
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Rozmístění podzemních vedení v příčném profilu ulice má být koordinováno ve vztahu k čáře 
zástavby, trase komunikací i mezi vedeními navzájem. Zásady uspořádání určuje 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení. 

 

Krytí je svislá vzdálenost od horního povrchu komunikace nebo povrchu upraveného terénu 
k vnějšímu povrchu vedení či jeho ochranné konstrukci. Krytí tedy zahrnuje tloušťku 
zpevnění povrchu terénu (konstrukce vozovky, chodníku,…) nad vedením. [2] 

Tab. 8 Nejmenší dovolené krytí vodovodních sítí dle ČSN 73 6005 

Druh sítě 
Nejmenší krytí [m] 

Chodník  Vozovka  Volný terén 

Vodovodní sítě  1,00 ‐ 1,60  1,50  1,00 ‐ 1,60 

 

Tab. 9 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu vedení sítí v m dle ČSN 73 6005 

 

Tab. 10 Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení vedení sítí v m dle ČSN 73 6005 

 

 

Vzdálenosti odstupů (uvedené v Tab. 9 a 10) jsou závislé na charakteru jednotlivých sítí, 
způsobu jejich uložení a materiálu. Při souběhu resp. křížení je nutné dodržet normy platné 
pro příslušná vedení. Vzdálenosti se měří od vnějších povrchů vedení. Nemůžeme-li dodržet 
předepsané vzdálenosti, vkládáme jednotlivá vedení do ochranné konstrukce 
(např. chráničky). Chránička potrubí je trouba, která chrání vodovodní potrubí při křížení 
se železnicemi a silničními komunikacemi, při průchodech konstrukcemi budov a objektů 
nebo při křížení podzemních vedení technického vybavení. Není přípustné umisťovat jedno 
vedení souběžně nad druhým. Výše uložená vedení nesmí zatěžovat vedení uložená níže. [2] 

 

5) Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

Z povahy stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění životního prostředí.
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3.2.3 Přehledná situace vodovodu 

Všechny výkresy jsou obsaženy v příloze, která je součástí bakalářské práce. 

V příloze jsou situační výkresy označeny čísly S1 – S2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Náhled na výkres přehledné situace vodovodu S2 
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3.2.4 Podrobná situace – pasport M 1:1000 

Zjednodušené výkresy o skutečném provedení stavby jsou obsaženy v příloze, 
která je součástí bakalářské práce. V příloze jsou výkresy označeny čísly L1 – L19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Náhled na výkres  L3 – pasport vodovodu 
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3.2.5 Další údaje zjištěné během průzkumu obce 

Tab. 11 Přehled uzávěrů na vodovodu horní tlakové pásmo (HTP)  

PŘEHLED UZÁVĚRŮ NA VODOVODU HTP 

OZNAČENÍ  ŘAD  STANIČENÍ [m] 

Š1  ŘAD A  614,3 

Š2  ŘAD A  832,7 

Š3  ŘAD A  993,6 

Š4  ŘAD A  1182,5 

Š5  ŘAD A‐1  23,9 

Š6  ŘAD A  1325,9 

Š7  ŘAD A  1337,2 

Š8  ŘAD A  1400,1 

Š9  ŘAD A‐5  20,2 

Š10  ŘAD A  2118,1 

Š11  ŘAD A  2539,7 

 
Počet uzávěrů v HTP  celkem:  11 ks 
Pozn.: Staničení uzávěrů je vzdálenost od začátku řadu v metrech. 

Tab. 12 Přehled uzávěrů na vodovodu dolní tlakové pásmo (DTP) 

PŘEHLED UZÁVĚRŮ NA VODOVODU DTP 

OZNAČENÍ  ŘAD  STANIČENÍ [m] 

Š12  ŘAD B  238,1 

Š13  ŘAD B‐1  1,0 

Š14  ŘAD B  520,1 

Š15  ŘAD B  585,0 

Š16  ŘAD B  702,7 

Š17  ŘAD B  712,4 

Š18  ŘAD B  897,3 

Š19  ŘAD B  1008,3 

Š20  ŘAD B  1129,5 

Š21  ŘAD B  1152,7 

Š27  ŘAD B  1369,0 

Š28  ŘAD B  1408,9 

Š29  ŘAD B‐2  57,4 

Š24  ŘAD B‐1‐2  1,0 

Š23  ŘAD B‐1  804,6 

Š22  ŘAD B‐1  1078,9 

Š25  ŘAD B‐1‐3  122,4 

Š26  ŘAD B‐1‐3  268,4 

 
Počet uzávěrů v DTP celkem:   18 ks  
Počet uzávěrů celkem:    29 ks  
Pozn.: Staničení uzávěrů je vzdálenost od začátku řadu v metrech. 
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Tab. 13 Stav hydrantů na vodovodu horní tlakové pásmo (HTP) 

STAV HYDRANTŮ NA VODOVODU HTP 

OZNAČENÍ  ŘAD  STANIČENÍ [m]  STAV 

H1  ŘAD A  18,0  FUNKČNÍ 

H2  ŘAD A  279,2  FUNKČNÍ 

H3  ŘAD A  575,6  NEFUNKČNÍ 

H4  ŘAD A  731,4  FUNKČNÍ/KOROZE 

H5  ŘAD A  858,3  FUNKČNÍ 

H6  ŘAD A  1000,6  FUNKČNÍ 

H7  ŘAD A  1182,5  FUNKČNÍ 

H8  ŘAD A‐1  23,9  NELZE OTEVŘÍT 

H9  ŘAD A  1453,3  FUNKČNÍ 

H10  ŘAD A  1589,1  NENALEZEN 

H11  ŘAD A  1756,1  FUNKČNÍ 

H12  ŘAD A  1855,0  FUNKČNÍ 

H13  ŘAD A  1920,3  FUNKČNÍ 

H14  ŘAD A 4‐2  35,1  FUNKČNÍ 

H15  ŘAD A  2197,2  FUNKČNÍ 

H16  ŘAD A  2296,1  FUNKČNÍ 

H17  ŘAD A  2539,7  FUNKČNÍ 

 

Počet hydrantů v HTP    17 ks 

Z toho počet podzemních hydrantů   17 ks 

Z toho počet nadzemních hydrantů       0 ks  

Z toho počet funkčních hydrantů   14 ks 

Pozn.: Staničení hydrantů je vzdálenost od začátku řadu v metrech.  
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Tab. 14 Stav hydrantů na vodovodu dolní tlakové pásmo (DTP)  

STAV HYDRANTŮ NA VODOVODU DTP 

OZNAČENÍ  ŘAD  STANIČENÍ [m]  STAV 

H18  ŘAD B  324,4  NEFUNKČNÍ 

H19  ŘAD B  460,4  HAVARIJNÍ STAV 

H20  ŘAD B  520,1  FUNKČNÍ 

H21  ŘAD B  585,0  FUNKČNÍ 

H22  ŘAD B  645,0  NEFUNKČNÍ 

H23  ŘAD B  712,4  FUNKČNÍ 

H24  ŘAD B  974,5  FUNKČNÍ 

H25  ŘAD B  1065,5  NEFUNKČNÍ 

H26  ŘAD B  1152,7  FUNKČNÍ 

H27  ŘAD B  1276,3  NELZE OTEVŘÍT 

H28  ŘAD B  1459,8  DOBRÝ STAV 

H29  ŘAD B  1601,0  FUNKČNÍ 

H33  ŘAD B‐1  177,8  FUNKČNÍ 

H32  ŘAD B‐1  463,2  FUNKČNÍ 

H31  ŘAD B‐1  804,6  FUNKČNÍ 

H30  ŘAD B‐1‐4  44,6  FUNKČNÍ 

H34  ŘAD B‐1‐3  122,4  FUNKČNÍ 

H35  ŘAD B‐1‐4  566,6  FUNKČNÍ 

 
Počet hydrantů v DTP     18 ks 
Z toho počet podzemních hydrantů   18 ks 
Z toho počet nadzemních hydrantů       0 ks  
Z toho počet funkčních hydrantů   14 ks 

Pozn.: Staničení hydrantů je vzdálenost od začátku řadu v metrech.  

 

Hydranty podzemní a nadzemní 

 
Počet podzemních hydrantů celkem   35 ks 
Počet nadzemních hydrantů celkem     0 ks 
Počet funkčních hydrantů celkem   28 ks 

  

Regulační ventily a armaturní šachty 

 
 Počet regulačních ventilů HTP   0 ks 
 Počet regulačních ventilů DTP   0 ks 
 Počet regulačních ventilů celkem   0 ks 

  
 Počet armaturních komor HTP   0 ks 
 Počet armaturních komor DTP   0 ks 
 Počet armaturních komor celkem   0 ks 
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Dále bylo sledováno kolik nemovitostí se v obci Kateřinice nachází, a které z nich jsou 
připojeny na stávající vodovod. Dalším sledovaným parametrem je technický stav uzávěrů 
na přípojkách. Bohužel většina těchto uzávěrů nebyla nalezena. Přehlednou tabulku 
s informacemi o připojených nemovitostech a technickém stavu uzávěrů viz. příloha I.  

 

Z dostupných údajů byly vyhodnoceny další technické údaje, které jsou zpracovány 
v tabulce č. 15. 

Tab. 15 Porovnání řadů a přípojek 

VELIČINA  ŘADY PVC DN150  ŘADY PVC DN 80 ŘADY CELKEM PŘÍPOJKY PE 3/4"  CELKEM 

DÉLKA [m]  5787,0  2782,3  8569,3  3976,1  12545,4 m

POVRCH [m2]  2727,1  699,3  3426,3  260,2  3686,5 m2

OBJEM [m3]  102,3  14,0  116,3  5,4  121,7 m3
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4  POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODOVODNÍ 
SÍTĚ OBCE KATEŘINICE 

Hodnocení technického stavu vodovodní sítě obce Kateřinice je rozděleno do dvou tlakových 
pásem s celkovou délkou vodovodních řadů 8,57 km. Vyhodnocení technického stavu bylo 
provedeno na úrovni tlakových pásem. S ohledem na dostupnost dat byly při hodnocení 
použity následující ukazatele: 

 

 TU 1 – Struktura sítě 

 TU 2 – Stáří trubního materiálu 

 TU 3 – Tlakové poměry 

 TU 4 – Hydraulické poměry – maximální rychlosti 

 TU 5 – Poruchovost 

 TU 6 – Ztráty vody 

 

Každé tlakové pásmo bylo zařazeno do kategorie hodnocení podle jednotlivých ukazatelů. 
Na základě hodnocení jednotlivými technickými ukazateli je pak provedeno závěrečné 
souhrnné hodnocení technického stavu každého tlakového pásma pomocí výsledného 
ukazatele TU. 

 

4.1 STRUKTURA SÍTĚ 

Technický ukazatel „TU1 – Struktura sítě“ zahrnuje podrobný rozbor zastoupení trubních 
materiálů a DN v jednotlivých pásmech. V rámci tohoto ukazatele byla také vyhodnocena 
celková délka potrubí v pásmu a hustota přípojek [přípojek·km-1]. U ukazatele TU1 nebyly 
stanoveny žádné kategorie a nebylo provedeno ani žádné jiné hodnocení. 

 

4.1.1 Horní tlakové pásmo (HTP) 

Tab. 16 Horní tlakové pásmo (HTP) 

DN/ROK VÝSTAVBY  1988  1990  CELKEM 

80  733,6 m  0,0 m  733,6 m 

150  3352,6 m  193,7 m  3546,3 m 

CELKEM  4086,2 m  193,7 m  4279,9 m 

 

Počet připojených nemovitostí v HTP    97 ks 

Celkové délka řadů v HTP      4,28 km 

Hustota přípojek na kilometr řadu HTP    22,66 přípojek·km-1 
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Obr. 11 Struktura sítě HTP podle DN – EPANET 2.0 
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Obr. 12 Graf zastoupení trub dle profilů HTP 

4.1.2 Dolní tlakové pásmo (DTP) 

Tab. 17 Dolní tlakové pásmo (DTP) 

DN/ROK VÝSTAVBY  1988  1990  CELKEM 

80  0,0 m  2048,7 m  2048,7 m 

150  0,0 m  2240,7 m  2240,7 m 

CELKEM  0,0 m  4289,4 m  4289,4 m 

Počet připojených nemovitostí v DTP    106 ks 

Celkové délky řadů v DTP      4,29 km 

Hustota přípojek na kilometr řadu DTP    24,71 přípojek·km-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Graf zastoupení trub dle profilů DTP 
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Obr. 14 Struktura sítě DTP – EPANET 2.0 

 

Tab. 18 Horní a dolní tlakové pásmo celkem 

DN/ROK VÝSTAVBY  1988  1990  CELKEM 

80  733,6 m  2048,7 m  2782,3 m 

150  3352,6 m  2434,4 m  5787,0 m 

CELKEM  4086,2 m  4483,1 m  8569,3 m 

 

Počet připojených nemovitostí celkem    203 ks 

Celková délka řadů       8,57 km 

Hustota přípojek na kilometr řadu     23,69 přípojek·km-1 
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Obr. 15 Graf zastoupení trub profilů celkem 

 

4.2 STÁŘÍ TRUBNÍHO MATERIÁLU 

Nejstarší řady horního tlakového pásma pocházejí z roku 1988. Řady dolního tlakového 
pásmy byly položeny o dva roky později (1990). Celá vodovodní síť je z PVC trub. Materiál 
je zatříděn podle Tab. 2. 

Tab. 19 Hodnocení pásem podle stáří trubního materiálu 

pásmo 
K1  K2  K3  K4  K5  neznámé  hodnocení 

TU2 délka [m] 

HTP  4279,9  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  K1 

DTP  4289,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  K1 

 

Obě tlaková pásma shodně odpovídají kategorii „K1 – velmi dobrý stav“. 
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4.3 TLAKOVÉ POMĚRY 

Cílem ukazatele „TU3 – tlakové poměry“ je posoudit zvlášť hydrostatický a hydrodynamický 
tlak v obou tlakových pásmech. Ukazatel je tedy složen ze dvou dílčích ukazatelů. Jako zdroj 
vstupních dat byl použit výstup z hydraulického modelu vodovodní sítě, na kterém byl 
simulován 24 – hodinový průběh tlaků a odběrů v každém uzlu sítě. [7,8] 

 

 

Obr. 16 Tlakové poměry horní tlakové pásmo – EPANET 2.0 
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Tab. 20 Hodnocení pásem podle hydrostatických tlaků 

pásmo  prům. tlak 
[m v.sl.] 

K1  K2  K3  K4  K5  neznámé  hodnocení 
TU3.1 % uzlů 

HTP  44,83  50,00  16,66  33,33  0,0  0,0  0,0  K2 

DTP  43,09  60,00  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  K2 

 

Pro vyhodnocování TU3 byl každý uzel sítě podle svého max. a min. tlaku zařazen 
do příslušné kategorie a pro obě pásma byla průměrem přes všechny uzly pásma stanovena 
výsledná kategorie dílčího ukazatele TU3.1 pro hydrostatický a TU3.2 pro hydrodynamický 
tlak zvlášť. Výsledné hodnocení tlakových poměrů v pásmu složeným ukazatelem TU3 bylo 
stanoveno obou těchto hodnot. Průměrné tlaky a hodnoty dílčích ukazatelů tlaku prezentují 
Tab. 20 a 21. Čísla u jednotlivých kategorií představují procentuální podíl uzlů pásma, 
která spadají do dané kategorie. [7,8] 

 

Tab. 21 Hodnocení pásem podle hydrodynamických tlaků, celkové vyhodnocení 

pásmo  prům. tlak 
[m v.sl.] 

K1  K2  K3  K4  K5  neznámé hodnocení 
TU3.2 

hodnocení 
TU3 % uzlů 

HTP  42,57  22,22  33,33  11,11  22,22  11,11 0,00  K3  K2 

DTP  41,01  42,86  38,09  14,28  0,00  4,76  0,00  K2  K2 

 

Meze jednotlivých kategorií byly nastaveny na základě předepsaných tlaků ve vodovodní síti 
a znalosti místních podmínek. Z hlediska celkových tlakových poměrů nebylo ani jedno 
pásmo vyhodnoceno jako nevyhovující.  
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4.4 HYDRAULICKÉ POMĚRY – MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI  

Hydraulické poměry jsou analyzovány v rámci technického ukazatele „TU4 – Hydraulické 
poměry – maximální rychlosti“. Účelem je vyhodnotit rychlost v jednotlivých uzlech sítě. 
Rychlostní meze jsou brány s ohledem na potenciál tvorby zákalových událostí. [6]  

 

Obr. 17 Hydraulické poměry dolní tlakové pásmo – EPANET 2.0 
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Tab. 22 Meze pro TU4 – Rychlostní poměry 

kategorie 
rychlost [m∙s‐1] 

do  od 

K1  ..  0,40 

K2  0,40  0,30 

K3  0,30  0,20 

K4  0,20  0,10 

K5  0,10  0,00 

 

Rychlostní poměry ve vodovodních sítích přímo ovlivňují technický stav sítě, projevují 
se také na kvalitě dopravovaného média. Technický ukazatel TU4 byl analyzován s ohledem 
na místní podmínky. Pro výpočet jsem zvolil hodnotu maximálního denního průtoku. 

Tab. 23 Hodnocení pásem podle rychlosti  

pásmo 
prům. 
rych. 
[m/s] 

K1  K2  K3  K4  K5  neznámé 
hodnocení 

TU4 % uzlů 

HTP  0,07  0,00  0,00  0,00  23,07  76,92  0,00  K5 

DTP  0,03  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  K5 

 

Obě tlaková pásma shodně odpovídají kategorii „K5 – nevyhovující stav“. 

 

4.5 PORUCHOVOST 

Poruchovost byla analyzována v rámci technického ukazatele „TU5 – Poruchovost“. Účelem 
bylo vyhodnotit poruchovost pro obě tlaková pásma. Pro vyhodnocení byly použity informace 
sdělené provozním technikem. Meze pro tento ukazatel jsou stanoveny v Tab. 3. [7,8] 

 

 Délka řadů v horním tlakovém pásmu (HTP):  4,27 km 

 Počet poruch v HTP  od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2012:  1 porucha 

 Délka řadů v dolním tlakovém pásmu (DTP):  4,29 km 

 Počet poruch v DTP  od 1. 1. 2011 do 31. 1. 2012:  0 poruch 

Tab. 24 Hodnocení pásem podle poruchovosti 

materiál  PVC  hodnocení  
TU5 pásmo  poruchovost [počet poruch ∙km‐1∙rok‐1] 

HTP  0,12  K1 

DTP  0,00  K1 

Celkem  0,06  K1 

 

Obě tlaková pásma shodně odpovídají kategorii „K1 – velmi dobrý stav“. 
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4.6 ZTRÁTY VODY 

Cílem tohoto ukazatele je posoudit technický stav sítě z pohledu ztrát vody pro celý vodovod. 
Jako vstupní data k výpočtu hodnot zvolených čtyř ukazatelů ztrát vody bylo použito 
množství vody nefakturované, vody vyrobené k realizaci, délka vodovodních řadů, počet 
přípojek a průměrný hydrodynamický tlak. Ukazatel „TU6 – Ztráty vody“ je složen ze čtyř 
dílčích ukazatelů: 

 

 %VNF  -procento vody nefakturované 

 JUVNF -jednotkový únik vody nefakturované 

 ILI  -Infrastructure Leakage Index 

 EIZ  -Ekonomický Index Ztrát 

 

Ne všechny tyto ukazatele však zahrnují i vliv technického stavu sítě. Pro hodnocení 
technického stavu vodovodních sítí doporučujeme používat v našich podmínkách především 
jednotkový únik JUVNF a ILI. Pro každý ukazatel ztrát jsou meze nastaveny individuálně. 
Při nastavování mezí byly brány v úvahu průměrné hodnoty ukazatelů ILI a JUVNF ČR. 
Hodnocení technického stavu jednotlivých pásem z pohledu ztrát vody a hodnoty dílčích 
ukazatelů je uvedeno v Tab. 25. Celkové hodnocení tlakového pásma z pohledu výsledného 
ukazatele ztrát vody TU6 bylo stanoveno aritmetickým průměrem z hodnocení dílčími 
ukazateli. [7,8] 

 

Tab. 25 Nastavení mezí ukazatelů ztrát vody 

kategorie 
%VNF [%]  JUVNF [m3∙km‐1∙rok‐1]  ILI [‐]  EIZ [‐] 

od  do  od  do  od  do  od  do 

K1  0  10  0  3000  1  3,5  0  0,6 

K2  10  12  3000  4000  3,5  4  0,6  0,8 

K3  12  14  4000  4500  4  6  0,8  1 

K4  16  20  4500  6000  6  9  1  1,3 

K5  20  a více  6000  a více  9  a více  1,3  a více 

 

4.6.1 VNF – VODA NEFAKTUROVANÁ 

 

Z údajů poskytnutých obcí Kateřinice můžeme poměrně snadno vyčíslit množství 
nefakturované vody. Informace od obce: 

 

  -voda vyrobená v realizaci (VVR) za rok 2011 – 36 000 m3 

  -voda fakturovaná celkem (VFC) v roce 2011 – 25 000 m3 
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Jednoduchý výpočet pro množství vody nefakturované (Tuhovčák, 2006)  

 

VFCVVRVNF      (4.1) 

 

kde VVR - vody vyrobená k realizaci za rok 2011  [m3·rok-1] 

VFC - voda fakturovaná celkem za rok 2011  [m3·rok-1] 

VNF - voda nefakturovaná celkem za rok 2011  [m3·rok-1] 

 

VNF = 36 000 – 25 000 m3·rok-1 

VNF = 11 000 m3·rok-1 

 

 Z tohoto výsledku vyplývá, že v obci Kateřinice není 30,55% vody vyrobené k realizaci 
fakturováno. Obec uvádí vlastní spotřebu 1000 m3 (VS) pro rok 2011. Podle dílčího ukazatele 
VNF vodovod spadá do kategorie „K5 – nevyhovující stav“. 

 

4.6.2 ZV – ZTRÁTY VODY 

Z výše uvedených údajů lehce určíme ztrátu vody pro rok 2011. (Tuhovčák, 2006) 

 

VSVNFZV         (4.2) 

 

kde VNF - voda nefakturovaná za rok 2011   [m3·rok-1] 

VS - vlastní spotřeba vody za rok 2011   [m3·rok-1] 

ZV - ztráty vody za rok 2011    [m3·rok-1] 

 

   

ZV = 11 000 – 1000 m3·rok-1 

ZV = 10 000 m3·rok-1 

 

 

Ztráty vody pro rok 2011 činí 10 000 m3, to odpovídá 27,77% vody vyrobené k realizaci 
pro rok 2011. 
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4.6.3 JUVNF – JEDNOTKOVÝ ÚNIK VODY NEFAKTUROVANÉ 

Objem vody nefakturované unikající z kilometru přepočtené délky sítě za rok vyjádřeno v m3 

na kilometr za rok. Výpočet bude proveden podle dvou metodik.  

 

První metoda: (Tuhovčák, 2006) 

 

L

VNF
JUVNF         (4.3) 

 

kde VNF  - voda nefakturovaná za rok 2011  [m3·rok-1] 

L  - celková délka řadů v systému  [km] 

JUVNF - jednotkové úniky pro rok 2011  [m3·km-1·rok-1] 

 

569,8

11000
JUVNF     m3·km-1·rok-1 

 

69,1283JUVNF    m3·km-1·rok-1 
 

Druhá metoda vychází ze znalosti minimálních nočních průtoků, které činí 0,57 l·s-1. 

 

 
L

VNF
JUVNF         (4.3) 

 

kde VNF  - voda nefakturovaná za rok 2011  [m3·rok-1] 

L  - celková délka řadů v systému  [km] 

JUVNF - jednotkové úniky pro rok 2011  [m3·km-1·rok-1] 

 

 
569,8

52,17975
JUVNF    m3·km-1·rok-1 

  

74,2097JUVNF    m3·km-1·rok-1 

 

Ukazatel JUVNF pro obě použité metody odpovídá kategorii „K1 – velmi dobrý stav“. 
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4.6.4 ILI – INFRASTRUCTURE LEAKAGE INDEX 

Jedná se o podíl skutečných ztrát a teoreticky nevyhnutelných ztrát. Jde o nový, bezrozměrný 
provozní ukazatel systému zásobování vodou vyjadřující technický stav sítě z pohledu ztrát 
vody. [5] 

 

TNZ

SZ
ILI          (4.4) 

 

 

kde SZ  - skutečné ztráty    [l·příp.-1·den-1] 

TNZ  - teoreticky nevyhnutelné ztráty  [l·příp.-1·den-1] 

ILI  - infrastructure leakage index   [-] 

 

SZ – skutečné ztráty jde o vodu nefakturovanou bez vlastní spotřeby 

TNZ – teoreticky nevyhnutelné ztráty závisí na hustotě přípojek a provozním tlaku. 

 

Tab. 26 Teoreticky nevyhnutelné ztráty [l·příp.-1·den-1] 

Počet přípojek na km 
řadu 

Průměrný provozní tlak [kPa] 

200  400  600  800  1000 

20  34  68  112  146  170 

40  25  50  75  100  125 

60  22  44  66  88  110 

80  21  41  62  82  103 

100  20  39  59  78  98 

 

Na základě Tab. 26 byl sestaven graf závislosti teoreticky nevyhnutelných ztrát na hustotě 
přípojek a průměrném provozním tlaku. [5] 
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Obr. 18 Závislost hodnoty nevyhnutelných ztrát na hustotě přípojek a na provozním tlaku 
 
Průměrný provozní tlak byl určen na hodnotu 41,82 m v.sl., to odpovídá 418,2 kPa. Hustota 
přípojek na kilometr řadu je 23,69 přípojek·km-1. Z odečtení hodnot na grafu získáme hodnotu 
nevyhnutelných ztrát, která je 62 l·příp.-1·den-1.  

 

TNZ

SZ
ILI      [-]    (4.4) 

 

PP

ZV
SZ




365
   [l·příp.-1·den-1]   (4.5) 

 

kde ZV  - ztráty vody za rok 2011   [l·rok-1] 

 PP  - počet připojek     [přípojek]  

 SZ  - skutečné ztráty    [l·příp.-1·den-1] 

 

203365

10000000


SZ     l·příp.-1·den-1 

 

96,134SZ    l·příp.-1·den-1 

 

 00,62TNZ     l·příp.-1·den-1 
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00,62

96,134
ILI  

 

18,2ILI  

 

Podle dílčího ukazatele ILI vodovod spadá do kategorie „K1 – velmi dobrý stav“. 

 

 

4.6.5 EIZ – EKONOMICKÝ INDEX ZTRÁT 

Pro provozovatele vodárenských systémů je nejdůležitější stanovit ekonomicky 
akceptovatelné hodnoty používaných ukazatelů ztrát vody. Jedná se o takové hodnoty, 
kdy další snižování hodnot těchto ukazatelů není pro provozovatele ekonomicky efektivní. [5] 

 

Ekonomický Index Ztrát 

 

IZEIEIZ         (4.6) 

 

kde EI  - ekonomický index    [-] 

IZ  - index ztrát     [-] 

 

 

EI – ekonomický index a nabývá hodnot: 

 

1,5 – voda pro posuzovaný systém je upravována dvoustupňovou úpravou vody a čerpána 
min. na výšku přesahující 50 m v. sl. 

 

1 – voda pro posuzovaný systém je upravována dvoustupňovou úpravou vody, 
ale dopravována do systému gravitačně, voda pro posuzovaný systém vyžaduje pouze 
desinfekci resp. jednoduchou úpravu, ale musí být do systému čerpána 

 

0,5 – voda pro posuzovaný systém vyžaduje pouze dezinfekci resp. jednoduchou úpravu a je 
do systému dopravována gravitačně, tento popis nejlépe vystihuje místní podmínky [5] 
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IZ – index ztrát 

stanovený pro každý hydraulicky samostatný vodárenský systém resp. jeho část (vodovod, 
tlakové pásmo) v závislosti na použitém ukazateli ztrát vody. Stanoví se dle vztahu: 

 

3100

JUVNF
IZ         (4.7) 

 

kde JUVNF - jednotkové úniky pro rok 2011  [m3·km-1·rok-1] 

 IZ  - index ztrát     [-]  

 

69,1283JUVNF   m3·km-1·rok-1 

 

3100

69,1283
IZ  

 

41,0IZ  

 

při použití ukazatele jednotkových úniků. Hodnota 3100 představuje akceptovatelnou hodnotu 
ukazatele jednotkových úniků pro sítě ve velmi dobrém technickém stavu. Při použití ILI 
se použije vztahu: 

 

4

ILI
IZ          (4.8) 

 

kde ILI  - infrastructure leakage index   [-] 

 IZ  - index ztrát     [-]  

 

18,2ILI  

4

18,2
IZ  

55,0IZ  

 

V případě použití indexu ILI lze doporučit jako technicky akceptovatelnou hodnotu tohoto 
ukazatele rovnou 4. [5] 
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Vyhodnocení EIZ použitím výpočtu podle ILI 

 

IZEIEIZ         (4.9) 

 

kde EI  - ekonomický index    [-] 

 IZ  - index ztrát     [-] 

 EIZ  - ekonomický index ztrát   [-] 

 

55,05,0 EIZ  

28,0EIZ  

 

Vyhodnocení EIZ použitím výpočtu podle JUVNF 

 

 IZEIEIZ         (4.9) 

 

kde EI  - ekonomický index    [-] 

 IZ  - index ztrát     [-] 

 EIZ  - ekonomický index ztrát   [-] 

 

 41,05,0 EIZ  

21,0EIZ  

 

Ukazatel EIZ pro obě použité metody odpovídá kategorii „K1 – velmi dobrý stav“. 

 

4.6.6 Vyhodnocení ukazatele TU6 – ztráty vody 

Tab. 27 Vyhodnocení TU6 – ztráty vody 

OZNAČENÍ A 
POPIS 

VODOVODU 

CELKOVÁ 
DÉLKA [m] 

TU 6.1  TU 6.2  TU 6.3  TU 6.4  VÝSLEDNÉ 
HODNOCENÍ 

TU6 VNF  JUVNF  ILI  EIZ 

HORNÍ A DOLNÍ 
TLAKOVÉ PÁSMO 

8569,3  K5  K1  K1  K1  K2 

 
Aritmetickým průměrem z dílčích ukazatelů byla stanovena výsledná kategorie kategorií 
a to kategorie „K2 – dobrý stav“  
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4.7 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 
VODOVODU KATEŘINICE 

Z dostupných informací byl vyhodnocen technický stav vodovodu Kateřinice. Nejhůře 
ze všech technických ukazatelů vychází hydraulické poměry podle maximálních rychlostí. 
Vodovod v obci je používán pro potřebu požární vody, proto nebylo možné položit potrubí 
menšího profilu než DN 80. Dalším důležitým faktorem je stále se snižující spotřeba vody 
v obci, můžeme tedy říci, že vodovod je s ohledem na aktuální podmínky předimenzovaný. 
Ostatní ukazatele vycházejí podstatně lépe. Z pohledu stáří materiálu a poruchovosti je 
vodovod ve velmi dobrém stavu. Poslední dva ukazatelé - tlakové poměry a ztráty vody 
shodně zasahují do druhé kategorie. Celkově tedy vodovod vykazuje podle zvolené metodiky 
hodnocení dobrý technický stav. Souhrnné vyhodnocení celého systému je přehledně uvedené 
tabulce č. 28. 

 

Tab. 28 Souhrnné hodnocení technického stavu veřejného vodovodu 

Označení a popis 
vodovodu 

Celková 
délka 
sítě [m] 

TU2  TU3  TU4  TU5  TU6 
Výsledné 

vyhodnocení 
technického 
stavu TS 

STÁŘÍ 
TLAKOVÉ 
POMĚRY

HYDRAUL. 
POMĚRY 

PORUCHOVOST
ZTRÁTY 
VODY 

váha ukazatele Wi 

0,20  0,20  0,20  0,20  0,20 

Horní tlakové pásmo  4279,9  K1  K2  K5  K1  K2  K2 

Dolní tlakové pásmo  4289,4  K1  K2  K5  K1  K2  K2 

 

Z tabulky je patrné, že celý vodovod se řadí do kategorie „K2 – dobrý stav“. 
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5  ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se věnoval problematice pasportu vodovodních sítí 
a následnému hodnocení jejich technického stavu. Úvodní kapitola mojí práce vysvětluje, 
co pojmem pasport znamená a jaké náležitosti má pasportní studie obsahovat. V další části 
této kapitoly jsem se snažil vymezit legislativní rámec, který nejlépe charakterizuje 
problematiku zjednodušené stavební dokumentace. Dále se zde můžeme seznámit s důvody, 
které vedou k vyhotovení pasportní studie. 

V navazující kapitole popisuji, jak probíhal terénní průzkum a čeho při něm bylo dosaženo. 
Je důležité si uvědomit, že před provedením mého průzkumu v obci nebylo dosud provedeno 
žádné zaměření trasy stávajícího vodovodu. V případě vlastního pasportu jsem byl 
systematicky vystavován menší či větší odchylce v měření, která byla způsobena částečnou 
nebo úplnou neznalostí polohy vodovodu provozním technikem. Větší nepřesnost jsem 
se snažil eliminovat po domluvě s místními obyvateli, kteří si pamatují výstavbu, 
popř. hledáním v projektové dokumentaci stavby. Následující část je věnována seznámení 
se s metodikou posuzování technického stavu vodovodních sítí s využitím metody FMEA - 
Failure Modes Effects Analysis. V kapitole jsou definovány postupy pro stanovení 
jednotlivých technických ukazatelů, fyzikální rozměr a metoda jejich hodnocení.  

Třetí část je věnována vlastnímu pasportu, který byl uskutečněn v obci Kateřinice. V ní jsou 
uvedeny základní informace o obci, počet obyvatel, poloha, oficiální název atd. Je zde ukázán 
celý pasport zdejšího veřejného vodovodu. Studie je vyhotovena s ohledem 
na vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č. 62/2013 Sb. Samotná 
studie je rozdělena do několika částí. V průvodní zprávě jsou zapsány identifikační údaje 
o vlastníkovi a zpracovateli dokumentace, seznam vstupních podkladů, údaje o území 
a stavbě. Dále následuje souhrnná technická zpráva, ve které jsou popsány nejdůležitější 
objekty na síti, zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu a další. Součástí pasportní 
studie je také výkresová část, která je tvořena dvojicí přehledných situací vodovodu 
a devatenácti podrobnými situacemi v měřítku 1:1000. Všechny výkresy jsou obsahem 
přílohy bakalářské práce. Další údaje zjištěné během průzkumu obce jsou uvedeny 
v tabulkách, přehled uzávěrů, stav hydrantů a počet připojených nemovitostí na vodovodu.  

Poslední kapitola je věnována posouzení technického stavu vodovodu. Vodovod v obci 
Kateřinice je rozdělen do dvou tlakových pásem s celkovou délkou vodovodních řadů 
8,57 km. S ohledem na dostupná data jsem pro hodnocení použil šest technických ukazatelů 
(strukturu sítě, stáří trubního materiálu, tlakové poměry, hydraulické poměry a ztráty vody). 
Technický ukazatel struktura sítě zahrnuje podrobný rozbor zastoupení trubních materiálů 
a DN v obou tlakových pásmech. V rámci tohoto ukazatele byla také vyhodnocena celková 
délka potrubí a hustota přípojek v pásmu. V případě dalšího technického ukazatele stáří 
trubního materiálu je hodnocení pro obě tlaková pásma shodné, důvodem je takřka 
jednorázová výstavba vodovodu pro celé spotřebiště.  V pořadí třetí technický ukazatel 
se zabývá tlakovými poměry. Jako zdroj vstupních dat byl použit výstup z hydraulického 
modelu, na kterém byl simulován  24 – hodinový průběh tlaků a odběrů v každém uzlu sítě. 
Každý uzel byl podle svého max. a min. tlaku zařazen do příslušné kategorie a pro obě 
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tlaková pásma byla průměrem přes všechny uzly pásma stanovena výsledná kategorie dílčího 
ukazatele. Hydraulické poměry jsou analyzovány v rámci čtvrtého ukazatele. Účelem bylo 
vyhodnotit maximální rychlosti v jednotlivých uzlech sítě. Technický ukazatel popisující 
poruchovost sítě byl vyhodnocen podle informací sdělených provozním technikem. V případě 
tohoto ukazatele obě tlaková pásma patří do první kategorie. Cílem ukazatele ztráty vody je 
posoudit technický stav sítě z pohledu ztrát vody pro celý vodovod. Jako vstupní data 
k výpočtu hodnot zvolených čtyř ukazatelů ztrát vody bylo použito množství vody 
nefakturované, vody vyrobené k realizaci, délka vodovodních řadů, počet přípojek 
a průměrný hydrodynamický tlak. Podle dílčích technických ukazatelů byl celý vodovod 
zařazen do kategorie „K2 – dobrý stav“. 

Během vlastní práce bylo dosaženo kompletního zmapování trasy stávajícího vodovodu dle 
dostupných informací. Dále bylo zjištěno, kolik nemovitostí je na veřejný vodovod připojeno, 
kolik uzávěrů na přípojkách nelze použít (najít), počet a technický stav hydrantů v obci. Další 
část obsahuje přehledné výkresy, které popisují trasu, délku a počet armatur na jednotlivých 
úsecích. V poslední části byl vyhodnocen technický stav pro celý vodovod. 
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SUMMARY 

In my becherol’s thesis I war pursuing the issue of water network’s passport  and it’s 
technical condition assessment. The opening chapter of my thesis is explaining what the term 
passport means and what is such study requires. In next part of this chapter we can learn the 
reasons whitch leads to passport study’s execution.  

In second chapter I describe the field research and it’s results. It’s important to realise that in 
Kateřenice was never executed such research before. Because of local water networks 
administrator’s partialy incomplete knowledge, my research was systematicaly affected by 
measurement deviation. Next part of second chapter is devoted to usage of FMEA (Failure 
Modes Effects Analysis) – method of water network‘s technical condition assassment. 

Third chapter is devoted to the passport itself. It contains some basic information about the 
village Kateřinice like population, location and it’s official name and, of course, the passport 
of local public water network. Research is divided into several parts. First part contains 
identification data about owner and documentation practitioner, list of input data, information 
about area and structure itself. In next part is describtion of the most important water network 
objects and assessment of current technical condition. Third part is devoted to construction 
drawings, which are created by two synoptics situations and nineteen detailed situations. 
Scale of those detailed drawings is 1:1000. 

Last chapter is devoted to the water network‘s technical condition assassment. Network is 
divided into two pressure zones with total lenght of water main of 8,57 km. Given to available 
data, I used six techical indicator for my assessment (site structure, age of pipes, pressure 
conditions, hydraulic conditions and water loss). According to those technical incicators the 
water supply was classified as „K2 – good condition“. 

Result of my research was complete mapping of current publick water supply. It was also 
determined how many building is connected to the supply, how many connection locks is not 
usable (or impossible to find), the number and technical condition of hydrants. Next part 
contains construction drawings, which describes lenght, route and number of armatures in 
individual sections. Assessment for whole water supply was created in the last part. 
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