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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  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. 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. 

 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. 3.6) pro  

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 
 

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.  
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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. 

 
 

3  SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 
     

3.1 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. 
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3.2 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  

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. 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. 

 

3.3  PŘEHLED HODNOCENÝCH PARAMETRŮ TRUBNÍHO MATERIÁLU 

 ZE ŠEDÉ LITINY 

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

TRUB [8], 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. 

 

Jedná se o parametry: Způsob odlévání; minimální pevnost v tahu, tvrdost; minimální vnější  

povlaky; minimální vnitřní povlaky; minimální zkoušky vodotěsnosti; druhy hrdlových spojů; 

poruchovost. 

V níže uvedených tab. 1 a tab. 2 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.  
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Tab. 1 - Technologický popis hodnocených parametrů u litinových trub  [21, 22, 23, 24]. 

Období Způsob odlévání 
 

Minimální 
pevnost v tahu, 
tvrdost 

Minimální vn ější 
povlak  

Minimální vnit řní 
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 
 

 
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 
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Tab. 2- 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  

 

3.4. 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  
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trubních materiálů. Celá navržená metodika je vztažena k datům k roku 1998, protože k tomuto  

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 kap. 3.3. 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. 3.  

 

3.5 TYPY PORUCH 
 

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

sítích jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, viz tab. 3: 

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

 2. Poruchy šoupátek 

 3. Poruchy hydrantů 

 4. Poruchy přípojek 

 5. Poruchy armatur přípojek 

 6. Poruchy ostatní  

 7. Poruchy propadlin. 

 

Tab. 3 – Typy poruch v podkladech BVK, a.s. [18]. 
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3.6  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 

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 
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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. 

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. 

  

3.7  KRITICKÉ ZHODNOCENÍ DOSTUPNÝCH PODKLAD Ů A ZÁVĚRY 

 

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

a)  kritické zhodnocení dat od provozovatelů vodovodních sítí po analýze 

b)  kritické zhodnocení současného přístupu k posuzování poruchovosti a 

 spolehlivosti vodovodních sítí  

c)  zdůvodnění navržené metodiky 
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d)  závěry a doporučení  (jsou uvedeny v dizertaci na základě podrobnějšího 

popisu Ad a)  

 

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: 

 - poruchovost trubního materiálu z šedé litiny; 

 - výrobní podklady pro jednotlivé časové etapy výroby trub z šedé litiny; 

 - podrobný popis položených trub; 

 - příčiny poruch ve vztahu k šedé litině. 

 

Výše uvedené podklady jsou podrobněji popsány v dizertační práci. 

 

Ad b) 

Ve výše uvedené kap. 3.6  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 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  
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otestovat si vodovodní síť na základě vlastní poruchovosti, která bude zpracována do  

metodiky predikující technický stav trubního úseku spolu s životností trubního úseku. Metodika  

by měla pracovat se vstupními údaji, které jsou od provozovatelů dostupné a 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.  

 

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  

aplikace „SA – Kozel 1.0“ (viz kap. 5.8). Výpočet technického stavu 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 dizertace); 

- 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 
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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 

 

 

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. 5.9. 

5.2  ROZDĚLENÍ KRITÉRIÍ PRO MULTIKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 

 

Jednotlivá kritéria jsou pro multikriteriální rozhodování podrobně rozepsána v dizertaci.  

V tab. 4 je uvedeno rozdělení kritérií pro multikriteriální rozhodování. Kritéria jsou rozdělena  

podle formy výpočtu a podle průzkumu. 
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Tab. 4 – 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. 5. 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. 5.  

 

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. 6. 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.  

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. 6. 
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Tab. 5 – 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 

 

Tab. 6 – 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 
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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. 1. Ve schématu  

je barevně označeno, který průzkum má vazbu na které kritérium. Kritéria primárního  

průzkumu jsou odlišeny světlým barevným odstínem, kritéria sekundárního průzkumu jsou 

odlišeny tmavým barevným odstínem. Kritéria K5, K6, K7, K15 jsou ovlivněna oběma  

druhy průzkumů. 
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Obr. 1 – Základní výpočtové schéma technického stavu trubního úseku a teoretické zbytkové životnosti 

trubního úseku 
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5.3  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 

 - 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 zde 5 možností nastavení intervalu. 
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- 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 

  

- 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.

  

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 %. 

 - Kvalita vnitřních povlaků v %. 

 - Kvalita pokládky a trubních spojů v %. 
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5.4  MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ DAT PRO SPRÁVNOU FUNKCI MET ODIKY 

 

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 viz kap. 5.9 a města Ostravy (v dizertaci).  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. 

 

5.5  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. Navržená kritéria 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. Detailní přehled jednotlivých kritérií je uveden v dizertaci. 

 

5.6   NORMOVÁNÍ KRITÉRIÍ, VÁŽENÍ  

  

 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.  
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5.6.1 NASTAVENÍ VAH 
 

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]. 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 Pro  

porovnání výstupů z modelu jsem v dizertaci uvedl i zpracovanou metodu pořadí [47] a metodu  

postupného rozvrhu vah [47]. V tab. 7 je náhled na váhové ohodnocení jednotlivých kritérií  

metodou bodovací. 

 

Tab. 7 – Příklad váhového ohodnocení jednotlivých kritérií - metoda bodovací.  
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5.7 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 1.0. Týká se to kritérií: 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K11, K12, K13, K14.  

 

)14......21(1 1421 wKKiwwKwKTSTU i +++−=    (1.0)   

       

Výstupem z rovnice 1.0 je bezrozměrná hodnota určující dle kategorizace (viz tab. 8)  technický 

stav trubního úseku z šedé litiny. 

 

Tab. 8 – 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. 
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5.7.1  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 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]    (2) 

TŽTU max = TSTU  nmax   [rok]    (3) 

 

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]. 

 

5.8  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  
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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  

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. 2. Na obr. 3 a 4 je pohled na vstupní pole do aplikace pro trubní úsek. 

 

  

Obr. 2 – Náhled na zadávací pole „SA – Kozel 1.0“. 
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Obr. 3 – Náhled na vstupní pole pro trubní úsek v „SA – Kozel 1.0“ - 1 část vstupů z primárního průzkumu. 
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Obr. 4 – 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. 5 je pohled do aplikace „SA – Kozel 1.0“ na výstupní pole. 

 

Obr. 5 – Náhled na výstup z „SA – Kozel 1.0 
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5.9  POROVNÁNÍ VÝSTUPŮ Z NAVRŽENÉ METODIKY S VÝSTUPY ZE 

 STŘEDNĚDOBÝCH  PLÁNŮ OBNOVY 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.  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 BVK , a.s. Tyto údaje jsou popsány v dizertaci. Při porovnání teoretické  

zbytkové životnosti a bodového skóre od BVK, a.s., je možné sledovat jistou korelaci viz obr. 6. 

 

Graf závislosti vypo čtené životnosti (z metodiky) na výstupu ze 
SDP BVK, a.s.
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Obr. 6 – Náhled na graf závislosti teoretické životnosti trubního úseku na bodové skóre z SDP BVK, a.s [6]. 
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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.  

  

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 (v dizertaci).  

 

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. 
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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 

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 
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(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  

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. ); 
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- 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. 7 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. 

 

 

 

Obr. 7 – 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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ABSTRACT 

 

The dissertation describes the technical analysis of the pipe material of gray cast iron, which is 

developed on the basis of historical documents and standards. The technical analysis is a  

methodology for determining the technical state and theoretical residual life of the pipe section  

made of cast iron, which is processed into a software application Kozel 1.0. The proposed  

methodology operates on the basis of multi-criteria decision making. For input the data  

methodologies are designed to monitor the operators of water supply networks. The output of  

the methodology is to determine the category of the technical condition of the pipe section and  

time stamp, minimum and maximum residual lifetime analysis pipeline segment. Outputs of the  

methodology are compared with the outputs of medium-term plans of Ostrava and Brno. 

 


