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1    ÚVOD 
 

 
 Vodovodní sítě jsou velkými stavbami, které vyžadují značné finanční investice.  

Tyto investice se týkají rozvoje výstavby vodovodních sítí do míst, kde není zásobování pitnou  

vodou a také obnovy stávajících vodovodních sítí. Technická analýza životnosti trubního  

materiálu ze šedé litiny se týká stávajících vodovodních sítí.  

 Od roku 1990, kdy rychlým tempem stoupá cena vody a klesá její spotřeba, je  

kladen velký důraz na minimalizaci vody nefakturované, a to konkrétně na minimalizaci ztrát  

vody ve vodovodní síti. Jedním z předpokladů pro snížení ztrát vody v síti je snížení  

poruchovosti sítě na takovou míru, aby doba pro obnovu vodovodní sítě (a stejně tak i životnost  

sítě) byla co nejdelší. Od roku 1990 dochází dle ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU [4]  

ke snižování spotřeby vody fakturované a ztrát vody (při porovnání s léty před rokem 1989).  

V současnosti ztráty vody dosahují v průměru 17% z vody vyrobené a určené k realizaci. 

 Pro minimalizaci ztrát vody a efektivnější provozování vodovodní sítě s ohledem na  

její životnost a finanční nároky na její údržbu a provoz, je potřeba správně určit, jakou část sítě  

je vhodné obnovit, kdy a za jakých podmínek. 

 Vlastníci vodovodů mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji vodovodních  

sítí.  Dle KOSA [35] se v řadě evropských zemí (Německu, Francii atd.) v současné době i  

v Česku, vypracovávají zprávy o udržitelnosti, založené často na integrovaném přístupu.  

Udržitelný rozvoj je aktuálním rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a  

široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje  

rozvoj za udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti  

naplnit potřeby generací příštích. Jeho obsah byl poté rozvíjen jednotlivými státy i  

v mezinárodním měřítku; postupně se však pojem začal rozvíjet samostatně v některých  

oborech ve formě dílčích metod hodnocení tak, aby se obecně pojatá definice  zobrazila v  

uchopitelné formě. Světový summit o udržitelném rozvoji (WSSD, Johannesburg 2002)  

zdůraznil, že cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři:  

sociálním, ekonomickým a environmentálním. 

 V oblasti vodovodů se zvažuje řada možných alternativ sanací, které se posuzují  

z technického a ekonomického hlediska. Níže řešená technická analýza životnosti trubního 

materiálu ze šedé litiny je velmi důležitou problematikou. Tato analýza je jednou ze vstupních 

hodnot do technicko-ekonomického modelu pro řešení  střednědobých a dlouhodobých plánů 

obnovy vodovodních sítí. I když v současné době existuje mnoho modelů (viz kap. 3.8) pro 
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vyhodnocování technických ukazatelů trubních materiálů, při návrhu sanací a rekonstrukcí 

vodovodních sítí spíše se vychází ze zkušeností provozovatelů, vlastníků vodovodů a 

stávajících poznatků.  

 Navržené řešení dané problematiky vychází z optimalizovaného počtu vstupních 

dat, která by měla být pro provozovatele vodovodních sítí snadno dostupná a hlavně poskytuje 

věrohodné výsledky o jakosti trubního materiálu ze šedé litiny.   

 

2 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

 S ohledem na kritickou rešerši uvedenou v kap. 3.10, je moje disertační práce  

zaměřená na technickou analýzu životnosti trubního materiálu ze šedé litiny. Trubní  

materiál ze šedé litiny byl vybrán na základě svého největšího zastoupení v minulosti v oblasti 

vodovodního potrubí v České republice (viz kap. 3.1), nejdelší doby výroby a pokládky. 

 

Cílem disertační práce je: 

Navržení a zpracování metodiky pro odhad teoretické zbytkové životnosti trubního materiálu  

ze šedé litiny a k určení technického stavu trubního úseku ze šedé litiny.  

 

Prostředky ke stanovení cíle disertační práce:  

1. zpracování rešerše provozně – technických parametrů trubních materiálů 

vodovodních sítí, které se používají v současnosti a které se používaly v minulosti; 

hlavní část rešerše je zaměřená na jakost trubního materiálu ze šedé litiny;  

2. sběr a selekce dat od provozovatelů vodovodních sítí sloužící k technické analýze 

trubního úseku ze šedé litiny; 

3. navržení a zpracování metodiky na bázi multikriteriálního rozhodování, která slouží  

ke stanovení teoretické zbytkové životnosti trubního úseku ze šedé litiny;  navržení 

kritérií ke zpracování metodiky, návrh kalibrace vah; návrh a zpracování výpočtu 

technického stavu trubního úseku; 

4. zpracování programové aplikace „SA Kozel 1.0“ v programu MS Excel na základě 

navržené metodiky; citlivostní analýza 

5. porovnání výstupů z metodiky s výstupy ze střednědobých plánů obnovy od 

provozovatelů vodovodních sítí města Brna a Ostravy. 
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3  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
 

3.1  SKLADBA TRUBNÍHO MATERIÁLU V ČR A VE MĚSTĚ BRNĚ 

 
 Dle BVK a.s. [14] je v České republice nejvíce zastoupeno vodovodní potrubí, které  

je vyrobeno z kovových trubních materiálů. Kovové trouby jsou zastoupeny z 52% z celkového  

počtu položených trub. Na druhém místě je zastoupeno potrubí z plastových trubních materiálů,  

které se vyskytuje ze 43%. Zbytek tvoří potrubí z ostatních trubních materiálů, které jsou  

zastoupeny z 5% . Procentuální rozdělení trubních materiálů pro Českou republiku je uvedeno  

na obr. 1. 

 

 

Materiály vodovodních trub v ČR

Kovové trouby, 52%Plastové trouby, 43 %

Ostatní trouby, 5 %

 

Obr. 1 - Procentuální zastoupení trubního materiálu vodovodního potrubí v ČR (r. 2005) [14] 

  

 Na obr. 2 je pohled na materiálové zastoupení trub vodovodního potrubí pro  

jednotlivé kraje v ČR. Kovový trubní materiál je nejvíce zastoupen v hlavním městě Praze, kde  

až 13x převyšuje počet plastových trub. Plastové trubní materiály mají největší zastoupení ve  

Zlínském kraji, kde až dvojnásobně převyšují množství trub z kovových materiálů. Zastoupení  

ostatních materiálů je největší na Vysočině, kde mají 30-ti procentní zastoupení z množství  

trubního materiálu z plastů. Údaje o materiálovém zastoupení trub jsou vztaženy k roku 2005. 



 11 

 

Obr. 2 – Materiálové zastoupení trub vodovodního potrubí pro jednotlivé kraje v ČR k roku 2005 [33] 

 

 Pro konkrétnější porovnání jednotlivých trubních materiálů je vybráno město  

Brno. Dle podkladů Brněnských vodáren a kanalizací [14] je v současnosti nejvíce z trubních  

materiálů z 57%, zastoupená šedá litina. Druhé největší zastoupení vodovodních trub tvoří  

tvárná litina, která je zastoupena z 21%. Procentuální rozdělení všech trubních materiálů pro  

město Brno je uvedeno na obr. 3. Údaje jsou vztaženy k roku 2014.  

Materiály vodovodních trub v Brn ě

osinkocement, 
sklolaminát, 
ostatní, 5,4%

šedá litina, 
56,9%

PVC, PE, 7,3%

ocel, 9,8%

tvárná litina, 
20,6%

 

Obr. 3 – Současné procentuální zastoupení trubního materiálu vodovodního potrubí v Brně[14] 
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3.2  VÝVOJ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR 

  

 Podle [4] bylo v roce 2014 v České republice zásobováno z vodovodů 9,917 

mil. obyvatel, tj. 94,2 % z celkového počtu obyvatel v ČR. Ve vodárnách v České republice  

bylo vyrobeno 575 mil. m3 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno (fakturováno) 468 mil. m3 pitné  

vody, z toho pro domácnost 315  mil. m3 pitné vody. Ztráty vody v potrubní síti dosáhly  

95 mil. m3, tj. 16,6 % vody vyrobené určené k realizaci. Zásobování pitnou vodou v České  

republice při porovnání roku 2014 s rokem 2013 je uvedeno v  tab. 1.  

 

Tab. 1 - Zásobování vodou z vodovodů v ČR. Porovnání roku 2014 s rokem 2013 [4] 

 
 

 
 Délka vodovodní sítě byla v roce 2014 prodloužena vůči roku 2013 o celkem  

1 467 km a dosáhla délky 76 948 km. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 37 tisíc kusů a 

dosáhl počtu 2 063 000 ks. Výroba vody určené k realizaci v dlouhodobém trendu poklesla  

o cca 14 mil.m3 (index 97,7%) vlivem menších odběrů v průmyslu a v zemědělství. Pokleslo  

celkové množství vody fakturované o 0,7 %, nicméně v celkovém součtu - domácnosti odebraly  

o 0,8 % více vody fakturované než v roce 2013. Pokles celkového množství vody fakturované  

koresponduje s nárůstem ceny vodného a stočného. Ztráty vody v potrubní síti poklesly o 9,7%   
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vůči roku 2013. Počet zásobovaných obyvatel, délka vodovodní sítě spolu s počtem vodovodů  

pro rok 2014 jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2 – Počet zásobovaných obyvatel, délka vodovodní sítě, počet vodovodů v roce 2014 pro jednotlivé 

kraje [4] 

 

 
 
 

 Z jednotlivých krajů má nejvyšší procento zásobování pitnou vodou hlavní město  

Praha, která je zásobována vodou z vodovodů ze 100 %. V České republice využívá nejméně  

zásobování vodou z vodovodů Plzeňský kraj, který je zásobován jen z 84,1 %. 

Nejdelší vodovodní síť má Středočeský kraj, kde její délka dosahuje 10 718 km. Naopak  

nejkratší vodovodní síť má Karlovarský kraj, kde je délka sítě jen 2 171 km. V tab. 3 je  

uvedena voda fakturovaná pro jednotlivé kraje v roce 2014. 
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Tab. 3 - Voda fakturovaná v roce 2014 pro jednotlivé kraje [4] 

 

 

 Ze všech krajů v ČR je největší spotřeba fakturované vody je v hlavním městě  

Praze. Naopak nejmenší spotřeba fakturované vody je v Karlovarském kraji. Voda  

nefakturovaná pro jednotlivé kraje v roce 2014 je uvedena v tab. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 15 

 

Tab. 4 - Voda nefakturovaná v roce 2014 pro jednotlivé kraje [4] 

 

 

 Největší ztráty vody z vody vyrobené a určené k realizaci má Ústecký kraj. Hodnota  

ztrát dosahuje 24,0 %. Nejnižší ztráty vody z vody vyrobené a  určené k realizaci má  

Jihomoravský kraj. Ztráty dosahují 10,9 % z vody vyrobené určené k realizaci. 

 

3.3  MATERIÁLY POUŽÍVANÉ V SOUČASNOSTI NA VODOVODNÍCH  

  SÍTÍCH 

 

 Materiály vodovodního potrubí navrhované v rámci systému zásobování vodou  

musí splňovat požadavky ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí a ČSN EN 805 –  

Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti.  

 

Dle normy ČSN 75 5401 všeobecně platí: 

• výrobky musí být vyráběny podle platných evropských, případně českých norem; 

• výrobky musí být certifikovány pro Českou republiku; 
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• výrobky přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu se zákonem  

o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. a s vyhláškou Ministerstva Zdravotnictví  

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu 

vody č.409/2005 Sb.; 

• kontrola kvality je požadována podle druhů výrobků; 

• výroba musí být řízena dle ISO 9002 – Quality systems.  Výrobky musí být   

pravidelně kontrolovány nezávislou zkušebnou; 

• výrobky musí splňovat dále uvedené specifické požadavky požadované   

provozovatelem.  

 

  Podle STANDARDŮ VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ [1, 2, 38]  hlavního  

města Prahy, Brna a Havlíčkova Brodu se pro větší jmenovité světlosti přiváděcích a hlavních  

řadů navrhují trouby z  tvárné litiny nebo ze sklolaminátu; v lokalitách s agresivní půdou, která  

vyvolává povrchovou korozi se používají trouby se speciální ochranou. Vnitřní ochrana stěn  

trub se navrhuje polyuretanová, cementová nebo epoxidová.Pro řady rozváděcí se navrhují  

hrdlové trouby z tvárné litiny, PE nebo PVC. Plastové trouby pro rozvod kapalin se dříve  

označovaly přípustným provozním přetlakem v trubce v barech, tedy PN 6, PN 10, PN 16,  

PN 25 atd. V současné době u plastových trub převládá označování vycházející z pevnosti trub  

podle SDR  („Standard dimension ratio“, tj. standardní rozměrový poměr) udávající poměr  

průměrů a tloušťky stěny. SDR je pro jednotlivé tlakové řady a různé druhy trub obsažen  

v příslušných normách. 

 Ocelové trouby s protikorozní ochranou jsou pro svou krátkou životnost využívány  

v nízkém zastoupení. Jejich využití je možné v kolektorech, na shybkách apod. V současnosti se  

pro výstavbu vodovodních sítí využívá pět níže uvedených trubních materiálů, viz tab. 5. 

 

Tab. 5 – Přehled trubních materiálů používaných v současnosti [1] 

kovové Nekovové 

tvárná litina (GGG) polyethylen (PE) 

ocel polvinylchlorid (PVC) 

- sklolaminát 
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3.3.1  POTRUBÍ KOVOVÁ 

3.3.1.1 TROUBY A TVAROVKY Z TVÁRNÉ LITINY  (GGG) 
 

 Tvárná litina je slitina železa s uhlíkem. Obsah uhlíku ve tvárné litině je více než  

2,06%, kde uhlík je vyloučen ve formě grafitu. 

 

 Pro výstavbu vodovodního potrubí větších průměrů se používají trubní systémy  

z tvárné litiny dle ČSN EN 545 (13 2070 – květen 2011) - Trubky, tvarovky a příslušenství  

z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody a  

ČSN EN 805 –Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 

 Dle MĚSTSKÝCH STANDARDŮ PRO VODOVODNÍ SÍŤ [2] se v rámci jedné  

lokality (stavby) preferuje dodávka trub a tvarovek od jednoho výrobce. V Brně je po roce 1994  

tvárná litina nejpoužívanějším materiálem. Podle [1] se používají přednostně hrdlové spoje.  

Pro spojování tvárné litiny v lomech vodovodní sítě se používají betonové kotevní bloky a  

hrdlové spoje zámkové.  Délka uzamčeného úseku potrubí, u kterého se používají zámkové  

spoje, se stanovuje podle pokynů výrobců. Vhodné zámkové spoje se používají i pro úseky  

potrubí zatahovaného do chrániček, nebo pro potrubí zatlačované. U přechodů na armatury se  

používají spoje přírubové, preferují se příruby otočné a těsnění s kovovou vložkou. Tvarovky na  

litinovém potrubí se používají litinové hrdlové nebo přírubové s ochranou vnějšího i vnitřního  

povrchu odpovídající ochraně potrubí. Potrubí z tvárné litiny se navrhuje pro přiváděcí, hlavní i  

rozváděcí řady. V tab. 6 jsou uvedeny provozně - technické parametry pro trouby z tvárné litiny. 

 

Tab. 6 – Požadované provozně – technické parametry pro trouby z tvárné litiny [9,10] 

Jmenovitý tlak: minimálně PN 10 

Jmenovitá světlost: DN 80 - DN 2000 

Vnitřní ochranná vrstva : 

 

• cementová 

• polyuretanová ( PUR) 

• epoxidová 

Vnější ochranná vrstva : 

 

• standardní (pozinkování potrubí vrstvou min.tloušťky 200g/m2 

bitumenovým nátěrem, gumový kroužek ve spoji trub) 

• zesílená ( vrstva slitiny zinku a hliníku v množství min. 400 g/m2; 

výrobci nabízený PE foliový rukávec navlékaný na potrubí na 
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stavbě se v rámci zásobního systému používá) 

• speciální ( ve výrobě aplikovaná vrstva PE tloušťky 1,8 – 2,2mm; 

nebo PUR v síle 1000 µm na troubách, speciální ochrana hrdel 

nebo přírub) 

• speciální tepelně izolační ( vrstva PUR pěny s PE obalem) 

Těsnění spoje:  těsnící kroužek 

Požadovaná životnost trub:  

  

deklarovaná životnost je 80 let, dle výrobce je životnost limitována 

horninovým prostředím 

 

      

3.3.1.2 TROUBY A TVAROVKY Z OCELI 
 

 Dle [1] se potrubí z ocelových trub pro rozvody vody uložené v zemi navrhuje  

spíše výjimečně a v odůvodněných případech. Pro vodovodní potrubí uložené v zemi je možno  

používat ocelové trouby: 

 

• bezešvé hladké; 

• svařované buď podélně, nebo šroubovicovým svarem. 

 

 Z hlediska provedení materiálu trub se používá převážně ocel jakostní materiálové   

třídy 11, nejběžnější materiály: 11 353 dle ČSN 41 1353 – Ocel 11 353, 11 373 dle ČSN 

 41 1373 – Ocel 11 373 a 11 375 dle ČSN 41 1375 – Ocel 11 373. 

  

 Zpravidla se navrhuje základní tloušťka stěny (pro daný profil a požadovaný  

jmenovitý tlak) se zahrnutím přídavku pro tvorbu koroze ve výši minimálně 2 mm. Vnitřní  

povrch trub, včetně tvarovek, se před uvedením do provozu upravuje cementací, případně (po  

konzultaci s provozovatelem) vhodným nátěrem, schváleným na použití pro styk s pitnou  

vodou, nebo se používají trouby cementované ve výrobě. Pro uložení v zemi se vnější povrch  

trub opatřuje buď asfaltovou ochrannou vrstvou, nebo se používají v továrně vyráběné trouby  

s izolací plastovou (PE), tj. systém pasivní ochrany. Lze využívat i systém aktivní ochrany,  

která se v půdních podmínkách používá jako doplňková. Jedná se o systém, kde ochranný  

proud polarizuje povrch potrubí a dochází ke koncentračním změnám ve složení půdního  

elektrolytu. Ocelové trouby a tvarovky se spojují svary na tupo, vždy s vnější izolací svaru a  

s vnitřní izolací svaru, je-li proveditelná. U přechodů na armatury se používají spoje přírubové. 
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Tvarovky na ocelovém potrubí se používají ocelové (tj. svařované nebo ohýbané), nebo  

tvarovky litinové. Trouby uložené v zemi musí být chráněny proti účinkům bludných proudů. 

V současnosti se ocelové potrubí zabezpečené protikorozní ochranou navrhuje pro  

krátkodobé přeložky, při omezených prostorových možnostech, kde je možnost využít  

svařovatelnost trub apod. V tab. 7 jsou uvedeny provozně - technické parametry pro trouby  

z oceli. 

 

Tab. 7 – Požadované provozně – technické parametry pro trouby z oceli [1,10] 

Jmenovitý tlak: 
 

minimálně PN 10 

Jmenovitá světlost: 
 

minimálně DN 300  

Kruhová tuhost: 
 

závislá na DN, tloušťce stěny a na způsobu uložení 

Požadovaná životnost trub: 
 

bez deklarace životnosti cca 25-40 let 

 

3.3.2  POTRUBÍ NEKOVOVÁ 

  

 Podle [1] se pro výstavbu nekovových potrubí jako trubní materiál používá  

polyvinylchlorid, polyethylen a sklolaminát. Pro usnadnění lokalizace se pokládaná nekovová  

trubní vedení doplňují identifikačním měděným vodičem, jehož konce, eventuálně smyčky,  

jsou vytaženy do poklopů armatur.  

 
 
 
3.3.2.1 TROUBY A TVAROVKY POLYETHYLENU ( PE ) 

 

 Potrubí z polyethylenových trub se používá na distribuční řady, kde lze využít  

poddajnosti trub. Pro výrobu trub se používá: 

 

• vysokohustotní (lineární) PE, který výrobci označují HDPE, nebo HD-PE  

v pevnostních skupinách PE 80 (minimální požadovaná pevnost 8,0 MPa), PE 100, 

(minimální požadovaná pevnost 10,0 MPa). Rozdíl v pevnosti mezi materiály 

spočívá v možnosti použít pro určitý provozní tlak menší tloušťku stěny potrubí, 

např. PE 100 než PE 80. 
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• nízkohustotní (rozvětvený) PE, který výrobci označují LDPE. Nedá se běžnými 

postupy svařovat s ostatními typy PE. Na spojování se používají spojky ISIFLO, 

anebo HAWLE. 

• síťovaný PE je označován jako PE-Xa. Podle NOVÁKA [7] jde o materiál 

s mimořádnou mechanickou a tepelnou odolností. Je rovněž velice odolný vůči 

šíření trhliny. Nelze svařovat na tupo, pouze pomocí elektrotvarovek. Má výborný 

paměťový efekt. Je ho možno tvarovat horkým vzduchem. 

• nezesítěný PE je dle [39] vyroben z vysoce kvalitních nezesítěných materiálů 

generace PE 100-RC s vynikající odolností vůči trhlinám vznikajícím z pnutí. Tento 

PE zajišťuje,  že i v případě bodového zatížení na vnitřní straně trubek nedochází ke 

vzniku trhlin. PE 100-RC může být pokládán taky v kamenitých půdách, bez 

pískového lože.  

 

 Všechny pevnostní skupiny HDPE jsou vzájemně svařitelné. Pro svar potrubí jiných  

pevnostních skupin od různých výrobců se však doporučuje provedení tahových a ohybových  

zkoušek svarů. U trubního materiálu z HDPE se používají pro spojování svary na tupo,  

elektrotvarovky, nebo mechanické spojky pro přechod na armatury, na litinové tvarovky a popř.  

na spoje přírubové. V tab. 8 jsou uvedeny provozně - technické parametry pro trouby  

z polyethylenu. 

 

Tab. 8 – Požadované provozně – technické parametry pro trouby z polyethylenu [1,7] 

Jmenovitý tlak, pevnostní třída, 
jmenovitá tuhost:   

• PE 80 SDR 11(PN10), SDR 7,4 
• PE 100 SDR 17(PN10), SDR 11, SDR 7,4 

 
Jmenovitá světlost: DN 50 - DN 400 

 
Barevné provedení: černé s modrými podélnými pruhy, modré 

 
Vnější povrchová úprava Žádná 

 
Teplotní omezení: 5ºC ( sváření ), 0ºC ( odvíjení z návinů ) 

 
Hořlavost: skupina C3 dle ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních 

hmot 
 

Požadovaná životnost trub: garantovaná životnost je 50 let, u PE-Xa nebylo možno   
odhadnout stárnutí (výrazně vyšší hodnoty) 
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3.3.2.2 TROUBY A TVAROVKY ZE SKLOLAMINÁTU  (GRP) 

 
  

 Sklolaminát se používá převážně pro výrobu trub větších jmenovitých světlostí.  

Možnost vytvoření netypických shybek jim dává možnost použití v kolektorech, v oblastech  

výskytu bludných proudů nebo na dlouhých přivaděčích. Podle [1] se pro vodovodní potrubí se  

používají odstředivé lité a navíjené trubky pro tlakovou vodu. Na vodovodních sítích se  

používají trouby s kruhovou tuhostí SN 10000 (tj. 10000 N/m2), po dohodě s výrobcem je  

možné pro speciální případy vyrobit i trouby s tuhostmi vyššími. Spoje trub se zajišťují  

spojkami, na jednom konci trouby bývá spojka osazena ve výrobě. Tvarovky pro  

sklolaminátové potrubí se používají litinové, sklolaminátové nebo výjimečně z nerezové oceli.  

V tab. 9 jsou uvedeny provozně - technické parametry pro trouby ze sklolaminátu. 

 

Tab. 9 – Požadované provozně – technické parametry pro trouby ze sklolaminátu [1,8] 

Požadavky na pryskyřice:  polyesterová pryskyřice, nevyluhovatelná 
 

Jmenovitý tlak: PN 4 - 32 
 

Jmenovitá světlost: DN 150 - 2555 
 

Kruhová tuhost systému: minimálně SN 5 000 ( N/m2 ) 
 

Teplotní omezení pro montáž: 20ºC až  +80ºC 
 

Hořlavost: skupina B dle ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti  
 

Požadovaná životnost trub: dle výrobce je deklarovaná životnost sklolaminátu 50 let 
 

  
 

  

 

3.3.2.3 TROUBY A TVAROVKY Z POLYVINYLCHLORIDU  (PVC ) 
 

  

 Podle [1] se PVC trouby ukládané do země navrhují běžně pro hlavní i rozváděcí  

řady zpravidla menších profilů. Pro vodovodní potrubí se používají vytlačované lisované trubky  

pro tlakovou vodu. Trouby a tvarovky jsou dodávány a nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím  

kroužkem z elastomeru. Tento systém zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost.  
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 Při změně teploty konstrukce hrdla dovoluje dilatovat troubě v každém spoji.   

Tvarovky pro PVC potrubí se používají litinové nebo z PVC. V odůvodněných případech,  

lze použít potrubí z PVC v armaturních komorách, šachtách, na mostech apod. s lepenými  

hrdly. Je však nutné počítat s tím, že potrubí nedilatuje. 

 

• Neměkčený PVC (PVC-U). Podle [7] se jedná se o potrubí nejstaršího typu, má 

malou tepelnou roztažnost a je lepitelné. Je poměrně křehké u teplot kolem 0 °C. Má 

výbornou chemickou odolnost a vysoký modul pružnosti. 

 

• Molekulárně orientované PVC (MO-PVC). Díky vnitřní orientaci molekul má až 

dvojnásobnou pevnost vůči PVC-U.  MO-PVC má několikanásobnou odolnost vůči 

rázům a výborné vlastnosti vůči únavě materiálu pod zatížením. Jedná se o unikátní 

materiál mezi plasty s velkou teoretickou životností. 

 
V tab. 10 jsou uvedeny provozně - technické parametry pro trouby z PVC. 

 

Tab. 10 – Požadované provozně – technické parametry pro trouby z PVC [1,7] 

Požadavky na PVC: 
 

neobsahuje změkčovadla, nevyluhovatelnost 

Jmenovitý tlak: 
 

minimálně PN 10 

Jmenovitá světlost: 
 

DN 80 - 300 

Teplotní omezení pro montáž: 
 

0ºC až +40ºC 

Hořlavost : skupina B dle ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních 
hmot 
 

Požadovaná životnost trub: deklarovaná životnost je 100let  u MO-PVC,  u PVC-U  je to 70 let 
(hodnoty deklarované výrobcem PVC) 
 

 
  

3.4  HISTORICKÝ VÝVOJ TRUBNÍHO MATERIÁLU OD ROKU 18 90 DO 

ROKU 1994 

 

 V minulosti se pro výstavbu vodovodních sítí používaly (a nyní se již nepoužívají)  

níže uvedené trubní materiály. Přehled trubních materiálů je uveden v tab. 11.  
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Tab. 11 – Přehled trubních materiálů používaných od roku 1890 do roku 1994 

kovové nekovové 

šedá litina (GG) azbetocement 

- železobeton 

 

3.4.1       POTRUBÍ KOVOVÁ 

 
3.4.1.1 TROUBY A TVAROVKY Z ŠEDÉ LITINY (GG) 

 

 Podle STANDARDŮ PRO VODOVODY [15] je šedá litina předchůdce tvárné  

litiny, která i přes nevýhody (jako je např. menší pevnost, malá odolnost vůči nárazům, nízká  

mez průtažnosti) patřila k nejpoužívanějším trubním materiálům. Podle IWSA byl udáván podíl  

litiny na trubním materiálu vodovodů ve světě v rozmezí  40 - 64 %, v ČR pak 60 - 74 %  

v závislosti na velikosti jmenovité světlosti. V současné době se však šedá litina nevyrábí a je  

nahrazována tvárnou litinou. Ochranné povlaky, pevnostní třídy, jakost litiny, typy spojů aj.  

jsou podrobně popsány v kap. 3.7.1 – Vlastnosti šedé litiny a dále v kap. 3.7.3 – Přehled  

hodnocených parametrů u trubního materiálu z šedé litiny. 

 

3.4.2       POTRUBÍ NEKOVOVÁ 

 
3.4.2.1 TROUBY A TVAROVKY Z AZBESTOCEMENTU  

   

 Podle [15] azbestocement u nás patřil k nekovovým trubním materiálům. Šlo  

o klasický typ kompozitu, který obsahoval gelovou matrici portlandského cementu vyztuženou  

vlákny azbestu. Ze směsi rozvlákněného azbestu, cementu, vody a přísad se tvarovaly trouby.  

V současné době se však tento materiál nenavrhuje. Šlo o materiál s poměrně nízkou pevností  

v ohybu a proti nárazům. Byl propustný pro určité organické látky. Za nevýhodu lze považovat i  

nutnost použití litinových tvarovek. K výhodám tohoto materiálu patřila odolnost proti korozi.  

Životnost tohoto trubního materiálu byla udávána na 50 až 70 let. 

 

 Trouby se vyráběly podle ČSN 72 3131 Azbestocementové tlakové rúry a  
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azbestocementové spojky pro jmenovité světlosti DN 80 až DN 600, jmenovitý tlak PN 10 a  

12,5 v délce 4 m. Spojovaly se speciálními azbestocementovými spojkami s pryžovými  

navalovacími kroužky. Od počátku 80. let se objevovaly proti tomuto trubnímu materiálu, resp.  

přítomnému azbestu, výhrady. Azbest, který se uvolňoval v mikrovláknech, má škodlivé  

(karcinogenní) účinky na lidské zdraví. Proto v roce 1991 zakázal hlavní hygienik použití 

azbestocementových trub pro dopravu pitné vody. 

 
 
 

3.4.2.2 TROUBY A TVAROVKY ZE ŽELEZOBETONU 
 

 Podle [15] je železobeton trubní materiál, který se používal pro výstavbu  

vodovodních řadů větších profilů. Mezi hlavní nevýhody železobetonu patřila vysoká hmotnost, 

nesnadná instalace armatur, slabá schopnost spojů snášet pohyby půdy. Železobeton byl citlivý  

na určité druhy zemin. Mezi výhody patřila vysoká pevnost v tlaku, tuhost a vysoká odolnost  

proti namáhání. 

 Na území ČR je vybudována z tohoto materiálu část skupinového vodovodu 

Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník v délce 26 km. Řad byl vybudován ze železobetonových  

trub VFB BETONWERKE, délka 3 m, v letech 1967-71. Součástí tohoto řadu jsou ocelové  

kusy pro vzdušníky, kalníky a podchody pod komunikací. Spojování trub se provádělo na  

vnitřní hrdlo pomocí dvou gumových kroužků. 

 Po 25 letech provozu řad vykazoval časté poruchy, které se projevovaly zejména ve  

spojích a přechodech mezi železobetonovými troubami a ocelovým potrubím. Provozovatel byl  

nucen přistoupit k sanaci řadu polyetylénovým potrubím metodou RELINING. Železobeton  

v současných podmínkách nelze doporučit pro výstavbu vodovodních řadů. 

 
 

3.5  SPOLEHLIVOST, ŽIVOTNOST, TRVANLIVOST MATERIÁL Ů A 

AMORTIZACE 

3.5.1  SPOLEHLIVOST 

 

 Dle CEPS [11] je spolehlivost obecná vlastnost objektu, jeho schopnost plnit  

požadované funkce při dodržení předem stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a  

po předepsanou dobu životnosti. Specifikace objektů na vodovodní síti uvedena je v tab. 12.  
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Cílem systému řízení spolehlivosti, a tím i posouzení životnosti potrubního systému, je: 

 

• zachování přepravy, resp. dodávky média odběrateli bez omezení; 

• snížení rizika havárií na minimum; 

• snížení počtu neplánovaných odstávek; 

• účelná minimalizace nákladů na údržbu; 

• snížení potřeby investičních prostředků na rekonstrukce a modernizace. 

 

Tab. 12 – Specifikace objektů na vodovodní síti [11] 

Objekt 

Systém Subsystém Prvek 

Vodovodní síť Větev vodovodní sítě Trouba 

Tvarovka 

Armatura 

 

Spolehlivost je možné rozdělit na několik dílčích kategorií: 

 

Technická spolehlivost systému – je spolehlivost objektu jako celku, spolehlivost systému je  

závislá na spolehlivosti subsystému a jeho prvků (např. spolehlivostí systému je myšlena  

spolehlivost vodovodní sítě). 

Technická spolehlivost subsystému – je spolehlivost dílčích částí systému; spolehlivost 

subsystému je závislá na spolehlivosti jednotlivých prvků (např. spolehlivostí subsystému je 

myšlena spolehlivost jedné větve vodovodní sítě). 

Technická spolehlivost prvků – je spolehlivost jednotlivých elementů systému (např. 

spolehlivostí prvků je myšlena spolehlivost armatur). 

 

3.5.1.1 UKAZATELÉ SPOLEHLIVOSTI 
 

   

 Podle CHIE [5] a GARDANO [40], vlastnosti konstrukcí, které charakterizují 

spolehlivost, nestačí pouze verbálně popsat. V technické praxi se nikdy neobejdeme bez jejich  

přesné kvantifikace, tj. číselného vyjádření míry, s níž konstrukce příslušnou vlastnost má.  

Proto je nutno definovat charakteristiky, které kvantifikaci zprostředkují, tj. ukazatele  
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spolehlivosti. 

 Podle toho, zda ukazatele charakterizují jednu vlastnost konstrukce (např.  

bezporuchovost), nebo několik vlastností (popř. komplexní vlastnost), mluvíme o ukazatelích  

jednoduchých a komplexních. Nejčastěji se používají ukazatele bezporuchovosti a  

opravitelnosti, které jsou z technického hlediska velmi názorné a většinou mají i přímou  

ekonomickou interpretaci. Kromě toho jsou pro výpočet těchto ukazatelů rozpracovány vhodné  

matematické modely. Totéž platí o komplexních ukazatelích, které uvedené dvě vlastnosti  

zahrnují. 

 

Volba ukazatelů spolehlivosti 

 Volba vhodného souboru ukazatelů spolehlivosti objektu úzce souvisí s úrovní  

formulace obecných technických požadavků, ať již ve stádiu projektování nebo provozu.  

Nevhodná volba ukazatele spolehlivosti  způsobuje, že funkce konstrukce je hodnocena  

v částečném, nebo i v úplném rozporu s požadovaným posláním, nebo s podmínkami provozu. 

 

 Rámcové vodítko pro volbu ukazatelů spolehlivosti poskytuje norma ČSN 01 0606 -  

Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti.  

Pro správný výběr  ukazatelů jsou v ní formulovány tyto hlavní zásady: 

 

• Zásada efektivnosti spočívá v tom, že vybrané ukazatele musí být v souladu  

s obecnými technickými a ekonomickými požadavky na konstrukci. Pokud pro danou  

konstrukci nelze sestrojit model efektivnosti její funkce, musí být ukazatele slučitelné  

s ukazateli spolehlivosti systému, jehož je daná konstrukce částí. Výhodné je, mají-li zvolené  

ukazatele přímý fyzikální, nebo ekonomický smysl. 

• Zásada nezávislosti požaduje, aby se jednotlivé ukazatele významem  

nepřekrývaly. 

• Podle zásady prokazatelnosti volíme pouze takové ukazatele, které lze  

dostupnými prostředky a z dostupných dokladů stanovit. Je žádoucí, aby bylo možno ukazatel  

vypočítat apriorně na základě vhodného modelu a v provozu ověřit aposteriorně na základě  

pozorovaných dat.  

• V duchu zásady úplnosti musí soubor ukazatelů pokrýt všechny činnosti a jevy,  

které práci konstrukce charakterizují. 

• Zásada praktičnosti vyžaduje, aby zvolené ukazatele měly bezprostřední využití  
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u uživatele objektu, např. v plánování, organizaci, ekonomice, optimalizaci apod.  

 

 Volba nomenklatury ukazatelů se podle normy uvádí na základě zatřídění  

konstrukce podle obnovitelnosti a způsobu využití, podle časového režimu provozu, možných  

následků poruch a zásad omezení doby používání. Volba tipu ukazatele spolehlivosti rovněž  

těsně souvisí s definicí poruchy konstrukce. Čím obecněji je porucha definována, tím menší  

soubor ukazatelů je k dostatečně přesnému určení spolehlivosti nutný. Tato zásada se promítá i  

do změn škály ukazatelů v závislosti na sledované úrovni objektu. U systému bývá většinou  

nutno omezit se např. na součinitel pohotovosti, kdežto u prvků systému je mnohdy třeba volit   

více ukazatelů, aby bylo možno postihnout všechny vazby s ostatními prvky a možné důsledky  

poruchy prvku pro provozuschopnost systému. 

 

 

3.5.1.2 UKAZATELÉ BEZPORUCHOVOSTI 
 
 

 Podle [5, 18, 31] je jedním z nejdůležitějších ukazatelů spolehlivosti obnovovaných  

i neobnovovaných konstrukcí pravděpodobnost bezporuchového provozu, tedy  

pravděpodobnost, že v daném časovém intervalu, který začíná v okamžiku uvedení do provozu,  

nedojde k poruše. Označíme-li τ  dobu do poruchy, tj. dobu mezi počátkem používání  

konstrukce a první poruchou, můžeme pravděpodobnost bezporuchového provozu získat jako: 

 

{ } )(1)( tFtPtR −=≥= τ         ( 3.5.1) 

 

kde je  F(t)  distribuční funkce náhodné veličiny τ , 

  R(t)  spolehlivost, 

  t  čas, 

  h  časový úsek určující velikost intervalu (t, t+h). 

 

 F(t) se zcela analogicky nazývá pravděpodobnost poruchy a určuje  

pravděpodobnost, že v daném časovém intervalu dojde alespoň k jedné poruše. V definici  

R(t) se předpokládá, že v okamžiku t = 0 je konstrukce v bezporuchovém stavu. 

  

 Pokud předpokládáme, že je distribuční funkce F(t) absolutně spojitá, existuje téměř  
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všude její derivace 

 dt

tdF
tf

)(
)( =

,        ( 3.5.2) 

 

pro kterou se uplatňuje název hustota pravděpodobnosti poruchy.  

 

 Funkce F(t), R(t) a f(t), mezi nimiž existuje zřejmý jednoznačný vztah, každá o sobě  

zcela popisuje rozdělení náhodné veličiny τ.. Mnohdy však stačí znát střední hodnotu E(τ),  

kterou vypočteme dle vzorce 3.5.3  

∫ ∫
∞ ∞

===
0 0

)()()( dtttfttdFET τ
       (3.5.3) 

 U obnovovaných konstrukcí je zapotřebí někdy rozlišit dobu poruchy od doby mezi  

poruchami. Příslušné ukazatele lze sestrojit zcela obdobně. Dobu od poruchy odlišujeme  

indexem 1, tj. píšeme τ1; totéž platí pro střední hodnotu E(t1) = T1. 

Integrací vztahu (6.3) per partes získáme alternativní vyjádření: 

 

[ ]∫ ∫
∞ ∞

−==
0 0

)(1)( dttFdttRT
       (3.5.4) 

 

 Často je zapotřebí zjistit, jaká je pravděpodobnost, že u objektu, který v intervalu  

(0,t) pracoval bezporuchově, dojde k poruše v intervalu (t, t + h). Okamžik poruchy označíme t1. 

Hledanou pravděpodobnost formálně zapíšeme a upravíme na tvar 
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Hustota této pravděpodobnosti 
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       (3.5.6) 

se nazývá intenzita poruch. 
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Dalšími úpravami získáme alternativní vyjádření 

 

dt

tRd

dt

tdR

tR
t

))((ln)(
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1
)( −=−=λ

      (3.5.7) 

Odtud vyplývají vztahy 
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       (3.5.9) 

 

 Vztah (3.5.8) umožní vypočítat podmíněnou pravděpodobnost bezporuchového  

provozu v konečném intervalu (t1, t2) za podmínky, že do okamžiku t1 pracoval objekt  

bezporuchově. Tato charakteristika se označuje R(t1, t2), a platí pro ni rovnice 
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dttttR λ
       (3.5.10) 

 

 Jak vyplývá ze vztahu (3.5.6) je intenzita poruch rovnocenným prostředkem popisu  

rozdělení s funkcemi F(t), R(t) a f(t). Její význam spočívá v tom, že umožňuje odlišit od sebe  

různá rozdělení, která sice mají podobný průběh distribuční funkce, ale liší se v chování tzv.  

chvostů, tj. oblastí s pravděpodobností blízkou 1 nebo 0. 

  

 Průběh intenzity poruch názorně charakterizuje proces změn vlastností konstrukce  

v čase. Je-li intenzita poruch rostoucí funkcí, úroveň spolehlivosti konstrukce s časem klesá a  

zvětšuje se riziko poruch (tomu odpovídá i  pojmenování λ(t)). Stoupající průběh intenzity  

poruch je charakteristický pro konstrukce, u nichž se uplatní stárnutí materiálu nebo jejich  

opotřebování používáním. Naopak klesající intenzitě poruch odpovídá postupné zlepšování  

charakteristik spolehlivosti s časem. 

 

Typický průběh poruchovosti v závislosti na čase (viz obr. 4) se často označuje jako  

vanová křivka. Na jejím průběhu lze více či méně zřetelně odlišit tři období: 
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• I. období;  

• II. období; 

• III. období.  

 

 V I. období (tzv. období časných poruch) intenzita poruch s časem klesá, protože  

vyřazení konstrukce z provozu je způsobováno nejčastěji výrobními vadami, chybami při  

uvádění do provozu apod., tedy příčinami, které se projeví poruchou vesměs velmi rychle. 

 Postupem času výskyt takových poruch klesá a objekt se dostává do období běžného  

provozu, v němž se poruchy vyskytují náhodně a obvykle z vnější příčiny; opotřebování 

konstrukce provozem se neprojevuje. Intenzita poruch je proto v tomto II. období  na obr. 4  

konstantní. 

 III. období poruch – dožitím, tj. část třetí na obr. 4, je  typická tím, že se vlastnosti  

objektu zhoršují stárnutím a opotřebováním; poruchy mají např. charakter únavového lomu  

apod. 

 

 

 

 
  

Obr. 4 – „Vanová křivka“ typického průběhu poruchovosti [5]  

 

 Dle [5] je nutno při vytváření matematických modelů spolehlivosti jednotlivá  

období života objektu aproximovat různými rozděleními pravděpodobnosti s monotónní  

intenzitou poruch, protože neexistuje dostatečně jednoduchý analytický výraz, jímž bychom  

λ(t) Ι. ΙΙ. ΙΙΙ.

0 t
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mohli vystihnout tzv. vanovou křivku. Kromě jednoduchosti má však tento postup i jiné  

výhody: předpoklad monotónnosti intenzity poruch je z matematického hlediska již poměrně  

silný a umožňuje např. sestrojit prakticky použitelné neparametrické odhady R(t). Z tohoto  

důvodu slouží někdy intenzity poruch jako klasifikační kritérium pro rozdělení  

pravděpodobnosti bezporuchového provozu. 

 

 

3.5.2  ŽIVOTNOST 

 
 Odborné termíny „trvanlivost“, „životnost“, aj. jsou různě definovány. Podle ASTM  

E 632 - Standard Practice for Developing Accelerated Tests to Aid Prediction of the Service  

Life of Building Components and Materials je trvanlivost definována jako schopnost udržovat  

použitelnost (provozuschopnost) konstrukce po danou dobu. Použitelnost je popsána jako  

schopnost vykonávat funkci, pro kterou byla navržena a vybudována  

 

 Životnost systému je časový úsek od zbudování, během kterého všechny  

subsystémy a prvky dosáhnou minimální akceptovatelné hodnoty pevnosti. Doba trvání  

životnosti je specifikována viz níže. Byly definovány tři typy životnosti:   

  

 Technická životnost – je časový úsek používání do doby, kdy konstrukce dosáhne  

neakceptovatelného (mezního)  stavu, jako je např. úroveň bezpečnosti pod přijatelnou mezí  

nebo porušení konstrukčních prvků  

   

 Funkční životnost – je časový úsek používání do doby, kdy konstrukce přestává  

splňovat funkční požadavky  

  

 Ekonomická životnost – je časový úsek používání do doby, kdy náhrada konstrukce  

(nebo její části) je výhodnější, než její další udržování v provozu.  

Životnost závisí na typu konstrukce, návrhu detailů, skladbě, výrobě a ošetření konstrukce,  

zvolené technologii při budování stavby a na kvalitě údržby. Z vnějších vlivů působících na  

celkovou životnost jde především o chemické, fyzikální a fyzikálně-chemické faktory  

degradace, dále vlivy zatížení konstrukce a jeho interakce s vlivy prostředí a vlivy související  
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s provedením stavby (příprava podloží, obsypový materiál, konečná úprava atd.)  

           

3.5.2.1 KONEC ŽIVOTNOSTI 
 

 Podle [11] musí být pro účely odhadu životnosti pro určitý stávající distribuční  

systém nebo určitý subsystém či prvek distribučního systému znám technický stav, stupeň  

degradace, dřívější a budoucí zatížení, a také je nutné přesněji definovat konec životnosti. Podle  

okolností může být konec životnosti definován jako stav, kdy:  

 

• úroveň bezpečnosti konstrukce je nepřijatelná vzhledem k degradaci materiálu,   

nebo překročení projektované pevnosti, tj. možnost vzniku trhlin v potrubí;  

• požadavky údržby přesahují přípustnou hranici;  

• hydraulická spolehlivost;  

• bezpečnost pro lidské zdraví (např. kontaminace vody); 

• ekonomická stránka (velké ztráty vody, poruchovost)  

 

3.5.2.2  UKAZATELÉ ŽIVOTNOSTI 
 

 Podle [5] je základní veličinou, z níž se vychází při stanovení ukazatelů životnosti,  

tzv.technická životnost, která je součtem všech dob provozu od začátku používání systému nebo  

subsystému, až do vzniku mezního stavu. Mezním stavem se rozumí, že systém (nebo  

subsystém) přestane plnit svoji funkci. Např. že poruchovost je tak vysoká, že není technicky a  

ekonomicky únosné systém opravovat. Střední hodnota technické životnosti se označuje jako  

střední životnost. 

 Kvantity (1-γ)100%,  rozdělení technické životnosti, se označují jako gama  

procentní technická životnost Tγ a určují celkovou dobu provozu konstrukce do jejího vyřazení  

nebo do provedení generální opravy, kterou konstrukce přesáhne s pravděpodobností γ%, tj.      

R(Tγ) = γ. 

 Nevyužívá-li se konstrukce nepřetržitě, je účelné udávat také kalendářní dobu  

od počátku využívání konstrukce až do vzniku mezního stavu, která se označuje jako doba  

používání. Příslušnými ukazateli jsou střední doba používání a gama procentní doba  

používání.  
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 Pro výpočet ukazatelů životnosti neexistují dostatečně obecné exaktní metody.  

Výjimkou jsou neobnovované objekty, kde životnost a bezporuchovost splývají. Ve vodním  

hospodářství a stavitelství se určují ukazatele životnosti velmi obtížně. Při stanovení ukazatelů  

životnosti je nutno nejčastěji zůstávat na úrovní expertních odhadů. 

  

3.5.3        STÁRNUTÍ VODOVODNÍ SÍTĚ, PORUCHY 

 

 Podle [11] je stárnutí proces, který se objevuje u všech typů materiálů. Projevuje se  

chátráním konstrukce a snižováním efektivity a účinnosti fungování jednotlivých částí,  

hromaděním se různých defektů v konstrukci a jeho klesající schopností těmto defektům  

odolávat. Dochází k různým poruchám s následkem destrukce. Urychlení stárnutí je též  

způsobeno různými příčinami, které jsou uvedeny v kap. 3.5.3.1. 

 

3.5.3.1 PŘÍČINY PORUCH VODOVODNÍCH SÍTÍ 
 

 

 Dle VOD-KY a.s. [12], KLEPSATELE a RACLAVSKÉHO [27] poruchy na  

vodovodních sítích vznikají: 

 

Přirozeným stárnutím materiálu 

• Obrušováním vnitřní výstelky trub a tvarovek vlivem proudění vody. Snižováním 

tloušťky výstelky vedoucí ke korozi kovových trub a tvarovek. 

• Inkrustací a korozí vnitřního povrchu trub a tvarovek, možností snižování 

průtočného profilu trub vlivem zarůstání inkrustů.  

• Nevyhovující hydraulickou kapacitou potrubí (vlivem sedimentů, popř. inkrustů). 

• Vlivem stáří - vznikem netěsností (vznikem exfiltrací), lomů a mikrotrhlin v potrubí, 

možností vzniku poruchy vlivem dynamických rázů v potrubí. 

• Ztrátou funkčností těsnění ve spojích trub a armaturách, zvýšením ztrát vody. 

• Snížením vnější povrchové ochrany (možností vzniku koroze kovových potrubí). 

 

 

Změnou vlastností transportované vody 

• Vlivem tvrdé vody na tvorbu inkrustací v potrubí. 
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• Vlivem sedimentů ve vodě, které se usazují na lomech nebo v nejnižších místech 

sítě. 

 

Účinkem tlakového působení media 

• Vlivem dynamických změn tlaku během dne. 

• Vlivem tlakových rázů v potrubí. 

• Vlivem otřesů od náhlého zapnutí a vypnutí čerpadel. 

 

Použitím nekvalitního stavebního materiálu 

• Zabudováním nekvalitních a poškozených trub. 

• Zabudováním deformovaných trub (s ovalitou), resp. trub s poškozenými čely,   

důsledkem čehož je vznik netěsného spoje. 

 

Špatnou kvalitou práce, která má za následek poruchy a destrukci potrubí 

• Nedostatečným utěsněním spojů, resp. špatnou kvalitou svarů. 

• Deformací trubního vedení v důsledku asymetrického zasypávání stavební rýhy. 

• Narušením potrubí v důsledku slabého zhutnění podsypu a zásypu, čímž se zhorší  

podmínky jeho statického spolupůsobení se zeminovým masívem. 

• Nevhodně zvolenou zrnitostí zásypu (kusovitý až balvanitý materiál, který může 

způsobit bodové zatížení a porušení trouby). 

• Lokální poruchou a netěsností, např. v místě nekvalitně udělaného zaústění přípojek 

apod. 

• Nedostatečným krytím, vlivem mrazu. 

• Nedostatečnou vzdáleností,  např. křižování sítí. 

 

Vnějšími vlivy  

• Vlivem dynamických a narůstajících tlaků od stále hustější a těžší dopravy 

na povrchu, na které starší a lehčí typy vozovek nebyly dimenzované.  

• Vznikem trhlin od prorůstání kořenů do potrubí. 

• Účinkem tzv. bludných proudů, které výrazně urychlují korozi ocelových a  

litinových trub. 
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Vlivem údržby systému  

• Nedodržováním provozního řádu o četnosti kontrol armatur a zařízení na síti. 

• Nedostatečnou preventivní údržbou (např. odkalováním, proplachováním systému,  

atd.). 

 

 Tyto nepříznivé faktory působí na potrubí obvykle v kombinaci, čímž se jejich  

 účinek ještě znásobuje a zhoršování stavu urychluje. 

 

 

3.6  KLASIFIKACE PORUCH VODOVODNÍCH SÍTÍ 
 

 Každý provozovatel vodovodních sítí si klasifikuje poruchy dle svého uvážení. Pro  

komplexní posuzování poruchovosti chybí typizace v popisu druhů poruch a v příčinách  

poruch na vodovodních sítích.  

 Podle ROSCHERA [34] je možné druhy a příčiny poruch rozdělovat takto.  

V tab. 13 jsou uvedeny druhy poruch a v tab. 14 jsou uvedeny příčiny poruch. 

 

 

Tab. 13 – Druhy poruch na vodovodních sítích [34] 

Podélná trhlina 

Příčná trhlina (trhlina po obvodu) 

Zlomení/prolomení 

Díra 

Netěsný spoj/těsnění 

Poškozená/vadná armatura 

Ostatní/jiné 

 

 

 

 

 

 



 36 

Tab. 14 – Příčiny poruch na vodovodních sítích [34] 

Vnější koroze – díra 

Vnější koroze – plocha 

Vnitřní koroze – díra 

Vnitřní koroze – plocha 

Koroze – nejsou bližší údaje 

Koroze – bludný proud 

Pohyb podloží/zeminy  

Podemletí 

Mráz 

Prorůstání kořenů 

Vada materiálu 

Stáří 

Tlakový ráz 

Chyba při montáži 

Cizí působení/zavinění 

Ostatní/jiné 

 

 

Provozovatelé OVAK, a.s. [13] a BVK, a.s. [6] rozdělují druhy poruch, viz tab. 15.  

 

Tab. 15 – Druhy poruch na vodovodních sítích [13, 6] 

OVAK, a.s. BVK, a.s. 

Díra Porucha hlavního řadu – zlomená  

Hrdlo Porucha hlavního řadu – hrdlo 

Hydrant Porucha hlavního řadu – tržená 

Jiná armatura Porucha hlavního řadu – pecka 

Jiný typ Porucha hlavního řadu – šrouby 

Kvalita pitné vody Šoupě 

Lom Hydrant 

Neprůtočnost řadu Armatura 
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Netěsnost spoje Propadlina 

Poklop Ostatní 

Prasklina 

Šoupě 

Vodoměr 

Vzdušník 

Zemní souprava 

 

Většina provozovatelů vodovodních sítí používá pouze několik základních příčin poruch,  

viz kap. 3.7.7.1. V kap. 3.6.1 je uvedena grafická příloha k druhům poruch a příčinám  

poruch u trubního materiálu ze šedé litiny. 

 

3.6.1  PŘÍKLADY PORUCH V TRUBNÍM MATERIÁLU ZE ŠEDÉ LITINY  

 
Druhy poruch  

  

Vzorek potrubí č.1, č.2 a č.3 

 Na obr. 5 je zobrazena příčná trhlina, na obr. 6 je zobrazena podélná trhlina. Obr. 7  

zobrazuje hrdlovou trhlinu (podélnou trhlinu) jako následek nesprávného těsnění trub. 

 

 

Obr. 5 – Příčná trhlina – vzorek č.1 [34] 

 



 38 

 

Obr. 6 – Podélná trhlina – vzorek č.2 [34] 

 
 

Obr. 7 – Hrdlová trhlina (podélná trhlina) – vzorek č.3 [34] 

 
Příčiny poruch  

 

Grafitizace  

 Charakteristickým korozním napadením šedé litiny v daných podmínkách je  tzv.  

grafitizace. Klasifikace grafitizace je uvedena v normě ČSN ISO 8044 – Koroze kovů a slitin –  

základní termíny a definice. Selektivní koroze litiny bývá nazývána spongiózou. Jedná se  

o nerovnoměrné napadení vnitřního i vnějšího povrchu. Ve stěně trouby se vyskytují licí vady  

typu bublin.  Vizuální kontrolou povrchů litinových trub je tento typ korozního napadení i po  

běžném očištění povrchů obtížně zjistitelný, proto se hodnotí lomové nebo řezné plochy. Níže  
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uvedené vzorky trub č. 4, 5 a 6 poskytnul OVAK, a.s [13]. 

  

Vzorek potrubí č. 4 

 Vnitřní povrch trub je pokryt vrstvou masivních korozních produktů, které  

snižují průtočný profil na cca 85 % původní hodnoty. Ve vzorku nebyly nalezeny žádné  

jednoznačné stopy povrchové ochrany. Pohled do výřezu trouby je v obr. 8. 

 
 

 
   

Obr. 8 - Pohled do výřezu trouby – vzorek č.4 [13] 

Toto potrubí bude vykazovat vlivem korozních produktů na vnitřní stěně velkou tlakovou 

ztrátu.  

 

Vzorek potrubí č.5 a č.6 

  Původní základní tloušťka stěny potrubí se pohybovala v rozmezí 9,3 - 14,7 mm.  

Minimální hodnota zbytkové tloušťky je 5,4 mm, maximální naměřená hodnota hloubky  

napadení zevnitř je 5,0 mm a zvenčí 3,5 mm. Minimální hypotetická zbytková tloušťka může  

být 0,8 mm.  

 Výpočtem stanovená korozní rychlost činí 0,03 mm.rok-1 pro rovnoměrnou korozi a  

0,74 mm.rok-1  pro korozi lokalizovanou. Snímek korozního napadení vnějšího a vnitřního  

povrchu je na obr. 9. Licí vada ve stěně potrubí je na obr. 10. 
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Obr. 9 -  Korozní napadení vnějšího i vnitřního povrchu (tmavé plochy na lomu) vzorku  č. 5 spongiózou [13] 

 

 
  

Obr. 10 - Licí vada typu bubliny ve stěně vzorku  č. 6 (pro „zreálnění“ pohledu byl na lomovou plochu 

přiložen etalon zelené barvy o rozměrech 20 x 16 mm) [13] 

 
Inkrustace 

 V troubách z šedé litiny vzniká inkrustace vlivem vápenato-uhličitanové  

nerovnováhy vody. Na stěnách trub dochází k usazování rozpuštěného vápníku a rzi.  

S nárůstem inkrustace dochází ke snižování průtočného profilu potrubí a ke zvyšování  

tlakových ztrát. Rychlost inkrustace záleží na rychlosti proudění vody v potrubí, na velikosti  

vápenato-uhličitanové nerovnováhy vody a na drsnosti vnitřního ochranného povlaku potrubí. 

 

Vzorek potrubí č. 7, 8 

 Na obr. 11 je zobrazena inkrustace trouby ze šedé litiny, na obr. 12 je zobrazena 

celoplošná inkrustace u dna. 
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Obr. 11 – Inkrustace trouby z šedé litiny – vzorek č.7 [34] 

  

Obr. 12 – Celoplošná inkrustace u dna potrubí – vzorek č.8 [34] 
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3.7  TRUBNÍ MATERIÁL ZE ŠEDÉ LITINY 

3.7.1  VLASTNOSTI ŠEDÉ LITINY 

 
3.7.1.1 CHARAKTERISTIKA ŠEDÉ LITINY 
 

 

 Dle [15] je litina slitina železa s uhlíkem a dalšími prvky. Obsah uhlíku se v litině  

pohybuje v rozmezí 2,2 - 4 %. Zatímco v oceli zůstává uhlík sloučen se železem, v litině se  

odděluje od kovu ve tvaru četných, rovnoměrně rozložených lupínků grafitu. Tento grafit dává  

litině její níže uvedené vlastnosti: 

 

• odolnost proti korozi; 

• tvarovatelnost; 

• odolnost proti otěru; 

• schopnost tlumit chvění. 

 

 V šedé litině se grafit vyskytuje ve formě lamel. Při soustředěném nadnormálním  

namáhání v některých místech mohou být tyto lamely příčinou trhlinek. K nevýhodám šedé 

litiny oproti tvárné litině lze zařadit: 

 

• menší pevnost; 

• malou odolnost proti nárazům (relativně křehká); 

• nízkou mez průtažnosti. 

 

 Přes uvedené nevýhody patřila šedá litina k nejpoužívanějším trubním materiálům   

Podle různých pramenů (IWSA) je udáván podíl litiny na trubním materiálu vodovodů ve světě 

v rozmezí  40 – 64 %, v ČR pak 60 - 74 % v závislosti na velikosti průměru potrubí. V současné 

době se však šedá litina nevyrábí a je nahrazována tvárnou litinou. 

 
 
3.7.1.2 KOROZNÍ VLASTNOSTI A ŽIVOTNOST POTRUBÍ 
 
 

 Podle HYDROPROJEKTU [24] má šedá litina dobrou korozní odolnost vůči  

vnějšímu prostředí. Používala se jak v normálních půdách, tak v agresivních prostředích.  
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O vlastnostech litiny odolávat zemní korozi svědčí skutečnost, že i nyní jsou v provozu  

vodovody starší 100 let (viz kap. 3.7.2).  

 Litinové vodovody se v minulosti (stejně jako potrubí ocelové) chránily uvnitř i 

zvenčí ocelárenskými dehty, později pak povlaky na bázi asfaltů. Při tomto způsobu ochrany  

docházelo k vyluhování fenolů (dehty), resp. aromatických uhlovodíků, (např. benzopyrenu).  

Tento způsob ochrany se od roku 1990 rozhodnutím hlavního hygienika pro vnitřní ochranu  

potrubí nesměl používat. 

 Po roce 1990 byly trouby většinou přímo u výrobce chráněny na vnitřním  

povrchu výstelkou. Výstelky musely splňovat podmínky pro dopravu pitné vody a musely být  

odsouhlaseny hlavním hygienikem ČR. Výstelka byla buď cementová (3 mm), nebo silikátová  

(1 mm). Tato výstelka výrazně snižovala vytváření inkrustů a zlepšovala hydraulické parametry 

potrubí. U dobře provedených výstelek uvažuji absolutní drsnost potrubí  až k = 0,1 mm. 

 Podle KRÁLOVEDVORSKÝCH ŽELEZÁREN [21] vnější povrch trub býval  

rovněž chráněn. Jako důsledek technologie odlévání je na povrchu trub souvislá vrstva SiO2.  

Často býval vnější povrch opatřen ještě asfaltovým povlakem. Trouby z šedé litiny měly dobrou  

odolnost proti elektrochemické korozi, která vznikala na rozhraní rozdílných druhů zemin a  

v souvislosti s bludnými proudy. Příznivě působila izolace jednotlivých trub mezi sebou  

pryžovým těsněním. V případě, že se potrubí ukládalo do země se zvýšeným výskytem  

bludných proudů, většinou bylo chráněno účinnější pasivní ochrannou. (Pískovým obsypem,  

popř. zesílenou vnější izolací). 

 Výhodou litinových tlakových trub a tvarovek byla poměrně velká odolnost proti  

korozi. Za optimální životnost trubních materiálů kovových i nekovových se považovala doba  

60 až 80 let. Trouby a tvarovky ze šedé litiny vyráběné v Královédvorských železárnách tuto  

vlastnost splňovaly. Byly chráněny jednak ochranným povlakem a jednak vlastní licí kůrou,  

která též účinky koroze zpomalovala. Postup koroze litiny se s časem postupně zpomaloval, až  

se téměř zastavil. Na korozní odolnost litinových trub měla též značný vliv technologie  

výroby. Korozními zkouškami ve vlhké půdě bylo prokázáno, že odstředivé lité trouby ze šedé  

litiny měly o 21 %  nižší váhový úbytek vlivem koroze, než trouby lité vertikálně stacionárním  

způsobem. I zkorodované litinové potrubí, které už dlouho leželo v zemi, mělo ještě dostatečně  

tlustou stěnu, aby bezpečně odolávalo pracovnímu přetlaku [21].  

 Charakteristickým korozním napadením šedé litiny v daných podmínkách je  tzv.  

grafitizace. Klasifikace grafitizace je uvedena v normě ČSN ISO 8044 – Koroze kovů a slitin –  

základní termíny a definice. Selektivní koroze litiny bývá nazývána spongiózou. Jedná se  
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o nerovnoměrné napadení vnitřního i vnějšího povrchu. Ve stěně trouby se vyskytují licí vady  

typu bublin.  Vizuální kontrolou povrchů litinových trub je tento typ korozního napadení i po  

běžném očištění povrchů obtížně zjistitelný, proto se hodnotí lomové nebo řezné plochy.  

 

 Množství koroze se definuje dle ČSN ISO 8044 – Koroze kovů a slitin – základní  

termíny a definice pomocí korozních zkoušek: 

a) Korozní zkouška - tj. zkouška korozní odolnosti kovu, znečištění prostředí korozními  

produkty, účinnosti protikorozní ochrany nebo korozní aktivity prostředí. 

b) Korozní zkouška v přírodních podmínkách - tj. na zkoušení se použije voda nebo vzduch. 

c) Provozní korozní zkouška - tj. korozní zkouška v podmínkách provozu. 

d) Modelová korozní zkouška - tj. korozní zkouška za napodobených korozních podmínek. 

e) Zrychlená korozní zkouška - tj. korozní zkouška uskutečněná za náročných podmínek, která  

poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu. 

 

 Množství koroze se ve vodovodním potrubí z šedé litiny určuje: 

1) Destruktivní metodou - na základě vnitřního a vnějšího ohledání potrubí a povedení  

podélného nebo příčného řezu trubkou. V tomto případě je možné vizuální posouzení stavu  

koroze v potrubí. Jedná se o přesný způsob lokalizace koroze v posuzovaném trubním úseku. V  

navržené metodice se jedná o tzv. "sekundární průzkum". V tomto případě je možné objektivně 

zjistit technický stav vnějších i vnitřních ochranných povlaků. 

2) Nedestruktivní metodou - metoda odhadu množství koroze je na základě výpočtu. V této  

metodě je nutné zvážit všechny parametry působící na možnost vzniku koroze.  

Parametry se týkají: 

- horninového prostředí ve kterém je potrubí uloženo, typů ochranných povlaků, stáří potrubí,  

chemismu vody, rychlosti proudění vody, korozní rychlosti v daném prostředí aj. 

  

3.7.1.3 VLIV ŠEDÉ LITINY NA KVALITU VODY 
 

 Podle [15] litina sama o sobě nemá negativní vliv na kvalitu vody. Kontakt litiny  

s vodou za přítomnosti kyslíku vede ke korozi litiny. Korozním produktem je hydroxid železitý.  

Korozi však nepodléhají všechny strukturní složky litiny. Uhlík, přítomný z větší části  

v elementární formě jako grafit, nebo vázaný na železo jako karbid, korozi nepodléhá. Tyto  

strukturní složky spolu s korozí vzniklým hydroxidem železa vytváří na litině pasivační vrstvu a  



 45 

koroze většinou dále do hloubky neprostupuje. V případě, že trouby ze šedé litiny nemají vnitřní  

ochranné povlaky, je možné zjistit ve vodě protékající potrubím zvýšený obsah železa. 

 Proto se pro vodárenské účely doporučuje používat výstelka, která  neovlivňuje  

kvalitu vody, pokud tato pitná voda odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb., o požadavcích na  

pitnou vodu. V opačném případě může dojít např. k rozpouštění vápence ve výstelce. 

 

3.7.2   POUŽITÍ ŠEDÉ LITINY PRO VÝROBU VODOVODNÍCH TRUB 

 

 Podle [21] nejstarší dosud známé litinové potrubí bylo nalezeno u zámku  

Dillenburg v Německu, kde bylo položeno v r. 1455 a zásobovalo zámek vodou. 

Světoznámé je vodovodní potrubí, které je složené z litinových přírubových trub a bylo  

položeno na zámku Versailles za Ludvika XIV. v r. 1664. Potrubí bylo dlouhé 40 km, litinové  

trouby (odlévané ze železa během prvního tavení) měly světlost 108 až 490 mm, tloušťku stěny  

9 až 25 mm a délku 960 mm, viz obr. 13. Části úlomků vodovodu z 19. století jsou uvedeny na  

obr. 14. 

 

 

Obr. 13 - Snímek litinové trouby ve Versailles [21] 
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Obr. 14 - Úlomky části vodovodu z 19. století 

A – Litinová trouba o jmenovité světlosti 70mm z vodovodu Valdštejnského zámku Mnichovo Hradiště. 

Trouba byla položena v r.1821 a vyňata v roce 1922 – 101 let v zemi. 

B – Litinová trouba o jmenovité světlosti 225mm z Čelákovic – 50 let v zemi. 

C – Litinová trouba o jmenovité světlosti 50mm z vodovodu Litovice – Hradčany – 90 let v zemi. 

D – Litinová trouba o jmenovité světlosti 50mm z vodovodu z Kosova do zámku v Králově Dvoře. Trouba byla 

položena v roce 1856 – 75 let v zemi. 

E – Litinová trouba o jmenovité světlosti 50mm z vodovodu v Šilheřovicích u Hlučína z roku 1860 – 75 let v zemi. 

 

Trouby měly čtyřhranné až osmihranné příruby. Po více než 300 letech jsou některé  

části tohoto litinového vodovodního potrubí dosud v provozu. V 18. století byly v mnohých  

evropských městech vybudovány vodovody z litinových přírubových trub, např. v Německu ve  

Weilburgu, Kasselu, Hagenu a Hamburgu, v Anglii v Edinburghu, Londýně a Dublinu a ve  

Francii v Remeši. V té době se již začaly vyrábět právě v Německu první litinové trouby  

s hrdlovým spojem, který odstranil potíže spojené s poměrně rychlou korozí spojovacích šroubů  

přírubových trub v té době. U nás se litinové tlakové trouby určené pro vodovodní potrubí  

vyráběly od r. 1756 v Karlově huti, která stála na území dnešních Královédvorských železáren a  

byla v provozu do r. 1875. O trvanlivosti těchto trub svědčí mnoho příkladů vodovodních  

potrubí, která ležela více než 100 let v zemi bez vážnějších znaků koroze, která by nějak  

ohrozila funkčnost potrubí.  Např. vodovody Valdštejnský zámek - Mnichovo Hradiště,  

Litovice - Hradčany, vodovod z Kosova do zámku v Králově Dvoře, v Šilheřovicích u Hlučína,  

v Čelákovicích apod.  

 Od poloviny minulého století začala rychle stoupat spotřeba vody a plynu  

v důsledku industrializace, přírůstku obyvatelstva a zvyšovaní životní úrovně. Používání  

litinových trub se pro jejich dobré vlastnosti rozšířilo po celém světě, takže se staly předmětem  

velkovýroby. Např. u nás v letech 1906 až 1938 vyrobily a dodaly Sdružené slévárny trub na  

území Československa přes 25 000 km litinových trub, což nejlépe dokazuje jejich osvědčené   

vlastnosti. 

3.7.2.1 HISTORIE VÝROBY LITINOVÝCH TRUB 
 

 Monopolním výrobcem litinových trubních materiálů byly v ČSSR Královédvorské 

Železárny, dle [21].  V několika uplynulých letech se výrazně změnila technologie výroby šedé  
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litiny. Postupně bylo nahrazeno stacionární jámové odlévání spolu s karuselovým způsobem  

novou moderní výrobou, tj. odstředivým litím do kovových forem opatřených tepelně izolační  

vystýlkou. Šlo o metodu “Mono-cast” na poloautomatické lince a metodu “Wett spray” na  

automatické lince. Takto odlévané trouby měly podstatně lepší jakostní parametry. Snímek ze  

stacionární a karuselové linky je na obr. 15. Snímek odlévání trub odstředivým způsobem je na  

obr. 16 a snímek linky „Mono cast“ je na obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 15 - Odlévání hrdlových trub stacionárním a karuselovým způsobem v letech 1910 až 1920 [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 16 - Odlévání trub odstředivým způsobem [21] 
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Obr. 17  - Linka „Mono cast“ na odlévání tvarovek [21] 

 

 Zároveň se změnou technologie došlo i k modernizaci výrobku zavedením výroby  

trub s moderními hrdlovými pružnými spoji náhradou za zastaralý temovaný spoj. 

Rovněž technologie výroby tvarovek byla modernizována. Přestože velké množství typů a  

rozměrů znemožňuje při odlévání tvarovek použití některého progresivního způsobu výroby  

náhradou za způsob stacionární, bylo značně zmodernizováno formování zavedením  

automatické linky. Tím bylo dosaženo podstatného zlepšení jakostních parametrů i u tvarovek.  

I sortiment byl rozšířen o výrobu litinových tvarovek pro kompletaci trubních sítí  

z azbestocementových trub. V souladu s vývojem, modernizací výroby a sortimentu, byly  

postupně od r. 1962 vytvořeny a zavedeny nové ČSN 13 2000 až 13 2085 – Litinové tlakové  

trouby a tvarovky. 

 

3.7.3 PŘEHLED HODNOCENÝCH PARAMETRŮ TRUBNÍHO MATERIÁLU 

ZE ŠEDÉ LITINY 

 

Dle podkladů [21, 24], SDRUŽENÝCH ČESKO-SLOVENSKÝCH  SLÉVÁREN TRUB [22],  

KRÁLOVEDVORSKÝCH ŽELEZÁREN [23] bylo nutné pro popis a ohodnocení kvality  

trubního materiálu vybrat parametry, které lze porovnávat v různých časových obdobích  

výroby trub. Parametry jsou technické popisy jednotlivých fyzikálních a konstrukčních  

specifikací, které jsou porovnatelné v různých letech výroby. 
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Jedná se o parametry: 

 

• způsob odlévání;  

• minimální pevnost v tahu, tvrdost; 

• minimální vnější povlak; 

• minimální vnitřní povlak; 

• minimální zkoušky vodotěsnosti; 

• druhy hrdlových spojů; 

• poruchovost (vztažená k roku 1998 pro město Brno, viz kap. 3.7.7.2 a 3.7.7.3). 

 

V níže uvedených tab. 16 a tab. 17 je chronologický přehled hodnocených parametrů  

litinových trub. Přehled parametrů jsem rozdělil na tři etapy (etapa I, II a III). Rozdělení do  

etap je z důvodu oddělení rázných změn v hodnocených parametrech. Týká se to změny  

v technologii odlévání šedé litiny, pevnostních třídách, povrchových ochranách aj.  

 

Tab. 16 - Technologický popis hodnocených parametrů u litinových trub  [21, 22, 23, 24] 

Období Způsob odlévání 
 

Minimální 
pevnost v tahu, 

tvrdost 

Minimální 
vnější povlak  

Minimální 
vnitřní povlak 

[-] [-] [MPa] [HB]  [-] [-] 
 

I. etapa 
1890 - 1900 Stacionární jámové 

 
120; 230 Černouhelný dehet 

 tl. 0,1mm, popř. 
cementová 

 

Černouhelný dehet  
tl. 0,1mm, popř. 

cementová 

1901 - 1910 Stacionární jámové 
 

120; 230 Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 

Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 

1911 - 1914 Karusel 
 

120; 230 Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 

Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 

1920 - 1930 Karusel 
 

120; 230 Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 
 

Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 
 

1931 – 1939 Mono cast 
 

120; 230 Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
 

Černouhelný dehet 
 tl. 0,1mm, popř. 

cementová 
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II. etapa 

1954 – 1960 Wett-spray 
Mono cast 

 

120; 230 Mnohovrstevný 
foukaný asfalt 

 

Asfalt tl. 0,2mm 
 

1961 - 1970 Wett-spray 
 

120; 230 Mnohovrstevný 
foukaný asfalt 

 

Asfalt tl. 0,2mm 
 

 
III. etapa 

1971 – 1980 Wett-spray 
 

100; 180 AZ-IT 70, 105 
AL-IT 

 

AZ-IT 70, 105 
AL-IT 

 
1981 - 1990 Wett-spray 

 
100; 180 AZ-IT 70, 105 

AL-IT 
 

AZ-IT 70, 105 
AL-IT 

 
1991 - 1994 Wett-spray 

 
100; 180 AZ-IT 70, 105 

AL-IT 
 

Silikát cement, 
ANTICON CK 

 

Tab. 17- Technologický popis hodnocených parametrů litinového potrubí  [21, 22, 23, 24] 

Období Minimální 
zkoušky 

vodotěsnosti 
(tlak a doba 

zkoušky) 

Druhy spojů 
hrdlových 

 

Počet poruch 
 
 

Poznámka k 
poruchovosti 

[-] [MPa][min] [-] [100km-1.rok-1] [-] 

 
I. etapa 

1890 - 1900 2; 1 temování Bez dat  
1901 - 1910 2; 1 temování         21 – 44  
1911 - 1914 2; 1 temování 30 - 21   Extrém - 19 poruch.100 

km-1rok-1 v roce 1912 
1920 - 1930 2; 1 temování 60 - 55 Extrém - 70 poruch.100 

km-1rok-1 v roce 1924 
1931 – 1939 2; 1 Spoj LKD (SKD),  

ucpávkový, 
temování 

57 - 60  

 
II. etapa 

1954 – 1960 2; 1 Spoj LKD (SKD),   
ucpávkový, 
temování 

24 - 21 Extrém - 19 poruch.100 
km-1rok-1 v roce 1955 

1961 - 1970 1.6; 0.5 Spoj LKD (SKD),  
ucpávkový 

28 - 24  

 
III. etapa 

1971 – 1980 1.6; 0.5 Spoj LKD (SKD),   
ucpávkový 

25 - 28 Extrém - 28 poruch.100 
km-1rok-1 v roce 1971 

1981 - 1990 1.6; 0.5 Spoj LKD (SKD),  
ucpávkový 

13 - 25  

1991 - 1994 1.6; 0.5 Spoj LKD (SKD),    
ucpávkový 

8 - 12  
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3.7.4  I. ETAPA 

 
  Dle [22] se v první etapě (1882 -1939) pro dopravu vody používaly podle normy  

ČSN 1041 -  Litinové trouby a tvarovky pro vodovody i plynovody  hrdlové trouby ve  

jmenovité světlosti od DN 40 do DN 475 až do nejvyššího pracovního tlaku 1 MPa a trouby od  

DN 500 do DN 1200 až do nejvyššího pracovního tlaku 0,8 MPa.Přírubové trouby byly  

dimenzovány na pracovní tlak 1,6 MPa (pro potrubí jmenovitých světlostí DN40 – DN90) a na  

pracovní tlak 1MPa pro jmenovité světlosti vyšší. Podle [21] byla technologie odlévání trub  

založena na nejstarším stacionárním jámovém odlévání a na karuselovém způsobu výroby. 

 

Jakost litiny:  

 Šedá litina druhu A podle ČSN 1035 – Šedá litina, a to jak pro trouby a tvarovky  

podle ČSN, tak i podle německého normálu V. D. I. a V. G.W. 1882. 

Veškeré trouby a tvarovky musely být ze šedé jemnozrnné litiny stejnosměrného lomu, a tak  

měkké, aby se dala pilníkem, nebo dlátem snadno obrábět. Na lomu musela být trouba čistá,  

hustá, bez bublin, trhlin a kazů. Minimální garantovaná pevnost v tahu byla 120 MPa, tvrdost  

dosahovala 230 HB. Zkoušky vzorků z první etapy měly jakostní parametry zobrazené na obr.  

18 – v křivce četnosti pevnosti v tahu a na obr. 19 – v křivce četnosti pevnosti v ohybu. 

 

 

Obr. 18 - Křivka četnosti pevnosti v tahu [22] - I. etapa – (1882 – 1939) 
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Obr. 19 - Křivka četnosti pevnosti v ohybu [22] - I. etapa – (1882 – 1939) 

 

Zkoušky vodotěsnosti: 

 Dle normy ČSN 1041 – Litinové trouby a tvarovky pro vodovody i plynovody  

bylo zkoušení založeno na přetlaku vody v potrubí o velikosti 2 MPa po dobu minimálně  

jedné  minuty. Potrubí se během zkoušky nesmělo „potit“. Soubor zkušebních tlaků a  

zkušebních dob je uveden v tab. 18. 

 

Tab. 18 - Soubor zkušebních tlaků a zkušebních dob dle [22] - I. etapa – (1882 – 1939) 

Zkušební tlaky u dodávek podle ČSN: 
Zkušební tlaky u dodávek podle 

německého normálu: 

  

u hrdlových trub……………….2,0 MPa 

u přírubových trub: 

 DN100 – DN1200…………….1,6 MPa 

 DN40 – DN80………………...2,5 MPa 

u tvarovek (s výjimkou tvarovek dále  

uvedených)…………………….1,6 MPa 

u tvarovek A, B a T s jmenovitou světlostí  

odbočky větší než DN400 a u tvarovek X  

 

u normálních trub a tvarovek…2,0 MPa 

u A, B a T s jmenovitou světlostí odbočky  

od DN425……………………..1,0 MPa 

u AA, BB, C, CC a TT s jmenovitou  

světlostí odbočky od DN225 do  

DN400………………………..0,8 MPa 

přes DN400………………….. 0,4 MPa 

u X, Xv jmenovité světlosti od DN225 do  
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a Xv…………………………...1,0 MPa 

u tvarovek 2/2U, 2/2UB, N, O, Z podle  

normy ČSN 1040. 

DN400………………………..0,8 MPa 

přes DN400…………………...0,4 MPa 

Zkušební doby u dodávek podle ČSN: 
Zkušební doby u dodávek podle 

německého normálu: 

 

DN40 – DN100………………….1 min. 

DN125 – DN200………………...2 min. 

DN250 – DN600………………...3 min. 

DN650 – DN800………………...4 min. 

DN900 – DN1200……………….5 min. 

  

 

 

 

Maximálně jednu minutu. 

 
 

 

Ochranné povlaky:  

 Litinové trouby a tvarovky se opatřovaly ochrannými povlaky, jimiž se chránily  

proti korozi. Nejčastěji se dodávaly litinové trouby a tvarovky úplně dehtované 

na vnějším a vnitřním povrchu trouby. Alternativně se povlak mohl nanášet jen na vnitřní,  

nebo na vnější povrch trouby. Povlaky byly živičné, cementové nebo jiné. Živičné  

povlaky se používaly dehtové, asfaltové, ze směsi dehtu a asfaltu nebo i z jiných příbuzných  

látek, buď čistých, nebo s přísadou plnidel. 

 

 

Nebylo-li stanoveno jinak, platily dle ČSN 1041 pro dehtování tyto pokyny: 

 

• K dehtování se užily preparované dehty, které byly vyrobené ze smůly a z těžkých  

dehtových olejů. Obě tyto suroviny se získaly destilací černouhelného dehtu 

plynárenského nebo koksárenského. 

• Tloušťka dehtového vnějšího i vnitřního povlaku měla být u trub do DN 100  

nejméně 0,08 mm a u trub nad DN 100 nejméně 0,1 mm. 
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Spoje hrdlové: 

 Podle [24] se spojování hrdlových trub provádělo temováním. Spoj se utěsňoval  

taveným olovem a konopným provazcem. Jinou alternativou spojování bylo utěsňování hrdel  

dřevěnými obkladnicemi a dřevěnými klínky, nebo pomocí konopného provazce a lisovek,  

popřípadě pomocí těsnícího provazce a hliníkové vaty. 

             Temovaný spoj byl specifikován poměrnou zdlouhavostí montáže a náchylností 

k haváriím potrubí při případných sesuvech půdy. Proto trouby s tímto typem spoje dodávaly 

Královédvorské železárny na konci první etapy pouze pro opravy již položených potrubí dle 

požadavku odběratele.  Schéma temovaného spoje je na obr. 20. 

 

   
  

Obr. 20 - Temovaný spoj ve smontovaném stavu – I. etapa – (1882 – 1939) [24] 

 
 
Spoje s přírubovým spojem: 

 Podle [24] se přírubový spoj skládal ze dvou přírub, těsnění a předepsaného počtu  

spojovacích šroubů. Zajišťoval pevné a rozebíratelné spojení. Schéma přírubového spoje je na  

obr. 21. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 21 -  Přírubový spoj ve smontovaném stavu  - I.etapa - (1882 – 1939) [24] 
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3.7.5   II. ETAPA 

 
  Dle [21], ve druhé etapě (v období od 1954 do 1970), došlo k zásadní změně  

technologie odlévání trub. Monopolní výrobce začal využívat poloautomatickou a automatickou  

linku se systémem „Mono cast“ a „Wett-spray“. Šlo o systém odstředivého lití do kovových  

forem, které byly opatřeny tepelně izolační výstelkou. Minimální garantovaná pevnost v tahu  

byla 120 MPa. Stejné hodnoty jako v první etapě zůstaly u pracovních tlaků. 

 

Zkoušky vodotěsnosti: 

 Zkoušení bylo založeno na přetlaku vody v potrubí o velikosti 1,6 MPa po dobu  

minimálně půl minuty. Potrubí se během zkoušky nesmělo „potit“. 

 

Ochranné povlaky: 

 Podle [21, 23] se tlakové trouby a tvarovky obvykle vně i uvnitř dehtovaly.  

Naprosto vyloučeny byly dodávky trub a tvarovek dehtovaných pouze uvnitř, nebo pouze na  

vnějším povrchu. Po propláchnutí nového, nebo delší dobu nepoužívaného potrubí, nesměl  

dehtový povlak ovlivnit příchuť vody zápachem po dehtu; voda z tohoto potrubí nesměla  

rozpouštět látky zdraví škodlivé. Trouby a tvarovky byly chráněny proti korozi i jiným  

způsobem, např. zdravotně nezávadným asfaltovým izolačním lakem. 

 Pro výrobu izolace ocelových trub uložených do země se používal pouze 

bitumen vyrobený z ropy (petrolejový). 

 
Vnější ochrana: 
 
 Normální ochrana (jednoduchá) byla tvořena dle ČSN 13 0054 - Pokyny pro  

povrchovou ochranu potrubí do země vrstvami bitumenu: 

 

• Základním nátěrem foukaného asfaltu o minimální tloušťce 2 mm. 

• Dolní vrstvou z foukaného asfaltu a plnidlem, která chránila potrubí po dobu její   

požadované životnosti. Minimální tloušťka byla 2 mm.  

• Plášť chránící vrstvy sloužící proti mechanickému poškození. Pro plášť se   

používala jutová tkanina, lepenka a skelná tkanina. 

• Horní vrstvou z foukaného asfaltu. 
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• Nátěr vápenným mlékem proti účinkům slunečních paprsků a proti slepení trub. 

          

Vnitřní ochrana:  

 Vnitřní povrch trubek se dle ČSN 13 0054 opatřil vrstvou asfaltu minimálně 0,2 mm  

silnou. 

 

Spoje hrdlové a přírubové: 

 Dle [24] se spojování hrdlových trub provádělo pružnými spoji. Jednalo se o nový  

typ spoje LKD a SKD, kde těsnícím elementem byl pryžový kroužek, který utěsňoval spoj  

vlivem mechanického předpětí. Používal se do jmenovité světlosti DN 600. Schéma spoje LKD  

je na obr. 22. Postup montáže spoje LKD je zobrazena na obr. 23. 

  

   
 

Obr. 22 -  Spoj LKD ve smontovaném stavu podle Podnikové normy KŽ 13 2008. II. etapa – (1954 – 1970)  [24] 
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Obr. 23 -  Spoj LKD a SKD – Postup montáže. II. etapa – (1954 – 1970)  [24] 

 

 Pro větší dimenze, tj. DN (800 – 1200), se využíval ucpávkový spoj.  

Spoj vycházel z Podnikové normy KŽ 13 2004. Schéma ucpávkového spoje je na obr. 24.  

Postup montáže ucpávkového spoje je na obr. 25. 
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Obr. 24 - Ucpávkový spoj ve smontovaném stavu podle Podnikové normy KŽ 13 2004. II. etapa – (1954 – 

1970)   [24] 
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Obr. 25 - Ucpávkový spoj  - postup  montáže - II. etapa – (1954 – 1970)  [24] 
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 Přírubový spoj se skládal ze dvou přírub, těsnění a předepsaného počtu spojovacích  

šroubů. Zajišťoval pevné a rozebíratelné spojení. V Králodvorských železárnách se vyráběly  

tvarovky s hladkou přírubou podle ČSN 13 2011 – Litinové trouby a tvarovky. 

Přírubové trouby byly dodávány v rámci specializační smlouvy z PLR a objednávaly se zásadně 

přes národní podnik Ferona. Schéma přírubového spoje je na obr. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 26 -  Přírubový spoj ve smontovaném stavu  - II. etapa – (1954 – 1970)  [24] 

 
 

 

3.7.6  III. ETAPA 

 

 Ve třetí etapě (v období od 1971 – 1991) se používala pro výrobu stejná  

technologie, jako u druhé etapy, ale došlo ke snížení minimální pevnosti v tahu na 100 MPa a  

minimální tvrdosti na 180 HB. Dle [24] pracovní tlaky zůstaly nezměněny. Druhá a zásadní  

změna se týkala u druhu povrchových ochran potrubí.  

 

Ochranné povlaky: 

 Dle ČSN 65 7214 -  Asfalty pro izolaci trub jsou stanoveny požadavky pro  

výrobu, zkoušení a dodávání asfaltů a asfaltového laku pro izolaci trub, které byly kladeny do  

země. 

 

Vyráběly se ve dvou druzích: 

• asfalt zvláštní pro izolaci trub 70 – zkratka AZ – IT 70;  
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• asfalt zvláštní pro izolaci trub 105 – zkratka AZ – IT 105; 

• a jako asfaltový lak pro izolaci trub, tj. AL-IT. 

 

Vnější ochrana a vnitřní ochrana: 

 Podle [24] se asfalt zvláštní AZ-IT 70 používal jako základní vrstva při výrobě  

vnějších i vnitřních asfaltových izolací trub, nebo pro dočasnou ochranu proti atmosférické  

korozi při skladování. AZ-IT 105 se používal pro vrchní izolační vrstvu při výrobě vnějších i  

vnitřních asfaltových izolací trub. AZ-IT 70 a AZ-IT 105 výrobce trub míchal pro izolaci trub  

do průměru DN200 včetně. Ostatní trouby byly chráněny lakem AL – IT dle ČSN 65 7214.   

Tvarovky se izolovaly asfaltovým lakem pro izolaci trub AL – IT. 

 Ve smyslu rozhodnutí hlavního hygienika nebylo možné od roku 1991 uvedené  

asfalty použít pro kontakt s pitnou vodou. Výrobce tedy od roku 1991 opatřoval vnitřní povrch  

trubek výstelkou prováděnou podle podnikové normy KŽ 13 2007.  Trouby do DN 200 včetně 

byly chráněny silikátovou cementovou výstelkou v tloušťce cca 3 mm, trouby větších průměrů  

se opatřovaly výstelkou na bázi nátěrové hmoty Antikon CK. Užití silikátové ochrany zároveň  

bránilo tvorbě inkrustací po dobu životnosti potrubí a zlepšovalo hydraulické podmínky  

vodovodu. 

 

3.7.7 VZTAH PORUCHOVOSTI  K JEDNOTLIVÝM  ETAPÁM 

  

 Podle DVOŘÁKA [18] je poruchovost vodovodních sítí  v Brně vztažena na tyto  

trubní materiály: 

 - azbestocement; 

 - plasty; 

 -  šedou litinu; 

 - tvárnou litinu;  

 - ocel; 

 - sklolaminát.  

 

S ohledem na různorodý trubní materiál vodovodních sítí, bylo nutné provést výběr  

jednotlivých trubních úseků z šedé litiny a k tomu přiřazené poruchovosti z výše uvedených  

trubních materiálů. Celá navržená metodika je vztažena k datům k roku 1998, protože k tomuto  
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období měl trubní materiál ze šedé litiny v Brně největší procentuální zastoupení. Šedá litina  

dominovala z 80% ze všech výše uvedených trubních materiálů, což je největší hodnota v  

historii s ohledem na proběhlé všechny tři etapy viz 3.7.3. I přes neaktuálnost hodnot  

poruchovosti s ohledem na současný rok 2016 je z nich možné provést věrohodné kvalitativní  

porovnání do minulosti.  

 V navržené metodice pracuji s poruchovostí trubního materiálu ze šedé 

litiny, kde poruchy jsou vztaženy k roku 1998. V metodice je uvažováno pouze s 

poruchovostí, která má přímou souvislost s trubním materiálem ze šedé litiny. 

Týká se to vodovodů, ve kterých jsou zahrnuty poruchy hlavních, zásobních a 

rozváděcích řadů viz tab. 19.  

 

3.7.7.1 SELEKCE PŘÍČIN PORUCH  
 

 Aby bylo možné vztahovat poruchovost na vliv výrobní technologie trubního  

materiálu, bylo nutné provést selekci příčin poruch. Selekce příčin poruch má určit, jaké  

procentuální zastoupení příčin poruch má souvislost s jakostí trub z šedé litiny. V následující  

kap. 3.7.7.1 jsou vyhodnoceny příčiny poruch na vodovodních sítích Brněnských vodáren a  

kanalizací dle PORUCHY [6].  

 

Hodnocené příčiny poruch na vodovodních sítích BVK a.s. a jejich zastoupení z celkového  

množství příčin poruch: 

• koroze      20 %; 

• netěsnost      22 %; 

• pokles podloží     15 %; 

• vada materiálu     8 %; 

• bez specifikace     29 %; 

• jiné vlivy (mráz, inkrustace a cizí zavinění) 6 %. 

 

Tyto uvedené příčiny souvisí s jakostí trubního materiálu z šedé litiny: 

 

koroze - působící na vnější a vnitřní povrch trubního materiálu 

• účinnost půdní (elektrochemické) koroze závisí jednak na agresivitě půdy, bludných  
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 proudech, vlhkosti a jednak na kvalitě vnějších ochranných povlaků; 

 

• účinnost chemické koroze závisí jednak na kvalitě vnitřních, vnějších ochranných 

 povlaků a rychlosti proudění vody (tj. vlivu abraze materiálu), a jednak na vápenato-

uhličitanové rovnováze vody (zdali jsou splněny podmínky pro samotný vznik 

koroze); 

 

netěsnost - závisí na kvalitě těsnění (typy spojů), na technologické kázni při provádění spojů a 

na  kolísání dynamického tlaku v síti; 

 

vada materiálu – její vznik závisí na kvalitě trubního materiálu;  

 

nespecifikované příčiny poruch – v této skupině příčin poruch mohou být zahrnuty všechny 

z hodnocených příčin poruch. Pro neúplnost dat [6] není možné určit, kolik je v této 

skupině příčin, které mohou mít vazbu na jakost šedé litiny.  

 

 Z výše uvedeného hodnocení je možné více než 50% příčin vzniku poruch  

částečně vztahovat na jakost trubního materiálu. Jaké je z této hodnoty skutečné zastoupení  

příčin poruch k jakosti materiálu bude obtížné zjistit. Hodnota příčin poruch je v rámci  

hodnocených 110ti let proměnná. Pro přesnou selekci příčin poruch v rámci hodnocených  

dekád nejsou od provozovatelů vodovodních sítí data k dispozici. 

 

3.7.7.2      PEVNOST A PORUCHOVOST 
  

 Dle Královédvorských železáren [23] měly trouby mít ve druhé etapě podstatně  

jakostnější parametry. Tohle je pravdivý údaj s ohledem na poruchovost, která je v první etapě  

znatelně větší. Jelikož se nejedná o lineární nárůst poruchovosti (viz obr. 27 a obr. 28), která by  

mohla být dána stářím trub, je zde znát vliv jiné výrobní technologie. Výjimku tvoří potrubí  

položené v období před 1.světovou válkou. Tyto trouby mají s ohledem na svůj věk výborné  

jakostní parametry, tj. poruchovost je obdobná s poruchovostí v 3. etapě, ale vztažena na vysoké  

stáří potrubí. Naměřené poruchovosti na vodovodní síti města Brna oponují pevnostní  

parametry. Jedná se o minimální pevnost v tahu, která je pro třetí etapu nižší než v první etapě a  

druhé etapě (1.etapa 120 MPa, 2.a 3.etapa 100 MPa) a také tlakové poměry při tlakových  
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zkouškách potrubí spolu s dobou trvání zkoušek, které jsou u druhé a třetí etapy znatelně nižší, 

než u etapy první  (viz tab.15 a tab.16). Pro porovnání: Dle TRUBNÍCH SYSTÉMŮ  

Z TVÁRNÉ LITINY [9] je pevnost v tahu u trub z tvárné litiny v současnosti až 4x vyšší, tj.  

420 MPa.  

 

3.7.7.3 OBDOBÍ VYSOKÉ PORUCHOVOSTI 
 

 Podle [6, 18]  jeden z problémů s vysokou poruchovostí v první etapě pochází  

z trubních spojů, které se v té době prováděly temováním. Toto spojování trub bylo náročné na  

kvalitu práce, což mohlo vést k nedokonalému utěsnění hrdel. 

  Mezi další důvody vzniku vysoké poruchovosti patří nízká kvalita a slabá vrstva  

ochranných povlaků trub (vnějších i vnitřních), která měla za následek vznik koroze. Extrémní  

hodnoty vysoké poruchovosti nastaly u potrubí dnes starých cca 91 let, viz obr. 28. Tento případ  

je uveden ve vztahu k poruchovosti pro brněnskou vodovodní síť. V obr. 28 se jedná o sloupec  

70-79 let, jelikož data jsou vztažena k roku 1998). 

 U druhé etapy se jeví problémová část od roku 1965 do konce druhé etapy a spolu  

s téměř celou třetí etapou (trvající až do roku 1990). Toto tvrzení je založeno na datech, ze  

kterých byla vypracována poruchovost pro jednotlivé roky 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 (viz  

obr. 27). 
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Počet poruch vodovod ů v roce 1994 - 1998 v závislosti na stá ří potrubí ze 
šedé litiny ve m ěstě Brně
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Obr. 27 - Absolutní počet poruch vodovodů v roce 1994 - 1998 v závislosti na stáří potrubí k r.1998 [18]  
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Obr. 28 - Počet poruch vodovodů v roce 1997 a 1998 na 100 km potrubí. rok-1 v závislosti na stáří potrubí 

k r.1998 [18].  
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 Pro každý jednotlivý rok, pro který se sledovala poruchovost od r. 1965 – 1989, je  

viditelná značná rozkolísanost poruch. Z obr. 28 je možno usoudit, že i třetí etapa, přes  

„novodobé materiály“, je dle [18] hodně poruchová.  Pokud bereme v úvahu, že potrubí je  

poměrně krátkou dobu v zemi, tak z hlediska výrobní technologie se jedná o trubní materiál,  

který měl velice nerovnoměrnou jakost při výrobě.  

 Druhá možnost pro zdůvodnění vysoké poruchovosti je v případě použití  

nekvalitní šedé litiny, která se dovážela z Polska, tzv. „polská litina“ dle PCSN 98 – 84, 

Litinové tlakové trouby a tvarovky, technické podmínky. 

 Třetí možnost vysoké poruchovosti dána je vlivem nekvalitní pokládky v rámci  

„akce Z“. Právě nekvalitní pokládka bude mít ve třetí etapě mnohem větší váhu, než kvalita  

těsnění potrubí, což mohlo vést ke zvýšené netěsnosti spojů a velkým únikům vody. 

Využití „polské litiny“ se týkalo nižších jmenovitých světlostí (do DN300), která se v rámci  

specializační smlouvy s Feronou dovážela do ČSSR. 

 

 

3.7.7.4 OBDOBÍ NÍZKÉ PORUCHOVOSTI 
 

 Nízká poruchovost trubního materiálu je zaznamenána od roku 1950 do r. 1960.  

V těchto letech je poznat vliv nové technologie výroby trub spolu s novými ochrannými  

povlaky, viz tab. 16 a tab. 17. 

 Při porovnání stáří potrubí a poruchovosti je na tom technicky nejlépe potrubí  

uložené v období od roku 1910 do 1914, na rozdíl od potrubí uloženého ve dvacátých letech,  

kdy dosahuje k roku 1998 maximálních hodnot poruchovosti. Poruchovost v období od roku  

1910 do 1914 je výjimečná (viz obr. 28).  Tento fakt odpovídá výstavbě 1. Březovského  

vodovodu pro město Brno. Tato stavba byla pravděpodobně spojena s výbornou technologickou  

kázní a problémové temované spoje byly provedeny s výjimečnou pečlivostí a pod důkladným  

stavebním dohledem.  

 

 

3.7.7.5 TYPY PORUCH 
 

 Provozovatel BVK a.s. rozděluje poruchy podle typu. Poruchy na vodovodních 

sítích jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, viz tab. 19: 

 1. Poruchy vodovodů (tj. poruchy hlavních, zásobních a rozváděcích řadů) 
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 2. Poruchy šoupátek 

 3. Poruchy hydrantů 

 4. Poruchy přípojek 

 5. Poruchy armatur přípojek 

 6. Poruchy ostatní  

 7. Poruchy propadlin. 

 

Tab. 19 – Typ poruchy v podkladech BVK, a.s. [18] 

 

 

 

3.8  SOUČASNÝ PŘÍSTUP K POSUZOVÁNÍ PORUCHOVOSTI A 

SPOLEHLIVOSTI VODOVODNÍCH SÍTÍ  

  

 V rámci zpracování rešerše disertační práce, jsem níže uvedl současný přístup  

k posuzování  spolehlivosti a poruchovosti vodovodních sítí. 

 EPA United States Enviromental Protection Agency [36] vydala v roce 2009 report 

ohledně posouzení stavu kovových vodovodních distribučních systémů. Součástí organizace 

EPA je výzkum stárnutí vodohospodářské infrastruktury. Vědecký a inženýrský výzkum je 

založen na hodnocení inovativních technologií, které mohou zlepšit efektivitu provozu 

vodovodních sítí a zpomalit jejich stárnutí. Report se zabývá hodnocením kovových řadů nad 

jmenovitou světlost 4", ale bez zohlednění vodovodních přípojek. Práce shrnuje současný stav 

kovových trub ve vodovodních sítích, popisuje jejich vady, příčiny selhání trub a také  hodnotí 

technologie k posouzení jejich stavu. Pojednává rovněž o současných bariérách v oblasti 

efektivního posouzení stavu potrubí, popisuje perspektivu na krátkodobé či dlouhodobé 
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zlepšení, přístupy k úspěšnému měření, potenciální roli vlády v urychlování rozvoje a v 

přijímání inovativních technologií,  posuzuje přístupy pro získání nástrojů přijímající efektivní a 

inovativní technologie. Report je rozdělen do 7 oddílů. Oddíl 1 obsahuje přehled a 

charakteristiku distribučních vodovodních sítí v USA z hlediska materiálu instalovaných trub, 

průměru trub a jejich stáří. Zaměření reportu je na kovové  typy potrubí, které tvoří přibližně 

dvě třetiny z celkového množství trubního materiálu vodovodní distribuční sítě. Přezkoumání 

zahrnuje kovové trouby a trubky, které jsou obsaženy různých formách, tj. z materiálu z šedé 

litiny, tvárné litiny a oceli spolu s přehledem poruchových stavů korozí, mechanických příčin a 

úniků. Oddíl 2 představuje současný stav vývoje v posuzování technického stavu trub, a to 

konkrétně klíčové faktory, které jsou potřebné pro hodnocení pravděpodobnosti a následků 

selhání trub. Oddíl 3 poskytuje přehled o hlavních přístupech a technologiích používaných pro 

posouzení stavu trub se zaměřením na nedestruktivní kontroly. V oddíle 4 je uveden přehled, 

které informace z databází a inspekčních záznamů používaných v současnosti, je možné použít 

pro zhodnocení technického stavu trubního materiálu. Jakékoli hodnocení musí být založeno na 

kombinaci dostupných dat z databází od provozovatelů vodovodních sítí. V oddíle 4 jsou 

diskutovány metodiky pro odhad zbývající životnosti trubních materiálů, které pracují na bázi 

předpovědí, modelování, pomocí křivek stárnutí ap. Kromě toho jsou metodiky zkoumány 

společně s technickými a ekonomickými problémy dostupnosti dat z databází provozovatelů 

vodovodních sítí. Informace uvedené v oddílech 5 a 6 měly podpořit diskuzi na fóru. Oddíl 5 

určuje klíčové ukazatele a cenové výstupy k posouzení. V oddílu 6 jsou stanoveny některé 

připomínky týkající se perspektivy pro krátkodobé a dlouhodobé zlepšení. V oddílu 7 je popsán 

seznam odkazů. 

 MAKAR [41] ve svém příspěvku, který byl určen do časopisu NRC  

Publications Archive, popisuje předběžnou analýzu poruch ve vodovodním potrubí z šedé 

litiny. Tato práce se zabývá typickými způsoby selhání trub z šedé litiny. Zatímco badatelé 

prověřili síly, které budou pravděpodobně zodpovědné za toto selhání, mechanismy, které 

spojují tyto síly, nebyly důkladně prozkoumány. Pochopení těchto mechanismů je důležité 

pro nalezení způsobů detekce potrubí a zabránění jejich konečnému selhání. V práci je 

uvedena analýza poruch pěti různých trub, které zobrazují čtyři různé způsoby porušení 

potrubí. Z analýzy je uvedeno, že některé z poruch probíhaly nejméně ve dvou fázích, což 

zvyšuje možnost, že nedestruktivní zkoušení by mohlo být použito pro detekci potrubí.  

 SADIQ, RAJANI, KLEINER [42] se pro institut výzkumu a konstrukcí zabývali 

pravděpodobnostní analýzou rizik poruch spojených s korozí ve vodovodní síti z šedé litiny. 
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Tento dokument navrhuje metody využívající pravděpodobnostní analýzy rizik pro aplikaci na 

korozí poškozené potrubí z šedé litiny. Vnější koroze potrubí snižuje schopnost odolávat 

namáhání. Když vnější napětí překročí mez pevnosti v tahu, poškození potrubí se stává 

bezprostřední a dochází k celkovému snížení spolehlivosti sítě. Modelování napětí a vnější 

koroze působící na potrubí vyžaduje zpracování jejich mechanismů a zadání vstupních 

parametrů. Pro provedení pravděpodobnostní analýzy byla použita metoda Monte Carlo (MC). 

Situace výpočtu byla nadefinována snížením faktoru bezpečnosti (FOS) vodovodu na hodnotu 

menší než 1,0. Metoda MC přinesla empirické hodnoty hustoty pravděpodobnosti do doby 

selhání potrubí. Analýza hodnocení citlivosti ukázala, že korozní parametry ve vztahu k době 

trvání a době selhání trub byly výraznější než kombinace všech ostatních parametrů. 

 RAJANI, MAKAR [43] se pro Canadian Journal of Civil Engineering zabývali 

metodikou k odhadu zbývající životnosti vodovodů ze šedé litiny. Tato práce popisuje metody 

pro odhad zbývající životnosti potrubí z šedé litiny. Pro vstupy do metodiky jsou 

zakomponovány tyto parametry: zbytková odolnost šedé litiny, předpokládaná cena sanace, 

druh koroze a měření důlkové koroze na analyzovaných troubách, přímá kontrola a 

nedestruktivní vyhodnocení.  Výstupem z metodiky je předpověď, kdy faktor bezpečnosti 

klesne pod přijatelnou hodnotu – tzn. určení zbytkové životnosti trub. Odhad zbytkové 

životnosti pak může být použit pro plánování údržby vodovodních sítí, nebo pro výměnu 

jednotlivých prvků vodovodních řadů. 

 SARIN, SNOEYING a kol. [44] se pro Department of Civil and Environmental 

Engineering zabývali fyzikálně chemickými charakteristikami koroze ve starých železných a 

litinových potrubích. Míra koroze hraje důležitou roli při úpravě pitné vody v rozvodech vody. 

Množství koroze bylo zanalyzováno ze starých litinových a železných trub spolu s popisem 

jejich struktury a sloužení. Jedná se o studii, kde je možno identifikovat důležité rozdíly  

u koroze dvou různých distribučních systémů pitné vody. Další studie jsou nutné pro stanovení 

míry propustnosti železa ze zkorodovaného potrubí. 

 GOWLTER [45] z Univerzity Manitoba se věnoval analýze poruch v distribuci 

vody ve Winnipergu. Ve městě Winniperg bylo provedeno podrobné zkoumání záznamů 

poruchovosti potrubí s pitnou vodou. Tyto záznamy byly přezkoumány podle věku, druhu 

poruchy, stupně prostorového a časového seskupení. Nejčastěji se jednalo o poruchy typu: spoje 

trub, kruhová trhlina, podélná trhlina a díra v troubě. Podrobné vyšetření ukázalo, že nejčastěji 

docházelo k poruchám na spojích u trub z šedé litiny. Vysokou poruchovost prokázalo potrubí 

ve stáří 11 – 30 let. Po analýze však nebylo objasněno, proč takto vysoká poruchovost nastává. 
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U čtyřech hlavních typů poruch bylo zjištěno, že pokud se vyskytují blízkém časovém a 

prostorovém seskupení, zvyšuje se pravděpodobnost budoucích poruch v jejich bezprostřední 

blízkosti. 

 ŠENKAPOULOVÁ [28] ve svém příspěvku využívá poznatky na stanovení  

dílčích spolehlivostí prvků sítě a celkové spolehlivosti sítě. V prvním případě se jedná o využití 

matematických hydraulických modelů při simulaci chování sítě a vyřazení jednotlivého prvku 

z provozu a následném zjišťování jeho dopadu na celou síť. Ve druhém případě se jedná  

o stanovení významové váhy při současném určení celkového počtu prvků sítě a počtu prvků 

nespolehlivých. 

 DVOŘÁK [18] se ve své disertační práci zabývá teorií tlakového proudění vody,  

matematickým modelováním toho jevu, teorií spolehlivosti vodovodní sítě, regresní analýzy a  

návrhu multikriteriálního hodnocení. Na tomto základě vyhodnocuje faktory, které ovlivňují  

poruchovost jednotlivých úseků, navrhuje nejdůležitější parametry (vhodné ke sledování  

v případě poruchy), navrhuje optimální způsob hodnocení faktorů ovlivňující spolehlivost  

vodovodní sítě a navrhuje multikriteriální funkci, která doporučí pořadí výhodnosti opravy nebo  

rekonstrukce úseku vodovodního potrubí. 

TUHOVČÁK [29] v expertním systému SUPSYS navrhuje, které vodovodní řady 

sanovat nebo měnit, za jakých podmínek, v jakém čase a jakými metodami. Expertní systém je 

tvořen samostatnými moduly, které jsou mezi sebou propojeny vazbami.  

Systém se skládá z následujících modulů:   

• databáze nezbytných dat o posuzovaném úseku; 

• báze znalostí o použitých technologiích na sanace;  

• analytické a technické moduly databáze výkonostních ukazatelů (výsledky 

 analytických modulů). 

Výpočet je založen na multikriteriálním hodnocení jednotlivých úseků. Výstupem ze systému  

jsou 3 úrovně výsledků, které jsou využívány pro dlouhodobé, střednědobé a roční  plánování  

strategie obnovy sítě. 

 VALKOVI Č [30] sestavil aplikaci RelNet pro výpočet vlivu jednotlivých úseků na  

celkovou hydraulickou spolehlivost vodovodní sítě. Tento vliv vyjadřuje index HCI (Hydraulic  

Criticality Index), který může nabývat hodnot od 0 do 1. Čím větší hodnota, tím větší  

spolehlivost. Výpočet HCI pomocí RelNetu spočívá v postupném vyřazování jednotlivých  

úseků z topologie vodovodní sítě a zápisem těchto konfigurací do souboru. Pro každou takto  

vzniklou síť je provedena hydraulická analýza průtokových a tlakových poměrů. Analýza je  
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prováděna pomocí programu Epanet 2.0. 

 VIŠČOR [31] sestavil algoritmus pro výpočet hydraulické spolehlivosti obecné 

vodovodní sítě s libovolnou topologickou strukturou. Algoritmus je zpracován v aplikaci  

RanNet – pro výpočet celkové spolehlivosti sítě a pro výpočet dílčí spolehlivosti každého  

uzlu sítě. K výpočtu se využívá analytická nebo simulační metoda pro generování  

pseudonáhodných zatěžovacích stavů. 

Vstupy:  matematický model vodovodní sítě ve formátu Epanet 2.0; požadovaný tlak; 

pohotovost úseků. 

Výstupy:  výpočet celkové spolehlivosti sítě a křivka pravděpodobnosti překročení dílčí 

spolehlivosti každého uzlu sítě. 

 

 JAVOREK [32] se své diplomové práci zabýval zhodnocením vlivů více 

faktorů na poruchovost  hlavních a zásobovacích řadů OVAK, a.s. 

Sledované faktory: stáří vodovodního potrubí; materiál vodovodního potrubí; poklesy 

způsobené poddolováním; zátěž způsobená silniční dopravou. 

Postup řešení:  přiřazení roku uvedení potrubí do provozu; rozšíření vrstvy zátěže silnic  

 dopravou; přiřazení hodnot průměrné zátěže silnic vrstvě vodovodní sítě; přiřazení 

 hodnot poklesů vrstvě vodovodní sítě; výpočet délkových poruchovostí pro 

 jednotlivé části potrubí. 

Výpočet:  regresní analýzou a analýzou rozptylu. 

Výstup: vliv materiálů a poklesů na poruchovost potrubí; vliv materiálů a silniční zátěže 

 na poruchovost potrubí. 
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3.9   PŘEHLED VYBRANÝCH NÁSTROJ Ů PRO TVORBU STRATEGICKÝCH 

PLÁNŮ OBNOVY VE SVĚTĚ 

  

 Dle [36] je v tab. 20 uveden přehled vybraných nástrojů pro tvorbu strategických  

plánů obnovy vodovodních sítí. 

 

Tab. 20 – Přehled vybraných nástrojů pro tvorbu strategických plánů obnovy vodovodní sítě [36] 

Nástroj Zaměření Potřebná data Požadované 

znalosti 

uživatele 

Stupeň 

interakce 

Komerční 

využití 

WRc Trunk 

Main Structual 

Condition 

Aktuální stav,  

Zbývající  

životnost 

Průměrná Vysoké Základní obecný  

přístup 

K dispozici 

CARE-W Strategické 

plánování 

s plánem 

obnovy 

Záleží na 

použitém 

nástroji 

Vysoké Základní obecný  

přístup 

Ne, pouze 

evropská studie 

KANEW Strategický  

nástroj pro  

výměnu 

Vysoce  

komplexní data 

Vysoké Vysoký Dostupný od 

CH2M Hill 

MRP Nástroj pro  

rozhodování  

o výměně 

hlavních řadů 

Vysoce  

specifická data 

Vysoké Vysoký Ano 

PARMS-

PLANNING 

Rozhoduje  

o obnově řadů 

Specifická data Vysoké Vysoký Ano, v Austrálii 

PIREP Podpora 

plánování  

obnovy 

Vysoce  

specifická data 

Vysoké Vysoký Ne, ve vývoji 

UtilNets Podpora 

spolehlivosti 

systémů 

Vysoce  

specifická data 

Vysoké Vysoký Ne, prototyp 

WARP Dlouhodobé  

plánování 

pomocí křivek 

poruchovosti 

Vysoce  

specifická data 

Vysoké Vysoký Ano 
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3.10  KRITICKÉ ZHODNOCENÍ DOSTUPNÝCH PODKLAD Ů A ZÁVĚRY 

 

Na základě analýzy současného stavu problematiky, viz kap.3, bych rád zde uvedl:  

a) kritické zhodnocení dat od provozovatelů vodovodních sítí po analýze 

b) kritické zhodnocení současného přístupu k posuzování poruchovosti a 

spolehlivosti vodovodních sítí, viz kap. 3.8  

c) zdůvodnění navržené metodiky 

d) závěry a doporučení 

 

Ad a) 

Na základě analýzy dat o vodovodních sítích od provozovatelů BVK, a.s. a OVAK, a.s. je  

nutno říct, že převážná většina sledovaných dat je nedostatečná pro kvalitativní  

posouzení trubního materiálu analyzované vodovodní sítě. I přes velké množství  

sledovaných údajů o vodovodních sítích jsou tyto data pro technickou analýzu  

nedostatečná, nedostupná nebo nepřesná. Šedá litina je trubní materiál, který se  

s pravidelností začal využívat při výstavbě vodovodních řadů od roku 1890 do roku 1994.  

Z počátečního období výstavby vodovodních řadů je velmi málo podkladů, které by se daly  

s věrohodností použít pro objektivní technickou analýzu trubního materiálu. Týká se to  

převážně poruchovosti, která se eviduje až v posledních 20 – 30 letech. 

 

Pro kvalitní technickou analýzu životnosti trubního materiálu ze šedé litiny jsou potřebné tyto  

podklady: 

 

 aa) poruchovost trubního materiálu ze šedé litiny; 

 ab) výrobní podklady pro jednotlivé časové etapy výroby trub ze šedé litiny; 

 ac) podrobný popis položených trub; 

 ad) příčiny poruch ve vztahu k šedé litině. 

 

Ad aa) Podklad poruchovosti trubního materiálu ze šedé litiny je  dostupný od 

provozovatelů vodovodních sítí. Kvalita dat je závislá dle stáří jednotlivých poruch s ohledem  

na jejich průběžnou archivaci. Obecně platí, že kvalitnější podklady poruchovosti trubního 

materiálu jsou ty, které se archivují za poslední roky. 
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Ad ab) Z výrobních podkladů je možné najít podrobné informace o vývoji trubního  

materiálu. Týká se to norem a historických podkladů výrobců  trub z šedé litiny, které popisují 

jaké mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti má mít trubní materiál. Tyto podklady jsou 

dostupné. 

 

Ad ac) Podrobný popis položených trub. Tento podklad je velmi důležitý pro určení jakosti 

trub. Popis položených trub by měl specifikovat skutečnou jakost trub, které se ukládaly do 

země pro danou část vodovodní sítě. Typický případ je pokládka trub z „polské litiny“ v 60., 70. 

a 80.tých letech 20.století, která je v záznamech vodovodních sítí prakticky nedohledatelná a 

projevuje se velkou poruchovostí. Popis položených trub (za období pokládky trub z šedé litiny) 

není u vlastníků vodovodních sítí vypracován. 

 

Ad ad) Příčiny poruch na vodovodních sítích ve vztahu k šedé litině. Tento podklad   

poskytuje informace o příčinách poruch, které jsou převážně vztažené na trubní materiál bez 

jeho materiálové specifikace. U provozovatele brněnských vodovodních sítí je selekce příčin  

poruch pro trubní materiál z šedé litiny dohledatelná (viz kap. 3.7.7.1), kde 50% příčin poruch je  

vztaženo na jakost trub ze šedé litiny. Ve výpisu příčin poruch je obsažena položka, která udává  

29 %  zastoupení „bez specifikace příčin poruch“. Jedná se o velké procento, které může hodně  

změnit velikost příčin poruch pro trubní materiál ze šedé litiny. 

 

Ad b) 

Ve výše uvedené kap. 3.8  jsem nenalezl metodiku, která by pracovala na základě  

technické analýzy stárnutí trubního materiálu ze šedé litiny, tj. z reálných dat, která sledují  

provozovatelé vodovodních sítí. Domnívám se, že chybí metodika, která je schopna z technické  

analýzy trubního materiálu vyhodnotit technický stav trubního úseku a predikovat zbytkovou  

životnost analyzované části trubní sítě. V současných přístupech k posouzení spolehlivosti a  

poruchovosti vodovodních sítí se přistupuje k problému spíše formou testování a modelování  

poruchovosti vodovodní sítě na základě vyhodnocení dat z podrobného průzkumu. Pro  

provozovatele je podrobný průzkum velmi provozně a finančně náročný (odkop potrubí, měření  

koroze, přímá kontrola, destruktivní a nedestruktivní vyhodnocení atd.) Provozovatelé by měli  

mít možnost otestovat si vodovodní síť na základě vlastní poruchovosti, která bude zpracována  

do metodiky predikující technický stav trubního úseku spolu se zbytkovou životností trubního  

úseku. Metodika by měla pracovat se vstupními údaji, které jsou od provozovatelů dostupné a  
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pouze v případě dostupnosti by měla pracovat s daty z podrobného průzkumu.  

 

Ad c) 

Na základě kritiky ad a) a ad b) jsem navrhl a zpracoval metodiku viz kap. 4. Cílem  

zpracování metodiky je pomoc provozovatelům vodovodních sítí zanalyzovat svou vodovodní  

síť spolu s minimálními finančními nároky na jakýkoliv druh průzkumu, ale s možností  

využívání vlastní poruchovosti sloužící jako podklad pro tvorbu níže prezentované metodiky.  

 

Ad d) 

S ohledem na sledované informace o vodovodních sítích by bylo žádoucí zlepšit: 

 

- Pro přesnější specifikaci poruchy u trubního materiálu z šedé litiny by bylo vhodné 

 uvádět v záznamech o poruchách i vývoj poruchovosti trubního materiálu v čase.  

 V ideálním případě i se zobracením v grafu, kde bude jasně zřetelný její vývoj. 

 

- Pro odlišení nekvalitních trub během pokládky a pro následné posouzení jakosti by 

se v popisu měla objevit: pevnost v tahu, tvrdost, technologie odlévání, typy spojů, 

typ povrchové ochrany vnitřní a vnější, popis zkoušek vodotěsnosti atd.  

 

- Bylo by žádoucí, aby provozovatelé vodovodních sítí měli podrobně specifikovány 

všechny příčiny poruch vodovodních sítí, a aby u každé poruchy byla přesná 

specifikace jakého trubního materiálu se porucha týká. Z těchto dat by bylo možné 

udělat přesnější závěry, tj., které trouby ze šedé litiny a v jakých letech vyráběné 

měly pozitivní nebo negativní vlastnosti s ohledem na poruchovost a životnost 

potrubí. 

 

4  ZVOLENÁ METODIKA ŘEŠENÍ DIZERTACE  
 

 Během studia současného stavu řešení daného problému jsem zjistil, že dosud  

nebyla vytvořena metodika, která by z technické analýzy trubního materiálu ze šedé litiny  

určovala technický stav trubního úseku a predikovala teoretickou zbytkovou životnost trubního  

úseku vodovodního potrubí.  Navržená a níže popsaná metodika je zpracována do softwarové  
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aplikace „SA – Kozel 1.0“ (viz kap. 5.6). Výpočet technického stavu trubního úseku a  

teoretické zbytkové životnosti trubního úseku je na základě multikriteriálního rozhodování.  

 

Mezi hlavní podklady pro návrh metodiky řešení patří: 

- poruchovost vodovodní sítě, která byla poskytnuta od provozovatelů  BVK a.s.,  

 a OVAK a.s. a od provozovatelů německé vodovodní sítě [13, 6]; 

- fyzikální a mechanické vlastnosti trubního materiálu ze šedé litiny, které jsou určeny 

na základě norem (viz kap. 7.2); 

- technologie výroby trub ze šedé litiny, která je poskytnuta od výrobců – 

Královédvorských železáren a Sdružených československých železáren  

 [21, 22, 23, 24]; 

- vlastní expertní odhady, které jsou určeny pomocí dle různých metod odhadu vah; 

- podklady ostatních autorů uvedených v seznamu publikací 

 

V metodice je pro multikriteriální rozhodování navrženo celkem 13 kritérií. Jedná  

se o tato kritéria: 

    K1 - Závislost poruchovosti na stáří potrubí 

    K2 - Závislost poruchovosti na tlaku vody v potrubí 

   K3 - Závislost poruchovosti na velikosti jmenovité světlosti trub 

   K4 - Technologie výroby trub 

   K5 - Kvalita vnějších povlaků 

   K6 - Kvalita vnitřních povlaků 

    K7 - Kvalita trubních spojů a pokládky trub 

   K8 - Chemismus vody – saturační index vody 

  K9 - Neobsazeno  

    K10 - Doba zdržení, minimální rychlost vody v potrubí 

   K11 - Ztráty vody v clusteru  

  K12 – Vliv dynamiky silniční dopravy  

  K13 - Závažnost poruch 

  K14 - Četnost (dynamika) poruch  

  (K15) - Sanace 

 

Pro vstupní údaje do metodiky jsou použity parametry definující trubní úsek  
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(z jednoho clusteru) poruchovost trubního úseku, chemismus vody (z clusteru), jakost trubního 

materiálu (z praktické zkoušky) a hydraulické poměry v síti (viz kap. 5.2). Vstupy do metodiky 

jsou použity jako vstupní hodnoty do jednotlivých kritérií. Metodika vypočte funkční hodnoty 

navržených funkcí na základě výše uvedených vstupních hodnot. Výstupy z jednotlivých funkcí 

jsou převedeny na vstupy do multikriteriální funkce. Před výpočtem multikriteriální funkce jsou 

všechny výstupy z kritérií znormovány do stejných bezrozměrných jednotek v intervalu (0 – 1). 

Po sjednocení všech výstupů z kritérií dochází k výpočtu multikriteriální funkce.  

 Prvním výstupem z metodiky je vypočtený technický stav trubního úseku, který je 

specifikován jednotlivými kategoriemi spolu s popisem technického stavu. Predikovaná  

teoretická zbytková životnost trubního úseku je určena z výsledků multikriteriálního  

rozhodování pro výpočet technického stavu trubního úseku. Teoretická zbytková životnost je   

převedena do intervalu minimální a maximální doby trvání. Výstupy technického stavu  

trubního úseku a teoretické zbytkové životnosti jsou porovnány s výstupy ze střednědobých  

plánů obnov města Brna a Ostravy, viz. kap. 5.9.  

  

5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 

5.1  POPIS NAVRŽENÉ METODIKY 

  

 Metodika popisující technický stav trubního materiálu ze šedé litiny je zpracována  

do softwarové aplikace „SA KOZEL 1.0“. Aplikace je zpracována v programu MS Excel, viz  

kap. 5.7. 

5.1.1  POJMY 

 

Trubní úsek – Trubní úsek je definován: části potrubí ze stejného trubního materiálu (v tomto 

případě ze šedé litiny), se stejnou jmenovitou světlostí, a s potrubím stejného stáří. Trubní úsek  

se skládá z trub, tvarovek a armatur. Trubní úsek je ohraničen uzly, které tvoří krajní body 

trubního úseku. Trubní úseky mohou být ve svých krajních uzlech navzájem propojeny.  Jde o  

analyzovanou část vodovodní sítě ze šedé litiny z množiny jednoho clusteru. 

Cluster - množina trubních úseků ze šedé litiny se stejnými vstupními údaji, s maximální délkou  

do 20km. Všechny trubní  úseky z jednoho clusteru mají stejnou jmenovitou světlost, stejné  
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stáří, stejný typ trubního materiálu ze šedé litiny, stejné ztráty vody v potrubí, stejný chemismus  

vody a stejné dynamické zatížení od nadzemní dopravy. Čím je menší cluster určen, tím budou  

přesnější vstupy do metodiky: "ztráty vody a dynamické zatížení od nadzemní dopravy" pro  

analyzovaný trubní úsek.   

Trouby a trubky - Trubka má jmenovitou světlost od DN80 do DN300 včetně. Trouba má  

jmenovitou světlost nad DN300. 

Data chemismu vody – skupina vstupních údajů do metodiky - pH vody v trubním úseku,  

koncentrace (Ca)2+ ve vodě a KNK4,5. Data chemismu vody jsou vztažena na jeden cluster. 

Data z hydraulické analýzy – vstupní údaje zahrnující  minimální průměrné rychlosti proudění   

vody v trubním úseku a dobu jejich trvání. 

Minimální rychlost - je rychlost, kterou proudí voda v potrubí v intervalu <0, 0.5> m.s-1. Jde o 

hodnotu minimálních rychlostí vody v potrubí během nízkých nebo žádných odběrů vody  

za 24 hod. Tato rychlost nastává např. v noci - během stagnace vody v potrubí, tj. v období 

minimálních odběrů, v období minimální spotřeby vody během dne, na koncových větvích sítě 

ap.  

Doba minimální rychlosti - je časový úsek, ve kterém protéká voda v potrubí minimální 

rychlostí. V případě vyšších odběrů vody, tj. pokud se minimální rychlosti vody v potrubí  zvýší 

nad 0,5 m.s-1,  je doba minimální rychlosti ukončena. Minimální rychlost a doba minimální 

rychlosti je zjistitelná z hydraulické analýzy hodnoceného trubního úseku. 

 „SA – Kozel 1.0“ – aplikování metodiky do softwarové aplikace „Kozel 1.0“. 

Expertní ohodnocení – návrh vlastních funkčních hodnot pro definované kritérium.  

Vlastní funkční hodnoty jsou navrženy pouze v případě, že pro definované kritérium nebyly  

k dispozici jinak dostupné funkční hodnoty. Hodnoty jsou navrženy s pomocí metod pro  

kalibraci vah (Saatyho metoda, přímá metoda, metoda pořadí aj.) 

Diskrétní funkce bez trendové spojnice - jedná se o funkci, jejíž diskrétní hodnoty jsou pevně  

nadefinovány a při výpočtu jsou odečítány dle vstupních hodnot. 

Diskrétní funkce s trendovou spojnicí - jedná se o funkci, kde jsou diskrétní hodnoty proloženy  

trendovou spojnicí. Při výpočtu jsou funkční hodnoty příslušné diskrétní funkce odečítány  

z rovnice trendové spojnice. 

Trendová spojnice (TS) – je křivka, která v maximální míře kopíruje funkční hodnoty  

diskrétních funkcí.  

Trendová spojnice roviny (TSR) je 3D křivka, která v maximální míře kopíruje původní funkci  

roviny.  
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Rovnice regrese (RR) – rovnice, která matematicky popisuje trendovou spojnici. 

Rovnice regrese roviny (RRR) – rovnice, která matematicky popisuje trendovou spojnici 

roviny. 

Diskrétní funkce – jedná se o typ funkce, jejíž průběh je vyjádřen diskrétními  

body.  

Dílčí funkční hodnoty (DDH) – funkční hodnoty kritérií K13 a K14 bez zohlednění počtu  

poruch. Specifikace (DDH) je v kap. 5.3.9 a 5.4.1. 

TSTU – Technický stav trubního úseku. 

TŽTU - Teoretická životnost trubního úseku. 

SA – Softwarová aplikace. 

KDYŽ – matematická funkce v MS Excel, která omezuje vstupní hodnoty do jednotlivých  

kritérií, aby nepřekročily definované maximum. 

Násobič – bezrozměrné číslo, které je aplikováno do výpočtu - NORMOVÁNÍ pro zohlednění  

krátkých analyzovaných trubních úseků.   

SDP – Střednědobý plán obnovy vodovodních sítí pro město Ostravu a město Brno 

RI – Ryznarův index, popsán v kap. 5.3.5 

LI (SI) – Langelierův index (saturační index), popsán v kap. 5.3.5 

PP - Primární průzkum - vstupní údaje do metodiky definující trubní úsek, poruchovost  

trubního materiálu, teoretickou kvalitu trubního materiálu aj. 

SP - Sekundární průzkum - vstupní údaje do metodiky pro zpřesnění výpočtu na základě  

vizuálního ohodnocení trubního materiálu. 

Poruchovost - absolutní počet poruch za rok nebo počet poruch přepočtený na  

100km potrubí a rok. 

Poruchovost vodovodů - poruchovost přepočtená na 100km potrubí a rok.  

Poruchovost vodovodů obsahuje tyto druhy poruch:  

 - díra; 

 - hrdlo; 

 - lom; 

 - trhlina; 

 - ostatní. 

Při výpočtu technického stavu trubního materiálu ze šedé litiny se počítá s poruchovostí  

vodovodů. Do této skupiny spadá poruchovost hlavních řadů, zásobních řadů, rozváděcích řadů  

aj. 
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Průměrná jmenovitá světlost - vážený průměr jmenovitých světlostí s ohledem na délku potrubí. 

Vážený průměr je určen pro danou kategorii jmenovité světlosti. 

Kategorie jmenovité světlosti - interval jmenovitých světlostí, ke kterým je vztažena  

poruchovost vodovodů. 

Průměrný tlak - vážený průměr hydrodynamických tlaků s ohledem na délku potrubí. 

Kategorie hydrodynamického tlaku - interval hydrodynamických tlaků, ke kterým je vztažena  

poruchovost vodovodů. 

Střední hodnota stáří vodovodů - vážený průměr stáří potrubí s ohledem na délku potrubí.  

Kategorie stáří vodovodů - časový údaj (dekáda), ke kterému je vztažena poruchovost  

vodovodů. 

Bodové skóre - výstup ze střednědobých plánů obnovy města Ostravy, bezrozměrná hodnota 

Stav trub - výstup ze střednědobých plánů obnovy města Brna, bezrozměrná hodnota.  

 

5.1.2  SEZNAM PROMĚNNÝCH  

 

Ki kritérium 

wi váhové ohodnocení (0; 1) 

Fi funkce 

TSi trendová spojnice 

y, RRi rovnice regrese  

Pmax teoretická hodnota poruchovosti (maximální) 

P poruchovost 

NVKi normovaný výstup 

DHi diskrétní hodnota 

DDHi dílčí diskrétní hodnota 

PP maximální poruchovost, která je přepočtená na délku úseku 

t stáří trub 

n násobič 

L délka úseku 

RRn rovnice regrese násobiče 

TSn trendová spojnice násobiče 

TŽTUmin minimální teoretická hodnota trubního úseku 
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TŽTUmax maximální teoretická hodnota trubního úseku 

p hydrostatický tlak vody 

d jmenovitá světlost 

c koncentrace vápenatých iontů - pro určení saturačního indexu vody (5.3.5) 

k KNK4,5 

v minimální průměrná rychlost vody v potrubí 

m ztráty vody ve vodovodním úseku 

 

 

5.1.3  ROZDĚLENÍ KRITÉRIÍ PRO MULTIKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 

 

Jednotlivá kritéria jsou pro multikriteriální rozhodování podrobně rozepsána v kap. 5.3.  

V tab. 21 je uvedeno rozdělení kritérií pro multikriteriální rozhodování. Kritéria jsou rozdělena  

podle formy výpočtu a podle průzkumu. 

 

Tab. 21 – Obecné rozdělení kritérií na 2 skupiny 

Typ rozdělení Skupiny kritérií 

A) Podle formy 

výpočtu 

Kritéria ve tvaru diskrétních 

funkcí s trendovou spojnicí 

Kritéria ve tvaru diskrétních funkcí 

bez trendové spojnice 

B) Podle 

průzkumu 

Kritéria na základě vstupů  

z primárního průzkumu 

Kritéria na základě vstupů  

ze sekundárního průzkumu  

 

 

Ad A) Kritéria pro multikriteriální rozhodování jsou nejprve rozdělena podle formy výpočtu  

navržených funkcí, viz tab. 22. Do tohoto rozdělení patří kritéria ve formě diskrétních funkcí  

s trendovou spojnicí a ve formě diskrétních funkcí bez trendové spojnice. Ze skupiny diskrétních  

funkcí s trendovou spojnicí lze funkční hodnoty vypočíst z rovnice regrese. Ze skupiny  

diskrétních funkcí bez trendové spojnice lze diskrétní hodnoty vypočíst z předem nadefinované  

databáze diskrétních hodnot pro jednotlivé diskrétní funkce. Všechna kritéria lze vykreslit  

diskrétními body. Specifikace kritérií podle formy je uvedena v tab. 22.  
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Ad B) Kromě formy výpočtu jsou kritéria rozdělena podle druhu průzkumu. V rozdělení podle  

druhu průzkumu jsou uvedeny 2 skupiny kritérií  na základě dostupnosti vstupních dat pro  

výpočet, viz tab. 23. Do metodiky je nutné vložit data z primárního průzkumu (PP) a pro  

zpřesnění funkce metodiky data ze sekundárního průzkumu (SP). Vstupní data z primárního  

průzkumu jsou údaje, které jsou povinné pro výpočet metodiky. Výjimku tvoří označené  

vstupy, které je možné nevyplňovat, pokud tyto vstupní údaje provozovatel nemá k dispozici,  

viz kap. 5.2. Metodika může pracovat i bez nich. Vstupní údaje z primárního průzkumu jsou  

data na základě změřené poruchovosti vodovodní sítě ze šedé litiny pro město Brno. Vstupní  

údaje ze sekundárního průzkumu jsou založeny na teoretických hodnotách, které jsou potvrzeny  

nebo vyvráceny na základě praktického ohledání trubního materiálu – dle vizuální kontroly.  

Sekundární průzkum je náročný z důvodu nutného výkopu potrubí, provedení řezu posuzované  

trouby (trubky)  následného vyhodnocení a zakomponování do výpočtu. Vstupní data ze  

sekundárního průzkumu nejsou povinná. Specifikace kritérií podle průzkumu je uvedena  

v tab. 23. 

 

Tab. 22 – Rozdělení kritérií podle formy výpočtu navržených funkcí 

Diskrétní funkce s trendovou spojnicí Diskrétní funkce bez trendové spojnice 

K1 Závislost poruchovosti na stáří 

potrubí 

K4 Technologie výroby trub 

K2 Závislost poruchovosti na tlaku 

vody v potrubí 

K5 Kvalita vnějších povlaků 

K3 Závislost poruchovosti na velikosti 

jmenovité světlosti trub 

K6 Kvalita vnitřních povlaků 

 

K8 Chemismus vody – saturační index 

vody 

K7 Kvalita trubních spojů a pokládky trub 

K10 Doba zdržení, minimální rychlost 

vody v potrubí 

K12 Vliv dynamiky nadzemní dopravy 

K11 Ztráty vody v clusteru K13 Závažnost poruch 

K14 Četnost (dynamika) poruch 
- 

(K15) Sanace 
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Tab. 23 – Rozdělení kritérií podle vstupních dat z primárního a sekundárního průzkumu 

Vstupní data z primárního průzkumu pro 

výpočet kritérií 

Vstupní data ze sekundárního průzkumu pro 

výpočet kritérií - úprava kritérií   

K1 Závislost poruchovosti na stáří 

potrubí 

K5 Kvalita vnějších povlaků 

K2 Závislost poruchovosti na tlaku 

vody v potrubí 

K6 Kvalita vnitřních povlaků 

 

K3 Závislost poruchovosti na velikosti 

jmenovité světlosti trub 

K7 Kvalita trubních spojů a pokládky trub 

K4 Technologie výroby trub K8 Chemismus vody – saturační index vody 

K5 Kvalita vnějších povlaků (K15) Sanace 

K6 Kvalita vnitřních povlaků 

 
- 

K7 Kvalita trubních spojů a pokládky 

trub 

K10 Doba zdržení, minimální rychlost 

vody v potrubí 

K11 Ztráty vody v clusteru 

K12 Vliv dynamiky nadzemní dopravy 

K13 Závažnost poruch 

K14 Četnost (dynamika) poruch 

(K15) Sanace 

 

 

Základní schéma výpočtu technického stavu trubního úseku je uvedeno na obr. 29. 

Ve schématu je barevně označeno, který průzkum má vazbu na které kritérium. Kritéria 

primárního průzkumu jsou ve žluté barvě, kritéria sekundárního průzkumu jsou v modré 

barvě. Kritéria K5, K6, K7, K15 jsou ovlivněna oběma druhy průzkumů. 
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Obr. 29 – Základní výpočtové schéma technického stavu trubního úseku a teoretické zbytkové životnosti 

trubního úseku 
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5.2  VSTUPNÍ DATA 

   

 Metodika pracuje s jedním trubním úsekem (z jednoho clusteru) na základě  

zadaných vstupních dat z primárního a sekundárního průzkumu. Vstupní data (parametry) jsou  

rozčleněny do 2 skupin.  

V první skupině jsou vstupní údaje z primárního průzkumu, které definují: 

 -  trubní úsek a jeho poruchovost, viz add 1) 

  - data z hydraulické analýzy sítě, viz add 2) 

 - vstupní údaje vztažené na cluster, viz add 3) 

 

Ve druhé skupině jsou vstupní údaje ze sekundárního průzkumu, které definují: 

 - chemismus vody - kvalita vody protékající potrubím na základě rozboru - 

data vztažená na cluster, viz add 4) 

 - jakost trubního materiálu ověřenou praktickou zkouškou, viz add 5) 

  

V následujícím přehledu je popis 5ti výše jmenovaných skupin vstupních údajů. 

 

Vstupní údaje z primárního průzkumu: 

1/  Vstupy do metodiky pro nadefinování trubního úseku 

 

  -  Datum – aktuální rok 

  - Délka úseku – zadání délky v metrech. 

- Jmenovitá světlost úseku – výběr jmenovité světlosti z nabídky (DN 80, 

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000). 

- Rok položení úseku – časový údaj položení potrubí, popř. rok výroby trub 

- Časový interval položení úseku - stejný vstupní parametr jako rok položení 

úseku. Oba vstupy se musí rovnat. Tento vstupní parametr je zpracován pro 

výpočet kritérií K4 – K7. Výběr parametru je z intervalové škály po 

dekádách, viz tab. 24 
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Tab. 24 – Intervalová škála – rok položení trubního úseku 

1890 – 1900 

1901 – 1910 

1911 – 1914 

1920 – 1930  

1931 – 1939  

1950 – 1960  

1961 – 1970  

1971 – 1980  

1981 – 1990  

Intervalová škála 

1991 – 1994  

 

 - Sanace úseku – Tento vstupní údaj zajímá uživatele pouze, pokud byl 

hodnocený trubní úsek sanován. Vstupní parametr má formu přepínače 

funkce ano nebo ne. Pokud byl trubní úsek sanován, je nutné vyplnit i 

    interval provedení sanace.  

 - Interval provedení sanace – je 5 možností nastavení intervalu, viz tab. 25 

 

Tab. 25 – Intervalová škála – rok sanace  

1990 – 1995 

1996 – 2000  

2001 – 2005  Intervalová škála 

2006 – 2010 

2011 – 2015   

 

- Hydrostatický tlak – zadání tlaku v MPa. 

- Typ a počet poruch – tento vstupní parametr zohledňuje níže uvedené typy 

poruch: díra; hrdlo, příruba; lom příčný; trhlina podélná; ostatní. 

Každému typu poruchy je možné přiřadit konkrétní počet poruch. 

    

2/  Vstupní údaje do metodiky z hydraulické analýzy sítě 
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- Minimální rychlost proud ění vody v daném úseku za 24 hod 

- zadání minimální rychlosti v m.s-1. 

- Doba minimální rychlosti proudění v daném úseku během  

24 hod – výběr doby minimální rychlosti proudění. Minimálně 0 hod, 

maximálně 10 hod. Odstupňování je po jedné hodině. 

  

3/  Vstupní údaje do metodiky vztažené na jeden cluster 

    

- Ztráty vody v clusteru – zadání hodnoty ztrát vody  

v m3.km-1.den-1.  

-  Vliv dynamiky silni ční dopravy – výběr vstupního parametru v rozsahu, 

viz tab. 26  

Tab. 26 – Vliv dynamiky silniční dopravy 

žádný 

nevýrazný 

mírný 

střední  

velký 

Vliv dynamiky silniční 

dopravy 

značný   

 

 

Vstupní údaje ze sekundárního průzkumu: 

4/  Vstupní údaje do metodiky zaměřené na chemismus vody (z jednoho clusteru) 

 

- pH vody - natavení pH je možné v intervalu od (6,6 do 9,4) po dvou 

desetinách; 
- c(Ca2+) – zadání koncentrace vápníku ve vodě v mg.l-1; 

 - KNK 4,5 – zadání kyselinové neutralizační kapacity v mg.l-1. 

 

5/  Vstupní údaje do metodiky zaměřené na jakost trubního materiálu 

 

 - Kvalita vnějších povlaků v %. 
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 - Kvalita vnitřních povlaků v %. 

 - Kvalita pokládky a trubních spojů v %. 

 

5.2.1  MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ DAT PRO SPRÁVNOU FUNKCI M ETODIKY 

 

Pro správnou funkci metodiky je nutné zadat alespoň tyto údaje: 

 

  -  datum; 

  - délka úseku;  

- jmenovitá světlost úseku; 

- rok položení úseku;  

- časový interval položení úseku;  

- sanace úseku; 

- typ a počet poruch. 

 

Jedná se o minimální množství dat se kterými bude metodika pracovat. Čím větší počet 

vstupních údajů je k dispozici a čím kvalitnější budou, tím přesnější výstupy bude metodika 

podávat. Tato skutečnost je ověřena při porovnání výstupů z metodiky s výstupy ze 

střednědobých plánů obnovy města Brna a Ostravy, viz kap. 5.9.  Ideální je kombinace vstupů  

z primárního a sekundárního průzkumu.  

 Po analýze dat od provozovatelů BVK, a.s. a OVAK, a.s. jsem vyhodnotil ta data, 

které měly vodárny společné a na tomto základě jsem založil minimální vstupní parametry 

metodiky. 

 

5.3  SPECIFIKACE KRITÉRIÍ   

  
 Jednotlivá, níže uvedená kritéria, jsou navržena podle podkladů BVK, a.s.,  

OVAK, a.s. a podle poruchovosti německé vodovodní sítě. Každý provozovatel si může 

vytvořit vlastní kritéria na základě svých dat o poruchovosti vodovodní sítě. Kritéria v kap. 5.3. 

mají jedinečný charakter vzhledem ke kombinaci podkladů od BVK, a.s. a OVAK, a.s.. Z toho 

je zřejmé, že na základě dat jiných provozovatelů budou stejná kritéria vypadat trochu jinak a 

také metodika bude dávat jiné výstupy.  
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5.3.1 K1 – ZÁVISLOST PORUCHOVOSTI NA STÁ ŘÍ POTRUBÍ   
 
 
 Kritérium K1 – Závislost poruchovosti na stáří potrubí je zpracováno pro  

vodovodní síť ze šedé litiny města Brna (viz kap. 3.7.7).  Podklad pro tvorbu diskrétní funkce  

(F1) reprezentující poruchovost v závislosti na stáří je dán stářím potrubí a k němu příslušné  

poruchovosti měřené v roce 1997 a 1998  dle [6] [18].  

 Pro zpracování  funkce (F1) jsou do metodiky zpracovány poruchy vodovodů. Na  

základě dat BVK, a.s. jsou dle [18] zpracovány kategorie stáří vodovodů, které jsou rozděleny  

po časových dekádách. Ke každé kategorii je přiřazen příslušný počet poruch, které nastaly  

během roku 1997 a 1998. Pro každou kategorii je absolutní počet poruch přepočten ve vztahu k  

délce vodovodů. Výsledkem je počet poruch 100km-1 rok-1. Poruchovost vodovodní sítě města  

Brna v roce 1997 a 1998 je zobrazena v tab. 27 a 28.  Grafické znázornění poruchovosti je na  

obr. 30.  Z obr. 30 je možné vysledovat klesající poruchovost u kategorie stáří vodovodů 80 -  

89let. Tento jev zohledňuje minimální poruchovost 1. Březovského přivaděče, který byl  

vybudován v roce 1914 - 1918. Pro omezení těchto jevů jsou v tab. 29 a 30 vypočteny  

poruchovosti pro vodovody do jmenovité světlosti DN300 včetně. Grafické znázornění  

poruchovosti po omezení jmenovité světlosti do DN300 včetně je na obr. 31. 

 
 

Tab. 27 – Poruchovost vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1997 [18]. 
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Tab. 28 – Poruchovost  vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1998 [18]. 
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Obr. 30 - Grafické znázornění poruchovosti na základě dat z tab. 28 a 29 [6], [18]. 
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Tab. 29 – Poruchovost vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1997. Jmenovitá světlost potrubí je omezena do DN300 včetně [18]. 

 

 
 

Tab. 30 – Poruchovost vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1998. Jmenovitá světlost potrubí je omezena do DN300 včetně [18]. 
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Počet poruch vodovod ů v roce 1997 a 1998 v závislosti na stá ří 
potrubí (šedá litina - m ěsto Brno)
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Obr. 31 - Grafické znázornění poruchovosti na základě dat z tab. 29 a 30. Jmenovitá světlost potrubí je 

omezena do DN300 včetně [6], [18]. 

 
 Pro zpracování funkce (F1) bylo nejprve nutné vypočíst střední hodnotu stáří  

vodovodů. Výpočet střední hodnoty stáří vodovodů je založen na váženém průměru stáří  

jednotlivých vodovodů v každé kategorii stáří vodovodů. Ze středních hodnot a k nim  

příslušnému počtu poruch, viz tab. 31 a 32 je určena diskrétní funkce (F1). Do této funkce jsou  

zakomponována data z analyzovaných let 1997 a 1998. Větší množství funkčních hodnot  

funkce (F1) a větší rozptyl dat může částečně snížit výkyvy v poruchovosti pro jiné roky a  

zpřesnit výpočet. Funkce (F1) je zobrazena na obr. 32.  Diskrétními hodnotami funkce (F1) je  

proložená trendová  spojnice (TS1), reprezentující průběh funkce (F1).  K tomu je použita  

exponenciální trendová spojnice s hodnotou spolehlivosti R = 0,89.  Z této trendové spojnice je  

odvozena rovnice regrese (RR1), která slouží k výpočtu funkčních hodnot do multikriteriálního  

rozhodování. 

 

    ,    (5.3.1) 

 

kde t je stáří trubního úseku. 

 

5321,08054,51 tRR =
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Tab. 31 – Poruchovost vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1997. Jmenovitá světlost potrubí je omezena do DN300 včetně. Pro určení  funkce F1 je 

vypočtena  střední hodnota stáří vodovodů [18]. 

 

 

Tab. 32 – Poruchovost vodovodní sítě ze šedé litiny města Brna pro jednotlivé kategorie stáří vodovodu. 

Data jsou pro rok 1998. Jmenovitá světlost potrubí je omezena do DN300 včetně. Pro určení  funkce F1 je 

vypočtena  střední hodnota stáří vodovodů [18]. 
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Vývoj poruchovosti brn ěnské vodovodní sít ě. Data jsou pro 
jmenovitou sv ětlost do DN300 v četně.
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Obr. 32 - Grafické znázornění diskrétní funkce (F1) a trendové spojnice (TS1) na základě dat z tab. 31 a 32. 

Jmenovitá světlost potrubí je omezena do DN300 včetně. Graf je vykreslen na základě střední hodnoty stáří 

vodovodů a k němu příslušné poruchovosti z tab. 31 a 32. [6] [18]. 

 

 Po zadání stáří trubního úseku metodika vypočte z nadefinované trendové spojnice 

(TS1) předpokládanou poruchovost. Výstupem z kritéria K1 je teoretická poruchovost funkce 

(F1).   Náhled na výpočet poruchovosti funkce (F1) je v tab. 33.  Kritérium K1 funkce (F1) není 

proměnné z důvodu pevného nadefinování trendové spojnice (TS1), odečtení rovnice regrese 

(RR1) a vložení je do výpočtu.   

   

Tab. 33 – Náhled na výpočet teoretické poruchovosti funkce (F1) z kritéria K1. 
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5.3.2 K2 - ZÁVISLOST PORUCHOVOSTI NA TLAKU VODY V P OTRUBÍ 
  
  

Kritérium K2 – Závislost poruchovosti na tlaku v potrubí je zpracováno pro  

vodovodní síť ze šedé litiny města Brna.  Podklad pro tvorbu diskrétní funkce (F2)  

reprezentující poruchovost v závislosti na hydrostatickém tlaku vody v potrubí je dán  

tlakem vody v potrubí a k němu příslušné poruchovosti měřené v časovém intervalu 1991  

- 1998 dle [6] [18].  

 Pro zpracování  funkce (F2) jsou do metodiky zpracovány poruchy vodovodů. 

 Na základě dat BVK, a.s. jsou dle [18] zpracovány tlakové kategorie, které jsou rozděleny po  

tlakových dekádách. Nejprve byly příslušné poruchy vyselektovány pro jednotlivé časové  

období, viz tab. 34.  Dále byl ke každé tlakové kategorii přiřazen příslušný počet poruch, které  

nastaly během let 1991 - 1998, viz tab. 35.  Pro každou kategorii je absolutní počet poruch  

přepočten ve vztahu k délce vodovodů. Výsledkem je počet poruch 100km-1 rok-1.  Poruchovost  

vodovodní sítě města Brna v letech 1991 - 1998 je zobrazena v tab. 35.  Grafické znázornění  

poruchovosti je na obr. 33. Pro zpracování funkce (F2) bylo nejprve nutné vypočíst průměrný  

tlak ve vodovodu. Výpočet průměrného tlaku je založen na váženém průměru jednotlivých  

tlaků ve vodovodech v každé kategorii stáří vodovodů, viz tab. 36. Z průměrných hodnot tlaků a  

k nim příslušnému počtu poruch je určena diskrétní funkce (F2).  

 Funkce (F2) je zobrazena na obr. 34.  Diskrétními hodnotami funkce (F2) je  

proložená trendová  spojnice (TS2), která nejlépe reprezentuje průběh funkce (F2).  K tomu je  

použita polygamická trendová spojnice 3. stupně s hodnotou spolehlivosti R = 0,94.  Z této  

trendové spojnice je odvozena rovnice regrese (RR2), která slouží k výpočtu funkčních hodnot  

do multikriteriálního rozhodování. 

 

        , (5.3.2) 
 
 
kde p je průměrný tlak vody v trubním úseku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

346,3444,42411279,10372 23 −+−= pppRR
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Tab. 34 – Poruchovost  vodovodní sítě města Brna v letech 1991 - 1998.  

 

 

Tab. 35 – Poruchovost vodovodní sítě města Brna pro jednotlivé tlakové kategorie vodovodu. Data jsou pro 

období 1991 - 1998.  

 

 

Tab. 36 – Poruchovost vodovodní sítě města Brna pro jednotlivé tlakové kategorie vodovodu. Data jsou pro 

období 1991 - 1998. V tabulce je uveden průměrný tlak, který je nutný pro zhotovení funkce (F2). 
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Vliv hydrodynamického tlaku vody v potrubí na po čet 
poruch vodovod ů pro rok 1991 - 1998
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Obr. 33 - Grafické znázornění poruchovosti na základě dat z tab. 35.  

 

Vývoj poruchovosti brn ěnské vodovodní sít ě
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Obr. 34 - Grafické znázornění diskrétní funkce (F2) a trendové spojnice (TS2) na základě dat z tab. 36. Graf 

je vykreslen na základě průměrného tlaku a k němu příslušné poruchovosti z tab. 36 [6], [18]. 
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Po zadání  tlaku vody v hodnoceném úseku metodika vypočte z nadefinované trendové spojnice 

(TS2) předpokládanou poruchovost. Výstupem z kritéria K2 je teoretická poruchovost funkce 

(F2). Náhled na trendovou spojnici (TS2) a původní funkci (F2) je na obr. 34.  Náhled na 

výpočet poruchovosti funkce (F2) je v tab. 37. Kritérium K2 funkce (F2) není proměnné 

z důvodu pevného nadefinování trendové spojnice (TS2), odečtení rovnice regrese (RR2) a 

jejich vložení do výpočtu.  

 

Tab. 37 –Náhled na výpočet teoretické poruchovosti funkce (F2) z kritéria K2 

 

 
 

 

 

5.3.3 K3 - ZÁVISLOST PORUCHOVOSTI NA JMENOVITÉ SV ĚTLOSTI TRUB
  

  

 Podle disertační práce DVOŘÁKA [18] a dle HIRNERA [46] bylo zjištěno, že víc  

náchylnější na poruchy je potrubí menších průměrů.  

 Kritérium K3 – Závislost poruchovosti na jmenovité světlosti trub je  

zpracována ve vztahu na německou vodovodní síť ze šedé litiny [46]. Podklad pro tvorbu  

diskrétní funkce (F3) reprezentující poruchovost v závislosti na jmenovité světlosti trub je dán  

jmenovitou světlostí potrubí a k němu příslušné poruchovosti měřené k roku 1995 dle [18, 46].  

Poruchovost ve funkci (F3) je vztažena k trubnímu materiálu ze šedé litiny.  Jedná se o stejné  

rozdělení jako v kap. 5.3.1 a 5.3.2 dle tab. 19.  

 Pro zpracování  funkce (F3) jsou do metodiky zpracovány poruchy vodovodů  

různých jmenovitých světlostí.  Na základě dat HIRNERA [46] jsou zpracovány 3 kategorie  

jmenovitých světlostí, viz tab. 38. Do první kategorie patří trouby jmenovité světlosti do 100  

mm, do druhé kategorie patří  trouby jmenovité světlosti od 100 do 300 mm a třetí kategorie je  

pro trouby jmenovité světlosti nad 300mm. Ke každé jmenovité světlosti je přiřazen příslušný  

počet poruch, které nastaly během roku 1995. Pro každou kategorii je absolutní počet poruch  
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přepočten ve vztahu k délce vodovodů. Výsledkem je počet poruch 100km-1rok-1.  Poruchovost  

německé vodovodní sítě je zobrazena v tab. 38. Pro zpracování funkce (F3) bylo nejprve nutné  

vypočíst průměrnou jmenovitou světlost. Výpočet průměrné jmenovité světlosti je založen na  

váženém průměru jednotlivých jmenovitých světlostí vodovodů. Z průměrných jmenovitých  

světlostí a k nim příslušnému počtu poruch, viz tab. 39, je určena diskrétní funkce (F3).   

Grafické znázornění poruchovosti je na obr. 35. 

 Funkce (F3) je zobrazena na obr. 36.  Diskrétními hodnotami funkce (F3) je  

proložená trendová  spojnice (TS3), která nejlépe reprezentuje průběh funkce (F3).  K tomu je  

použita mocninná trendová spojnice s hodnotou spolehlivosti R = 0,99.  Z této trendové  

spojnice je odvozena rovnice regrese (RR3), která slouží k výpočtu funkčních hodnot do  

multikriteriálního rozhodování. 

 

     ,   (5.3.3) 

 

kde d je jmenovitá světlost trubního úseku. 

 

Tab. 38 – Poruchovost části vodovodní sítě v Německu pro jednotlivé kategorie jmenovité světlosti. Data jsou 

pro období 1995. 

 

 

Tab. 39 – Poruchovost části vodovodní sítě v Německu pro jednotlivé kategorie jmenovité světlosti. Data jsou 

pro období 1995. V tabulce je uvedena průměrná jmenovitá světlost, která je nutná pro zhotovení funkce 

(F3). 

 

 

1109,18,40513 −= dRR
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Obr. 35 - Grafické znázornění poruchovosti na základě dat z tab. 39.  
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Obr. 36 - Grafické znázornění diskrétní funkce (F3) a trendové spojnice (TS3) na základě dat z tab. 39. Graf 

je vykreslen na základě průměrné jmenovité světlosti a k ní příslušné poruchovosti. [18, 46]. 

Po zadání hodnoty jmenovité světlosti trub v hodnoceném úseku, metodika odečítá 

z nadefinované trendové spojnice (TS3) předpokládanou poruchovost. Výstupem z kritéria K3 
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je teoretická poruchovost funkce (F3).  Náhled na trendovou spojnici (TS3) a původní funkci 

(F3) je na obr. 36.  Náhled na výpočet poruchovosti funkce (F3) je v tab. 40. Kritérium K3 

funkce (F3) není proměnné z důvodu pevného nadefinování trendové spojnice (TS3), odečtení 

rovnice regrese (RR3) a jejich vložení do výpočtu.  

 

 

Tab. 40 – Náhled na výpočet teoretické poruchovosti funkce (F3) z kritéria K3. 

 

 
 
 

5.3.4 K4, K5, K6, K7, (K15) - KVALITA TRUB   
 

 Skupina kritérií K4 – K7 - kvalita trub slouží ke zhodnocení jakosti trubního 

materiálu s ohledem na časové období pokládky trub.  Ke kalibraci kritérií K4 – K7 kvality trub 

není možné využít diskrétní funkce s proloženou trendovou spojnicí jako u kritérií K1, K2 a K3, 

protože pro kalibraci funkcí (F4 – F7) je nedostatek přesných dat pro jednotlivé roky. Proto se 

v tomhle případě využívá kritérium diskrétních funkcí, kde diskrétní hodnoty jsou pro jednotlivé 

časové dekády neměnné. Interval cca deseti let je pomocná hodnota, která má posloužit pro 

zjednodušení zápisu a pro pokrytí nepřesností diskrétních hodnot jednotlivých kritérií. 

 Kritéria K4 – K7 kvality trub jsou specifikovány: K4 – technologie výroby trub, K5 

– kvalita vnějších povlaků, K6 – kvalita vnitřních povlaků, K7 – kvalita trubních spojů a  

pokládky trub a pomocné kritérium K15 – sanace. 

  

 Diskrétní hodnoty jednotlivých kritérií kvality trub jsem navrhl pomocí aplikace  

Saatyho metody ke kalibraci vah dle ROZHODOVACÍCH PROCESŮ[ 47]. Tato metoda  

byla ideální s ohledem na znalost preferencí u jednotlivých diskrétních hodnot. Preference jsou  

určeny na základě dat z historických podkladů Královédvorských železáren [21, 22, 23, 24],  

které specifikují jakostní parametry trubního materiálu. Velikost diskrétních hodnot  

jednotlivých kritérií je nastavena v intervalu (0 – 10),  přičemž  nízké hodnoty určují vysokou 

kvalitu trubního materiálu, a naopak vysoké hodnoty ukazují na nízkou kvalitu trub. Ostatní  
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hodnoty jsou rozděleny poměrově, aby byla zastoupena celá bodová stupnice v intervalu od 0  

do 10.  

 

Návrh diskrétních hodnot - Saatyho metoda [47] 

 

Pomocí prvků sij je definována matice S a její prvky jsou interpretovány jako odhady podílu 

vah vi  a  vj   i-tého a j-tého kriteria. 

,/ jiij vvs ≈   pro i, j = 1, 2,..., m      (5.3.4.1) 

Tato matice S se jmenuje Saatyho matice, pro její prvky platí: 

,1=ijs  pro i = j { }m,...,2,1∈  a  ,/1 jiij ss =  pro { }mji ,...,2,1∈≠    (5.3.4.2) 

Důvodem pro zvolený rozsah stupnice je skutečnost, že všechny prvky by měly mít stejný řád.  

Prvky matice S jako odhady podílu vah nejsou většinou přesně konzistentní, tzn. neplatí: 

,. ijhihj sss =      pro h, i, j = 1, 2, ..., m.      (5.3.4.3) 

Kdyby jsme sestavili matici vah V = {vij}, jejíž prvky by byly skutečné podíly vah: 

,/ jiij vvv =   pro i, j = 1, 2, ..., m.      (5.3.4.4) 

pak by pro prvky této matice platilo: 

,. ijhihj vvv =   pro h, i, j = 1, 2, ..., m.      (5.3.4.5) 

Váhy vi můžeme odhadnout z podmínky, že matice S se má od matice V co nejméně lišit. 

∑∑
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i
iv
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V případě Saatyho metody [47] je pro odhad vah v tomto případě použit vlastní vektor 

matice S přiřazený největšímu vlastnímu číslu matice. Při definování sij se používá Saatyho  

stupnice relativních důležitostí, která vyjadřuje přiřazení číselné hodnoty intenzitě  

relativných důležitostí (čísla 1, 2, 3, …, 9) lingvistickému popisu důležitosti takto: 1 ≈ stejná  

důležitost, 3 ≈ slabá důležitost atd. 

Stanovení vah kritérií na základě znalosti matice S využívá metodu nejmenších čtverců dle 

vzorce (5.3.4.6). Řešením Saatyho matice S je možné vypočíst váhy vi  pomocí relativní váhy Rj  

takto: 

∏
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j
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          (5.3.4.7) 
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 Uživatel si při výpočtu technického stavu trubního úseku a teoretické zbytkové  

životnosti trubního úseku zvolí časový interval - tj. časovou dekádu, kdy byl daný úsek  

vyroben. Dle výběru časového intervalu metodika určí diskrétní hodnotu daného kritéria pro  

hodnocený trubní úsek. Diskrétní hodnoty kritérií K4 - K7 jsou stejné pro celou časovou  

dekádu. 

 Kvalita potrubí je nosná část metodiky, která mapuje pokládku trub a vlastnosti  

trubního materiálu ze šedé litiny od roku 1890. Každé z kritérií K4 – K7 kvality trub je na sobě  

navzájem nezávislé. Výstupem z kritérií  K4 – K7 jsou bezrozměrné diskrétní hodnoty  

v intervalu (0 – 10). 

 V případě zadání vstupních údajů ze sekundárního průzkumu - jakost trubního  

materiálu -  metodika zpřesní diskrétní hodnoty kritérií K5, K6 a K7 pomocí zadaných vstupů. 

Jedná se o kvalitu vnějších povlaků, kvalitu vnitřních povlaků kvalitu pokládky a trubních  

spojů. Tyto vstupy zadává uživatel v procentech na základě vizuální kontroly trubního úseku.  

Metodika vstupní hodnoty znormuje a použije do výpočtu multikriteriální funkce jako nové  

diskrétní hodnoty K5, K6 a K7. Hodnota kritéria K4 - technologie výroby trub zůstává beze  

změny. 

 

 

5.3.4.1  K4 - TECHNOLOGIE VÝROBY TRUB  

 

 Kritérium K4 - technologie výroby trub slouží ke zhodnocení technologie  

odlévání šedé litiny v minulosti. Trouby se vyráběly stacionárním odléváním, karuselovým 

odléváním, odléváním „mono-cast“ a „wett-spray“. Technologie výroby trub dále zhodnocuje 

pevnostní třídy spolu s tvrdostí litiny, které se vyráběly v minulosti. Podrobnější popis historie 

šedé litiny je v kap. 3.7.2. Kromě toho slouží k selekci tzv.“polské litiny“, která se 

ve jmenovitých světlostech do DN 300 projevuje jako nekvalitní a má velkou poruchovost. 

V případě, že je potrubí sanováno (viz kap. 5.3.4.5), dojde ke změně diskrétních hodnot 

kritéria K4. Pak kritérium K4 převezme data od pomocného kritéria K15 -  sanace (viz 

kap. 5.4.4.5). V tab. 41 je náhled do databáze diskrétních hodnot kritéria K4 - technologie 

výroby trub. 
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Tab. 41 – Náhled na výpočet diskrétní hodnoty kritéria K4 – technologie výroby trub. Ve sloupci polská litina 

jsou diskrétní hodnoty pro trouby z Polska vyráběné v letech 1961-1990 a pro jmenovité světlosti do DN300. 

  

 
 

 

5.3.4.2  K5 - KVALITA VN ĚJŠÍCH POVLAK Ů   

 

 Spolu s kritériem kvalita vnitřních povlaků se jedná o důležité kritérium, které  

zhodnocuje typ a kvalitu ochranných povlaků v trubním materiálu ze šedé litiny. Kritéria K5 a  

K6 jsou dána rokem výroby (pokládky) trub. Výjimku tvoří zvláštní požadavky na zvýšené  

ochranné povlaky trub. I přes  tato možná specifika je obtížné odhadnout, kde k těmto  

výjimkám došlo, proto se v metodice neuvažují. Provozovatelé tyto údaje neshromažďují, tzn.  

není je možné dohledat a ani s nimi v metodice počítat.  Bližší popis vnějších ochranných  

povlaků trub je v kap. 3.7.2.  V tab. 42 je náhled na výpočet kritéria K5 -  kvalita vnějších  

povlaků. 
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Tab. 42 – Náhled na výpočet  diskrétní hodnoty kritéria K5 – kvality vnějších povlaků. 

 

 

 
  

5.3.4.3 K6 - KVALITA VNIT ŘNÍCH POVLAKŮ  

 

 Bližší popis  vnitřních ochranných povlaků trub je v kap. 3.7.3. V případě sanace  

trub (viz kap. 5.3.4.5) dojde ke změně diskrétních hodnot kritéria K6. Kritérium K6 -  

kvalita výstelky vnitřní  převezme pro příslušnou časovou dekádu výroby trub data z kritéria  

K15 - sanace z příslušného období sanace. V tab. 43 je náhled na výpočet kritéria K6 - 

kvalita vnitřních povlaků. 
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Tab. 43 – Náhled na výpočet  diskrétní hodnoty kritéria K6 – kvality vnitřních povlaků 

 

 
 

 
 

5.3.4.4  K7 – KVALITA TRUBNÍCH SPOJ Ů A POKLÁDKY TRUB 

 
 Kritérium K7 – Kvality trubních spojů a pokládky trub má za úkol především  

selektovat dobu, kdy se v období nucených prací pokládaly do země  trouby, které mají velké  

problémy s pevností ve spojích. Kromě posouzení kvality pokládky trub zahrnuje také vliv  

kvality trubních spojů z hlediska technologického vývoje. Toto kritérium je určeno převážně  

rozdílnou poruchovostí dle [18] u technologicky stejného potrubí. V tab. 44 je náhled na  

výpočet kritéria K7 – Kvality trubních spojů a pokládky trub. 
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Tab. 44 – Náhled na výpočet diskrétní hodnoty kritéria K7 – kvality trubních spojů a pokládky trub. 

 

 
 

 

 

5.3.4.5  (K15) - SANACE  

 

 Kritérium K15 -  sanace se využívá pouze v případě, že byl trubní úsek  

sanován. Kritérium K15 slouží pouze jako „přepínač“ . V případě, že je potrubí sanováno, pak 

je možné říct, že bude mít lepší hydraulické vlastnosti (kvalitu vnitřních ochranných povlaků) a 

zlepší se jeho pevnostní charakter (funkce nové výstelky). Výstelka na sebe převezme část 

pevnosti a dojde ke zlepšení kvality potrubí. Pokud je v metodice zapnutý přepínač sanace a 

určen časový interval sanace, dojde ke změně diskrétních hodnot v kritériích K4 -  technologie 

výroby trub a  K6 - kvalita vnitřních povlaků.  U kritéria K15 - sanace není rozlišeno, jakou 

metodou byl  daný úsek sanován. Velikost diskrétních hodnot kritéria K15 je dána pouze stářím 

sanace.  V tab. 45 – je náhled na výpočet kritéria K15 – sanace. 
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Tab. 45 – Náhled na výpočet diskrétní hodnoty kritéria K15 – sanace. Diskrétní hodnoty kritéria K15 – 

sanace  jsou v případě sanovaného úseku nahrány místo diskrétních hodnot do K4 a K6. 

 

 

 

 

5.3.5 K8 - CHEMISMUS VODY   
 

 

 V kapitole „chemismus vody“ je popsáno kritérium K8 skupinami diskrétních 

funkcí (F8i ) s proloženými trendovými spojnicemi. Tyto funkce popisují charakter vody ve  

smyslu tvorby inkrustů, nebo agresivity vody na trubní materiál, a to konkrétně na trouby z šedé  

litiny. Kritérium chemismus vody je vztaženo na jeden cluster.  

 Chemismus vody v zásobovacím systému je poměrně vyrovnaný. Kritérium  

K8 bude aktivní pouze v případě, že bude splněna podmínka pro tvorbu inkrustů nebo  

agresivitu vody v kombinaci s kritériem K10, kdy musí být zaručena dlouhá doba zdržení  

vody v potrubí a pomalý průtok vody potrubím. "D ůležitost" kritéria K8 je možné  

zohlednit adekvátním váhovým ohodnocením. 

 

Zdroje dat (pro kalibraci) vychází z vyhlášky pro pitnou vodu MZ ČR č.52/2004 Sb. –  

Požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly dle PITTERA [17].  Kritérium K8 -  

chemismus vody je popsáno skupinami funkcí (F8i).  

 Pro výpočet chemismu vody se počítá s mnohonásobnou regresí. Jedná se  

o nejsložitější výpočet v metodice, kde metodika počítá funkční hodnoty u jedné z 15ti skupin  

diskrétních funkcí (F8i ) -  Saturační index SI (Langelierův index – LI). Výpočet funkčních  

hodnot je na základě třech vstupů: c(Ca2+), KNK4,5 a hodnoty pH podle [17, 16].  Aby bylo  
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možné odečítat funkční hodnoty SI (LI) je vytvořena, dle výpočtového mechanizmu AWWA, 

[16] databáze funkčních hodnot SI (LI) pro hodnoty pH u pitné vody. Nastavení minima SI (LI)  

je dle [17]. Počet vstupních hodnot c(Ca2+) a KNK4,5  pro tvorbu databáze byl zvolen tak, aby  

bylo co nejkomplexnější  zastoupení  diskrétních funkčních hodnot SI (LI).  Pro kontrolu a  

porovnání výpočtu jsem zpracoval výpočet kritéria K8 i pomocí Ryznarového indexu (RI).  

Výstup z Ryznarového indexu není v metodice zapracován do celkového výpočtu  

multikriteriální funkce. Výstup RI má funkci jen pro porovnání s SI (LI). 

 

 Pro výpočet různých funkčních hodnot z velké variability vstupů je  

nadefinovanými diskrétními funkčními hodnotami proložená zakřivená plocha, která  

v maximální míře opisuje  diskrétní hodnoty funkce. Pro každé pH je navržena jedna zakřivená  

plocha - tzn. trendová spojnice rovin (TSR8i  ).  Pro funkci (F8i)  je předefinováno  

15 zakřivených ploch. Počet zakřivených ploch je dán předdefinovaným počtem pH pro pitnou  

vodu. Z důvodu poměrně velkého rozptylu hodnoty pH u pitné vody byla vytvořena databáze  

pH v intervalu (6,5 – 9,5) s krokem pH po 0,2. Modelování zakřivených ploch (TSR8i ) je  

provedeno v programu Maple. Další hodnoty nutné pro výpočet, tj. teplota a celkové rozpuštěné  

látky, byly  nastaveny na pevnou hodnotu pro usnadnění výpočtu.  

  

Pevné vstupy:    

• teplota vody v síti 13°C;   

• rozpuštěné látky ve vodě jsou koncentraci 300 mg.l-1. 

 

V tab. 46 je náhled do části databáze vypočtených funkčních hodnot SI (LI) a RI.  Na obr. 37 je  

náhled na ilustrační zakřivenou plochu. 

 

Tab. 46 – Náhled do databáze vypočtených hodnot SI (LI) a RI, ze kterých byly vytvořeny zakřivené plochy 

 pH 6,6 pH 6,8 pH 7 
 c(Ca2+) KNK 4.5 SI (LI) RI SI (LI) RI SI (LI) RI 
[mg.l-1] [mg.l-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

15 70 -2,26 11,1 -2,06 10,9 -1,86 10,7 
15 80 -2,2 11 -2 10,8 -1,8 10,6 
15 90 -2,15 10,9 -1,95 10,7 -1,75 10,5 
15 100 -2,11 10,8 -1,91 10,6 -1,71 10,4 
15 110 -2,06 10,7 -1,86 10,5 -1,66 10,3 
15 120 -2,03 10,7 -1,83 10,5 -1,63 10,3 
20 70 -2,14 10,9 -1,94 10,7 -1,74 10,5 
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20 80 -2,08 10,8 -1,88 10,6 -1,68 10,4 
20 90 -2,03 10,7 -1,83 10,5 -1,63 10,3 
20 100 -1,98 10,6 -1,78 10,4 -1,58 10,2 
20 110 -1,94 10,5 -1,74 10,3 -1,54 10,1 
20 120 -1,9 10,4 -1,7 10,2 -1,5 10 
25 90 -1,93 10,5 -1,73 10,3 -1,53 10,1 
25 100 -1,88 10,4 -1,68 10,2 -1,48 10 
25 110 -1,84 10,3 -1,64 10,1 -1,44 9,9 
 

 
5.3.5.1  SATURAČNÍ INDEX - SI (LI)  

 

 Saturační index SI (LI) popisuje agresivitu vody a možnost tvorby inkrustů  

v trubním materiálu z šedé litiny. Aby voda měla neutrální vlastnosti na trubní materiál, musí  

mít saturační index roven 0. Odchylky od nuly značí vliv agresivity nebo inkrustativity vody na  

trubní materiál. Řádově se hodnoty saturačního indexu pohybují do maxima +-1,9 pro  

agresivitu a inkrustativitu dle [17].  

 

5.3.5.2  RYZNARŮV INDEX - RI   

 

 Ryznarův index - RI  dle [17] popisuje stejně jako Saturační index agresivitu vody  

a možnost tvorby inkrustů. Rozdíl mezi Ryznarovým indexem a Saturačním indexem je v jiné  

stupnici popisu. Hodnoty Ryznarova indexu se pohybují od 4 - 11. 

 

Podle EUROCLEANU [26] je možné hodnocení  kvality vody Ryznarovým indexem dle níže  

uvedeného přehledu: 

 

• RI menší než 4,0 - úsady v potrubí nelze tolerovat; 

• RI = 4,0 - 5,0 - silná tvorba sedimentů; 

• RI = 5,0 - 6,0 - významná tvorba sedimentů; 

• RI = 6,0 - 7,0 - mírná tvorba úsad, nebo mírná koroze; 

• RI = 7,0 - 7,5 - významná koroze; 

• RI = 7,5 - 9,0 - silná koroze  

• RI větší než 9,0 - korozi v potrubí nelze tolerovat. 

 

 Pro neutrální vlastnosti vody na ochranné povlaky trubního materiálu je nutné, aby  
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měl Ryznarův index hodnotu 6,5.  

 

 

Obr. 37 - Ilustrační obrázek zakřivené plochy ukazující funkční hodnotu RI  pro dané pH při vstupních 

hodnotách  c(Ca2+) a KNK4.5 . 

 

Výstupem z kritéria K8 jsou funkční hodnoty pro SI (LI) odečtené z rovnic regresí rovin 

(RRR8i) a trendových spojnic rovin (TSR8i ). Pro ilustraci zde uvádím jednu z řady rovnic 

regresí rovin. Tato rovnice je pro výpočet funkčních hodnot SI pro pH vody 6,6. Pro každé pH 

je sestrojena jedna rovnice. 

 

 

           , 
                (5.3.4) 

kde c je koncentrace vápenatých iontů a k je KNK4,5. 

 

Ve výpočtu se uvažuje se zadáváním hodnot koncentrace c(Ca)2+ a KNK4,5 v jednotkách mg.l-1. 

Tyto jednotky jsou pouze z důvodu zadávání dat do softwarové aplikace AWWA [16], která  

s nimi pracuje.  

2425522
6,6 414,01268,01621,01733,0932,0288,18 ckckkcRRR −−−−− +++−−=
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5.3.6 K10 - DOBA ZDRŽENÍ, MINIMÁLNÍ RYCHLOST VODY V  POTRUBÍ   
 

  

 Kritérium K10 – Doba zdržení, minimální rychlost vody v potrubí  je dáno skupinou  

diskrétních funkcí (F10i) s trendovými spojnicemi. Kritérium K10 je navrženo pro posouzení 

stagnace vody v potrubí, tj. pro posouzení minimální rychlosti vody v potrubí, vzhledem k době 

jejího trvání za 24hod. Skupina funkcí (F10i)  je expertně navržena na úvaze, že čím pomaleji 

voda teče, tím má větší sklon tvořit inkrusty v potrubí (v případě splnění chemických podmínek 

pro jejich tvorbu). V opačném případě může mít agresivní vlastnosti na vnitřní povlaky potrubí 

s možností obnažení výstelky (v případě splnění chemických podmínek pro vznik agresivní 

vody). Kritérium K10 skupiny funkcí (F10i)   jsem navrhl bez porovnání s reálnými rychlostmi 

v potrubí a dobou trvání minimálních rychlostí v praxi.  

 Pro tvorbu skupiny funkcí (F10i)  slouží 2 vstupní údaje. Jde o minimální rychlosti  

vody v potrubí [m.s-1] a dobu jejich trvání [h]. Tyto vstupní údaje slouží jako základ pro vznik  

funkčních hodnot, viz tab. 47. Ke každému poli v tabulce funkčních hodnot je přiřazena  

bezrozměrná funkční hodnota, která narůstá s rostoucí dobou trvání minimálních  

rychlostí vody v potrubí a s klesající rychlostí vody proudění. S větší rychlostí proudění vody a  

s kratší dobou jejího trvání klesají i funkční hodnoty funkcí (F10i).  V tab. 47 jsou barevně  

odlišeny funkční hodnoty kritéria K10, přičemž u funkčních hodnot v červenějších  

polích tabulky můžeme předpokládat vyšší pravděpodobnost, že voda bude mít agresivní nebo  

inkrustativní účinky. 

 Z tabulky funkčních hodnot lze sestrojit 11 skupin diskrétních funkcí pro každou  

dobu zdržení (tmin = 0 hod, -  tmax = 10 hod). Pro výpočet různých funkčních hodnot funkcí  

(F10i)  je každou skupinou funkčních hodnot proložená trendová spojnice (TS10i), která co  

nejvíce kopíruje nadefinované diskrétní hodnoty. Trendové spojnice (TS10i)  jsou popsány  

rovnicemi regrese RR10i. 

 Pro výpočet funkčních hodnot ze skupiny funkcí (F10i)  je nutné mít data 

z hydraulické analýzy posuzované sítě. Jde o minimální rychlost, která v daném úseku nastává 

během 24 hod a dobu jejího trvání. V tab. 47 je náhled na funkční hodnoty kritéria K10 

v tabulce funkčních hodnot. Funkční hodnoty kritéria K10 jsou určeny expertně pomocí metody 

pořadí [47], a posléze znormovány do intervalu <0; 1>. Vlastní popis a aplikace metody pořadí 

je uvedena v kap. 5.4.2.  Náhled na vykreslení křivek funkčních hodnot pomocí proložených 

trendových spojnic (TS10i)  je na obr. 38.  
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Tab. 47 – Náhled na funkční hodnoty kritéria K10 v tabulce funkčních hodnot  (kalibrace funkčních hodnot je 

provedena podle metody pořadí a dle normování do intervalu <0; 1>). 
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Obr. 38 – Graf závislosti minimálních rychlostí proudění vody v potrubí na funkčních hodnotách kritéria K10 

v souladu s jejich dobou trvání. 

 

 Výstupem z kritéria K10 – Doba zdržení, minimální rychlost vody v potrubí jsou  
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bezrozměrné funkční hodnoty (v intervalu 0 - 1) reprezentující vliv minimálních rychlostí vody 

v potrubí v závislosti na jejich době trvání.  V kap. 5.3.5 jsem zmínil, že obě kritéria K8 a K10 

spolu úzce souvisí. Obě kritéria budou v metodice aktivní pouze při společném působení. 

Pro ilustraci zde uvádím jednu z řady rovnic regresí (RR10). Tato rovnice je pro výpočet 

funkčních hodnot při předpokládané době minimálních průtoků t = 1h. Pro každý časový krok 

(1h) je sestrojena jedna lineární rovnice.  

 

       ,  (5.3.5) 

 

kde v je minimální rychlost vody v potrubí během 24 hod. 

 

 

5.3.7 K11 - ZTRÁTY VODY V  CLUSTERU  
 

 Kritérium K11 -  ztráty vody v clusteru slouží na posouzení množství ztrát  

vody na daný cluster. Pro návrh kritéria K11 skupiny diskrétních funkcí (F11i) jsou využita data 

od provozovatelů vodovodních sítí dle [13] [6] a expertní kalibrace funkčních hodnot. 

 Pro určení funkčních hodnot  funkcí (F11i)   je vytvořena databáze ztrát vody pro  

jednotlivé jmenovité světlosti, které ve vodovodní síti mohou nastat. V této skupině funkcí je 

přihlédnuto na velikost jmenovitých světlostí potrubí, jelikož zdrojové údaje [13, 6] uvádějí  

ztráty vody přepočtené na jednotkový profil DN 150. Z minimálních a maximálních hodnot  

ztrát vody, které mohou nastat ve vodovodní síti, je vytvořená datová řada ztrát vody pro  

jednotkový profil DN 150 a pro ostatní jmenovité světlosti potrubí. Pro tyto řady ztrát vody  

jsem expertně navrhl bezrozměrné diskrétní funkční hodnoty funkcí (F11i), v intervalu (0 – 1),  

které jsou pro všechny řady ztrát vody stejné. Těmito funkčními hodnotami funkcí (F11i) jsou  

proložené trendové spojnice (TS11i), které co nejlépe opisují průběh diskrétních funkcí (F11i).  

Z trendových spojnic jsou určeny rovnice regrese (RR11i), které slouží k výpočtu funkčních  

hodnot funkcí F(11i.) 

Po zadání vstupního údaje „ztráty vody v clusteru“  a „jmenovité světlosti potrubí“ metodika 

odečte od jedné z funkcí (F11i)   bezrozměrnou funkční hodnotu. V tab. 48 je náhled do databáze  

ztrát vody pro jednotlivé průměry potrubí. V obr. 39 je graf závislosti ztrát vody na funkčních  

hodnotách funkcí (F11i)  pro jednotlivé jmenovité světlosti potrubí.  Ztráty vody uvádím v  

jednotkách (m3.km-1.den-1), jelikož takto zapisuje ztráty vody provozovatel OVAK, a.s. z jehož  

4557,09829,0101 +−= vRR
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zdroje jsem primárně čerpal pro návrh kritéria K11. Je mnoho dalších možností v jakých 

jednotkách ztráty vody uvádět, ale žádná z nich zatím všeobecně nebyla zavedena [48]. 

 

Tab. 48 – Náhled do databáze ztrát vody pro jednotlivé jmenovité světlosti potrubí a jejich funkční hodnoty 

funkcí F11i. 
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Obr. 39 – Graf závislosti  ztrát vody na funkčních hodnotách funkcí F11i pro jednotlivé jmenovité světlosti 

potrubí. 
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 Pro aplikaci metodiky v softwaru MS EXCEL je nutné vykreslit funkce tak, aby je  

byl EXCEL schopen překreslit trendovými spojnicemi (TS11i). Z toho důvodu je nutné  

prohodit osy x a y a vyjádřit opačnou proměnnou z rovnice. Výpočet opačných funkčních  

hodnot je prováděn „ Řešitelem“ v EXCELU.  Graf inverzního zobrazení funkcí (F11i)   

s proloženými trendovými spojnicemi (TS11i) a odečtenými rovnicemi regrese (RR11i)  je na  

obr. 40. Výstupem z kritéria skupiny funkcí (F11i)  jsou bezrozměrné funkční  hodnoty  

v intervalu (0 – 1). Pro ilustraci zde uvádím jednu z řady rovnic regresí (RR11). Tato rovnice je  

pro výpočet funkčních hodnot u jmenovité světlosti trub DN500. Pro každou jmenovitou  

světlost je sestrojena jedna rovnice. 

 

        , (5.3.6) 

 

kde m jsou ztráty vody pro posuzovaný úsek z jednoho clusteru. 
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Obr. 40 – Inverzní zobrazení funkcí (F11i) s proloženými trendovými spojnicemi (TS11i) pro DN1000, 

DN700, DN500. 
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5.3.8 K12 - VLIV DYNAMIKY SILNI ČNÍ DOPRAVY  
 

  

 Kritérium K12 – Vliv dynamiky silniční dopravy popisuje vliv dynamického  

zatížení od silniční dopravy, které může mít negativní vliv na životnost potrubí. Kritérium K12 

je definováno pro jeden cluster. Provozovatel Ostravských vodáren a kanalizací [13] rozděluje 

vliv silniční dopravy na vodovodní síť do 6ti tříd. Jednotlivé třídy vlivu dynamiky silniční 

dopravy jsou uvedeny v tab. 49.  

 Diskrétní hodnoty kritéria K12  s ohledem na důsledky pro vodovodní síť jsem  

navrhl expertně pomocí aplikace Saatyho metody. Velikost diskrétních hodnot kritéria K12 je  

nastavena v intervalu (0 – 10),  přičemž  nízké hodnoty určují nízkou dynamiku silničního  

zatížení na trubní úsek, a naopak vysoké hodnoty kritéria ukazují na vysoké zatížení silniční  

dopravy. Ostatní hodnoty jsou rozděleny poměrově, aby byla zastoupena celá bodová stupnice  

v intervalu od 0 do 10. Po zadání vstupní hodnoty do kritéria K12 metodika odečte jeho  

diskrétní hodnotu.  V tab. 49 je náhled na výpočet diskrétní hodnoty kritéria  K12 – Vliv  

dynamiky silniční dopravy. 

 
 

Tab. 49 – Náhled na výpočet diskrétní hodnoty kritéria K12 – Vliv dynamiky silniční dopravy. 

 

  
 
 
Výstupem z kritéria K12 – Vliv dynamiky silniční dopravy jsou diskrétní hodnoty v intervalu  

(0-10). 
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5.3.9 K13 - ČETNOST PORUCH, K14 – ZÁVAŽNOST PORUCH  
 

 Od provozovatelů Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a od Ostravských vodáren  

a kanalizací, a.s. [6, 13]  jsou z jejich poruchovostí vodovodních řadů vybrány nejvíce  

zastoupené poruchy na potrubí z šedé litiny a sjednocené do stejného názvosloví.  

Stejné názvosloví slouží ke sjednocení pojmenování druhů poruch, které má každý  

provozovatel VAK nazváno trochu jinak. Jde o tyto poruchy: díra, hrdlo, lom, trhlina a ostatní  

druhy poruch. Tyto poruchy jsou vztaženy pouze k trubnímu materiálu ze šedé litiny.  

Do metodiky nejsou zapracovány poruchy na armaturách a na hydrantech, jelikož nemají  

přímou souvislost s poruchovostí trubního materiálu ze šedé litiny. 

  

 K13 - Četnost (dynamika) poruch popisuje, jakou má porucha četnost výskytu  

v posuzovaném trubním úseku. 

 K14 - Závažnost poruch popisuje, jakou má porucha závažnost v posuzovaném  

trubním úseku. Dílčí diskrétní hodnoty (DDH) kritéria K13 - četnost poruch a K14 - závažnost  

poruch jsou v intervalu 0 - 10, přičemž nízké hodnoty ukazují na malou závažnost poruch a  

četnost poruch, a naopak vysoké hodnoty určují vysokou závažnost spolu s četností poruchy.   

Ostatní hodnoty jsou rozděleny poměrově, aby byla zastoupena celá stupnice dílčích diskrétních  

hodnot od 0 do 10.  

 Velikost dílčích diskrétních hodnot kritéria K13 - Četnost  poruch je určena dle  

dokumentace poruchovosti provozovatele BVK, a.s.. Velikost dílčích diskrétních hodnot závisí  

na četnosti jednotlivých poruch v rámci provozu vodovodní sítě. Čím je častější poruchovost,  

tím bude větší dílčí diskrétní hodnota u hodnocené poruchy. 

 Velikost (DDH) kritéria K14 - Závažnost poruchy je určena dle mého expertního  

ohodnocení a dle provozovatele OVAK a.s. V tomto případě se jedná o úsudek, na jakou  

průměrnou opravu poruchy v systému musí vynaložit např. nejvyšší finanční náklady,  

technickou náročnost na opravu, časovou náročnost s dobou odstávky řadu apod. a na jakou 

nejnižší. Na obě kritéria K13 a K14 byla aplikována Saatyho metoda pro určení dílčích  

diskrétních hodnot. V tab. 50 je náhled na přehled obou kritérií s dílčími diskrétními hodnotami.  
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Tab. 50 – Náhled  na přehled  kritérií  K13 a K14 [6, 13]. 

 

    

Výstupem z těchto kritérií jsou 2 bezrozměrné funkční  hodnoty v intervalu (0 - 10)  přepočtené 

podle velikosti dílčích diskrétních hodnot (DDH) a počtu poruch. Přepočet je vážený průměr, 

který je popsán v kap. 5.4.1 normování a úprava. 

 

 

5.4   NORMOVÁNÍ KRITÉRIÍ, VÁŽENÍ A VÝPO ČET 

5.4.1 NORMOVÁNÍ A ÚPRAVA 
 

 Všechny výstupy z kritérií, tj. diskrétní hodnoty s trendovou spojnicí a diskrétní  

hodnoty bez trendové spojnice, musí být před výpočtem multikriteriální funkce znormovány.  

Výstupy z některých kritérií jsou již během návrhu založeny na tom, aby jejich funkční hodnoty  

a diskrétní hodnoty byly v intervalu (0-1), tzn. aby byly vážitelné s ostatními kritérii.  

  

Kritéria, která jsou znormována už při návrhu:  

• K11 -  Ztráty vody v clusteru 

 

Normování kritérií K1, K2 a K3 

 

 U funkcí (F1, F2 a F3) z kritérií K1, K2 a K3 (viz kap. 5.3.1 – 5.3.3) je nutno  

provést normování do intervalu (0 - 1). Za lokální maximum, tzn. číslu 1,0 se přiřadí maximální  

hodnota teoretické poruchovosti z grafu (Pmax). Normovaný výstup se vypočte podle vzorce  

(5.4.1)  

 NVKi = P / Pmax  ,   (5.4.1) 
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kde P je vypočtená poruchovost z rovnice regrese a Pmax je maximální hodnota poruchovosti,  

kterou může kritérium dosáhnout. Ostatní hodnoty teoretické poruchovosti se  

přepočtou, aby byly zastoupeny rovnoměrně v intervalu (0 – 1). 

 V případě, že do metodiky budou vložena data, která by mohla vyvolat větší  

hodnotu, než je nastaveno lokální maximum 1,0,  je tento problém ošetřen pomocí matematické  

funkce KDYŽ, a do výstupu z kritérií K1, K2 a K3 metodika přiřadí maximální hodnotu,  tj.  

hodnotu  rovnou 1,0.  Normování funkcí (F1, F2 a F3) je zobrazeno v tab. 51, 52 a 53, kde  

Pmax je maximální poruchovost odečtená z funkce (F1, F2 nebo F3); P je teoretická  

poruchovost; NVKi je znormovaná teoretická poruchovost v intervalu (0 – 1). 

 

Tab. 51 – Normování teoretické poruchovosti z  funkce F1. 

 

 

Tab. 52  – Normování teoretické poruchovosti z  funkce F2. 

 
 

Tab. 53 – Normování teoretické poruchovosti z  funkce F3. 

 

 

Normování kritérií K4, K5, K6, K7 a K12 

 

 Normování u diskrétních hodnot kritérií K4, K5, K6, K7 a K12 je založeno na  

krácení diskrétních hodnot číslem 10. Po této operaci dostaneme diskrétní hodnoty v intervalu  

(0-1). Operace je dle vzorce 5.4.2,  kde DH  je velikost diskrétní hodnoty z kritérií K4, K5, K6,  

K7 a K12.  

 NVKi = DH / 10     (5.4.2) 

 

 V případě, že pracujeme s daty ze sekundárního výzkumu, jsou vstupní údaje, které  
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jsou uvedeny v procentech, kráceny číslem 100. Data jsou pak následně použita jako diskrétní  

hodnoty pro kritéria K5, K6 a K7, viz vzorec 5.4.3, kde DHs je velikost diskrétní hodnoty ze  

sekundárního průzkumu. 

    

 NVKi = DHs / 100     (5.4.3) 

 

V tomto případě není funkce KDYŽ využívaná, protože kritéria K4, K5, K6, K7 a K12 

pracují bez trendové spojnice. 
 

 

Normování kritéria K8  

 

 Normování výstupů z kritéria K8 funkcí (F8i) je založeno na převedení funkčních  

hodnot LI  (SI) na hodnoty v intervalu (0-1). Před znormováním funkčních hodnot F8i  

je nutné zvolit lokální minimum a lokální maximum, kterých mohou funkční hodnoty LI  (SI) 

nabývat. Limity maxima a minima jsou určeny podle [17] [26]. Za lokální maximum, tj. číslo 1,  

se přiřadí maximální hodnota z funkčních hodnot. Ostatní hodnoty se rozdělí poměrově, aby  

zabíraly celou škálu intervalu (0 – 1). V tab. 54 je náhled na databázi se znormovanými a s  

neznormovanými funkčními hodnotami LI  (SI) a RI.   

  

 LImax = -2,06 a 2,06 
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Tab. 54 – Náhled na databázi RI a LI (SI)  před normováním a po normování do intervalu (0 - 1). 

 

 

Normování kritéria K10  

 

Normování výstupů z kritéria K10 má naprosto stejný průběh jako normování hodnot u kritéria 

K8.  Funkční hodnoty jsou po aplikaci metody pořadí [47] převedeny do intervalu (0-1). 

 

Normování kritérií K13 a K14 

 

 Výstupem z kritérií K13 a K14 jsou 2 bezrozměrné diskrétní hodnoty v intervalu  

(0 - 1), které jsou vypočtené dle vzorce 5.4.4 a 5.4.5 

 

          (5.4.4) 10/)
5544332211

(13 ∑
++++=

Pi
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          (5.4.5) 

 

Jedná se o vážený průměr dílčích diskrétních hodnot a počtu poruch u každé z dílčích 

diskrétních hodnot. Výsledné diskrétní hodnoty jsou krácené číslem 10. Tento výpočet 

zohledňuje celkovou závažnost a celkovou četnost poruch. Výstupem z rovnic jsou diskrétní 

hodnoty (DH) kritérií K13 a K14 ošetřené  funkcí KDYŽ.  Náhled na výpočet DH je v tab. 55. 
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Tab. 55 – Náhled na  výpočet diskrétních hodnot kritéria K13 a K14. 
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 Pro zohlednění počtu poruch na posuzovanou délku úseku vodovodního potrubí se  

diskrétní hodnoty kritérií K13 a K14 změní na normovaný výstup K13 a K14. 

 

Normovaný výstup (NVK13 a NVK14) je určen dle vzorce:   

 

 NVK13;14 = 
PPt

PDH i∑ ,      (5.4.6) 

 

kde výpočet diskrétní hodnoty (DH) je v tab. 55  dle vzorců 5.4.4 a 5.4.5, (ΣPi) je celkové  

množství poruch, které je hodnoceno na celém úseku, viz tab. 55,  (PP) je přepočtená  

maximální poruchovost na délku úseku (L) dle vzorce 5.4.7 a (t)  je stáří úseku. 

 Normovaný výstup (NVK13 a NVK14) je založen na maximální poruchovosti (P)  

z funkce (F1) kritéria K1, viz kap. 5.3.1, která může nastat na 1 km.rok-1.  

 

 PP = n L P       (5.4.7) 

 

Ve vzorci 5.4.6 se počítá s přepočtenou maximální poruchovostí (PP), která se vypočte jako 

součin maximální poruchovosti (P), délky úseku potrubí (L) a koeficientu krátkého úseku (n), 

viz 5.4.7. Velikost koeficientu určuje rovnice regrese (RRn) dle vzorce 5.4.8 z trendové spojnice 

(TSn), která je zobrazená na obr. 41.  

  

 RRn = 178,698/(L+22,483)+1,005    (5.4.8) 

 

Koeficient krátkého úseku ošetřuje nerovnoměrnost hodnot poruchovosti, pokud je hodnocený 

úsek kratší než 1 km. Čím kratší úsek posuzujeme, tím vyšší hodnota koeficientu je uvažována 

ve výpočtu.  
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Obr. 41 - Graf trendové spojnice koeficientu (TSn) s rovnicí regrese koeficientu (RRn). 

 

 V modelovém příkladu zobrazeném v tab. 56 je vidět, že u vodovodního úseku 

délky 250m má koeficient hodnotu 1,661. Po znásobení maximální poruchovosti (P) délkou 

úseku (L) a hodnotou koeficientu krátkého úseku z (RRn) získáme přepočtenou maximální 

poruchovost  úseku (PP), která má hodnotu 0,28 poruch.rok-1. 

 

Tab. 56 – Náhled na výpočet zohlednění délky úseku potrubí. 
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 Pokud nastane případ, že se poruchovost hodnoceného úseku dostane nad  

maximální  poruchovost (P) vypočtenou z funkce (F1), je tento problém ošetřen funkcí KDYŽ.  

Metodika přiřadí do výpočtu hodnotu 1,0. Ošetření velké poruchovosti ve výpočtu a normovaný 

výstup je v tab. 57. 

 

   
 

Tab. 57 – Normovaný výstup u kritérií K14 a K13,  funkce „KDYŽ“ zohledňují přílišnou poruchovost úseku, 

aby se nedostala nad maximum, tj. nad 1,0.  

 

 

 

5.4.2 NASTAVENÍ VAH A NEDOSTATKY METODIKY 
 

Váhy jsou kalibrovány dle níže uvedených skutečností:  

 

• Pro výpočet multikriteriální funkce je celkem 13 znormovaných výstupů z kritérií 

diskrétních funkcí. Pro konečný výpočet je nastaveno celkem 13 vah (výstup z kritéria K15 -  

Sanace se do výpočtu nepočítá, kritérium K9 je neobsazeno). 

• Mnoho dat je neúplných, nebo se jedná o nedůvěryhodné zdroje. Týká se to  

 především kritérií K4 – K7 - kvality potrubí, viz kap. 5.3.4. Kritérium K10 - Doba zdržení, 

minimální rychlost vody v potrubí je založeno na mé teoretické úvaze, která nebyla v rámci 

praxe podložena, viz kap. 5.3.6. Tento problém je z části obsažen i v kritériu K11 – Ztráty vody 

v clusteru,  kde jsem částečně expertně navrhl funkční hodnoty funkcí (F11i) viz kap. 5.3.7.  

• U kritérií  K4 – K7 - kvality potrubí – technologie výroby trub, viz kap. 5.3.4, je   

problém určit, zdali úsek, který je posuzován, je skutečně postaven z „polské litiny“.  Určení 

trub z „polské litiny“ je dle roku pokládky a jmenovité světlosti potrubí. Ve výpočtu se na 

základě těchto dvou vstupních údajů jedná buď o podhodnocení nebo nadhodnocení výpočtu.  
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•  Výše jmenovaný problém s kritériemi K4 - K7 může být z velké části vyřešen, 

pokud jsou do metodiky vložena data ze sekundárního průzkumu. V tomto případě se jedná  

o objektivní hodnocení na základě vizuální kontroly trubního úseku. 

• V metodice se neuvažuje o vlivu hydrodynamických tlaků na technický stav 

trubního úseku. Tento faktor není zpracován z důvodu nedostupnosti těchto dat u provozovatelů 

vodovodních sítí. 

 

Kalibraci vah pro multikriteriální rozhodování jsem provedl na základě věrohodnosti  

dat, s přihlédnutím ke všem řešeným vlivům a ve spolupráci s provozovateli vodovodních sítí.  

Váhy jsou kalibrovány přímou metodou [19]. Jedná se o metodu bodovací, kde ke každému  

kritériu bylo přiřazeno číslo z intervalu [1, 99].  Pro porovnání výstupů z modelu jsem zde uvedl  

i zpracovanou metodu pořadí  a metodu postupného rozvrhu vah dle [ 47]. V tab. 58 je náhled 

na váhové ohodnocení jednotlivých kritérií metodou bodovací. 

Tab. 58 – Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda bodovací.  
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 V metodice jsou váhy kalibrovány číselným vstupem do žlutého pole vstup do vah.  

Do vstupu je možno dosadit jakékoliv číslo z intervalu [1; 99], které se v závislosti na ostatních 

vstupech poměrově přepočte tak, aby součet hodnot poměrového přepočtu byl roven hodnotě 

1,0.  Při kalibraci vah  - vyšší číslo z intervalu dává větší význam na dané kritérium, nižší číslo 

dává nižší význam pro dané kritérium.  V tab. 59 je možné vidět, že kritéria K10 a K111 mají 

ve vstupní hodnotě do vah hodnotu „0“.  Takto jsou při vážení ošetřeny kritéria, kde nejsou 

vstupní hodnoty definovány (viz kap 5.6). Ostatní váhy jsou přepočítány rovnoměrně na 

všechna ostatní kritéria tak, aby součet hodnot  poměrového přepočtu byl roven hodnotě 1,0.  

 

Tab. 59 - Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií v případě nezadání vybraných vstupů - metoda 

bodovací.  
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Váhové ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda pořadí [47] 

 

Metoda pořadí [47 ] vyžaduje jen ordinální informaci stanovení pořadí kriterií podle  

důležitosti. Uspořádaným kriteriím přiřadíme body k, k-1, k-2, ..., 2, 1. Nejdůležitějšímu kriteriu  

přiřadíme číslo k (k = m = počet kritérií), druhému k-1, až nejméně důležitému kriteriu číslo 1.  

Všeobecně je i-tému kriteriu přiřazeno přirozené číslo bi . Váhu wi   i-tého kriteria vypočteme  

podle vzorce: 

 

∑
=

=
k

i
iii bbw

1

/         (5.4.9) 

∑
=

+=
k

i
i kkb

1

2/)1( , pro i = 1, 2, ...k     (5.4.10) 

V tab. 60 a 61 je uveden příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií dle metody  

pořadí. 

Tab. 60 - Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda pořadí pro kritéria K1 - K7 

 Kritéria Ki 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Pořadí 1 2 11 4 8 5 12 

Hodnota 

bi 

13 12 3 10 6 9 2 

Váha wi 0,142 0,132 0,033 0,110 0,065 0,100 0,022 

 

Tab. 61 - Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda pořadí pro kritéria K8 - K14 

 Kritéria Ki 

 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

Pořadí 9 x 13 7 10 3 6 

Hodnota 

bi 

5 x 1 7 4 11 8 

Váha wi 0,055 x 0,011 0,077 0,044 0,121 0,088 
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Váhové ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda postupného rozvrhu vah [47] 

 

Ve větším počtu kritérií je vhodné seskupit kritéria do dílčích skupin podle příbuznosti jejich  

věcné náplně. Váhy jednotlivých kritérií pak určíme tak, že: 

 - stanovíme  normované váhy jednotlivých skupin kritérií (pomocí jiné metody) 

 - stanovíme normované váhy každého kritéria v příslušné skupině 

 - vynásobením vah skupin kritérií a vah jednotlivých kritérií v rámci každé skupiny 

zjistíme výsledné normované váhy kritérií 

 

Kritéria poruchovosti  - skupina S1: 

  K1 - Závislost poruchovosti na stáří potrubí 

    K2 - Závislost poruchovosti na tlaku vody v potrubí 

   K3 - Závislost poruchovosti na velikosti jmenovité světlosti trub 

Kritéria jakosti trub - skupina S2: 

   K4 - Technologie výroby trub 

   K5 - Kvalita vnějších povlaků 

   K6 - Kvalita vnitřních povlaků 

    K7 - Kvalita trubních spojů a pokládky trub 

 

Kritéria ostatní - skupina S3: 

   K8 - Chemismus vody – saturační index vody 

  K9 - Neobsazeno  

    K10 - Doba zdržení, minimální rychlost vody v potrubí 

   K11 - Ztráty vody v clusteru  

  K12 – Vliv dynamiky silniční dopravy  

  K13 - Závažnost poruch 

  K14 - Četnost (dynamika) poruch  

 

 

V tab. 62 a 63 je uveden příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií dle metody  

postupného rozvrhu vah 
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Tab. 62 - Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda postupného rozvrhu vah - skupina 

kritérií  S1 a S2 

Skupina kritérií  S1 S2 

Váhy skupiny kritérií 0,40 0,35 

Kritéria K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Váhy kritérií 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 

Výsledné váhy kritérií 0,16 0,16 0,08 0,105 0,07 0,105 0,07 

 

Tab. 63 - Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda postupného rozvrhu vah - skupina 

kritérií  S3 

Skupina kritérií  S3 

 

Váhy skupiny kritérií 0,25 

Kritéria K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 

Váhy kritérií 0,15 x 0,05 0,15 0,15 0,25 0,25 

Výsledné váhy kritérií 0,038 x 0,013 0,038 0,038 0,062 0,062 

 

 
 
5.4.3 VÝPOČET MULTIKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ – TECHNICKÝ STAV 

TRUBNÍHO ÚSEKU 
 

 Výpočet technického stavu trubního úseku (TSTU) probíhá na 

principu multikriteriálního rozhodování, tj. dojde ke znásobení všech výstupů z kritérií spolu  

s vahami pro každé kritérium, viz vzorec  5.4.11. Týká se to kritérií: 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14.  

 

)14......21(1 1421 wKKiwwKwKTSTU i +++−=    (5.4.11)  

        

Výstupem z rovnice 5.4.11  je bezrozměrná hodnota určující dle kategorizace (viz tab. 64)  

technický stav trubního úseku z šedé litiny. 
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Tab. 64 – Náhled na kategorizaci technického stavu trubního úseku. 

 

 

 

 

Popis technického stavu trubního úseku: 

  

KTS1 – výborný.  

Trubní úsek je technicky v pořádku, v současnosti a ani ve výhledu nejsou nutné žádné opravy.   

KTS2 – velmi dobrý.  

Trubní úsek potřebuje výhledově lokální opravu. 

KTS3 – uspokojivý. 

Trubní úsek je nutné v dohledné době renovovat.  

KTS4 – neuspokojivý.  

Trubní úsek je nutné co nejdříve vyměnit. 

KTS5 – kritický.  

Havarijní stav, okamžitá výměna trubního úseku. Potrubí nesplňuje svojí funkci. 

 

 

5.5  VÝSTUP Z METODIKY – URČENÍ TEOR. ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI 

 
 Druhým výstupem z metodiky je určení teoretické zbytkové životnosti trubního 

úseku (TŽTU). Teoretická zbytková životnost trubního úseku je hodnota, která je vypočtena na  

základě výstupu z multikriteriálního rozhodování. 

Dle HERZE [37] je teoretická průměrná minimální životnost potrubí ze šedé litiny 56 let a  

teoretická průměrná maximální životnost 80 let. Konkrétní hodnota teoretické životnosti závisí  

především na technickém stavu trubního úseku. Pro určení konkrétních hodnot teoretické  
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zbytkové životnosti [v letech] je bezrozměrná hodnota technického stavu trubního úseku  

přepočtena na maximální a minimální hodnotu teoretické životnosti v letech dle [37].  

V metodice je výpočet teoretické zbytkové minimální a maximální životnosti proveden dle  

vzorce: 

 

TŽTU min = TSTU   nmin                 [rok]    (5.5.1) 

TŽTU max = TSTU  nmax   [rok]    (5.5.2) 

 

TSTU je technický stav trubního úseku [-], TŽTUmin je minimální teoretická zbytková  

životnost trubního úseku [rok], TŽTUmax je maximální teoretická zbytková životnost trubního  

úseku [rok], nmin  je proměnná hodnota teoretické minimální průměrné životnosti potrubí ze  

šedé litiny [rok] a nmax je proměnná hodnota teoretické maximální průměrné životnosti potrubí  

ze šedé litiny [rok]. Obě proměnné hodnoty si může uživatel nadefinovat dle aktuální životnosti  

své vodovodní sítě ze šedé litiny. Je velmi nepravděpodobné, že případné použití konstantních  

hodnot nmin a nmax  by bylo možné užít na libovolnou síť ze šedé litiny. V modelu jsou použity  

hodnoty od pana HERZE [37]. 

 

5.6  APLIKACE METODIKY DO „SA – KOZEL 1.0“ 

  

 Výše navržená metodika je zpracována do softwarové aplikace „SA – Kozel 1.0“ 

Aplikace je zpracována v programu MS Excel. Metodika pracuje vždy s jedním trubním  

úsekem na základě zadaných vstupních dat do aplikace při vstupu. Uživatelské prostředí „SA –  

Kozel 1.0“ je jednoduché a intuitivní. „SA – Kozel 1.0“ je rozdělena do tří základních částí.  

 V první části je grafické prostředí pro uživatele. Je zde umístěno zadávací pole  

vstupních dat (z primárního a sekundárního průzkumu) a výstup z metodiky, tj.  výpočet  

technického stavu trubního úseku a výpočet teoretické zbytkové životnosti trubního úseku.  

V druhé části aplikace je obsažena databáze všech nadefinovaných kritérií a veškerá  výpočtová  

část metodiky. Tato část aplikace je pro uživatele skrytá. Třetí část aplikace obsahuje přístup do  

kalibrace vah.  

 Po zadání  vstupních dat do aplikace a po stisknutí  tlačítka „počítej“  metodika  

vypočte technický stav trubního úseku spolu s příslušnou kategorizací. Rovněž dojde k výpočtu  

teoretické zbytkové životnosti hodnoceného úseku s uvedením minimální a maximální doby  
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trvání. V případě nedostupnosti některých dat je možné vybrané vstupy nevyplňovat. Do vstupů  

s touto funkcí se napíše písmeno „ x“,  metodika pak s tímto údajem nepracuje a úsek se  

vyhodnocuje z ostatních dat. U některých vstupů je tato položka popsána jako „nedefinováno“,  

nebo „0“.  Vstupy, které je takto možno „obejít“, jsou v aplikaci označeny červeným křížkem,  

viz obr. 42. 

 

  

Obr. 42 – Náhled na zadávací pole „SA – Kozel 1.0“. 

 

Metodika je zpracována jako soubor MS Excel za využití maker. Pro správnou funkci metodiky  

v „SA – Kozel 1.0“ je nutné mít v Excelu nainstalován doplněk „řešitel“, který aplikace  

spouští automaticky a současně mít zapnutou funkci „umožnění práce s makry“. Náhled na  

první a na druhou část vstupního pole pro hodnocený trubní úsek v „SA – Kozel 1.0“ je na  

obr. 43 a 44. 
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Obr. 43 – Náhled na vstupní pole pro trubní úsek v „SA – Kozel 1.0“ - 1. část vstupů z primárního průzkumu. 
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Obr. 44 – Náhled na vstupní pole pro trubní úsek v „SA – Kozel 1.0“ - 2. část vstupů ze sekundárního 

průzkumu. 

 Forma zadávání vstupních údajů do metodiky je přímo číselná (např. rok uložení  

potrubí, hydrostatický tlak apod.), nabídkovou roletkou (jmenovitá světlost potrubí, interval  

uložení potrubí apod.), pomocí spínačů (sanace) nebo pomocí tlačítka zaškrtnutí (druh a  

množství poruch). Na obr. 45 je pohled do aplikace „SA – Kozel 1.0“ na výstupní pole. 
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Obr. 45 – Náhled na výstup z „SA – Kozel 1.0“ 

 

5.7  MODELOVÉ PŘÍKLADY VÝPOČTU TEORETICKÉ ZBYTKOVÉ 

ŽIVOTNOSTI A TECHNICKÉHO STAVU TRUBNÍHO ÚSEKU 

 

Pro porovnání změny teoretické zbytkové životnosti trubního úseku spolu s technickým 

stavem trubního úseku jsem navrhl 7 různých modelových úseků, které se mohou 

vyskytovat ve vodovodní síti. Modelové úseky jsou definovány vstupními údaji do 

metodiky, viz tab. 65 a 66. Modelový úsek je fiktivní úsek vodovodní sítě. Vstupní údaje 

do metodiky byly zadány jednak v maximálním množství, tj. co aplikace zvládne 

zpracovat, ale i v minimálním množství - což je případ většiny provozovatelů. Po zadání 

vstupních dat (definující jednotlivé modelové úseky) je na konci tab. 65 a 66 uveden 

přehled výstupů tj. určení kategorie technického stavu trubního úseku, popis technického 

stavu, určení minimální a maximální teoretické zbytkové životnosti trubního úseku. V tab. 

67 a 68 je uveden přehled výstupů z metodiky zohledňující různé nastavení váhového 

ohodnocení u jednotlivých kritérií. 
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Tab. 65 – Přehled vstupů a výstupů z metodiky pro prvních 5 hodnocených úseků. 

Vstupní údaje do metodiky Úsek č.1 Úsek č.2 Úsek č.3 Úsek č.4 Úsek č.5 

Délka (m) 250 250 320 500 520 

Jmenovitá světlost (mm) 200 100 600 150 600 

Rok položení 1935 1962 1988 1991 1970 

Sanace ne ne ne ne ano 

Interval provedení sanace     2006-

2010 

Typ a počet poruch:  

- díra 2 4 1   

- hrdlo, 

příruba 

     

- lom příčný 1 1    

- trhlina 

podélná 

 2  1  

- ostatní      

Hydrostatický tlak (MPa) 0,42 0,62 0,42 0,55 0,42 

Minimální rychlost vody (m.s-1)  0,3 0,5   

Doba minimální rychlosti (h)  3 1   

Ztráty vody v měřícím okrsku 

(m3.km.-1den-1) 

15 22 12 15 5 

Vliv dynamiky silniční dopravy   žádný žádný žádný 
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Chemismus vody:  

pH vody 7,6 7,6 7,6 8,4 7,2 

c(Ca2+) (mg.l-1) 50 65 70 48 70 

KNK4,5 (mg.l-1) 140 120 150 111 150 

Kvalita vnějších povlaků (%)     90 

Kvalita vnitřních povlaků (%)     90 

Kvalita pokládky a trubních 

spojů (%) 

     

Kategorie TS KTS3 KTS3 KTS2 KTS2 KTS1 

Popis TS uspokojivý uspokojivý velmi 

dobrý 

velmi 

dobrý 

výborný 

Minimální teoretická zbytková 

životnost (rok) 

29 25 40 39 46 

Maximální teoretická zbytková 

životnost (rok) 

41 36 57 56 66 
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Tab. 66 – Přehled vstupů a výstupů z metodiky pro zbývající 2 hodnocené úseky. 

 Úsek č.6 Úsek č.7 

Délka (m) 100 138 

Jmenovitá světlost (mm) 200 200 

Rok položení 1962 1932 

Sanace ne  

Interval provedení sanace   

Typ a počet poruch: 

- díra  4 

- hrdlo, příruba   

- lom příčný 2 2 

- trhlina podélná 3 4 

- ostatní 1  

Hydrostatický tlak (MPa) 0,7 0,7 

Minimální rychlost vody (m.s-1) 0,1  

Doba minimální rychlosti (h) 6  

Ztráty vody v měřícím okrsku 

(m3.km.-1den-1) 

50  

Vliv dynamiky silniční dopravy   

Chemismus vody: 

- pH vody   
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- c(Ca2+) (mg.l-1)   

- KNK4,5 (mg.l-1)   

Kvalita vnějších povlaků (%)   

Kvalita vnitřních povlaků (%)   

Kvalita pokládky a trubních spojů 

(%) 

  

Kategorie TS KTS4 KTS4 

Popis TS neuspokojivý neuspokojivý 

Minimální teoretická zbytková 

životnost (rok) 

21 16 

Maximální teoretická zbytková 

životnost (rok) 

30 24 

 
 

Tab. 67 – Přehled výstupů z metodiky (minimální a maximální teoretické zbytkové životnosti) při nastavení 

různých druhů váhového ohodnocení. Tab. 67 je pro prvních 5 hodnocených úseků.  

Druh nastavení váhového 

ohodnocení 

Úsek č.1 Úsek č.2 Úsek č.3 Úsek č.4 Úsek č.5 

Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou bodovací  

29/41 25/36 40/57 39/56 46/66 

Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou pořadí 

28/40 26/38 37/53 39/55 46/65 
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Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou postupného rozvrhu 

vah 

26/38 26/37 38/54 38/55 44/63 

 
 

Tab. 68 – Přehled výstupů z metodiky (minimální a maximální teoretické zbytkové životnosti) při nastavení 

různých druhů váhového ohodnocení. Tab. 68 je pro 2 zbývající hodnocené úseky. 

Druh nastavení váhového 

ohodnocení 

Úsek č.6 Úsek č.7 

Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou bodovací  

21/30 16/24 

Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou pořadí 

22/31 19/27 

Minimální a maximální 

teoretická zbytková životnost 

TU (rok) - dle nastavení vah 

metodou postupného rozvrhu 

vah 

22/31 18/26 

 

5.8 POPIS TECHNICKÉHO STAVU TRUBNÍHO ÚSEKU A TEORET ICKÉ 

ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI TRUBNÍHO ÚSEKU 

  

 Aby úsek vodovodního potrubí  byl zařazen do kategorie KTS1 - udávající výborný 
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technický stav a dlouhou teoretickou zbytkovou životnost, je nutné, aby měl splněny níže 

uvedené vstupní parametry.  

 Měl by mít velmi malý počet poruch, nízké stáří potrubí, nízký hydrostatický tlak 

vody v potrubí a minimální množství vstupů, které ovlivňují faktory s negativními následky na 

celkovou teoretickou zbytkovou životnost. K těmto faktorům patří nízká kvalita pokládky 

potrubí v posledních letech před rokem 1990 za současného použití „polské litiny“, pomalé 

proudění vody a dlouhé doby zdržení za minimálních průtoků. Negativní vliv na teoretickou 

zbytkovou životnost hodnoceného úseku bude mít vysoká ztráta vody, která je vztažená na 

jeden cluster. Tzn. i přesto, že je trubní úsek ve velmi dobrém technickém stavu, v daném 

clustru může být rozptyl hodnot ztrát vody, což může znamenat, že kolem hodnoceného úseku 

jsou trubní úseky s velkou poruchovostí. Ve výpočtu multikriteriálního rozhodování bude 

podhodnocen technický stav trubního úseku spolu s teoretickou zbytkovou životností. 

 Stejná situace může nastat u opačného extrému. Pokud hodnocený úsek vykazuje  

všechny známky poškození a je v technicky neuspokojivém stavu, metodika jej může i  

přes to zatřídit do kategorie s lepším technickým stavem, než je realita. V tomto případě  

hodnocenému úseku může pomoct např.  kritérium kvalita vody (ze sekundárního průzkumu),  

kde voda bude ve vápenato-uličitanové rovnováze a nebude mít agresivní účinky na potrubí. Ve  

výpočtu multikriteriálního rozhodování budou technický stav trubního úseku a teoretická  

zbytková životnost nadhodnoceny. 

 I přes tuto oscilaci výsledků, bude metodika poskytovat nejlepší výstupy, pokud  

uživatel zadá všechny požadované vstupní údaje, tzn. bude mít proveden primární a sekundární  

průzkum. 

 Z modelových příkladů 5.7 a popisu výše je zřejmé, že technický stav trubního  

úseku z šedé litiny bude oscilovat v kategoriích KTS2, KTS3 a KTS4, viz kap. 5.5.  Nižší nebo 

vyšší kategorie technického stavu trubního úseku (KTS1 a KTS5) se budou vyskytovat 

v menším zastoupení.  

 

5.9  POROVNÁNÍ VÝSTUPŮ Z NAVRŽENÉ METODIKY S VÝSTUPY ZE 

 STŘEDNĚDOBÝCH  PLÁNŮ OBNOVY  

  

 Pro porovnání výstupů z metodiky a ze SDP byly vybrány střednědobé plány  

obnovy od provozovatelů Ostravských vodáren a kanalizací, a.s. a Brněnských vodáren a  
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kanalizací, a.s. [13, 6]. 

 

5.9.1 OVAK, a.s. 
 
Dle OVAK, a.s. [13] jsou pro vstupy do střednědobých plánů sanací (SDP) specifikována  tato  

kritéria: 

• Technický stav, který zohledňuje fyzický stav potrubí. 

• Závažnost poruch, zohledňující dopady případných poruch a odstávek potrubí. 

• Kvalita vody, zohledující předpokládaný vliv navrhovaného úseku na kvalitu vody 

(jak v úseku samotném, tak v okolní oblasti). 

• Povrchy, zohledňující vliv povrchů na provádění rekonstrukce.  

• Priorita stavby pro koordinaci 

Kritérium vyjadřuje komplexně naléhavost realizace stavby a přebírá se jako 

kritérium podporující nebo zlehčující potencionálně koordinovanou stavbu 

kanalizace. Jedná o shrnutí předchozích kritérií. 

 

 Všechna kritéria jsou hodnocena bodovým ohodnocením (1 – 4), kde vyšší  

hodnocení znamená horší technický stav trub, větší závažnost poruch, agresivní vodu             

v potrubí, nebo potrubí umístěné ve snadno dostupné oblasti. Toto bodové ohodnocení se  

znásobí vahami pro výpočet celkového bodového skóre. Pro rekonstrukci úseku se uvažuje  

velikost celkového bodového skóre nad 200 s ohledem na finanční prostředky a na koordinaci  

potrubí. Čím je vyšší bodové skóre, tím víc je úsek vhodný k sanaci. V tab. 69 a 70 je uvedeno  

porovnání výstupů z metodiky s výstupy ze SDP  OVAK, a.s. Pro porovnání byla použita  

vstupní data vodovodní  sítě města Ostravy.  
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Tab. 69 – Přehled společných vstupů do metodiky a do  SDP OVAK, a.s. pro úseky 1-16. Data jsou převzata 

z vodovodní sítě města Ostravy [13]. 

úsek 

č. 

DN  Délka 

 

rok 

pokládky 

počet 

poruch 

hydrostat. 

tlak  

ztráty 

v MZ 

[-] [mm] [m] [-] [-] [MPa] [m 3km-1den-1] 

1. 100 300 1959 7 0,37 8,5 

2. 100 668 1969 8 0,9 30 

3. 125 778 1966 11 0,47 22 

4. 100 50 1959 2 0,37 8,5 

5. 100 414 1968 9 0,65 18,5 

6. 100 321 1960 8 0,29 5,8 

7. 100 375 1930 2 0,40 3,8 

8. 100 68 1969 5 0,81 30 

9. 125 800 1952 10 0,36 22 

10. 100 284 1969 15 1,02 30 

11. 150 1167 1970 12 0,69 17 

12. 100 535 1930 5 0,26 17 

13. 150 362 1968 3 0,60 42 

14. 100 153 1969 3 0,90 30 

15. 100 379 1959 5 0,37 8,5 

16. 100 887 1959 12 0,37 8,5 

 

 

Tab. 70 – Přehled společného vstupu a výstupů z metodiky a ze  SDP OVAK, a.s. pro úseky 1-16. Data jsou 

převzata z vodovodní sítě města Ostravy [13]. 

úsek 

č. 

vliv dopravy bodové 

skóre (hodnocení 

OVAK) 

KTS, popis TSTU 

(hodnocení metodiky) 

TŽTU (min. – max.) 

(hodnocení metodiky) 

[-] [-] [-]  [-]  [let] 

1. nevýrazný 265 KTS3 30-43 

2. žádný 340 KTS3 26-37 

3. mírný 285 KTS3 30-43 
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4. nevýrazný 290 KTS3 31-45 

5. mírný 285 KTS3 25-36 

6. mírný 270 KTS3 30-42 

7. (-) 255 KTS3 27-39 

8. mírný 290 KTS4 19-27 

9. mírný 225 KTS3 31-44 

10. nevýrazný 320 KTS4 17-25 

11. střední  265 KTS3 28-39 

12. mírný 260 KTS3 26-37 

13. mírný 230 KTS3 31-44 

14. žádný 290 KTS3 26-37 

15. nevýrazný 260 KTS3 32-46 

16. nevýrazný 290 KTS3 31-45 

 

Porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a.s. 

  

 Do metodiky jsem zadal vstupní údaje k vybraným 16-ti vodovodním úsekům  

města Ostravy. I když  navržená metodika pracuje s větším množstvím vstupních údajů, pro  

výpočet teoretické zbytkové životnosti jsem počítal pouze se vstupními údaji, které mi dodal  

provozovatel OVAK , a.s. Tyto údaje jsou zobrazeny v tab. 42 a 43. Při porovnání teoretické  

zbytkové životnosti a bodového skóre od OVAK, a.s. je možné sledovat jistou korelaci.  

Na obr. 46 je vykreslena závislost teoretické životnosti (%)  trubního úseku na bodovém skóre,  

které uvádí OVAK, a.s. Pro zpracování grafu bylo použito celkem 16 hodnocených úseků.  

 Jelikož metodika nepočítá s kritériem „priorita stavby pro koordinaci“, tak toto kritérium není 

uvažováno do výpočtu bodového skóre při porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a.s. 

Bodové skóre je vypočteno s přepočtenými vahami, které jsou změněny z důvodu snížení 

váhového ohodnocení o 15% (což je ohodnocení kritéria „priorita stavby pro koordinaci“).  
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Graf závislosti vypo čtené životnosti (z metodiky) na výstupu ze 
SDP OVAK, a.s.
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Obr. 46 – Náhled na graf závislosti teoretické zbytkové životnosti trubního úseku na bodové skóre z SDP 

OVAK, a.s [13]. 

 V případě, že by metodika a SDP  OVAK, a.s poskytovaly stejné výstupy, rozptyl 

bodů v grafu by byl minimální a body by tvořily klesající přímku. Sestrojenými body je 

proložená trendová spojnice s uvedením rovnice regrese (y) a rovnice spolehlivosti (R2). 

Trendová spojnice  zobrazuje, jakých hodnot by v ideálním případě měla dosahovat teoretická 

zbytková životnost nebo bodové skóre. V mém případě jsou viditelné rozdíly výsledků, které 

jsou dány: 

- rozdílným návrhem funkce metodiky a SDP; 

- malým množstvím zadaných vstupních dat do metodiky a do SDP; 

metodika podporuje větší množství vstupních dat; 

- rozdílným lidským faktorem při kalibraci váhového ohodnocení metodiky a 

při kalibraci vah k určení bodového skóre z SDP; 

- nízkým počtem hodnocených úseků. 

Při celkovém porovnání výstupů z metodiky a ze SDP je zřejmé, že čím je vyšší hodnota  

bodového skóre SDP, tím víc klesá teoretická zbytková životnost trubního úseku, tzn. úsek je  

vhodný k sanaci. 
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5.9.2 BVK, a.s. 
 

 Podle BVK, a.s. [6] se používají pro tvorbu střednědobých plánů 2 základní kritéria.  

Jde o stáří potrubí a poruchovost. Střednědobé plány jsou připravovány na 5 let. Trubní úseky  

jsou zařazovány do plánu sanací podle tzv. stavu trub.  Stav je ohodnocen diskrétní hodnotou  

v intervalu (1 – 5). Ohodnocení trubních úseků záleží na poměru stáří a životnosti potrubí a na  

poruchovosti.  Vysoké hodnoty označují vysoké stáří s poruchovostí a nutností úsek  

rekonstruovat. Čím je vyšší ohodnocení stavu trub, tím dříve je nutná jeho rekonstrukce. Jednou  

z rozhodujících kritérií je i koordinace, tj. potřeba rekonstrukce kanalizace, jiných inženýrských  

sítí nebo komunikace v ulici. V tab. 71 a 72 je uvedeno porovnání výstupů z metodiky a ze SDP  

BVK, a.s. Pro porovnání byla použita vstupní data vodovodní  sítě města Brna.  

 

Tab. 71 – Přehled společných vstupů do metodiky a do  SDP BVK, a.s. pro úseky 1-27. Data jsou převzata 

z vodovodní sítě města Brna [6]. 

úsek  DN  délka 

 

rok pokládky 

 

počet poruch 

[-] [mm] [m] [-] [-] 

1. 100 383 1932 3 

2. 150 1054 1927 8 

3. 150 104 1947 1 

4. 150 120 1969 1 

5. 80 36 1937 1 

6. 100 92 1926 1 

7. 100 500 1927 3 

8. 100 691 1924 1 

9. 100 205 1924 8 

10. 80 110 1927 0 

11. 80 85 1925 0 

12. 150 200 1903 0 

13. 100 77 1927 0 

14. 80 237 1922 1 

15. 100 22 1967 0 
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16. 80 125 1974 1 

17. 150 365 1930 2 

18. 150 66 1974 0 

19. 80 453 1925 9 

20. 80 132 1968 1 

21. 150 82 1984 0 

22. 150 339 1930 3 

23. 250 348 1930 4 

24. 100 93 1930 1 

25. 100 110 1981 2 

26. 100 55 1982 1 

27. 150 195 1975 0 

 

Tab. 72 – Přehled společných výstupů z metodiky ze  SDP BVK, a.s. pro úseky 1-27. Data jsou převzata 

z vodovodní sítě města Brna [6]. 

úsek stav 

(hodnocení BVK) 

KTS, popis TSTU 

(hodnocení metodiky) 

TŽTU (min. – max.) 

(hodnocení metodiky) 

[-] [-]  [-]  [let] 

1. 2 KTS3 28-40 

2. 2 KTS3 27-39 

3. 1 KTS2 35-50 

4. 1 KTS2 36-52 

5. 5 KTS3 26-37 

6. 2 KTS3 27-38 

7. 2 KTS3 27-38 

8. 2 KTS3 27-39 

9. 5 KTS4 22-32 

10. 2 KTS3 27-39 

11. 2 KTS3 27-39 

12. 2 KTS3 29-41 

13. 2 KTS3 28-40 
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14. 2 KTS3 26-38 

15. 1 KTS2 37-53 

16. 1 KTS2 37-53 

17. 2 KTS2 36-52 

18. 1 KTS2 40-57 

19. 5 KTS3 24-34 

20. 4 KTS2 35-50 

21. 1 KTS2 41-59 

22. 2 KTS3 27-39 

23. 5 KTS3 25-36 

24. 2 KTS3 27-38 

25. 3 KTS2 35-49 

26. 3 KTS2 36-52 

27. 1 KTS2 40-57 

 

 

Porovnání výstupů z metodiky a ze SDP BVK, a.s. 

  

 K posouzení závislosti výstupů z metodiky a ze SDP  BVK, a.s. jsem provedl stejné 

porovnání výstupů jako v případě SDP  OVAK, a.s. Jelikož pro vstupy do SDP BVK, a.s. se 

používá pouze stáří trub a poruchovost, výstup z metodiky bude zkreslený z důvodů 

nedostatečného množství vstupů. I přesto lze ve vypočtené teoretické zbytkové životnosti  

(z metodiky) a ve „stavu“ (dle SDP BVK, a.s.) najít korelaci. Na obr. 47 je vykreslena závislost 

teoretické zbytkové životnosti trubního úseku na „stavu“, který uvádí BVK, a.s. Pro zpracování 

grafu bylo použito celkem 27 hodnocených úseků. Vstupní údaje jsou uvedeny v tab. 65.  

 Stejně jako v případě porovnání výstupů z metodiky s výstupy ze SDP OVAK, a.s.  

se i v tomto porovnání neuvažuje s kritériem koordinace, jelikož není v metodice zastoupeno. 

Stav trub je určen na základě stáří potrubí a poruchovosti. 
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Graf závislosti vypo čtené životnosti (z metodiky) na výstupu ze 
SDP BVK, a.s.
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Obr. 47 – Náhled na graf závislosti teoretické zbytkové životnosti trubního úseku na bodové skóre z SDP 

BVK, a.s [6]. 

 

 V případě, že by metodika a SDP BVK, a.s. poskytovaly stejné výstupy, rozptyl 

bodů v grafu na ose y by byl minimální a graf by tvořilo pouze 5 klesajících bodů.  

Sestrojenými body je proložená trendová spojnice s uvedením rovnice regrese (y) a rovnice 

spolehlivosti (R2). Trendová spojnice  zobrazuje, jakých hodnot by v ideálním případě měla 

dosahovat teoretická životnost, nebo hodnota stavu trub. 

 V tomto případě jsou viditelné rozdíly výsledků, které jsou dány: 

- rozdílným návrhem funkce metodiky a SDP; 

- celočíselným ohodnocením „stavu trub“ v SDP s nízkým bodovým 

zastoupením; 

- velmi malým množstvím zadaných vstupních dat do metodiky a do SDP; 

metodika podporuje větší množství vstupních dat; dochází ke zkreslení 

výstupů z metodiky; 

- rozdílným lidským faktorem při kalibraci váhového ohodnocení metodiky a 

při tvorbě „stavu“ z SDP; 

- nízkým počtem hodnocených úseků. 
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Porovnání váh. ohodnocení metodiky, střednědobých plánů obnovy OVAK, a.s. a BVK, a.s. 

  

 V tab. 73 a 74 je uveden přehled kritérií a jejich váhového ohodnocení z metodiky a 

ze SDP OVAK, a.s. a SDP BVK, a.s. Modrou barvou jsou označena shodná kritéria metodiky a 

SDP. 

 

Tab. 73 – Přehled kritérií z metodiky a jejich váhových ohodnocení dle mého návrhu, modrou kurzívou jsou 

označena stejná kritéria u metodiky a u SDP OVAK, a.s. 

Popis kritéria Váhové ohodnocení 

Četnost poruch na vodovodní síti 0,123 

Závažnost poruch na vodovodní síti  0,092 

Vliv dopravy 0,051 

Technologie výroby trub 0,097 

Kvalita vnějších povlaků 0,051 

Kvalita vnějších povlaků 0,092 

Kvalita práce pokládky a trubních spojů 0,041 

Funkce závislosti poruchovosti na stáří potrubí 0,103 

Funkce závislosti poruchovosti na tlaku v potrubí 0,103 

Funkce závislosti poruchovosti na jmenovité 

světlosti potrubí 

0,041 

Saturační index  0,051 

Doba zdržení, minimální rychlost 0,041 

Ztráty vody na monitorovací zónu  0,062 

 

Tab. 74 – Přehled kritérií OVAK, a.s. a BVK, a.s. spolu s  jejich váhovým ohodnocením [13, 6]. 

OVAK, a.s. BVK, a.s. 

Popis kritéria Váhové ohodnocení Popis kritéria Váhové ohodnocení 

Četnost poruch 0,15 Stáří 0,33 

Technický stav 0,15 Počet poruch 0,33 

Závažnost poruch 0,20 Priorita koordinace 0,33 

Kvalita vody 0,05 
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Ztráty vody 0,05 

Povrchy 0,25 

Priorita stavby 0,15 

 

 

Zhodnocení 

 Při celkovém porovnání výstupů z metodiky a ze SDP OVAK, a.s. je zřejmé, že čím  

má hodnocený úsek větší hodnotu bodového skóre SDP, tím víc se dle metodiky snižuje  

technický stav trubního úseku a klesá teoretická zbytková životnost trubního úseku, a tím víc je  

úsek vhodný k sanaci. Při celkovém porovnání  metodiky a SDP BVK, a.s. je zřejmé, že čím má 

hodnocený úsek větší hodnotu „stavu“ z  SDP, tím víc se dle metodiky snižuje technický stav 

trubního úseku klesá teoretická zbytková životnost trubního úseku, a tím víc je úsek vhodný 

k sanaci. Jelikož má metodika SDP OVAK, a.s. a SDP BVK, a.s. navržená různá kritéria (pouze 

částečně se shoduje SDP OVAK, a.s. s metodikou), není možné udělat přesnější porovnání 

výsledků. Porovnání by bylo možné tím způsobem, že by se do metodiky použilo váhové 

ohodnocení SDP BVK, a.s. a OVAK, a.s. I přesto, dle obr. 46 a 47, výsledky porovnání  

výstupů z metodiky se SDP prokázaly funkčnost navržené metodiky. 

 

 

6  ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ROZVOJ 
 
 
 Předložená dizertační práce vychází z potřeb praxe a poskytuje technickou 

analýzu trubního materiálu z šedé litiny během nejdelšího období pokládky trub, tj. od 

roku 1890 - 1994. Kromě rešeršního popisu používaných trubních materiálů (v minulosti a 

současnosti), je zde zpracován přehled technických parametrů jednotlivých vývojových řad 

trubního materiálu z šedé litiny, které se vyráběly v období od roku 1890 do roku 1994.  

 Na základě rešerše a nejnovějších poznatků z dané problematiky je vypracována 

metodika (pracující s multikriteriálním rozhodováním) k určování technického stavu trubního 

úseku ze šedé litiny a k odhadu teoretické zbytkové životnosti trubního úseku ze šedé litiny. 

Metodika je zpracovaná do softwarové aplikace „SA Kozel 1.0“.  Funkčnost a použitelnost 

metodiky byla ověřena porovnáním výstupů z metodiky s výstupy ze střednědobých plánů 

obnovy vodovodů od provozovatelů BVK, a.s. a OVAK, a.s.  
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Navržená metodika je dvoustupňová, tzn. pracuje a vyhodnocuje data z primárního a ze  

sekundárního průzkumu. Primární průzkum vychází z dat, které bývají dostupné a jsou  

archivovány na vodárnách. Podklady k návrhu jednotlivých kritérií byly poskytnuty  

od BVK, a.s., OVAK, a.s. a z poruchovosti německé vodovodní sítě. Metodika je podpůrným  

prostředkem pro zpracování plánů obnovy vodovodů. Navržená metodika a její aplikace má  

formu vzorového příkladu, jak lze k problému přistupovat. Každý provozovatel si na základě  

dat nadefinuje vlastní kritéria, která si nakalibruje dle doporučení v kap. 5.3.  

 

6.1  PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR A PRAXI 

 

 Navržená metodika je určena provozovatelům a vlastníkům vodovodních sítí jako 

podpůrný prostředek při zpracování plánů obnovy vodovodů, určující, která část vodovodní sítě 

je vhodná k sanaci a která ne.  

 Přínos pro vědní obor vidím především v návrhu 13 kritérií, které jsou používány 

v metodice. Uvedených 13 kriterií pro hodnocení technického stavu trubního úseku a k odhadu  

teoretické zbytkové životnosti trubního úseku především zohledňuje vstupní údaje sledované 

provozovateli. Výstupy z kritérií pro výpočet multikriteriální funkce jsou na sobě nezávislé. 

Zakomponování 13ti nezávislých kritérií do metodiky umožňuje zpřesnění výstupů a možnost 

zohlednit různé charakterové vlastnosti trubního materiálu. 

 Jako další vědní přínos vidím v kvantifikaci a popisu jednotlivých kriterií a 

v otestování metodiky na reálných datech od provozovatelů vodovodních sítí města Brna a 

Ostravy. 

 

6.2  VYTYČENÍ DALŠÍCH SMĚRŮ VÝZKUMU 

 

 Další výzkum v oblasti technické analýzy životnosti trubního materiálu ze šedé  

litiny by měl směřovat k větší a hlubší analýze, která je však závislá na množství a kvalitě 

vstupních dat. Současný problém je dán především tím, že i když vodárny evidují velké 

množství údajů, pouze určité procento z nich je využitelné pro technickou analýzu trubního 

materiálu. Nedostatečná je především podrobná evidence poruchovosti s uvedením příčiny 

poruchy pro jednotlivý trubní materiál. Na základě poruchovosti všech vývojových řad trub ze 
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šedé litiny by bylo vhodné zpracovat porovnání a ohodnocení jakosti trub pro jednotlivé roky 

pokládky. V disertaci je toto ohodnocení kritérií (velikost diskrétních hodnot v kap 5.3.4) 

provedeno pouze pro časové dekády, a to na základě normové jakosti trub pro jednotlivé 

vývojové etapy a k ní příslušné poruchovosti. V případě, že jsou k dispozici zdroje dat ze 

sekundárního průzkumu, je možné jakost trub upřesnit expertním odhadem vizuálního stavu 

trouby nebo trubky. Z jeho náročnosti je zřejmé, že sekundární průzkum bude prováděn v 

minimální míře. Mezi další prioritní data ke sledování patří hydrodynamika tlaků v potrubí. 

Tento údaj je velmi důležitý pro vznik poruch a má velkou vazbu na celkovou životnost 

vodovodní sítě. V metodice se toto kritérium nepoužívá, jelikož není u provozovatelů 

sledováno. Metodika pracuje pouze s hydrostatickým tlakem vody v potrubí, který není pro 

funkci metodiky nezbytný. Pro minimalizaci sekundárních průzkumů by bylo vhodné mít 

přesný přehled o použitých ochranných povlacích (vnitřních i vnějších), informace o zesílených 

ochranách proti bludným proudům ap.  Analyzovaná vodovodní síť by pro výpočet technického 

stavu trubního úseku a k odhadu teoretické zbytkové životnosti trubního úseku měla mít 

zpracovanou hydraulickou analýzu, sloužící pro zpřesnění míst se stagnací vody, nebo naopak 

míst, kde je potrubí poddimenzováno a voda proudí velkou rychlostí (s velkými tlakovými 

ztrátami). Vodárny by měly evidovat množinu trubních úseků v clusterech, kde bude zjistitelné, 

jak velké jsou ztráty vody ve vodovodní síti a kde  je a jak je velká dynamika silniční dopravy 

(v případě, že je posuzovaný trubní úsek pod komunikací). Podrobnější archivace výše 

zmiňovaných dat spolu s úpravou navržené metodiky by posloužila ke znatelnému zpřesnění 

výstupů. Jako další z parametrů bych provozovatelům navrhoval sledovat „jakost vody“, a to 

konkrétně c(Ca2+) a KNK4,5. Jedná se o důležité vstupní údaje do metodiky, které mohou mít 

v lokalitách se stagnací vody nezanedbatelný vliv na tvorbu inkrustů v potrubí. 

 

6.3  DOPORUČENÍ PRO VLASTNÍKY A PROVOZOVATE VOD. SÍTÍ 

 

Doporučuji, aby provozovatelé sledovali a archivovali níže uvedené údaje: 

 Přesnou specifikaci trubního materiálu, tj. druh trubního materiálu, pevnostní třídy,  

způsob spojování, tlakovou řadu trub, typy vnějších a vnitřních povlaků. V současnosti je  

prakticky nemožné přesně určit typ trub u starých řadů. Typ trub je dohledatelný jen dle roku  

pokládky. Tyto údaje jsou klíčové pro predikování životnosti a poruchovosti trubního materiálu. 

 Zpracování hydrodynamického měření tlaků vody v potrubí během 24 hod. Určení  
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tlakových špiček spolu s jejich četností během dne. Tyto údaje v současnosti provozovatelé  

standardně neměří. Provozovatel OVAK, a.s. disponuje jen hodnotami hydrostatického tlaku  

vody v potrubí. Hydrodynamické měření tlaků by zásadním způsobem posloužilo ke zpřesnění  

výstupů z metodiky. 

 

Jelikož se jedná o údaje, které nejsou běžně u provozovatelů dostupné, tak nebyly zapracovány  

do návrhu metodiky. V případě dostupnosti výše uvedených dat by bylo nutné metodiku  

upravit. 

 

Pro evidenci poruch bych doporučil používat níže uvedenou strukturu dat: 

- datum vzniku poruchy; 

- trubní materiál, na kterém vznikla porucha (stáří trubního úseku,  jmenovitá světlost 

a jmenovitý tlak); 

- typ vnějších a vnitřních ochranných povlaků 

- typ poruchy (díra, lom, trhlina ap.); 

- rozsah (velikost) poruchy (klasifikace dle provozovatele – pomocí bodového 

hodnocení slovně apod. ); 

- předpokládaná příčina poruchy; 

- průběh hydrodynamického tlaku v trubním úseku za 24 hodin; 

- grafická evidence poruch – zapracování poruch do topologie vodovodní sítě (GIS), 

nebo alespoň popis poruchy pomocí staničení na trubním úseku.  

 

Na obr. 48 je zobrazen výřez  topologií vodovodní sítě (z GISu) spolu s návrhem evidence  

poruch. Každá porucha, která vznikne, by byla do GISu zaznamenána. Z této grafické evidence  

by bylo (kromě specifikace poruchy) viditelné, v jaké vzdálenosti od sebe poruchy vznikají a  

v jakém časovém sledu. Kromě tohoto záznamu by měl provozovatel zpracovanou přesnou  

materiálovou specifikaci všech trubních úseků. 
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Obr. 48 – Náhled na topologii vodovodní sítě spolu s návrhem evidence poruch. Červená hvězda symbolizuje 

poruchu v náhledu, modrá hvězda symbolizuje, že na trubním úseku již byly další 2 poruchy. Červený kroužek 

symbolizuje ikonku pro rozkliknutí – průběh hydrodynamického tlaku za 24hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Datum poruchy:7.10.2013 

- Materiál: TL (1995), DN100, 

PN16 

- Druh poruchy: Trhlina 

- Rozsah poruchy: Stupeň č.3 

- Předpokládaná příčina: Vliv 

hydrodynamického tlaku 

- Průběh hydrodynam.tlaku  
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7.2  ČESKÉ A ZAHRANI ČNÍ NORMY (PLATNÉ I NEPLATNÉ) 

 

ČSN 75 5401    Navrhování vodovodního potrubí. 

ČSN EN 545    Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro  

   vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody. 

ČSN EN 805    Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti. 

ČSN 41 1353    Ocel 11 353. 

ČSN 41 1373   Ocel 11 373. 

ČSN 41 1375    Ocel 11 373. 

ČSN 73 0862   Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot. 

ČSN 72 3131   Azbestocementové tlakové rúry a azbestocementové spojky. 

ČSN 01 0606    Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných  

   ukazatelů spolehlivosti.  

ČSN ISO 8044   Koroze kovů a slitin – základní termíny a definice 

ČSN 75 7111    Jakost vod, Pitná voda. 

ČSN 13 2000 až ČSN 13 2085  Litinové trouby a tvarovky. 

ČSN 1041     Litinové trouby a tvarovky pro vodovody i plynovody.   

ČSN 1035     Šedá litina. 

Německý normál  V. D. I. a V. G.W. 1882. 

ČSN 13 0054   Pokyny pro povrchovou ochranu potrubí do země vrstvami bitumenu. 

ČSN 13 2011    Litinové trouby a tvarovky. 

ČSN 65 7214   Asfalty pro izolaci trub. 

PCSN 98 - 84    Litinové tlakové trouby a tvarovky, technické podmínky. 

ISO 9002:1994   Quality systems -- Model for quality assurance in production,  

  installation and servicing. 
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ASTM E 632  Standard Practice for Developing Accelerated Tests to Aid.   

  Prediction of the Service Life of Building Components and Materials.    

7.3  PODNIKOVÉ NORMY 

 

KŽ 13 2004 

KŽ 13 2005 

KŽ 13 2007 

KŽ 13 2008 

 

7.4  ZÁKONY A VYHLÁŠKY 

 

č.258/2000 Sb.  O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

č.409/2005 Sb.  O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku  

   s vodou a na úpravu vody 

č. 252/2004 Sb.  O požadavcích na pitnou a teplou vodu. 

 

7.5  SEZNAM ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 
DN   Jmenovitá světlost 

PN   Jmenovitý tlak 

SN   Jmenovitá tuhost 

SDR   Standardní rozměrový poměr 

PUR   Polyuretan 

PE 80   Polyethylen pevnostní třídy 8,0 MPa 

PE 100   Polyethylen pevnostní třídy 10,0 MPa 

PVC-U   Neměkčený polyvinylchlorid   

MO-PVC   Molekulárně orientovaný polyvinylchlorid 

PVC – NIBCo 

PE-Xa.   Síťovaný polyethylen 

LDPE   Nízkohustotní polyethylen 

HDPE   Vysokohustotní polyethylen 
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IWSA 

Relining   Zatažení nového trubního profilu do poškozeného potrubí (sanace) 

Stacionární jámové odlévání 

   Ruční způsob výroby potrubí ze šedé litiny používaný do r. 1910 

Karusel   Ruční způsob výroby potrubí ze šedé litiny používaný do r. 1930 

Mono cast   Poloautomatický způsob výroby potrubí ze šedé litiny používaný do  

  roku 1960 

Wett-spray   Automatický způsob výroby potrubí ze šedé litiny používaný do  

   roku 1994 

LKD   Typ pružného spoje, který byl nástupcem po temovaných spojích 

SKD   Alternativa spoje LKD – rozdíl je ve tvaru těsnícího prvku (gumového

  kroužku) 

AZ-IT 70   Asfalt zvláštní pro izolaci trub 

AZ-IT 105   Asfalt zvláštní pro izolaci trub 

AL-IT   Asfaltový lak pro izolaci trub 

SUPSYS   Expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí 

FMEA   Failure Mode and Effects Analysis - analýza možného výskytu a vlivu 

  vad 

RanNET   Softwarová aplikace na odhad celkové spolehlivosti vodovodní sítě 

CARE-W   Computer Aided Rehabilitation for Water Network – plánování sanací 

  vodovodních sítí pomocí počítače 

ARP   Výpočetní modul pro krátkodobé plánování (projekt CARE-W) 
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