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Tato diplomová práce se zabývá studií obnovy vybrané části vodovodní sítě, 

konkrétně úsekem ocelového vodovodního přiváděcího řadu v blízkosti města 

Velké Meziříčí. V rámci této studie je provedeno zhodnocení současného 

technického stavu potrubí. Následně je proveden návrh renovace pomocí 

vybraných sanačních technologií a obnovy pomocí uložení nového potrubí. V práci 

je také vypracován popis možné náhradní distribuce vody během odstavení 

řešeného úseku včetně matematického modelu. Sanační varianty jsou porovnány 

po technické a ekonomické stránce. Dále také z hlediska hydraulických parametrů, 

a to pomocí softwarové aplikace EPANET 2.0. 

Vodovodní přiváděcí řad, sanace vodovodní sítě, sanační technologie, obnova, 

hydraulický model. 

This diploma thesis deals with the study of the renewal of a selected part of the 

water supply network, specifically a section of the steel water supply line near the 

town of Velké Meziříčí. This study evaluates the current technical condition of the 

pipeline. Renovation is designed by selected rehabilitation technologies and 

renewal with the installation of a new pipeline. The thesis also describes the 

possible substitution of water transport during the shutdown of the part of the 

water supply network, including the mathematical model. Rehabilitation 

technologies are compared technically and economically. Also in terms of hydraulic 

parameters, using the EPANET 2.0 software application. 

Water supply lines, rehabilitation of water supply network, rehabilitation 

technology, renewal, hydraulic model. 
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1  ÚVOD 

Téma této diplomové práce je zvoleno na základě osobního zájmu o problematiku 

týkající se sanace vodovodních sítí, která v rámci udržování funkční vodohospodářské 

infrastruktury hraje důležitou roli. V práci jsou využity získané znalosti ze zpracování 

mé bakalářské práce „Sanace vodovodních sítí a přípojek“. 

Náplní této práce je zpracování studie vybrané části vodovodní sítě v blízkosti Velkého 

Meziříčí. Konkrétně se jedná o část ocelového přiváděcího řadu DN 500 délky 4490 m. 

Na základě poskytnutých informací, kterými jsou například současný stav a stáří 

potrubí, jsou navrženy sanační technologie včetně jejich technicko-ekonomického 

porovnání. 

Hlavními kapitolami studie obnovy jsou průvodní zpráva, technická zpráva 

a hydrotechnické výpočty. Průvodní zpráva obsahuje údaje o zájmovém území včetně 

vstupních podkladů. V technické zprávě jsou uvedeny základní pojmy související se 

sanací vodovodních sítí, obecné popisy vybraných sanačních technologií, jejich aplikace 

na technicky zhodnoceném vodovodním přiváděcím řadu a porovnání z hlediska 

technických parametrů a ceny. V hydrotechnických výpočtech jsou znázorněny 

současný stav sítě a porovnání sanačních metod dle hydraulických parametrů. 

Diplomová práce na žádost provozovatele také nastiňuje problematiku týkající se 

náhradní distribuce pitné vody během odstávky sanovaného úseku. 

Tato studie obnovy by mohla posloužit vlastníkovi a provozovateli vodovodní sítě pro 

výběr vhodné sanační metody. 
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2  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Na základě jednání s pracovníkem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. 

divize Žďár nad Sázavou byla pro účel vypracování diplomové práce vybrána oblast 

části vodovodního přiváděcího řadu v lokalitě mezi vodní nádrží Mostiště a městem 

Velké Meziříčí. 

Provozovatelem vybraného úseku není jeho vlastník Svaz vodovodů a kanalizací 

Žďársko, ale VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad 

Sázavou. 

2.1.1 Údaje o vlastníkovi 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) vznikl jako dobrovolný 

svazek obcí dne 1.4.1993 registrací zakladatelské smlouvy u bývalého Okresního úřadu 

Žďár nad Sázavou. Od 1.1.2003 je SVK Žďársko registrován v registru zájmových 

sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje 

Vysočina. Předmětem činnosti SVK Žďársko je zabezpečení zásobování pitnou vodou, 

odvádění a čištění odpadních vod. Tyto činnosti byly postupně rozšiřovány na 

zdokonalování sítí vodovodů a kanalizací, řešení kvality dodávané pitné vody 

a zabezpečování ochrany životního prostředí. SVK Žďársko má v současné době 

desetičlenné předsednictvo a tříčlennou kontrolní komisi [14]. 

Obchodní jméno:  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Identifikační číslo: 43383513 

Předsedkyně předsednictva: Ing. Dagmar Zvěřinová 

Předseda kontrolní komise: Josef Fabík [15] 

2.1.2  Údaje o provozovateli 

Divize Žďár nad Sázavou je rozlohou největší z divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s. Hlavním předmětem podnikání je výroba a nepřetržitá dodávka 

pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a likvidace kalů. Divize poskytuje služby 
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převážně na území okresu Žďár nad Sázavou majitelům infrastrukturního majetku –

Svazům vodovodů a kanalizací Žďársko a Bohdalov. Na základě smluv poskytuje 

společnost vybrané služby některým obcím, které nejsou členy těchto svazů. Celkem se 

jedná o 93 obcí (s místními částmi 158) z celkového počtu 174 obcí v okresu. 

Základní údaje o společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.: 

Obchodní jméno:  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Právní forma: akciová společnost 

Sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 01 Brno 

Identifikační číslo: 49455842 

Předseda společnosti: Ing. Jindřich Král 

Základní údaje organizační jednotky: 

Název organizační jednotky:  divize Žďár nad Sázavou 

Právní forma: organizační složka společnosti (nezapsaná v obchodním 

rejstříku) 

Sídlo: Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou 

Ředitel divize: Ing. Karel Fuchs [35] 

 

Obr. 2.1 Informační tabulka na vstupní bráně do areálu vodojemu Vídeň 
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2.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pro vypracováni této studie obnovy vodovodního potrubí mi společnost 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou poskytla 

následující podklady: 

• přehlednou situaci stávajícího stavu vodovodní sítě, umístění redukčních ventilů; 

• průtokové schéma SV Žďársko, posouzení normálního stavu Qd roku 2002; 

• korozní průzkum potrubí včetně fotografií; 

• náhled přehledného podélného profilu vodovodního ocelového přiváděcího řadu 

s hodnotami kapacitních průtoků při daném hydrodynamickém tlaku; 

• údaje o plánované rekonstrukci objektů umístěných na přiváděcím řadu. 

Byla oslovena firma Wombat, s.r.o., která mi poskytla k jednotlivým sanačním 

technologiím následující informace: 

• ceny za čištění potrubí;  

• cena za provedení samotné sanace; 

• informace o postupu provádění; 

• časovou náročnost provedení prací; 

• vybrané výhody a nevýhody technologie; 

• orientační životnosti. 

Dále mi společnost Brochier s.r.o. poskytla informace o cenách za jednotlivé činnosti 

při provádění cementačního nástřiku, kterými jsou: 

• cena za mechanické čištění a proplach před cementací; 

• cena kamerových průzkumů; 

• orientační cena za provedení nástřiku; 

• cena za provedení výřezu včetně zpětného zavaření skalpu s obnovou vnější 

izolace potrubí; 

• minimální velikost startovací/cílové jámy; 

• dobu provádění cementace včetně proplachu a desinfekce. 
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2.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

2.3.1 Rozsah řešeného území 

Vybraná lokalita s ocelovým vodovodním potrubím se nachází mezi nádrží Mostiště 

a městem Velké Meziříčí. Konkrétněji na pozemcích katastrálních území Vídeň, 

Martinice u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí a Velké Meziříčí. Polohu 

zájmového území vzhledem k umístění v České republice znázorňuje Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 Poloha zájmového území vzhledem k umístění v ČR [8] 

Část vodovodního přiváděcího řadu, kterým se zabývá tato studie obnovy, leží mezi 

vodojemem Vídeň umístěným v těsné blízkosti obce Vídeň a vodojemem Fajťák II 

u Velkého Meziříčí. Tyto vodojemy nejsou předmětem řešení studie obnovy. Polohu 

vodojemů včetně orientační trasy zájmového vodovodního přiváděcího řadu znázorňuje 

Obr. 2.3. Celková délka obnovované části přiváděcího řadu je 4490 m. Částečně jsou 

popsány i okolní objekty, například vodojemy ve Velkém Meziříčí, které na řešený úsek 

navazují a jsou jim ovlivněny, ale nejsou hlavním předmětem řešení této práce. 
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Obr. 2.3 Umístění vodojemů a orientační trasa části přiváděcího řadu 

2.3.2 Historie 

Historie zásobování města Velké Meziříčí a okolních obcí vodou sahá až do roku 1943, 

kdy město zažádalo o udělení vodoprávního povolení k jímání vody z pramenů pro 

veřejný vodovod. Tyto prameny se nachází v okolí obce Pavlov a Zadní Zhořec asi 12 

km severozápadně od Velkého Meziříčí. V období padesátých a šedesátých let 

minulého století docházelo k budování vodovodní sítě ve velkém rozsahu. K výraznému 

rozšíření vodovodu došlo po vybudování údolní nádrže Mostiště na řece Oslavě, 

úpravny vody Mostiště a dálkového vodovodního přiváděcího řadu Mostiště-Třebíč. 

V současnosti slouží pavlovské prameny pro město pouze jako nouzový zdroj vody [6]. 

2.3.3 Současný stav a popis systému zásobování vodou 

Úsek vodovodního ocelového potrubí DN 500 délky 4490 m, kterým se zabývá tato 

práce je součástí přiváděcího řadu ÚV Mostiště, přes ČS Ovčírna až do města Třebíč.  
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První fází je odebírání surové vody z vodní nádrže Mostiště do úpravny vody Mostiště. 

Vyrobená pitná voda je následně dopravena přiváděcím výtlačným řadem do vodojemu 

Vídeň. Odtud je gravitačně voda distribuována do vodojemu Fajťák II. Na tomto úseku 

se nachází odbočení pro zásobování obcí Vídeň, Martinice a osady Nové Dvory.  

Za vodojemem Fajťák II se nachází odbočení do vodojemu Fajťák I. Za ním je odbočení 

pro hlavní rozváděcí řady Velkého Meziříčí a dalších spotřebišť. Nejvýznamnějším je 

Velká Bíteš, která je zásobována z odbočky v AŠ, kde také dochází k redukci dimenze 

přiváděcího řadu z profilu DN 500 na profil DN 350. Odtud řad pokračuje až k ČS 

Ovčírna směrem k Třebíči. Všechny tyto prvky systému jsou zobrazeny na obrázku 

Obr. 2.5 na konci kapitoly. 

Vodní nádrž Mostiště 

Stavba přehrady na řece Oslavě byla dokončena v roce 1961 a do provozu byla uvedena 

o tři roky později. Hráz je sypaná, kamenitá se štíhlým zemním těsněním ze sprašových 

hlín, které je umístěno na návodní straně a je založeno na skalní podklad injekční 

chodbou. Celkový objem nádrže je 11,937 mil. m3. Kóta koruny hráze je 

479,85 m n. m., šířka 5,80 m, délka 292,00 m a výška hráze nade dnem 28,70 m. Vodní 

nádrž má jednu spodní výpust o průměru 1100 mm a kapacitě při maximální hladině 

18 m3/s. Bezpečností přeliv hráze je dlouhý 55,3 m, je nehrazený a má kapacitu při 

maximální hladině 125,0 m3/s. V tělese hráze je také umístěna elektrárna 

s jednou Kaplanovou turbínou o hltnosti 1,5 m3/s a výkonu 0,4 MW. Vodní nádrž 

Mostiště slouží pro vodárenský odběr, výrobu elektrické energie ve vodní elektrárně, 

snížení povodňových průtoků a zajištění minimálního zůstatkového průtoku [32]. 

Úpravna vody Mostiště 

Úpravna vody je v nepřetržitém provozu od roku 1964. Před rekonstrukcí úprava vody 

spočívala v koagulaci a následné dvoustupňové separaci. Surová voda protékala přes 

kaskády, kde se částečně provzdušnila. Jako koagulant zde byl použit síran železitý, 

který byl dávkován přes hydraulický mísič. Následně šla voda na první separační 

stupeň, který se paralelně skládal s galeriových čiřičů a flotačních jednotek. Poté bylo 

do vody dávkováno vápenné mléko pro alkalizaci. Voda byla filtrována přes pískové 

filtry a byla zdravotně zabezpečena oxidem chloričitým a chlorem. 
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Flotační jednotky zde byly nainstalovány v rámci havarijního opatření. V roce 2005 

musela být vzhledem k výrazným průsakům snížena hladina v nádrží Mostiště a to o 

13,3 m (z 10,3 mil. m3 na cca 2,5 mil. m3). Tato manipulace měla za následek výrazné 

zhoršení jakosti surové vody. Flotace rozpuštěným vzduchem se vzhledem k vysokému 

biologickému oživení jevila jako nejvýhodnější. Flotační separační stupeň pojmul cca 

polovinu maximálního výkonu. Tato technologie byla před havarijním stavem ověřena 

poloprovozními zkouškami.  

Téměř současně, kdy byl zpracováván projekt havarijního opatření, byly zahájeny práce 

na dokumentaci pro územní rozhodnutí pro celkovou rekonstrukci ÚV Mostiště. Bylo 

snahou sladit havarijní opatření tak, aby byla součástí koncepce rekonstrukce úpravny. 

Rekonstrukce technologické linky byla nutná z důvodů její zastaralosti, špatného 

technického stavu, zhoršující se jakosti vody v nádrži a nevyhovujících určitých 

ukazatelů vyrobené vody [10]. 

Rekonstrukce úpravny probíhala za nepřetržitého provozu. Předání dokončeného díla 

proběhlo 30. 4. 2014 a zkušební provoz probíhal od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2015. Dílo bylo 

následně předáno do trvalého provozu po provedení garančních zkoušek a vyhodnocení 

zkušebního provozu [20]. 

V současnosti se technologická linka skládá z následujících částí: 

• provzdušnění vody; 

• koagulace se separací na flotaci a následně pískových filtrech; 

• dávkování ozonu a filtrace přes granulované aktivní uhlí; 

• stabilizace vody (dávkování vápenného hydrátu a oxidu uhličitého); 

• dezinfekce vody (UV záření, oxid chloričitý, chlor); 

• kalové hospodářství (flotace a šnekový lis).  

V současné době má úpravna vody kapacitu 220 l/s, z ní je zásobován skupinový 

vodovod pro oblast Velkého Meziříčí, Velké Bíteše, Olší nad Oslavou, Měřína 

a přiváděcí řady do Žďáru nad Sázavou a Třebíče [14]. 
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Vodovodní potrubí 

Vodovodní přiváděcí řad byl budován v letech 1965–1966 z ocelového potrubí 

DN 500/DN 350. Ocelové potrubí je na konci svojí životnosti, viz Tab. 2.1. Na potrubí 

dochází vlivem koroze k častým poruchám a ve velkém množství obcí způsobuje 

nevyhovující ukazatele kvality vody díky zvýšenému obsahu železa. 

Tab. 2.1 Teoretické životnosti trubních materiálů (upraveno) [29] 

Trubní materiál 
Dolní a horní hranice teoretické 

životnosti [roky]

azbestocement 20 – 35

ocel 25 – 40

plasty 40 – 60

šedá litina 60 – 90

tvárná litina 80 – 110  

S problémem stáří současného potrubí se potýká celé město Velké Meziříčí. Staří 

v závislosti na délce znázorňuje Obr. 2.4. Nevyhovující a poruchové úseky jsou 

v současnosti nahrazovány především tvárnou litinou. 

 

Obr. 2.4 Délka potrubí dle stáří (upraveno) [6] 

Vodojemy 

Nedílnou součástí systému vybrané lokality mimo samotný přiváděcí řad jsou 

vodojemy, které se nacházejí po okraji Velkého Meziříčí a v blízkosti obce Vídeň. Tyto 

vodojemy jsou navzájem propojeny a tvoří jakýsi okruh. To znamená, že akumulace 
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určitého vodojemu nemusí být striktně plněna pouze z jednoho směru, ale může být 

plněna ze směru druhého, avšak s určitým omezením. O přiblížení tohoto tématu více 

v kapitole 3.6 Řešení odstávky sanovaného úseku.  

Ve Velkém Meziříčí se nachází celkem pět akumulačních vodojemů. Vzhledem ke 

složité geomorfologii vytváří tři tlaková pásma: 

• do 400 m n. m. (VDJ Fajťák I, VDJ Nad Čechovými sady); 

• 440–480 m n. m. (VDJ Nad Sýpkami); 

• 480–530 m n. m. (VDJ Tři kříže, VDJ Fajťák II). 

V následující tabulce Tab. 2.2 je uveden přehled vodojemů, které přímo leží na 

dálkovém přiváděcím řadu Mostiště–Třebíč nebo jsou na něj napojeny. Poloha 

vodojemů je znázorněna na obrázku Obr. 2.5. 

Tab. 2.2 Seznam vodojemů (upraveno) [17] 

Název 

vodojemu

Objem 

[m
3
]

MAX. HL. 

[m n. m.]

MIN HL. 

[m n. m.]
Poznámka

Vídeň 2x1000 549,30 543,80
Leží na PŘ*Mostiště-Třebíč, plněn výtlačným 

řadem z ÚV Mostiště

Fajťák II 400 538,65 533,95
Leží na PŘ* Mostiště-Třebíč, plněn gravitačně 

z VDJ Vídeň

Fajťák I 2x250 490,00 486,25

Napojen na PŘ* Mostiště-Třebíč, zásobován 

gravitačně z VDJ Fajťák II, propojen s VDJ Tři 

kříže

Tři kříže 2x100 535,37 531,52
Napojen na PŘ* Mostiště-Třebíč, plněn 

výtlačným řadem z ÚV Mostiště

Nad 

Sýpkami
50 502,60 499,75

Připojen na propojení mezi VDJ Tři kříže s PŘ* 

Mostiště-Třebíč, zásobován z VDJ Tři kříže

Nad 

Čechovými 

sady

2x500 490,00 486,25

Připojen na propojení mezi VDJ Tři kříže s PŘ* 

Mostiště-Třebíč, zásobován z VDJ Tři kříže nebo 

z PŘ* Mostiště-Třebíč, tedy z VDJ Fajťák II
 

*PŘ – přiváděcí řad 

V současné době (předání dokumentace k DUR do 10. 11. 2017) probíhá projekt pod 

názvem „Vodárenská soustava jihozápadní Moravy, zvětšení kapacity vodojemu Tři 



Studie obnovy vybrané části vodovodní sítě  Bc. Marek Skryja 
Diplomová práce 

 

20 

kříže a Fajťák II“ (zhotovuje AQUA PROCON s.r.o.), kde dojde ke zkapacitnění těchto 

vodojemů na objem 2 x 500 m3. Stávající vodojemy budou asanovány a výstavba 

proběhne na pozemcích investora SVK Žďársko nebo Města Velké Meziříčí. 

Tlak ve vodovodní síti vytvářený z akumulačních vodojemů je dále pro některá 

spotřebiště (odbočení) vzhledem k vysokému hydrodynamickému přetlaku snižován 

redukčními ventily na přijatelnou hodnotu. Vysoký tlak vzniká především v údolí 

města, kde protékají řeky Balinka a Oslava. 

 

Obr. 2.5 Poloha prvků součástí popisovaného systému 
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2.4 PŘÍRODNÍ HODNOTY 

2.4.1 Krajinná charakteristika území 

Z hlediska geomorfologického členění náleží řešené území Českomoravské vysočině, 

geomorfologickému celku Křižanovská vysočina a okrsku Velkomeziříčská 

pahorkatina. Velkomeziříčsko má velmi hodnotnou krajinu, na krajinných hodnotách se 

podílí nejenom údolí vodních toků zejména Balinky a Oslavy, ale také členitá 

pahorkatina mimo údolí toků s množstvím krajinné zeleně, remízků a lesů v krajině.  

Krajinu dlouhodobě formovaly erozní procesy. V údolích vodních toků je 

nejhodnotnější území v okolí řeky Balinky nad Velkým Meziříčím (Přírodní park 

Balinské údolí) a dále údolí Oslavy pod Velkým Meziříčím směrem k Náměšti nad 

Oslavou. Na horním toku Oslavy severně od Velkého Meziříčí se nachází vodárenská 

nádrž Mostiště. Přítoky těchto dvou toků tvoří pouze krátká boční údolí. Krajina nad 

údolími toků má odlišný charakter. Toto území tvoří pahorkatinná zemědělská krajina 

tvořená lány polí, zpestřená remízy, selskými lesy a loukami ve sníženinách. Krajinu 

protíná síť polních a lesních cest. Geomorfologická členitost a přítomnost mnoha 

krajinných prvků v podobě remízů, menších enkláv lesů, luk, mezí a cest vytváří 

kvalitní krajinné prostředí s příjemným měřítkem krajiny. Současné využití krajiny je 

téměř výlučně zemědělské s rekreačním využitím. Zejména v blízkosti města jsou 

výrazným prvkem v krajině zahrádkářské kolonie. 

Severně, v těsné blízkosti města prochází řešeným územím těleso dálnice D1. Trasa 

dálnice rozděluje krajinu a výrazně se uplatňuje také v krajinných pohledech. 

V řešeném území v souběhu s dálnicí procházejí také koridory inženýrských sítí 

nadmístního a celostátního významu, které se výrazně uplatňují také v krajině (vedení 

VN, VVN, produktovody, a jiné) 

V blízkosti údolí hlavních toků se reliéf vyznačuje značným výškovým rozdílem 

(výškové rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími částmi města jsou až 100 m). V blízkosti 

města je výraznou přírodní dominantou Fajtův kopec severně od Velkého Meziříčí. 

V jižní části řešeného území je krajina mírněji zvlněna, charakterem navazuje na krajinu 

Přírodního parku Třebíčsko, tj. krajinu s lesíky a remízky na vrších, množstvím krajinné 

zeleně a balvanitými ostrůvky [31]. 
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2.4.2 Geologické a geomorfologické poměry 

Geologické poměry 

Velké Meziříčí se nachází na severním okraji třebíčsko-meziříčského žulového masivu. 

Geologické podloží tvoří ortoruly, biotické ruly migmatity, granity, geomodiliority. 

Místy se vyskytují krystalické vápence, serpentinity a amfibolity. Plochá údolí dnes již 

z větší části zastavěná tvoří málo únosné údolní náplavy s poměrně vysokou spodní 

vodou. Velmi únosný a stabilní podklad tvoří stráně lemující údolní nivy obou toků. 

Geomorfologické poměry 

Provincie   Česká vysočina 

Subprovincie   II-Českomoravská soustava 

Oblast    IIC-Českomoravská vrchovina 

Celek    Křižanovská vrchovina 

Podcelek   IICa5A Bítešská vrchovina 

Okrsek    IICa5A-K Velkomeziříčská pahorkatina [31] 

2.4.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry jsou typické pro celou oblast Vysočiny. Kromě infiltrovaných 

vod v řečišti nedává kompaktní žulový podklad předpoklady pro mocnější zdroje. 

Vydatnost pramenů je malá, kolísavá. 

Klimatické poměry 

Z klimatologického hlediska patří většina řešeného území do mírně teplé oblasti MT 9 

(jižní část) a MT 5 (severní část) [31]. 
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3  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy používané v dopravě vody od zdroje 

k odběrateli, které jsou uvedeny v normě ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – 

Terminologie vodárenství: 

• vodárenská soustava – technicko-plánovací název pro zdroj vody a soustavu 

skupinových vodovodů, případně oblastní vodovod, zpravidla o velké kapacitě, 

zajišťující rozsáhlé uzemní oblasti pitnou vodou; 

• vodovod – soubor objektů a zařízení, zpravidla zahrnující odběrný objekt, 

úpravnu vody, čerpací stanici, vodojemy, vodovodní řady a vodovodní síť, 

zabezpečující zásobování vodou pro různé odběratele; 

• spotřebiště – lokalita (město, obec, sídliště, tlakové pásmo) zásobována vodou; 

• skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům několika 

spotřebišť; 

• oblastní vodovod – skupinový vodovod nebo soustava vodovodů zásobujících 

pitnou vodou zpravidla větší počet spotřebišť na rozsáhlém území; 

• tlakové pásmo – část spotřebiště samostatně zásobována vodou v určitém 

rozmezí přetlaku; 

• vodovodní řad – úsek vodovodního potrubí včetně stavební části objektů určený 

k plnění určité funkce v systému dopravy vody [4]. 

Na obrázku Obr. 3.1 je znázorněna struktura a základní prvky vodovodu. Použité 

značky jsou zakresleny tak, jak je uvedeno v normě ČSN 01 3462 Výkresy 

inženýrských staveb – Výkresy vodovodu. 

Další důležité pojmy jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích): 

• přiváděcí řad – vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty 

vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu), zvláštním 
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typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do 

rozvodné vodovodní sítě; 

• rozvodná vodovodní síť – soustava vodovodních řadů určená pro dodávání vody 

k místům jejího odběru, součástí rozvodné vodovodní sítě jsou hlavní řad 

a rozváděcí řad [33]. 

 

Obr. 3.1 Struktura a základní prvky vodovodu (upraveno) [30] 

Další důležité pojmy související s touto studií obnovy jsou uvedeny v normě 

TNV 75 5405 Sanace vodovodních sítí: 

• sanace – všechna opatření k obnovení nebo zlepšení stávajících vodovodních 

sítí; 

• bezvýkopová technologie, bezrýhová technologie – způsoby sanace nebo uložení 

potrubí v zemi bez použití otevřené výkopové rýhy; 

• renovace – opatření ke zlepšení stávajících funkčních a provozních vlastností 

vodovodů při úplném nebo částečném zachování jejich původní konstrukce; 

• trhání a řezání trub – postup, při kterém se stávající vodovodní trouby uložené 

v zemi dynamicky nebo staticky roztrhají či rozřežou zevnitř, zbytky trub se 

roztlačí do okolní zeminy a do uvolněného prostoru se zatáhnou trouby nové; 

• startovací a cílová šachta – hloubené šachty, které jsou určeny k umístění 

zařízení pro bezvýkopové technologie; 

• startovací rýha – výkop pro navedení rozbíjecího nebo propichovacího kladiva, 

vrtné nebo zaváděcí hlavy nebo pro manipulaci s chráničkou a vodovodním 

potrubím; 
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• cílová rýha – výkop k vyjmutí rozbíjecího nebo propichovacího kladiva nebo pro 

demontáž vrtné a montáž rozšiřovací hlavy nebo pro umístění tažného zařízení 

a pro manipulaci s chráničkou a vodovodními troubami; 

• montážní rýha – výkop v místě stávajících nebo projektovaných kolen, oblouků, 

T-kusů, hydrantů a armatur na vodovodním potrubí; 

• kontrolní trubka – trubka, sloužící k posouzení průchodnosti a stavu vnitřního 

povrchu potrubí, zejména při sanaci ocelových a litinových vodovodů; 

• úsek potrubí – (dále jen „úsek“): část trasy potrubí vymezená montážními 

rýhami, startovací nebo cílovou rýhou; 

• ochranná koncovka – element ve tvaru trouby s kuželovým rozšířením, sloužící 

k ochraně vodovodního potrubí před poškozením při vtahování nebo vtlačování 

a zamezující vnikání okolní zeminy do potrubí; 

• rozšiřovací hlava – kónicky upravená hlava, sloužící k rozšíření vodícího vrtu 

a k uchycení trouby při vtahování; 

• zaváděcí hlava – kuželová hlava, sloužící k centrálnímu vedení čela trouby, 

k jeho uzavření, popřípadě k upevnění tažného lana; 

• zatahovací síla – síla, kterou je zatěžováno tažné soutyčí nebo tažné lano; na tuto 

sílu musí být dimenzováno strojní zařízení, zatahované trouby a musí ho přenést 

i konstrukce, o kterou se opírá strojní zařízení ve startovací šachtě; 

• tažné lano – ocelové lano, umožňující připojení a vtažení trub; 

• zaváděcí struna – struna, která se nasouvá do sanovaného potrubí v celé délce 

úseku a umožňuje zavedení tažného lana; 

• výstelka – nový vnitřní plášť potrubí, vytvořený různými metodami; 

• vyvložkování – kontinuálními troubami: vyvložkování v délce renovovaného 

úseku souvisle spojenými troubami, u kterých se nemění během instalace 

průměr příčného průřezu; 

• vyvložkování těsně přiléhajícími troubami – vyvložkování kontinuálními 

troubami, u kterých je příčný průřez zmenšen, aby se usnadnila instalace, a po 

instalaci jsou vráceny do původního stavu pro zajištění těsného kontaktu se 

stávajícím potrubím; 

• vyvložkování troubami vytvrzenými na místě – vyvložkování pomocí ohebné 

vložky (rukávce) impregnované reaktoplastem, která po vytvrzení vytvoří troubu 

[27]. 
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3.2 ZHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU POTRUBÍ 

V roce 2014 byl proveden korozní průzkum na úseku mezi VDJ Vídeň a VDJ Fajťák II, 

přesněji 300 m proti směru proudění vody od VDJ Fajťák II, viz Obr. 3.2. Průzkum byl 

objednán provozovatelem VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. Byl 

proveden takzvaný „skalp“ potrubí pod označením K4 a měření tloušťky stěny revizním 

technikem kotlů a tlakových nádob. 

 

Obr. 3.2 Poloha provedeného skalpu potrubí 

Tloušťky stěny na skalpu ocelového potrubí DN 500 byly měřeny ultrazvukovým 

přístrojem Ultrasonic TM-8812. 

Kontrola stavu vnitřního povrchu sestávala z těchto základních činností: 

• vizuální kontroly včetně fotodokumentace stavu povrchu; 

• proměření tloušťky stěny ultrazvukovým přístrojem. 
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Dle vizuální kontroly byla patrná poměrně výrazná vrstva inkrustů v podobě 

vystouplých puchýřů, viz Obr. 3.3. V některých místech tato vrstva dosahovala tloušťky 

až 10 mm. Proměření tloušťky ultrazvukovým přístrojem bylo provedeno rovnoměrně 

po celé ploše výřezu, viz Obr. 3.4. 

  

    Obr. 3.3 Fotografie zainkrustovaného povrchu     Obr. 3.4 Měření tloušťky stěny 

Naměřené hodnoty znázorňuje následující tabulka Tab. 3.1. Nejmenší naměřená 

tloušťka byla 8,7 mm a průměrná hodnota 9,3 mm. 

Tab. 3.1 Naměřené hodnoty tloušťky stěny 

Pořadové 

číslo měření
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tloušťka 

stěny [mm]
9,4 10,0 9,5 9,7 9,3 8,9 9,5 9,4 9,4 8,7 9,4 9,0 9,4 9,2 9,0

 

Vzhledem k překročení teoretické životnosti a k ovlivnění kvality vody díky 

zainkrustovanému vnitřnímu povrchu je důležité se obnovou tohoto úseku zabývat. 

Volba vhodné sanační metody se odvíjí od statické únosnosti (dostatečné tloušťky 

stěny) ocelového potrubí, technických požadavků a ekonomických možností investora. 
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3.3 ROZDĚLENÍ A POPIS NAVRŽENÝCH METOD SANACE 

Pojem sanace v oblasti vodovodů znamená zlepšení vlastností nebo znovuobnovení 

stávajících trubních celků. Tato opatření se dají provádět metodou v otevřeném výkopu 

nebo bezvýkopově, kdy je prováděn menší zásah do stávajícího terénu než u metody 

v otevřeném výkopu. Zemní práce u bezvýkopových technologii jsou prováděny pouze 

při vytváření startovacích, cílových a mezilehlých šachet. 

Sanace se dělí podle rozsahu, respektive náročnosti prováděných prací na: 

• opravu – menší zásahy na sítí, odstranění lokálních závad, například opravnými 

pasy, je prováděná většinou pomocí otevřeného výkopu; 

• renovaci – rozsáhlejší zásahy na síti, zlepšení stávajících vlastností potrubí 

například cementací, je bezvýkopová za pomoci startovacích a cílových šachet; 

• obnovu – nejradikálnější způsob sanace, výměna celého potrubí ve stávající 

nebo jiné trase, funkce obnovované sítě se zachovává [19]. 

Tato studie porovnává vybrané metody renovace nebo obnovy na úseku vodovodního 

ocelového přiváděcího řadu DN 500. 

3.3.1 Renovace 

Sanačních technologií spadajících do odvětví renovace je na trhu celá řada. Zabývá se 

jimi mnoho firem, které často mají svoje specifické postupy. Renovace potrubí musí být 

často aplikována na staticky únosném potrubí. V případě nástřikových metod je nutné, 

aby byla prokázána dostatečná statická únosnost, a jejich použití je vhodné především 

tam, kde potrubí nevyhovuje kvalitou vnitřního povrchu a ovlivňuje jakost 

distribuované pitné vody. Pokud potrubí již není dostatečně staticky únosné volíme 

jinou metodu, například technologii zatažení samonosného PE potrubí, které plně odolá 

vnitřnímu přetlaku v síti a vnějšímu zatížení. 

Renovace je tedy prováděna:  

• nástřikem sanační vrstvy na stávající vnitřní povrch potrubí (cementací, 

polymery – epoxidací, polyuretanovým nástřikem); 

• zatažením plastového deformovaného potrubí (U-liner, Compact Pipe, …); 

• zatažením dočasně zmenšeného potrubí (Swagelining, Rolldown, Dyntec, …); 
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• zatažením menšího profilu trouby (Relining); 

• flexibilními rukávci (Kawex, Phoenix, …). 

Na obrázku Obr. 3.5 je uvedeno statické rozdělení renovačních technologií dle normy 

ČSN EN ISO 11295 Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů 

používaných pro renovaci. 

 

Obr. 3.5 Konstrukční třídy vložek tlakových potrubí dle ČSN EN ISO 11295 [2] 

Charakteristika vložek a jí odpovídající funkce dle tříd A–D viz Tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Charakteristika vložek pro jednotlivé třídy (upraveno) [2] 

Charakteristika vložek Třída A Třída B Třída C Třída D

Dokáže přenést vnitřní i vnější zatížení ✓ – – –

Dlouhodobý vnitřní tlak ≥ maximální provozní tlak ✓ – – –

Vlastní kruhová tuhost 
1)

✓ ✓ – 
2)

– 
2)

Dlouhodobě přenáší tlak u mezer a děr ✓ ✓
3)

✓ –

Dodává vnitřní oddělující vrstvu 
4)

✓ ✓ ✓ ✓  
Poznámky: 

1) Minimální požadavek pro vložku je, aby přenesla vlastní zátěž v případě vyprázdnění potrubí 

2) Závislé na adhezi ke starému potrubí v případě vyprázdnění potrubí 

3) Musí být dostatečně přilnutá při převedení vnitřních tlaků ve starém potrubí jak během instalace, tak i během 

krátké doby uvedení na provozní tlak 

4) Slouží jako vrstva zabraňující korozi, abrazi a/nebo zdrsnění starého potrubí, dále také kontaminaci od starého 

potrubí a také obecně snižuje drsnost pro zvýšení kapacity 

Do třídy A jsou zařazeny sanace pomocí PE potrubí (Relining, Compact Pipe a další), 

které je plně samonosné. Do třídy B a C patří rukávcová technologie, kde je únosnost 

vložky částečná. Neboli vložka unese sama sebe, ale po dovršení životnosti sanovaného 

potrubí není schopna přenášet vnější a vnitřní zatížení. Do třídy D náleží nenosné 

nástřikové technologie (cementace, epoxidace). 
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Zařazení renovačních technologií v závislosti na požadované statické únosnosti potrubí 

je znázorněno v tabulce Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Zařazení renovačních technologií dle statiky potrubí 

Statika potrubí Renovační technologie

Potrubí dostatečně únosné cementace, epoxidace, polyuretanový nástřik, flexibilní rukávce

zatažení PE potrubí (Compact Pipe), zatažení dočasně zmenšeného 

potrubí (Rolldown), zatažení menšího profilu trouby (Relining)
Potrubí na hranici únosnosti

 

Jako renovační metody jsou v této studii vybrány technologie sanace cementací, 

epoxidací, flexibilním rukávcem a těsně přiléhajícím PE potrubím. K těmto 

technologiím a k přípravě potrubí před sanací (čištění, kamerový průzkum) je 

v následující části kapitoly proveden stručný obecný popis. V kapitole 3.4 je uveden 

popis aplikace na vybraném úseku, tedy časti ocelového přiváděcího řadu DN 500 mezi 

VDJ Vídeň a VDJ Fajťák II délky 4490 m. 

Příprava potrubí před provedením renovace 

V první fázi renovace je nutné provést čištění, které se často používá jako běžná údržba 

vodovodního potrubí. Vnitřní stěny jsou mechanicky očištěny nástroji, které jsou 

poháněny mechanicky nebo hydraulicky. Voda v tomto případě neplní samotnou čistící 

funkci. Technologie čištění vodovodních potrubí se rozlišují na: 

• mechanické čištění – souprava rotačního hřídele poháněná agregátem, na kterém 

je umístěno čistící zařízení vykonávající rotační přímočarý pohyb, voda zde 

chladí a odplavuje uvolněné inkrusty, další možností je mechanické čištění 

potrubí bez použití vody, a to škrabáky a vytěráky, například před cementací, 

jinou metodou mechanického čištění potrubí před nástřikem cementační vrstvy 

je protahování speciálních škrabáků a vytěráků, které jsou upoutány na laně, viz 

Obr. 3.6 

• hydraulicko-mechanické čištění – princip spočívá v protlačování čistícího 

nástroje potrubím vodou, takto lze čistit potrubí tam, kde je k dispozici 

dostatečný přetlak a množství vody; 

• vysokotlaké čištění vodním paprskem – tímto způsobem se odstraňují korozivní 

částice důlkové koroze, trysky očišťují vnitřní stěnu potrubí vysokotlakým 
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paprskem (až 2000 barů), tento způsob čištění se uplatňuje například při 

epoxidaci, kde je požadavek na čištění do kovového lesku [19]. 

 

Obr. 3.6 Ukázka mechanického čištění potrubí před sanací [19] 

Další přípravou potrubí před sanací je provedení kontroly průchodnosti a správnosti 

čištění. Ta je prováděna kamerovým průzkumem. Doporučuje se zkontrolovat 

průchodnost kalibračním zařízením, viz Obr. 3.7 vpravo, které odhalí zúžená místa 

nezachycená kamerovou prohlídkou. 

 

Obr. 3.7 Příprava potrubí před sanací. Zleva: škrabák pro odstranění inkrustů [26], vytěrák [25], 

kalibrační zařízení [34] 

Cementace 

Použití této renovační technologie je vhodné především na potrubí z šedé a tvárné litiny, 

ocelové, azbestocementové nebo železobetonové. Potrubí musí vykazovat příznivou 

statickou únosnost. Ta je posouzena statikem nebo provádějící firmou, která po 

provedení sanace udává určitou záruku. Minimální a maximální hodnota dimenze pro 

cementaci je mnohdy uváděna odlišně. Orientačně se jedná o profily od DN 80 až 
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DN 3000. Cementací je vytvořena aktivní i pasivní ochrana vnitřního povrchu trouby, 

toto neplatí pro azbestocementové a železobetonové potrubí. Nanesená vrstva zabraňuje 

vzniku nové inkrustace, je investičně nenáročná a mikrobiologicky nezávadná. 

Cementace příznivě ovlivňuje hydraulické vlastnosti starého potrubí a utěsňuje průsaky. 

Před prováděním samotné cementace je nutné potrubí odstavit a vypustit. Následně je 

prováděno mechanické čištění (z 90 % případů) potrubí od inkrustů pomocí navijáků, na 

kterých jsou umístěny speciální škrabáky, plungery nebo kartáče. Čištěním není nutné 

dosáhnout kovově čistého povrchu. Poté se provede inspekce pojízdnou TV-kamerou 

pro kontrolu správného provedení čištění. 

 

Obr. 3.8 Ukázka provádění cementace (upraveno) [19] 

V následující fázi je do potrubí zavedena rychle se otáčející hlavice, která provádí 

cementační nástřik v požadované tloušťce, ta se odvíjí od průměru potrubí viz Tab. 3.4 

nebo podle přání zákazníka [9], [19].  

Tab. 3.4 Tloušťka cementačního nástřiku v závislosti na DN potrubí (upraveno) [21] 

Materiál 

potrubí

Jmenovitý průměr 

DN

Min. tloušťka 

nástřiku [mm]

Tolerance tloušťky 

nástřiku [mm]

< 250 3,0 +1,5

> 250 – 900 5,0 +2,0

> 900 6,0 +2,5

< 150 3,0 +2,0

> 150 – 300 4,0 +2,5

> 300 – 600 5,0 +2,5

> 600 – 1000 6,0 +3,0

> 1000 – 1500 8,0 +3,0

> 1500 10,0 +3,0

Ocel

Litina
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Cementační nástřik se skládá z křemičitého písku, cementu a pitné vody. Materiál musí 

splňovat hygienické předpisy pro styk s pitnou vodou. Nástřik je zapravován hladícím 

kuželem umístěným za nástřikovou hlavicí nebo rotujícími hladítky. Následuje další 

prohlídka TV-kamerou, pro kontrolu správnosti nástřiku. Při schnutí mohou vzniknout 

drobné smršťovací trhlinky, ale po napuštění potrubí vodou dojde díky působení 

uhličitanu vápenatého k srůstání těchto trhlinek [9], [19].  

Délky jednotlivých úseků, tedy vzdálenosti mezi stavebními šachtami, se odvíjejí od 

DN potrubí, změn profilů, šachet na odbočkách, šoupat na potrubí a podobně. Ideálními 

délkami pro čištění a následný nástřik cementové malty jsou tyto vzdálenosti: 

• 80 až 150 m pro  DN 80 až DN 350; 

• 200 m pro    DN 400 až DN 550; 

• 500 až 600 m pro DN 600 až DN 1800; 

• 5000 m pro  nad DN 1800 [21]. 

Potrubí lze naplnit vodou až po 12 hodinách schnutí, desinfekci nebo proplach je možné 

provést po 24 hodinách a tlaková zkouška se provádí až po 48 hodinách po provedení 

nástřiku. Následně je vyhotovena mikrobiologická zkouška a proplach domovních 

přípojek. Poté lze uvést potrubí do běžného provozu [9], [19]. 

 

Obr. 3.9 Provedení cementace na potrubí. Zleva: potrubí s inkrusty, potrubí po mechanickém 

očištění, výsledný stav po cementaci [1] 

Epoxidace 

Použití směsi epoxidové pryskyřice se provádí na profilech od DN 75 do DN 1600 [7]. 

Epoxidací je vytvořen hladký a bezporézní povrch, který chrání vnitřní stěnu stávajícího 

potrubí před vznikem koroze. Nástřik příznivě ovlivňuje hydraulické vlastnosti potrubí 

a je vhodný tam, kde je potrubí vodotěsné a statický únosné, avšak zainkrustovaný 

povrch ovlivňuje kvalitu pitné vody. 
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Sanované potrubí musí být před provedením nástřiku vypuštěno, vysokotlakým 

paprskem očištěno do kovového lesku a dostatečně vysušeno. Po dobu provádění 

nástřiku musí být zajištěna suchost potrubí a nesmí do něj vniknout voda, aby nedošlo 

k vyplavení výstelky. 

Po čištění potrubí je do jednoho konce sanovaného úseku umístěno zařízení k nanášení 

epoxidové pryskyřice. Komponenty, kterými jsou pryskyřice a tužidlo, se mísí 

v trubním mísiči. Po dosažení požadovaného poměru je směs dopravena 

k rozstřikovacímu zařízení. To je konstantní rychlostí taženo potrubím a epoxidová 

směs je odstředivě nanášena na vnitřní povrch v tloušťce 0,8–1,2 mm. Správný poměr 

směsi je dodržován měřícím zařízením a lze ho kontrolovat vizuálně dle zbarvení 

nástřiku. Při vytvrzování musí být dodrženy předepsané teploty podle výrobce, aby 

nedošlo k rychlému ochlazení, které by způsobilo drobení výstelky nebo přílišnou 

měkkost. 

Průměrná uváděná délka sanovaného úseku je 100–120 m za den. Jedná se o orientační 

hodnotu odvíjející se od stavebních podmínek. Stejně dlouhá vzdálenost může být 

sanována za dvojnásobný čas, protože máme více dílčích úseku na stejné vzdálenosti, 

což zapříčiňuje častější přesun zařízení, převoz materiálu a čištění stříkací hlavy. 

Po vytvrzení výstelky se provede inspekce kamerou, desinfekce a proplach. Chybně 

provedená epoxidace může vést ke znečištění pitné vody. Po provedení kontroly je 

potrubí uvedeno opět do provozu.  

Na základě provedených zkoušek se uvádí životnost epoxidového nástřiku až 50 let [9], 

[12], [19].  

 

Obr. 3.10 Provedení epoxidace na potrubí. Zleva: potrubí s inkrusty, nanášení epoxidové vrstvy, 

výsledný stav po epoxidaci [12] 
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Renovace flexibilním rukávcem 

Zde je popsána technologie Kawex, kterou provádí firma Wombat s.r.o. Řadí se mezi 

inverzní metody. Použitím této výstelky dojde k utěsnění stěn potrubí a díky hladké 

svrchní fólii ke zlepšení hydraulických vlastností. Využití je pro profily 

DN 125 až DN 2000 a tloušťka vytvrzeného rukávce je 4–20 mm v závislosti na profilu 

potrubí. Denně lze sanovat úsek o délce 200 m i více. 

Technologie Kawex je tenká, pružná, tkaná výstelka odolná vůči požadovanému 

vnitřnímu přetlaku i vnějšímu tlaku po vytvrzení. Rukávec je složen ze dvou vrstev. 

První vrstvou je netkaná polyesterová střiž, která slouží proti působení vnějšího tlaku 

a druhou je tkaná polyuretanová fólie, která odolává působení vnitřního tlaku. Výstelka 

je sycena epoxidovými pryskyřicemi požadovaných vlastností různé pigmentace. 

Sanované potrubí musí být před zavedením rukávce hydromechanicky očištěno, 

propláchnuto a prohlídnuto TV-kamerou. Rukávec je osazen inverzním zařízením nebo 

pomocí tlakové nádoby, potom dojde k vytvrzení výstelky teplou vodou nebo parou. 

Konce jsou zajištěny mechanickými manžetami proti podtlaku [11], [19], [22]. 

 

Obr. 3.11 Sanace rukávcem. Zleva: potrubí s inkrusty, zatažení rukávce, výsledný stav [22] 

Renovace předem deformovaným PE potrubím 

Tuto technologii provádí více firem, každá pod odlišným názvem, ale na stejném 

principu. Technologie renovace předem deformovaným potrubím se vyskytuje pod 

názvy Compact Pipe, U-liner, Omega-liner (PVC) a další. 

Deformované potrubí je vyrobeno z velmi pevného polyethylenu. Za pomocí tepla je 

profil potrubí deformován do tvaru dvojitého U respektive C. Použití metody je na 

profily od DN 100 do DN 500. Je možné sanovat dlouhý úsek až 1000 m na jedno 

zatažení [19]. Zvyšováním průměru potrubí se maximální délka úseku snižuje. 
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Nejdříve musí být potrubí vypuštěno a mechanicky očištěno od inkrustů. Není nutné 

čištění do kovového lesku jako například u epoxidace. 

Minimální poloměry ohybu pro instalaci deformovaného PE potrubí (Compact Pipe) 

jsou pro dané úhly změny směru následující: 

• ≤ 22,5° – bez omezení poloměru ohybu; 

• ≤ 45,0° – 5 x DN Compact Pipe; 

• ≤ 90,0° – 8 x DN Compact Pipe [16]. 

Do čistého sanovaného potrubí je jedním koncem zatahována deformovaná 

polyethylenová trouba, která je navinuta na bubnu umístěného na vozíku. Po zatažení 

jsou oba konce zajištěny a ucpány. Následně se ucpávkou přivádí pára a dochází 

k reverznímu procesu. Díky tzv. „memory-efektu“, který mají termoplasty a mezi něž 

polyethylen patří, dojde k vytvarování trouby do původního kruhového tvaru. Trouba 

těsně přilne k vnitřní stěně sanovaného úseku (close-fit efekt). Zpětný návrat z tvaru 

U (C) nastává při teplotě 112°C. Touto metodou sanace vznikne stoprocentně 

samonosné potrubí, ale dojde ke zmenšení profilu, tudíž snížení průtočné plochy [19]. 

 

Obr. 3.12 Provedení renovace předem deformovaným PE potrubím (upraveno) [16] 

Stěžejním technickým aspektem je propojení jednotlivých sanovaných úseků, tedy 

přechod z atypického rozměru vloženého PE potrubí na standartní rozměr 

propojovacího PE potrubí. Překonání rozdílnosti těchto průměrů je zajištěno zatažením 

nerezového prstýnku, který je osazen dovnitř potrubí pomocí expandéru. Prsten tak 

roztáhne vložené PE potrubí na rozměr propojovacího kusu a může být provedeno 

svařovaní elektrospojkami. 
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Obr. 3.13 Provedení sanace těsně přiléhajícím potrubím z PE. Zleva: zatažené deformované PE 

potrubí, přilnutí potrubí k vnitřní stěně po reversi, propojení úseků pomocí elektrospojek [24] 

3.3.2 Obnova 

Obnova jako nejradikálnější způsob sanace je prováděna tam, kde potrubí neodpovídá 

požadované statické únosnosti, může být na úseku častý výskyt poruch a ztrát vody. 

Není tedy vhodné provádět renovaci například cementací. Potrubí je nahrazeno 

uložením nového ve stávající nebo vedlejší trase, a to metodou v otevřeném výkopu 

nebo bezvýkopově. 

Obnova je prováděna: 

• metodou trhání/řezání starého a zatahování nového potrubí (berstlining, 

cracking); 

• metodou vytahováním starého a současně zatažením nového potrubí (Hydros, 

Bullit a další); 

• uložení nového potrubí obyčejně v pažené nebo svahované rýze, řízeným nebo 

neřízeným mikrotunelováním, které lze dále rozdělit podle pracovního principu 

(pneumatické propichování, hydraulické propichování, …) [19]. 

Pro podrobnější popis a aplikaci na konkrétním vybraném úseku je zvolena tradiční 

obnova ocelového potrubí v otevřeném paženém výkopu výměnou za potrubí z tvárné 

litiny, viz kapitola 3.4.2 Obnova. Tento způsob obnovy je zvolen na základě již 

proběhlé výměny stejného principu na úseku výtlačného řadu z ÚV Mostiště do VDJ 

Vídeň, kde bylo rovněž nahrazeno ocelové potrubí potrubím z tvárné litiny. 
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3.4 APLIKACE  SANAČNÍ METODY NA VYBRANÉM ÚSEKU 

V této kapitole je uveden stručný postup prací prováděných při vybraných renovačních 

metodách a popis obnovy výměnou starého potrubí za nové na vybrané časti 

vodovodního přiváděcího řadu. Obecný podrobnější popis renovačních technologií je již 

popsán v předcházející kapitole.  

3.4.1 Renovace 

Sanovaný přiváděcí řad bude rozdělen na montážní úseky startovacími a cílovými 

šachtami nejen díky lomům (směrovým, výškovým), ale i vzhledem k maximální 

sanované délce dané technologie. Startovací/cílové šachty jsou navrženy i v místech 

objektů na řadu, kde jsou uvažovány zemní práce v plném rozsahu stejně jako na 

obyčejném průběžném úseku. Armaturní šachty tak budou vybourány a vybudovány 

nové, objekty umístěné na přiváděcím řadu budou kompletně vyměněny. Mezi tyto 

objekty patří kalníkové šachty, vzdušníkové šachty a další. Popis obnovy těchto objektů 

je uveden podrobněji v kapitole 3.4.2 v odstavci s názvem: Objekty na přiváděcím řadu. 

Cílová šachta určitého montážního úseku bude sloužit jako startovací šachta 

následujícího úseku. Ve startovacích šachtách dojde k vyříznutí části potrubí nebo 

skalpu. Tudy bude zaváděn určitý prvek dané technologie. Po renovaci bude část 

potrubí nebo skalpu přivařena zpět a následně proběhne obnova izolace vnějšího 

povrchu, nebo budou úseky propojeny novým kusem trouby přírubami nebo 

elektrotvarovkami.  

Cementace 

Před prováděním nástřiku bude potrubí hrubě očištěno od inkrustů škrabáky a pro 

kontrolu správného čištění se provede kontrola TV-kamerou. Následně bude zatažena 

hlavice, která provede cementační nástřik tloušťky 7 mm. Současně bude tento povrch 

hlazen rotujícími hladítky. Po nástřiku bude potrubí opět zkontrolováno TV-kamerou. 

V posledním kroku bude probíhat desinfekce a proplach. 

Nástřik cementační maltou je časově náročný. Potrubí lze desinfikovat a proplachovat 

24 hodin od provedení nástřiku a tlaková zkouška může být zhotovena nejdříve po 48 

hodinách. Obzvlášť proplachování sanovaného úseku vyžaduje poměrně hodně času 

vzhledem k vysoké hodnotě pH (až 10), která je způsobena čerstvým velmi zásaditým 
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cementačním nástřikem. Celková doba od čištění přes proplach a desinfekci, až po 

znovuuvedení do provozu jednoho úseku, bude přibližně 10 pracovních dnů. Práce na 

jednotlivých úsecích mohou probíhat současně, respektive během proplachování 

prvního úseku bude probíhat čištění druhého a podobně. 

Maximální délka sanovaného úseku je 200 m pro daný profil DN 500. Návrh 

montážních úseků včetně startovacích/cílových šachet je uveden v tabulce Tab. 3.5. 

Podrobnější znázornění rozmístění šachet a montážních úseku je zobrazeno v přílohách 

2.1. – 2.3.  

Tab. 3.5 Délka jednotlivých úseků a počet startovacích/cílových šachet – cementace 

Úsek Staničení [m] Délka [m]
Max. 

délka [m]

Počet mont. 

úseků

Ø délka mont. 

úseku [m]
Počet  šachet

VDJ V–1 389 389 2 194,5 3

1–K1 757 368 2 184,0 3

K1–V1 938 181 1 181,0 2

V1–2 1112 174 1 174,0 2

2–3 1478 366 2 183,0 3

3–4 1651 173 1 173,0 2

4–K2 1858 207 2 103,5 3

K2–AŠ 2018 160 1 160,0 2

AŠ–5 2330 312 2 156,0 3

5–6 2358 28 1 28,0 2

6–7 2607 249 2 124,5 3

7–AŠ 2740 133 1 133,0 2

AŠ–K3 3180 440 3 146,7 4

K3–8 3278 98 1 98,0 2

8–9 3450 172 1 172,0 2

9–10 3617 167 1 167,0 2

10–V2 3907 290 2 145,0 3

V2-K4 4154 247 2 123,5 3

K4–11 4395 241 2 120,5 3

11–VDJ F 4490 95 1 95,0 2

Celkem 4490 31 32

200

 

Epoxidace 

Pro sanaci vybraného úseku byl navržen epoxidový nástřik, který provádí firma 

Wombat, s.r.o. pod názvem M-SYSTEM. 

Nástřik bude prováděn ze startovacích šachet. Nejprve bude nutné vyčistit potrubí až do 

kovového lesku vysokotlakým paprskem 130 MPa a provést proplach standartním 
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tlakovým vozem. Poté bude zatažena TV-kamera pro kontrolu správného čištění. Po 

vysušení se zavede do potrubí rozstřikovací zařízení k nanášení epoxidové pryskyřice. 

Nástřik bude proveden v tloušťce 1,2 mm. Po vytvrzení se provede inspekce TV-

kamerou, propláchnutí a desinfekce. Celková doba těchto činnosti bude zhruba 

5 pracovních dnů, kde vytvrzení a následné proplachování může probíhat již po 

16 hodinách. 

Maximální délka sanovaného úseku je 120 m. Návrh montážních úseků včetně 

startovacích/cílových šachet je uveden v tabulce Tab. 3.6. 

Tab. 3.6 Délka jednotlivých úseků a počet startovacích/cílových šachet – epoxidace 

Úsek Staničení [m] Délka [m]
Max. 

délka [m]

Počet mont. 

úseků

Ø délka mont. 

úseku [m]
Počet  šachet

VDJ V–1 389 389 4 97,3 5

1–K1 757 368 4 92,0 5

K1–V1 938 181 2 90,5 3

V1–2 1112 174 2 87,0 3

2–3 1478 366 4 91,5 5

3–4 1651 173 2 86,5 3

4–K2 1858 207 2 103,5 3

K2–AŠ 2018 160 2 80,0 3

AŠ–5 2330 312 3 104,0 4

5–6 2358 28 1 28,0 2

6–7 2607 249 3 83,0 4

7–AŠ 2740 133 2 66,5 3

AŠ–K3 3180 440 4 110,0 5

K3–8 3278 98 1 98,0 2

8–9 3450 172 2 86,0 3

9–10 3617 167 2 83,5 3

10–V2 3907 290 3 96,7 4

V2-K4 4154 247 3 82,3 4

K4–11 4395 241 3 80,3 4

11–VDJ F 4490 95 1 95,0 2

Celkem 4490 50 51

120

 

Renovace flexibilním rukávcem 

Návrh sanace rukávcovou metodou byl vytvořen ve spolupráci s firmou Wombat, s.r.o., 

která tuto technologii uvádí pod názvem KAWEX. 

Před zatažením rukávce bude provedeno čištění od inkrustů vysokotlakým paprskem 

130 MPa, proplach standartním tlakovým vozem a kontrola čištění TV-kamerou. 
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Následně se provede instalace vložky o tloušťce 8 mm a vyhřeje se teplou vodou nebo 

parou. Poté dojde k výřezu konců. Propojení budou realizovány na příruby, které jsou 

navařeny na potrubí před instalací vložky. Dále bude provedena opět kontrola TV-

kamerou, desinfekce a proplach. Tyto činnosti budou na montážním úseku prováděny 

po dobu asi 3,5 pracovních dnů. 

Maximální délka sanovaného úseku je 350 m. Rozdělení přiváděcího řadu na montážní 

úseky včetně počtu startovacích/cílových šachet znázorňuje tabulka Tab. 3.7. 

Tab. 3.7 Délka jednotlivých úseků a počet startovacích/cílových šachet – Kawex 

Úsek Staničení [m] Délka [m]
Max. 

délka [m]

Počet mont. 

úseků

Ø délka mont. 

úseku [m]
Počet  šachet

VDJ V–1 389 389 2 194,5 3

1–K1 757 368 2 184,0 3

K1–V1 938 181 1 181,0 2

V1–2 1112 174 1 174,0 2

2–3 1478 366 2 183,0 3

3–4 1651 173 1 173,0 2

4–K2 1858 207 1 207,0 2

K2–AŠ 2018 160 1 160,0 2

AŠ–5 2330 312 1 312,0 2

5–6 2358 28 1 28,0 2

6–7 2607 249 1 249,0 2

7–AŠ 2740 133 1 133,0 2

AŠ–K3 3180 440 2 220,0 3

K3–8 3278 98 1 98,0 2

8–9 3450 172 1 172,0 2

9–10 3617 167 1 167,0 2

10–V2 3907 290 1 290,0 2

V2-K4 4154 247 1 247,0 2

K4–11 4395 241 1 241,0 2

11–VDJ F 4490 95 1 95,0 2

Celkem 4490 24 25

350

 

Renovace předem deformovaným PE potrubím 

Návrh renovace dočasně deformovaným potrubím z PE byl proveden ve spolupráci 

s firmou Wombat, s.r.o., technologií používanou pod názvem COMPACT-PIPE. 

Po očištění inkrustů škrabáky s výplachem bude provedena kontrola TV-kamerou 

a následně fáze kalibrace, kde kalibr vyrobený na konkrétní rozměr potrubí odhalí 

zúžena místa. Následně se do jednoho konce zavede deformované polyethylenové 
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potrubí PE 100 RC SDR 21, PN 8 o tloušťce stěny 25,8 mm. Po zatažení dojde 

k navaření záslepek (příprava na propaření), následuje propařování a tlakování trouby. 

V posledním kroku budou probíhat TV-inspekce, desinfekce a proplach. Potrubí 

z jednotlivých montážních úseků bude spojováno standartním PE kusem potrubí za 

pomoci svaření dvou elektrospojek.  

Všechny tyto činnosti budou prováděny na jednom montážním úseku přibližně po dobu 

4,5 pracovních dnů. Během propařování mohou probíhat práce na dalším úseku, ale 

v jámě se nesmí pohybovat lidé.  

Deformované PE potrubí bude na místo určení dodáváno v návinech. Maximální délka 

na návinu při sanování potrubí DN 500 je 93 m a je nutné počítat s montážní délkou 

4 m. Maximální délka renovovaného úseku bude tedy 89 m. Návrh montážních úseků 

včetně startovacích/cílových šachet je uveden v tabulce Tab. 3.8. 

Tab. 3.8 Délka jednotlivých úseků a počet startovacích/cílových šachet – Compact Pipe  

Úsek Staničení [m] Délka [m]
Max. 

délka [m]

Počet mont. 

úseků

Ø délka mont. 

úseku [m]
Počet  šachet

VDJ V–1 389 389 5 77,8 6

1–K1 757 368 5 73,6 6

K1–V1 938 181 3 60,3 4

V1–2 1112 174 2 87,0 3

2–3 1478 366 5 73,2 6

3–4 1651 173 2 86,5 3

4–K2 1858 207 3 69,0 4

K2–AŠ 2018 160 2 80,0 3

AŠ–5 2330 312 4 78,0 5

5–6 2358 28 1 28,0 2

6–7 2607 249 3 83,0 4

7–AŠ 2740 133 2 66,5 3

AŠ–K3 3180 440 5 88,0 6

K3–8 3278 98 2 49,0 3

8–9 3450 172 2 86,0 3

9–10 3617 167 2 83,5 3

10–V2 3907 290 4 72,5 5

V2-K4 4154 247 3 82,3 4

K4–11 4395 241 3 80,3 4

11–VDJ F 4490 95 2 47,5 3

Celkem 4490 60 61

89
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3.4.2 Obnova 

V rámci obnovy byl zvolen návrh uložení nového potrubí z tvárné litiny DN 400 na 

místo původního ocelového potrubí DN 500. 

Návrh obnovy formou uložení nového potrubí z tvárné litiny na konkrétním úseku je 

rozdělen do dílčích bodů, mezi které patří: 

• technické řešení; 

• montáž a vystrojení vodovodního potrubí; 

• zemní práce; 

• objekty na přiváděcím řadu; 

• hydrotechnický výpočet. 

Technické řešení – návrh výměny potrubí je zpracován v rozsahu a technických 

podrobnostech, které jednoznačně určují materiálové, technické, technologické 

a provozní vlastnosti jednotlivých objektů. Řešení respektuje platné normy, předpisy 

a je zpracováno v souladu mimo jiné s ČSN EN 805. 

Obnova řeší vybudování nového vodovodního řadu z tvárné litiny DN 400, PN 16 délky 

4490 m místo ocelového potrubí DN 500. Napojení na stávající vodárenskou soustavu 

se provede v armaturních komorách akumulačních vodojemů Vídeň a Fajťák II.  

Součástí této obnovy jsou obslužné objekty na potrubí a odbočení, která budou 

rekonstruována. 

Montáž a vystrojení vodovodního potrubí – vodovodní řad je navržen v celém 

rozsahu z trub z tvárné litiny. Potrubí bude spojováno hrdlovými a zámkovými spoji dle 

požadavku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Žďár nad Sázavou. 

Je navrženo potrubí DN 400 (429,0 x 6,4 mm). Vnější aktivní ochrana bude na bázi 

slitiny zinku a hliníku 400 g/m2 (85 % Zn + 15 % Al) s krycí modrou epoxidovou 

vrstvou tloušťky 5 mm. Uvnitř vyložení z cementové malty z vysokopecního cementu 

tloušťky 5 mm, celková tloušťka trouby 16,4 mm. Hrdla trub jsou zevnitř pozinkována 

a pokryta epoxidovým povlakem [23]. 
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Tam kde bude zvýšený podélný sklon, vysoká hladina podzemní vody, podchody pod 

vodními toky v chráničkách a v úsecích, kde nebude možnost umístit bloky, budou 

použity trouby se zámkovými spoji. 

Uložení a montáž potrubí se řídí ČSN EN 805, TNV 75 5402 a technicko-montážními 

předpisy dodavatele potrubí a jejich součástí. 

Trubky musí být skladovány a přepravovány dle výrobce. Potrubí musí být uloženo po 

celé délce, spouštění trub do výkopu se provádí pomocí příslušné mechanizace. Hrdlové 

spoje musí být řádně očištěny a doraženy. Přírubové spoje je třeba řádně očistit, opatřit 

těsněním, šrouby utáhnout příslušným utahovacím momentem. Budou použity nerezové 

šrouby a mosazné podložky a matice. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat uložení a obsypu potrubí. Pískové podsypové lože 

tloušťky 100 mm nemusí být hutněno, ale nesmí být nakypřeno, v místě hrdel budou 

provedeny montážní jamky pro hrdla potrubí. Dále bude obsyp o maximální zrnitosti 0–

4 mm hutněn kolem potrubí až do výšky 300 mm nad jeho vrcholem. Při vytváření 

účinné vrstvy bude povytahováno pažení tak, aby byly tyto vrstvy opřeny do rostlého 

terénu.  

Směrové a výškové lomy trasy budou zajištěny betonovými bloky, rovněž armatury ve 

výkopu. Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě 

zpevněné plochy. Poloha armatur a vrcholových bodů bude označena orientačními 

tabulkami, případně orientačními tyčemi nebo sloupky. 

Na zjištění polohy uloženého potrubí bude na jeho vrcholu připáskován jeden 

vyhledávací vodič CY 6 mm2 s minimálním množstvím spojů. Ve výšce 300 mm nad 

potrubím bude položena výstražná fólie pro vodovod. 

Po montáži trubních úseků se provedou tlakové zkoušky na 1,5násobek provozního 

tlaku a proplach pitnou vodou s přídavkem desinfekčních prostředků. 

 Zemní práce – Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny 

stávající podzemní sítě! Zemní práce budou prováděny v souladu s platnými normami 

(ČSN 73 3050 Zemní práce) a dalšími předpisy, týkají se především bezpečnosti práce.  

Před zásahem do zatravněných pozemků bude provedeno sejmutí humózní vrstvy v síle 

300 mm s deponováním podél rýhy. Humózní vrstva bude v celém rozsahu vrácena zpět 

na pozemky. V místě asfaltových povrchů místních komunikací se provede odříznutí 
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krycí vrstvy ve vzdálenosti 150 mm od okraje výkopu, asfaltový kryt bude recyklován 

nebo odvezen na řízenou zabezpečenou skládku. 

Výkopové práce budou probíhat v pažené rýze. Při výskytu podzemní vody bude její 

hladina snižována čerpáním pod úroveň dna rýhy do doby dostatečného zatížení nových 

konstrukcí a zajištění proti vyplavání. Přebytečná výkopová zemina z jednotlivých 

objektů bude uložena jako inertní materiál na řízenou skládku. Zemní práce budou 

prováděny v asfaltové ploše a v přístupném terénu strojně, v místech křížení 

s podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou. 

Zásypy rýhy v nezpevněných plochách budou provedeny výkopovým materiálem 

hutněným po vrstvách max. 250 mm na 98 % PS. Hutnění bude prováděno vibračními 

deskami, vibračními vály nebo jinou vhodnou technikou.  

V místech křížení vodovodního potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi musí být 

respektována příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.  

 Objekty na přiváděcím řadu – mezi tyto objekty patří vzdušníkové šachty, 

kalosvody, výpustný objekt, odbočky, sekční uzávěry a armaturní šachty. Umístění 

těchto obnovovaných objektů je znázorněno v příloze 1. Přehledná situace řadu 

a obnovy objektů. 

Vzdušníkové šachty budou sloužit k odvzdušnění potrubí. Provedeny budou jako 

monolitické ŽB, vodotěsné konstrukce půdorysných vnitřních rozměrů 1,2 x 0,9 m. 

Vstup do šachty bude zajištěn kompozitovou šachtovou soupravou (poklop s nástavcem, 

madlo a žebřík). Poklop bude opatřen větracím otvorem. Šachta bude odvodněna do 

vsaku. V místech, kde toto podmínky nedovolují, bude voda z jímky odčerpávána. 

Vzdušníková šachta bude odsazena od přiváděcího řadu (ve vzdálenosti do 2,5 m). 

Šachta bude vystrojena odvzdušňovacím ventilem DN 100 s předřazeným sekčním 

uzávěrem. Na terénu bude šachta chráněna 4 orientačními sloupky. 

Kalosvody budou sloužit odkalení potrubí na odbočce (pomocí odbočných tvarovek 

a do boku osazeného šoupátka). Odkalovací potrubí (tvárná litina DN 80–150) 

zakončené T-kusem a šoupátkový poklop chránící zhlaví teleskopické zemní soupravy 

budou na terénu chráněny betonovou skruží průměru 1000 mm vysypanou štěrkem 

(proti případnému rozbahňování). Zásyp ve skruži bude dosahovat nad okolní terén. 

Skruž bude chráněna kameny průměru cca 0,5 m. U skruže budou osazeny 2 betonové 

orientační sloupky. 
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K vypouštění přívodného řadu bude sloužit výpustný objekt. Bude tvořen uzavírací 

klapkou mezi 2 vypouštěcími potrubími z tvárné litiny DN 200 se sekčními uzávěry. 

Obě vypouštěcí potrubí budou ukončena žabí klapkou. Vypouštěcí potrubí budou 

zaústěna do vodního toku, který bude k tomuto účelu opevněn lomovým kamenem do 

betonu v šířce 4,5 m. Na terénu budu uzávěry výpustného objektu, resp. jejich poklopy 

chráněny betonovou skruží průměru 1,5 m a kameny velikosti cca 0,5 m. U skruže 

budou osazeny 2 betonové orientační sloupky. 

Odbočky budou spočívat v osazení litinového kusu s odbočkou s přírubou a sekčním 

uzávěrem. Na terénu bude poklop uzávěru chráněn betonovou skruží se dvěma 

betonovými orientačními sloupky. 

Jako sekční uzávěry na vodovodních řadech jsou navrženy uzavírací klapky nebo 

šoupátka. Platí zásada, že při profilu potrubí do průměru 200 mm včetně umisťujeme 

šoupátko a při profilu potrubí o průměru nad 200 mm uzavírací klapku. 

Armaturní šachty budou provedeny jako monolitické ŽB vodotěsné konstrukce 

půdorysných vnitřních rozměrů 2 x 4,2 m. Vstup do šachty bude zajištěn kompozitovým 

poklopem 600 x 800 mm a nerezovým žebříkem. Šachta bude odvodněna do vsaku. 

V místech, kde toto podmínky nedovolují, bude voda z jímky odčerpávána. Armaturní 

šachty jsou opatřeny vodoměrem, příslušnými uzávěry a redukčním ventilem (Nové 

Dvory). V každé armaturní šachtě je potrubní vystrojení opatřeno obtokem s příslušným 

vodoměrem, případně redukčním ventilem v průměru 2“. Potrubní vystrojení AŠ bude 

z tvárné litiny, obtoky z PE (spojovaného mechanickými spojkami). 

 Hydrotechnický výpočet – navržená dimenze DN 400 je posouzena pomocí 

matematického modelu v softwaru EPANET 2.0, viz kapitola 4.3.3 Hydraulické 

porovnání jednotlivých druhů sanace. 

3.5 POROVNÁNÍ METOD SANACE 

Sanační metody provedené jsou porovnány po technické a ekonomické stránce. 

3.5.1 Technické porovnání 

Součástí této studie je technické porovnání vybraných sanačních metod. V této kapitole 

jsou uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých technologií, co se týče nutnosti 

montážních šachet, doby provádění, životnosti a dalších parametrů. 
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V následující tabulce jsou porovnány výhody/nevýhody vybraných technologií uvedené 

v publikaci State of Technology for Rehabilitation of Water Distribution Systems. 

Tab. 3.9 Vybrané výhody/nevýhody jednotlivých metod sanace (upraveno) [9] 

Metoda 

sanace
Výhody Nevýhody

Cementace
časově otestovaná metoda, několik 

dodavatelů k dispozici, poměrně levná

nenosná vrstva, vyžaduje by-pass, 

neurčité prodloužení životnosti potrubí, 

pH problémy, nevhodná na měkkou vodu

Epoxidace

vhodná na měkkou vodu, cena 

srovnatelná s cementací na potrubí s 

malým průměrem, rychlejší uvedení linky 

do provozu oproti cementaci

nenosná vrstva, malé vady způsobují 

kombinovanou korozi, náklady u větších 

profilů vyšší než u cementace, vyžaduje 

by-pass, neurčité prodloužení životnosti 

potrubí

Rukávcová 

vystýlka

několik dodavatelů k dispozici, překonání 

potrubních ohybů

nákladnější než cementace a epoxidace, 

vyžaduje by-pass, nejistá životnost 

PE (close-fit) 

vložka

nové nosné potrubí, rychlé znovuuvedení 

do provozu

dražší než rukávce, snížení kapacity 

potrubí, vyžaduje by-pass  

Technologie jsou porovnány z časového hlediska, podle počtu jam a odhadované 

životnosti. Doby provádění, životnosti a počty šachet daných technologií jsou 

orientačně stanoveny na celém zájmovém úseku přiváděcího řadu v tabulce Tab. 3.10.  

Tab. 3.10 Porovnání vybraných parametrů metod sanace pro celý zájmový úsek délky 4490 m 

Metoda sanace
Přibližná doba provádění 

[pracovní dny]

Odhadovaná 

životnost [roky]

Počet montážních 

úseků

Cementace 200 – 250 10 – 25 31

Epoxidace 150 – 200 25 – 50 50

Rukávcová výstelka 70 – 100 50 24

PE (close-fit) vložka 150 – 200 50 – 100 60

Obnova výměnou 

potrubí za tvárnou litinu
400 – 450 80 – 110 –

 

Výsledná doba daných renovačních metod na celém úseku vychází z doby provádění 

technologie na jednom montážním úseku. Tato hodnota byla konzultována 

s provádějícími firmami a je uvedena v kapitole 3.4 Aplikace sanační metody na 

vybraném úseku. Je uvažováno, že bude použita pouze jedna technologická jednotka, 
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která bude provádět sanaci postupně po částech na celém zájmovém úseku. Pouze 

čištění na dalším úseku bude probíhat současně s prováděním samotné technologie 

renovace. Největším faktorem ovlivňující celkový čas je koordinace jednotlivých 

činností, kterou není snadné stanovit, proto uvedené hodnoty jsou pouze orientační 

a slouží pouze pro přibližné porovnání především mezi jednotlivými technologiemi. 

Časová náročnost obnovy potrubí výměnou byla konzultována s firmami provádějící 

zemní práce a zabývající se pokládkou potrubí mnoho let. I v tomto případě je 

zanedbáno mnoho faktorů, jako například klimatické podmínky, schopnost provádějící 

firmy a další.  

Uvedené životnosti jsou taktéž velmi orientační. Často se odvíjejí od chemického 

složení dopravované vody. Některé hodnoty životnosti sanačních technologií nejsme 

pro jejich krátkou dobu na trhu schopni určit. Jejich životnost je tedy velkou neznámou, 

například renovace rukávcem by mohla, dle názoru pracovníka firmy Wombat, s.r.o. 

dosáhnout i životnosti 100 let. Tvrzení, že by tato technologie měla životnost 

srovnatelnou s litinou, je diskutabilní. 

Souhrnný komentář k jednotlivým typům sanace  

Sanace potrubí provedením cementačního nástřiku je poměrně nenáročnou technologií 

na provedení a na suroviny nástřiku, která se skládá z písku, cementu a vody. Její hlavní 

výhodou je vytvoření aktivní i pasivní ochrany vnitřního povrchu trouby. Zamezuje 

vzniku nové inkrustace a příznivě ovlivňuje kvalitu vody. Nástřik musí být prováděn na 

staticky únosném potrubí. Největší nevýhodou je doba provádění sanace, kde je nutné 

dlouho čekat, než nástřik vytvrdne. Následně se musí potrubí intenzivně proplachovat, 

aby bylo sníženo pH vody, které bylo navýšeno zásaditým nástřikem. Díky tomu se 

prodlužuje doba pro znovuuvedení potrubí do provozu. Cementační nástřik není vhodný 

pro měkké vody. 

Epoxidace obdobně jako cementace je vhodná tam, kde požadujeme zlepšení kvality 

vody vlivem obnovy vnitřního povrchu, po prokázání dostatečné statické únosnosti. 

Zamezuje vzniku další inkrustace. Oproti cementaci dochází k vytvrdnutí nástřiku 

mnohem dříve. Nedochází k žádným výluhům do vody a je vhodná pro měkké vody. 

Díky velmi tenké vrstvě nástřiku téměř nezmenšuje průtočný profil potrubí. Doba 

provádění je srovnatelná se sanací flexibilním rukávcem, ale je nutné vybudování 

většího počtu šachet vzhledem k maximální délce sanovaného úseku této technologie. 
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Největší nevýhodou je požadavek na intenzivní čištění až do kovového lesku a musí být 

zajištěna suchost potrubí před provedením nástřiku. 

Z technického hlediska je jednou z nejvhodnějších metod rukávcová technologie. Není 

nutný tak velký počet zemních prací k vybudování šachet. Dále vzhledem k rychlé 

instalaci a sanaci dlouhých úseků najednou nezapříčiňuje tak dlouhou odstávku 

sanovaného úseku oproti ostatním technologiím.  Pokud je potrubí staticky únosné jeví 

se tato metoda jako nejvýhodnější. 

Další velmi vhodnou metodou je i renovace předem deformovanou PE (close-fit) 

vložkou. Tato metoda není příliš náročná na čištění stávajícího potrubí. Ovšem největší 

výhodou této sanace je to, že ji můžeme aplikovat na staticky málo únosném potrubí 

a vytváříme plnohodnotné samonosné potrubí. Například oproti pokládce nového 

litinového potrubí je aplikováno s minimem spojů, protože je dodáváno na stavbu často 

v dlouhých délkách navinutých na bubnu. Spoje jsou pouze na propojeních montážních 

úseků. Nevýhodou této metody v porovnání s ostatními vybranými technologiemi je, že 

vzhledem k velkému průměru potrubí nelze zatahovat dlouhé vzdálenosti, jelikož na 

návinu lze na místo dopravit pouze 93 m deformované vložky. To způsobuje nutnost 

vybudování velkého počtu startovacích a cílových šachet, což se projevuje na době 

provádění a nákladech za zemní práce. Dále musí být objednán přesný rozměr, který si 

před otevřením potrubí nikdo netroufne odhadnout. Nutná je tedy inspekce potrubí 

minimálně měsíc před objednáním přesného rozměru, to je tak odstaveno a vyřazeno 

z provozu. Během čekání na objednaný materiál lze potrubí alespoň čistit. 

Obnovou výměnou ocelového potrubí za tvárnou litinu získáme nový plnohodnotný 

systém s dlouhou životností a skvělými technickými parametry. Bohužel obnova 

výměnou je časově velmi náročná. S tímto faktem je spojeno dlouhé odstavení úseku 

a nutnost by-passu. Dále pak velké množství zemních prací, zásah do stávajícího terénu, 

křížení se stávajícími sítěmi, křížení komunikací a mnoho dalších. Velkou nevýhodou je 

nutnost souhlasu majitelů pozemků s prováděním výkopových prací. K tomuto účelu 

slouží věcná břemena, která bohužel velmi často nejsou vůbec vytvořena. Z tohoto 

důvodu se jeví jako velmi výhodná renovační technologie například sanace těsně 

přiléhajícím PE potrubím, protože pozemek vlastníka nemovitosti lze takzvaně 

„podjet“, s čímž majitel ve většině případů souhlasí. 
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K provádění porovnávaných sanačních metod není vždy nutné stavební povolení, 

protože se jedná o stavbu, která nemění stávající trasu. Ovšem je nutný souhlas 

vlastníků dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí s tímto 

záměrem. 

3.5.2 Stanovení ceny a ekonomické porovnání 

Předmětem této studie je ekonomické porovnání vybraných sanačních technologií. Je 

orientačně ekonomicky posouzen přiváděcí řad délky 4490 m. Porovnání je zaměřeno 

pouze na trubní části bez zahrnutí výměny objektů (vzdušníků, sekčních uzávěrů 

a dalších), protože ve všech sanačních metodách je uvažována jejich výměna ve stejném 

rozsahu, lze ji tedy zanedbat. Pro orientační porovnání není nutné počítat s délkou 

zkrácenou o objekty na řadu. Cena za náhradní zásobování (by-pass) je zanedbána. 

Stanovení ceny příslušné renovační technologie se odvíjí od celkové délky úseku a míry 

inkrustace (nutnosti čištění). Dále pak od složitosti topologie sítě. Nutné krátké 

montážní úseky způsobené zalomením a omezením maximální sanované délky úseku 

dle technologie, tudíž časté přesouvání strojů, se nepříznivě projeví na ceně a době 

sanace. Větší počet montážních úseků, respektive cena za zemní práce spojená 

s vybudováním startovacích a cílových šachet, je v ekonomickém porovnání 

zohledněna. 

Po předložení informací o současném stavu a topologii potrubí byly poskytnuty od 

zaměstnance firmy Wombat, s.r.o. orientační ceny za čištění potrubí a provedení 

epoxidace, rukávcové metody, zatažení PE (close-fit) vložky. Cena za cementaci byla 

stanovena ve spolupráci s firmou Brochier s.r.o. a porovnána s uváděnou cenou 

v zahraniční literatuře. Bylo osloveno i více tuzemských firem, které informace 

o cenách jednotlivých technologií neposkytly. 

V následujících částech kapitoly jsou stanoveny orientační ceny samotného provedení 

jednotlivých technologií na celém úseku přiváděcího řadu, kde nejsou zahrnuty zemní 

práce spojené s výstavbou startovacích/cílových šachet. Cena za tyto zemní práce je 

stanovena odděleně a následně přičtena k samotné ceně příslušné technologie v tabulce 

na konci kapitoly, viz Tab. 3.20. Ve výpočtu ceny obnovy uložením nového potrubí 

z tvárné litiny jsou již veškeré zemní práce zahrnuty. Všechny ceny jsou bez DPH. 
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Stanovení ceny zemních prací při výstavbě šachet 

Pro stanovení objemu a ceny zemních prací při výstavbě pažené šachty je uvažován její 

konstantní rozměr délky 4,0 m, šířky 2,0 m a hloubky 3,0 m. Výkop musí být proveden 

alespoň 0,5 m pod úroveň dna potrubí, tudíž výška krytí je 2,0 m. Hloubka je 

v závislosti na terénu proměnlivá. Podrobný podélný profil pro odečtení přesné výšky 

uložení potrubí nebyl provozovatelem poskytnut. Rozměry šachty jsou uvažovány 

stejné pro všechny metody sanace. Pravděpodobně se liší v závislosti na dané 

technologii, avšak pro orientační porovnání je toto zjednodušení možné. Jsou zahrnuty 

základní práce, kterými jsou výkopy, pažení, obsypy, zásypy a odvoz. Ceny za sejmutí 

ornice tloušťky 0,3 m s vrácením zpět, kácení křovin, obnova trávníků a další jsou 

zanedbány z důvodu jejich nepatrného zásahu do celkové ceny za zemní práce. Uložení 

potrubí po sanaci a rozměry šachty jsou podrobněji znázorněny v příloze 3. 

Třída těžitelnosti je uvažována 4 (pevné horniny drobivé) vzhledem ke geologickým 

poměrům území. Výkopek bude dočasně deponován v blízkosti šachty. Přebytečný 

výkopek nahrazený pískovým obsypem bude odvážen na předem určené místo. 

Přebytek ornice vlivem nakypření bude rovnoměrně rozprostřen po ploše zasypané 

jámy. 

Prvky a orientační ceny zemních prací jsou stanoveny ze zvýrazněných hodnot 

z tabulek Tab. 3.11 – Tab. 3.14, které jsou umístěny v publikaci Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury, kterou zpracoval autorský kolektiv z Ústavu 

územního rozvoje. 

Tab. 3.11 Cena za výkop šachty [18] 

 

Cena v Kč za 1 m3 výkopu. V ceně je započteno přemístění výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy, nebo naložení na dopravní prostředek. 

V ceně není započteno vodorovné přemístění zeminy a uložení na skládku. U pažené 

jámy není v ceně zahrnuto pažení a rozepření pažení jam [18]. 
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Tab. 3.12 Cena za pažení šachty [18] 

 

Cena v Kč za 1 m2 pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření [18]. 

Tab. 3.13 Cena za zásyp šachty [18] 

 

Cena v Kč za 1 m3 zásypu pro jakékoliv množství. Zhutnění na 100 % PS [18]. 

Tab. 3.14 Cena za obsyp potrubí [18] 

 

Cena v Kč za 1 m3 obsypu se zhutněním [18]. 

Zde jsou stanoveny objemy včetně cen dílčích zemních prací a následně celková 

orientační cena za jednu šachtu, viz Tab. 3.15. 

Tab. 3.15 Celková cena zemních prací za provedení jedné šachty 

Potrubí Výkop Obsyp=Odvoz Zásyp

0,79 23,21 9,61 13,60

Výkop Pažení Obsyp Zásyp Odvoz Celkem

19 686 7 380 5 971 1 081 1 923 36 041

Objem [m
3
]

Cena [Kč]

Plocha [m
2
]

Pažení

36,00

 

Celková cena zemních prací při vytváření startovacích/cílových šachet po celé délce 

části přiváděcího řadu pro jednotlivé sanační metody je znázorněna v tabulce Tab. 3.16.
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Tab. 3.16 Celková cena zemních prací sanačních technologií na celém úseku přiváděcího řadu 

Metoda sanace Počet šachet Celková cena zemních prací [Kč]

Cementace 32 1 153 305

Epoxidace 51 1 838 079

Rukávcová výstelka 25 901 019

PE (close-fit) vložka 61 2 198 487

Obnova výměnou potrubí za tvárnou litinu –  

Stanovení ceny uložení nového potrubí 

Orientační cena uložení litinového potrubí DN 400 za potrubí z oceli DN 500 je 

stanovena z tabulky Tab. 3.17, která je opět umístěna v publikaci Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury. Podkladem pro tuto tabulku je Vyhláška 

č. 441/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku. 

Tab. 3.17 Ceny trubního vedení vodovodu [18] 

 

Ceny v Kč za 1bm. V ceně jsou zahrnuty veškeré zemní práce a cena potrubí [18]. 

Trasa vodovodu kříží krajskou komunikaci II třídy s označením 360 a železniční trať 

252. Tyto významné liniové stavby jsou vyznačeny v přílohách 2.2. a 2.3. Budou 

podejity protlakem ocelové chráničky DN 600, ve které bude uloženo litinové potrubí. 

Celková délka protlaků bude 55,0 m. Cena za provedení protlaku je uvedena 

v následující tabulce Tab. 3.18. Cena za 1bm protlaku je zvolena 46 000 Kč. 

Tab. 3.18 Ceny za protlak chráničky [18] 

 

Cena je uvedena včetně vodorovného přemístění chráničky, svislého přemístění 

a přehození zeminy na povrchu, úprava čela potrubí, dodání protlačované chráničky, 
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nasunutí potrubí do chráničky, středících prvků a utěsnění chráničky. V ceně jsou 

započteny také náklady na nutné zemní práce – hloubení pažené startovací a výstupní 

jámy do 100 m3, svislé přemístění výkopku do 4 m, pažení stěn příložné, vč. odpažení, 

rozepření stěn pažení vč. odstranění, zásyp se zhutněním jam [18]. 

Celková cena = 4 490 x 11 172 + 55 x 46 000 = 52 692 280 Kč. 

Uložení nového potrubí stejné dimenze DN 500, jako je původní ocelové potrubí, by 

stálo přibližně 68 mil. Kč. 

Stanovení ceny cementace 

Orientační cena je za 1bm mechanického čištění 350 Kč, za proplach 180 Kč, 

za kamerové prohlídky 135 Kč a za cementační nástřik 1 500 Kč. Celková cena za 1bm 

je tedy 2 165 Kč. Provedení výřezu délky 2 m včetně zpětného zavaření skalpu 

a obnovy vnější izolace stojí asi 45 000 Kč. Pro určení celkové ceny technologie je tedy 

hodnota 45 000 Kč vynásobena počtem startovacích/cílových šachet a přičtena k ceně 

za 1bm technologie vynásobené délkou řadu. 

Celková cena = 4 490 x 2 165 + 32 x 45 000 = 11 160 850 Kč. 

Tato cena cementačního nástřiku je porovnána s hodnotou určené za pomocí tabulky 

Tab. 3.19 ze zahraniční literatury. V tabulce jsou znázorněny procentuální hodnoty 

nákladů za jednotlivé práce při cementaci. Celková cena cementace je určena z nákladů 

za uložení nového potrubí vypočtených v části Stanovení ceny uložení nového potrubí. 

Tab. 3.19 Náklady při renovaci cementací (upraveno) [21] 

Čištění a 

provedení 

cementace 

[%]

Zemní práce 

[%]
Materiál [%] Ostatní [%]

Cementace v 

porovnání s 

náklady nové 

instalace 

potrubí [%]

80–150 33,0 49,0 7,0 11,0 39,5

200–300 33,0 48,0 7,5 11,5 33,2

500 22,0 55,0 13,0 10,0 41,0

600–800 37,0 47,0 8,0 8,0 19,4

1000–1200 30,0 57,0 8,0 5,0 13,0

Náklady na renovaci

Jmenovitý 

průměr DN

 

Celková cena = 0,41 x 52 692 280 = 21 603 835 Kč. 
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Po přičtení ceny zemních prácí za šachty k 11 160 850 Kč je celková cena 

12 314 155 Kč, která se velmi liší od 21 603 835 Kč. Je to způsobeno odlišnými 

náklady za zemní práce. Procentuální zastoupení ceny zemních prací dle tabulky je 

55 %. Tato hodnota vychází z provádění zemních prací i v asfaltovém povrchu, kde jsou 

náklady mnohonásobně vyšší než ve volném terénu. Oproti tomu cena za zemní práce 

stanovená v části Stanovení ceny zemních prací při výstavbě šachet tj. 1 153 305 Kč 

odpovídá hodnotě pouze 10 %. Pro ekonomické porovnání sanačních technologií je 

použita vypočtená hodnota 11 160 850 Kč. 

Stanovení ceny epoxidace 

Cena za 1bm čištění potrubí je 450 Kč a provedení samotné technologie 5 000 Kč. 

Celkem tedy 5 450 Kč za 1bm. V této ceně jsou zahrnuty veškeré práce spojené s touto 

sanací jako výřez potrubí, nástřik epoxidové vrstvy, desinfekce a další. 

Celková cena = 4 490 x 5 450 = 24 470 500 Kč. 

Stanovení ceny zatažení flexibilního rukávce 

Cena za 1bm čištění potrubí je 450 Kč a provedení samotné technologie 8 700 Kč. 

Celkem tedy 9 150 Kč za 1bm. V této ceně jsou zahrnuty všechny práce spojené s touto 

sanací jako výřez potrubí, vložení rukávce, vytvrzení vložky, desinfekce a další. 

Celková cena = 4 490 x 9 150= 41 083 500 Kč. 

Stanovení ceny za zatažení PE vložky 

Cena za 1bm čištění potrubí je 300 Kč a provedení samotné technologie 11 200 Kč. 

Celkem tedy 11 500 Kč za 1bm. V této ceně jsou zahrnuty všechny práce spojené 

s touto sanací jako výřez potrubí, cena trouby, vložení PE potrubí, propaření, a další. 

Celková cena = 4 490 x 12 300 = 51 635 000 Kč. 

Porovnání cen sanačních technologií 

Stanovené náklady za provedení jednotlivých technologií jsou pouze orientační. 

Skutečná cena je závislá na mnoha dalších faktorech. Podrobnější rozpočet jednotlivých 

technologií a přesné porovnání není hlavním cílem této studie. Orientační ekonomické 

porovnání sanačních metod je znázorněno v tabulce Tab. 3.20. 
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Tab. 3.20 Ekonomické porovnání jednotlivých metod sanace 

Metoda sanace Cena za 1bm [Kč]
Cena za provedení 

na celém úseku [Kč]

Cena zemních prací, 

protlaků [Kč]

Celková cena 

sanace [Kč]

Cementace 2 165 11 160 850 1 153 305 12 314 155

Epoxidace 5 450 24 470 500 1 838 079 26 308 579

Rukávcová výstelka 9 150 41 083 500 901 019 41 984 519

PE (close-fit) vložka 11 500 51 635 000 2 198 487 53 833 487

Obnova výměnou 

potrubí za tvárnou litinu
11 172 50 162 280 2 530 000 52 692 280

 

Nejekonomičtější variantou je renovace cementací. Ovšem cena zde úzce souvisí 

s životností a dalšími zápornými technickými vlastnostmi této metody. 

3.6 ŘEŠENÍ ODSTÁVKY SANOVANÉHO ÚSEKU 

V rámci renovace nebo obnovy vybraného úseku je snaha o nepřerušení distribuce pitné 

vody odběratelům a zachovat funkci vodovodního přiváděcího řadu Mostiště–Třebíč. 

Po konzultaci s provozovatelem lze částečně náhradní zásobování zajistit zvýšením 

výkonu čerpadla na ÚV Mostiště (avšak parametry stávajícího čerpadla nebyly 

provozovatelem poskytnuty, zvýšení výkonu čerpadla je pouze úvaha) a čerpat vyšší 

průtok výtlačným řadem do vodojemu Tři kříže. Lze využít propojení vodojemu Tři 

kříže s vodojemem Fajťák I, který tak bude gravitačně zásoben pitnou vodou s prvně 

jmenovaného vodojemu a zbylý průtok bude dodáván do přiváděcího řadu ve východní 

části města. Další částečné množství bude do přiváděcího řadu dodáváno z vodojemu 

Tři kříže vodovodní sítí procházející jižním směrem Velkým Meziříčím. Nebude 

přerušeno zásobení obyvatel závislých na tomto vodojemu (včetně vodojemu Nad 

Sýpkami) a voda z tohoto vodojemu bude distribuovat vodu i do vodojemu Čechovy 

sady a zbytek do přiváděcího řadu Mostiště–Třebíč. Názorná ukázka popisu náhradního 

zásobování je zobrazena na obrázku Obr. 3.14.  
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Obr. 3.14 Mapa náhradního zásobování 

Tímto způsobem za omezujících podmínek (profil potrubí, čerpadlo na ÚV) nelze 

převést průtočné množství v plném rozsahu, ale asi z 57 %. Distribuce do přiváděcího 

řadu by tedy byla omezená. Neomezením distribuce vody do přiváděcího řadu by mohlo 

být dosaženo pomocí by-passu vedeného na povrchu terénu přímo v místě prováděné 

sanace. Jinými slovy 43 % by bylo převedeno by-passem a 57 % dle popisu 

v předchozím odstavci. Za těchto předpokladů je navržen obtok z PE100 SDR17 225 x 

13,4 mm na místo minimálního DN 400. Kapacity dimenzí jsou ověřeny v aplikaci 

EPANET 2.0. 

Dle § 9 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb. je provozovatel vodovodu povinen zajistit náhradní 

zásobování vodou [36].  

Obce Vídeň, Martinice a její osada Nové Dvory, které jsou napojeny přímo na sanovaný 

úsek budou po dobu renovace/obnovy zásobovány cisternami na pitnou vodu. 
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Do obcí Martinice včetně osady Nové Dvory bude nutné dodat při specifické denní 

potřebě 130 l/obyvatel/den a počtu obyvatel 417 asi 54,1 m3/d a do obce Vídeň o počtu 

obyvatel 431 asi 56,0 m3/d. Vytvořením by-passu na sanovaném úseku by tyto obce 

nemusely být zásobovány cisternami na pitnou vodu po celou dobu provádění sanace. 

Otázka náhradního zásobování je stručně vypracována i v matematickém 

nekalibrovaném modelu takzvanou statickou analýzou, viz kapitola 4.3.2 Matematický 

model náhradního zásobování. Tento model je velmi orientační, protože je posouzen 

pouze na průtok hodinového denního maxima Qd, tedy jeden zatěžovací stav. Pro 

přesnější posouzení a model by bylo vhodné simulovat zásobování během celého dne, 

především pak ve večerní špičce okolo 19–21 hodin. Pro kalibraci matematického 

modelu by bylo zapotřebí skutečných naměřených průtoků během celého dne, avšak 

tyto údaje nebyly provozovatelem vodovodní sítě poskytnuty. Vypracování 

podrobnějšího modelu s více zatěžovacími stavy a celkové řešení problematiky 

náhradního zásobování není hlavním tématem této studie. 
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4  HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Hydrotechnické výpočty byly prováděny v softwarové aplikaci EPANET 2.0. Byly 

vytvořeny jednotlivé nekalibrované matematické modely jako například model 

současného stavu sítě nebo náhradního zásobování vodou. Tyto modely jsou pro různé 

stavy a technické podmínky znázorněny v následujících kapitolách. Všechny 

hydrotechnické výpočty jsou na CD nosiči přiloženém na konci práce. 

V modelech byly především sledovány hodnoty průtoků, respektive rychlostí. Tedy jaký 

maximální průtok lze daným profilem vodovodního potrubí převést, aniž by byly 

překročeny doporučené hodnoty rychlostí v potrubí. Doporučené rychlosti proudění 

vody ve vodovodním potrubí jsou pro: 

• sací potrubí   v = 0,5–1,2 m/s; 

• výtlačné potrubí  v = 0,6–1,5 m/s; 

• gravitační zásobní řady v = 1,0–1,5 m/s; 

• rozvodné řady   v = 0,8–1,2 m/s [13]. 

Dále je přihlíženo k hodnotám hydrostatického, a především pak hydrodynamického 

tlaku. Tyto hodnoty jsou uvedeny v ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí: 

• minimální hydrodynamický přetlak v rozvodné sítí v místě přípojky je 

0,25 MPa; 

• maximální hydrostatický přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě 0,6 MPa, 

výjimečně 0,7 MPa [3]. 

4.1 SOFTWAROVÁ APLIKACE EPANET 2.0 

Tato aplikace je volně stažitelná od roku 2000, kdy ji Agentura ochrany životního 

prostředí Spojených státu amerických (U.S. EPA) zpřístupnila široké veřejnosti na 

svých internetových stránkách. 

V této aplikaci lze řešit simulace hydraulických poměrů a kvalitativních parametrů 

v tlakových trubních systémech. Program umožňuje tyto následující simulace: 

• statickou – řeší okamžitý stav odběrů na síti, který je pro daný časový interval 

neměnný (ustálené proudění); 
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• kvazi-dynamickou – řeší posloupnost statických analýz pro určitý počet 

časových intervalů, fyzikální parametry a zatěžovací stavy se mění na rozhraní 

časových intervalů, které mají obvykle stejnou délku (hodiny) a celý úsek je 

zpravidla delší (den, týden). 

Modelovaná trubní síť obsahuje jednotlivé trubní úseky, uzly, ventily, čerpadla, 

vodojemy a nádrže. Program matematickou simulací stanovuje na úsecích 

rychlost/průtok, v uzlech hydrodynamický přetlak. Dále pak hladiny ve vodojemech, 

koncentrace látek, stáří vody v potrubí a šíření znečištění sítí. 

Jedná se o matematický model řízený odběrem tzv. Demand Driven Model (DDM). 

Nejprve jsou zadány odběry v uzlech pro daný zatěžovací stav, tím jsou stanoveny 

hodnoty požadovaného množství vody a průtoky, které má daná síť převést. Následně je 

stanovena tlaková ztráta a hydrodynamický přetlak v uzlech. Program uvažuje vždy 

uzlový odběr v plném rozsahu bez ohledu na tlak v sítí, což je v rozporu se skutečným 

chováním proudění vody v tlakových systémech, kde odebíraný průtok závisí právě na 

tlaku v systému. Nesprávným nastavením modelu například zadáním špatných profilů 

a chybných nadmořských výšek uzlů můžou být generovány záporné tlaky [30].  

4.2 VSTUPNÍ ÚDAJE 

Provozovatelem vodovodní sítě bylo poskytnuto průtokové schéma za normálního stavu 

zpracované v rámci generelu 2002, které znázorňuje maximální denní průtok Qd v l/s, 

viz Obr. 4.1. Ze schématu lze vyčíst směr proudění vody, průtok jednotlivými 

vodovodními úseky, bodové odběry a průtok jednotlivými vodojemy. 

Provozovatelem nebylo poskytnuto aktuálnější schéma. Množství vyrobené pitné vody 

díky nižší spotřebě vody od roku 2002 do roku 2017 dlouhodobě klesá. V tabulce 

Tab. 4.1 jsou znázorněny vybrané parametry VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s., které společnost uvádí ve výročních zprávách. Byly získány data 

od roku 2006. Lze předpokládat, že průměrný denní průtok vodovodem je dnes nižší 

než v roce 2002. Za tohoto předpokladu jsou matematické modely v kapitolách 4.3.1–

4.3.3 vytvořeny s určitou kapacitní rezervou, co se návrhu dimenze a ostatních 

parametrů týče.  
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Tab. 4.1 Průběh výroby vody v letech 2006-2016 

2006 2008 2010 2012 2014 2016

32 000 29 457 28 271 28 156 25 891 26 342

23 000 23 256 22 348 22 091 21 661 22 367

Voda vyrobená k realizaci [tis. m
3
]

Voda fakturovaná pitná [tis. m
3
]

Rok

 

 

Obr. 4.1 Průtokové schéma za normálního stavu zájmové lokality 

Také byla poskytnuta topologie vodovodní sítě včetně dimenzí jednotlivých trubních 

vodovodních řadů, délky jednotlivých úseků potrubí, nadmořská výška hladin ve 

vodojemech a hodnoty průtoků (odběrů) v jednotlivých uzlech. Nadmořské výšky uzlů 

jsou odečteny z přehledného podélného profilu a online portálu ZABAGED. 

Dalšími vstupními hodnotami pro sestrojení matematického modelu v softwarové 

aplikaci EPANET 2.0 jsou hodnoty absolutní drsnosti potrubí podle White-Colebrook, 

viz Tab. 4.2.  
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Tab. 4.2 Hodnoty drsnosti dle White-Colebrook (upraveno) [5] 

kmin [mm] kstř [mm] kmax [mm]

PVC, PE, PP 0,001 0,01

Ocel, použitá vyčištěná 0,15 0,4

Ocel, mírně zrezivělá, lehce inkrustovaná 0,25 0,4 1

Ocel, silně inkrustovaná 2 3 >4

Litina, nová s výstelkou 0,1 0,3

Litina, nová bez výstelky 0,15 0,3 0,6

Litina, zrezivělá, lehce inkrustovaná 1 1,5

Potrubí s novou cementovou vystýlkou 0,05 0,2 0,8

Materiál
White-Colebrook

 

4.3 VÝSTUPNÍ ÚDAJE 

Na základě vstupních údajů byly vyhotoveny jednotlivé matematické modely. 

V modelech byly kontrolovány parametry tlaků, rychlostí a průtoků. Pomocí softwarové 

aplikace EPANET 2.0 jsou vytvořeny tyto simulace: 

• matematický model současného stavu vodovodní sítě; 

• matematický model náhradního zásobování; 

• hydraulické porovnání jednotlivých druhů sanace. 

V modelu současného stavu vodovodní sítě a náhradního zásobování je pro 

zjednodušení modelu počítáno s jmenovitými světlostmi potrubí DN.  

V hydraulickém porovnáni jednotlivých druhů sanace je do výpočtu uvažován skutečný 

vnitřní průměr ocelového potrubí. Ten je stanoven z poskytnutého vnějšího průměru 

(529 mm) a z naměřené průměrné tloušťky stěny od provozovatele, viz kapitola 3.2 

Zhodnocení technického stavu potrubí, Tab. 3.1. Od skutečného vnitřního průměru 

(510,4 mm) je odečtena tloušťka příslušné renovační technologie. 

4.3.1 Matematický model současného stavu vodovodní sítě 

Pro ocelové potrubí je zvolena absolutní drsnost 3 mm (přiváděcí řad DN 500 a DN 

350) a 1 mm (ostatní ocelové potrubí mimo přiváděcí řad), pro litinu 0,3 mm. Na 

matematickém modelu byly sledovány hodnoty tlaku v uzlech a rychlosti proudění 

v jednotlivých úsecích. Rychlosti proudění vody v potrubí jsou často velmi nízké, je to 

zapříčiněno sníženými odběry a předimenzováním profilů. V uzlech s vysokým tlakem, 

kde se nachází i odbočení pro napojené odběratele jsou osazeny redukční ventily pro 
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snížení přetlaku na požadovanou hodnotu. Náhled modelu současného stavu vodovodní 

sítě znázorňuje obrázek Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Hydraulický model současného stavu zájmové lokality v prostředí EPANET 2.0 
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4.3.2 Matematický model náhradního zásobování 

Model je vytvořen dle popisu v kapitole 3.6 Řešení odstávky sanovaného úseku. Při 

vytváření tohoto modelu bylo snahou převést co největší průtok současnou vodovodní 

sítí do přiváděcího řadu za městem směrem k ČS Ovčírna a docílit tak alespoň snížení 

profilu obtoku (by-passu) v místě prováděné sanace. 

Požadavek na větší průtoky zapříčiňuje zvýšenou rychlost vodovodním potrubím, větší 

ztráty třením po délce a pokles hydrodynamického tlaku do záporných hodnot, tzn. čára 

hydrodynamického tlaku je výškově pod úrovní vybraného uzlu a v daném místě není 

tlak. Model je tedy sestrojen tak, aby bylo dosaženo přijatelných hodnot. 

Dle průtokového schématu je odtok přiváděcím řadem za městem k ČS Ovčírna 57,5 l/s 

(100 %). Bez by-passu na sanovaném úseku by bylo možné přes vodojem Tři kříže 

a vodovodní síť Velkého Meziříčí převést průtok maximálně 33,0 l/s (57 %) a dodat ho 

do přiváděcího řadu za městem. Do vodojemu Tři kříže musí být tedy dopraveno 

průtokové množství 71,5 l/s, aby pokrylo spotřebu města 38,5 l/s (6,3 l/s pro VDJ Tři 

kříže, 32,2 l/s pro ostatní VDJ a odbočení) a 33/l/s dodalo do přiváděcího řadu. Zbylý 

průtok 24,5 l/s (43 %) by byl patrně dodáván obtokem v místě prováděných sanačních 

prací, a to potrubím PE100 SDR 17, 225 x 13,4 mm, vnitřní světlost potrubí je 

198,2 mm. 

Průběh rychlostí a tlaků za tohoto stavu je znázorněn na Obr 4.3. Hodnoty absolutních 

drsností jsou zvoleny pro ocel 1 a 3 mm, pro litinu 0,3 mm. 
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Obr. 4.3 Hydraulický model náhradního zásobování zájmové lokality v prostředí EPANET 2.0 
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4.3.3 Hydraulické porovnání jednotlivých druhů sanace 

Tloušťky stěn nástřiků, rukávce, PE potrubí a litinového potrubí ovlivňující průtočnou 

plochu profilu jsou stanoveny u sanačních metod v kapitole 3.4 Aplikace sanační 

metody na vybraném úseku, a to na základě doporučených hodnot z odborné literatury, 

konzultace s provádějícími firmami a z katalogu výrobce tvárné litiny. Tloušťky, 

skutečné vnitřní průměry a hodnoty absolutních drsností vstupujících do výpočtu jsou 

znázorněny v tabulce Tab. 4.3 

Tab. 4.3 Stanovení skutečného vnitřního průměru a absolutní drsnosti pro hydraulický model 

Metoda sanace

Vnitř. ØOC, 

Vněj. ØTLT 

[mm]

Tloušťka stěny 

sanace [mm]

Skutečný vnitřní 

Ød [mm]

Absolutní 

drsnost k [mm]

Cementace 7,0 496,4 0,50

Epoxidace 1,2 508,0 0,01

Rukávcová vystýlka 8,0 494,4 0,01

PE (close-fit) vložka 25,8 458,8 0,01

Obnova výměnou potrubí 429,0 – 396,2 0,20

510,4

 

V rámci obnovy vybraného úseku, je zvolen návrh nové dimenze, a to z DN 500 na DN 

400. Původní profil potrubí zde vyhovuje kapacitně, ale je předimenzován z důvodů 

poklesů odběrů vody. Voda tak v potrubí vzhledem k nižším rychlostem dosahuje 

vyšších hodnot doby zdržení. Kapacita potrubí z tvárné litiny DN 400 je ověřena 

v následujících částech kapitoly. 

Návrh profilu vodovodního potrubí je prováděn individuálně dle účelu použití 

a provozních potřeb, kde rozvodná síť a potrubí zásobních řadů je navrhováno na 

maximální hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na 

maximální denní potřebu vody [28]. 

V rámci obnovy vybraného úseku se jedná o přiváděcí řad. Z výše uvedeného tvrzení 

lze vyvodit, že potrubí je dimenzováno na maximální denní průtok. Jedná se 

o maximální denní průtok z průtokového schématu sestrojeného v rámci generelu, viz 

kapitola 4.2 Vstupní údaje, který je 95,1 l/s (nejvyšší možný průtok na začátku úseku, tj. 
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průtok požadovaný na konci zájmového úseku 89,7 l/s plus odběry obcí Vídeň 2,7 l/s, 

Martinice 1,8 l/s a osady Nové Dvory 0,9 l/s). 

Hodnoty rychlostí proudění vody v úsecích a tlaků v jednotlivých uzlech pro jednotlivé 

druhy sanace znázorňuje obrázek Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Hydraulické porovnání jednotlivých druhů sanace při Q=89,7 l/s v prostředí EPANET 2.0. 

Zleva: původní OC DN 500, cementace, epoxidace, rukávec, PE vložka, tvárná litina DN 400 

Pro sledování tlaků na konci úseku je na místo vodojemu Fajťák II umístěn pouze uzel, 

aby mohla být zadána hodnota nátoku do vodojemu (bodového odběru) 89,7 l/s. Výška 

uzlu je v úrovni maximální hladiny vodojemu Fajťák II (538,65 m n. m.). Na konci řadu 

v uzlu musí být dodržen takový tlak, aby byl vodojem vždy napuštěn na tuto hladinu. 
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Tato podmínka je splněna za předpokladu průtoku do Qkap = 125 l/s, z minimální 

provozní hladiny vodojemu Vídeň. Odpovídá minimálnímu hydrodynamickému tlaku 

v potrubí při Qkap (viz příloha 4. Přehledný podélný profil). Pokud je hladina vodojemu 

na maximální úrovni, může být potrubím převedeno až 160 l/s. Porovnání tlaků 

a hydraulických ztát při průtoku 89,7 l/s pro jednotlivé druhy sanace je znázorněno 

v tabulce Tab. 4.4. Srovnávací rovinou, od které jsou tlaky (v m v. sl.) odečteny, je 

minimální provozní hladina ve vodojemu Vídeň tj. 545,0 m n. m.  

Tab. 4.4 Určení tlakových ztrát při Q=89,7 l/s 

Potrubí, metoda sanace

Min. hydrodyn. 

tlak–nulové tlakové 

ztráty [m v.sl.]

Tlak na konci 

úseku [m v.sl.]

Rozdíl tlaku             

[m v.sl.]

Ø tlakové 

ztráty po délce 

[m/km]

Původní potrubí OC DN 500 3,43 2,92 0,65

Cementace 4,17 2,18 0,49

Epoxidace 4,93 1,42 0,32

Rukávcová vystýlka 4,74 1,61 0,36

PE (close-fit) vložka 4,03 2,32 0,52

Obnova výměnou potrubí 0,47 5,88 1,31

6,35

 

Z hlediska hydraulických ztát je nejvýhodnější variantou sanace rukávcem a epoxidací 

díky nízké absolutní drsnosti a nevýraznému snížení průtočné plochy. Z hlediska 

tlakových ztrát je nejméně vhodná sanace obnovou ocelového potrubí DN 500 za 

potrubí z tvárné litiny DN 400, kde je tlak na konci úseku velmi nízký. Lze říci, že 

průtok 89,7 l/s je pro potrubí DN 400 průtokem kapacitním. Výhodou ovšem je zvýšení 

rychlosti proudění vody v potrubí. Všemi sanačními technologiemi (mimo obnovu) se 

příznivě ovlivní tlakové poměry v potrubí. 

V místech odbočení pro zásobení obcí dojde k nejvýraznějšímu poklesu tlaku u obnovy 

výměnou. Pokles tlaku není nikterak výrazný a lze předpokládat, že by příliš neovlivnil 

tlakovou potřebu odběratelů. Nutno říci, že tlak 23,30 m v. sl. dle modelu (viz Obr. 4.4) 

u obce Martinice je v místě odbočení z přiváděcího řadu, a to ve výšce 518,02 m n. m. 

Samotná zástavba obce je z 95 % umístěna ve výšce 500–510 m n. m., tudíž tlak 

v místech přípojek bude dostatečný. V jižní části obce Martinice je oblast 8 rodinných 

domů, které leží v nadmořské výšce 515–520 m n. m., zde by přetlak i mírně klesl pod 

hodnotu minimálního požadovaného tlaku na přípojce 0,25 MPa. V místě odbočení pro 
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zásobení obce Vídeň je nadmořská výška 496,03 m n. m. a tlak dle modelu 

47,91 m v. sl. V severní části obce se vyskytují domy, které leží ve výšce 525–

530 m n. m., zde podmínka požadovaného přetlaku 25 m v. sl. také nebude splněna, 

není splněna ani v současnosti. 

I přesto, že snížení dimenze nemá výrazný vliv na tlakové poměry v obcích, 

nedoporučuje se její návrh vzhledem k nízkému tlaku na konci úseku (vztaženo 

k maximální hladině VDJ Fajťák II). Ten by v počátcích uložení nového potrubí byl 

podle modelu kladný. Avšak se zahrnutím místních ztrát na armaturách a po uběhnutí 

několika let (navýšení drsnosti) už by pravděpodobně kladný nebyl. 

V softwaru je také vytvořen hydraulický model, který stanovuje kapacitní průtoky 

jednotlivých druhů sanace při minimální provozní hladině vodojemu Vídeň (viz 

přiložený CD nosič). Jednotlivé druhy sanačních metod na zájmovém úseku jsou 

nakalibrovány podle tlaku na současném ocelovém potrubí DN 500 při Qkap = 125 l/s na 

konci úseku (VDJ Fajťák II). Jinými slovy je nastavena taková hodnota průtoku 

(odběru) v uzlu, aby tlaky u všech technologií byly stejné jako výchozí hodnota tlaku 

u původního ocelového potrubí. Tyto zadané a současně kapacitní průtoky včetně 

nárůstu kapacity oproti současnému potrubí jsou znázorněny v tabulce Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Nárůst kapacity provedením sanačních technologií 

Potrubí, metoda sanace
Tlak na konci úseku 

[m v.sl.]

Kapacitní průtok 

[l/s]

Nárůst kapacity 

sanací [l/s]

Původní potrubí OC DN 500 125,00 –

Cementace 146,39 21,39

Epoxidace 192,20 67,20

Rukávcová vystýlka 178,70 53,70

PE (close-fit) vložka 146,30 21,30

Obnova výměnou potrubí 87,30 -37,70

0,77

 

Dle tabulky kapacitní průtok (87,3 l/s) nového litinového potrubí DN 400 nedosahuje 

ani na hodnotu maximálního denního průtoku (89,7 l/s) z průtokového schématu. 

Snížením dimenze dojde k poklesu kapacity o 37,7 l/s (30 %) oproti současnému 

ocelovému potrubí. 
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5  ZÁVĚR 

V rámci této diplomové práce byl ve spolupráci s provozovatelem proveden návrh 

obnovy vybraného ocelového přiváděcího řadu DN 500 délky 4490 m v blízkosti města 

Velké Meziříčí. Konkrétněji úseku mezi vodojemem Vídeň a vodojemem Fajťák II. 

V první fázi studie byl popsán současný stav systému zásobování vodou. Vnitřní stěna 

ocelového potrubí dle korozního průzkumu provedeného v roce 2014 poukazuje na 

velkou míru inkrustace. Tento zkorodovaný povrch v minulosti zapříčinil zvýšení 

obsahu železa ve vodě na nadlimitní hodnotu. Potrubí bylo budováno již v letech 1965–

1966 tudíž překračuje svoji teoretickou životnost. Lze předpokládat, že četnost poruch 

a stavů neodpovídající požadované kvality vody se bude v budoucnu zvyšovat. 

Před samotným návrhem vhodné sanace byly rozděleny a obecně popsány jednotlivé 

technologie. Byly zvoleny a aplikovány sanace cementací, epoxidací, zatažením 

rukávce, vložením předem deformované PE (close-fit) vložky, obnovou potrubím 

z tvárné litiny DN 400. 

Každá z těchto technologií má svoje technické výhody a nevýhody, ke kterým je nutné 

přihlížet. Provedení vybraných renovačních technologií nebo obnovy výměnou potrubí 

se značně liší po ekonomické stránce. Cena zde úzce souvisí právě s technickými 

parametry, kterými jsou životnost, statické vlastnosti, doba provádění a další.  

Cena byla orientačně stanovena pro všechny uvedené typy sanace. Nejekonomičtější 

variantou je sanace cementací, kde náklady jsou 12 314 155 Kč. Sanace epoxidací bude 

podle orientačních výpočtů stát 26 308 579 Kč, zatažením flexibilního rukávce 

41 984 519 Kč, zatažením PE (close-fit) vložky 53 833 487 Kč a obnovou výměnou 

52 692 280 Kč. V cenách jsou zahrnuty i náklady za zemní práce při vytváření 

stavebních šachet. Množství těchto šachet je odlišné pro každou technologii, z důvodu 

rozdílnosti maximálních možných sanovaných délek montážních úseků pro danou 

technologii. 

Byl vytvořen návrh náhradní distribuce vody v průběhu provádění sanace na 

odstaveném potrubí. Bylo zjištěno pomocí nekalibrovaného matematického modelu, že 

během odstavení sanovaného úseku by bylo možné 57 % původního průtoku převést 

přes potrubí přiváděcího řadu z úpravny vody Mostiště do vodojemu Tři kříže a dodat 

pitnou vodu do vodovodní sítě Velkého Meziříčí, přiváděcího řadu Mostiště-Třebíč 
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a dalších závislých lokalit. Výrazně by byl snížen požadavek na profil by-passu v místě 

prováděné sanace, který by převedl zbylých 43 % původního průtoku. A to 

z minimálního profilu DN 400 na DN 200. 

Hydrotechnické výpočty byly zhotoveny pomocí softwarové aplikace EPANET 2.0. 

Podle průtokového schématu a dalších vstupních údajů byly v této aplikaci vytvořeny 

modely současného stavu vodovodní sítě, náhradního zásobování a hydraulického 

porovnání jednotlivých druhů sanace. 

Celkově nejméně vhodnou sanací z důvodů vysoké ceny je obnova výměnou potrubí. 

Příznivým typem sanace jsou všechny vybrané renovační technologie. Volba renovační 

metody se odvíjí od velkého množství faktorů především od současného stavu potrubí, 

požadavků na technické vlastnosti a ekonomických možností investora. Na něm pak je, 

jestli se rozhodne do sanace investovat více finančních prostředků a vyřešit 

bezproblémovou funkčnost potrubí na dlouhou dobu, nebo zda se rozhodne vynaložit 

méně finančních prostředků a řešit sanaci potrubí znovu v dalších nadcházejících letech. 

V současné době i díky rozvíjející se kvalitě polyethylenového potrubí a jeho očekávané 

dlouhé životnosti, se často na přiváděcí řady využívá sanace metodou Compact Pipe 

(close-fit vložka). Tato metoda je ze všech renovačních technologií sice nejdražší, ale 

díky vytvoření nového samonosného potrubí za poměrně krátkou dobu s nízkým 

množstvím zemních prací je velmi vhodná.  

Na základě stáří a stavu vybraného potrubí je opravdu důležité se návrhem jeho sanace 

intenzivně zabývat a věnovat mu zvýšenou pozornost.   
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SUMMARY 

The diploma thesis describe proposal of renewal of 4490 m long part of water supply 

line DN 500 near the town of Velké Meziříčí. 

The inner side of the steel pipeline shows a high value of incrustation. This corroded 

surface increased the share of iron in water over the limit value. The water pipeline was 

built between 1965 and 1966 and therefore exceeds its service life. 

The theses describes and devides rehabilitation technologies, specifically redevelopment 

by cementation, epoxidation, flexible sleeve, close-fit technology of PE, renewal of the 

DN 400 by cast-iron. 

The technologies have their technical benefits and disadvantages. The thesis evaluates 

the technologies by economic point of view. The price is closely related with the 

technical parameters, which are service life etc. 

The most economical rehabilitation technology is the cementation, that costs CZK 

12,314,155. Rehabilitation of epoxidation costs CZK 26,308,579 by tentative 

calculations, pulling the flexible sleeve costs CZK 41,984,519, close-fit technology of 

PE costs 53,833,487 and renewal by exchange costs CZK 52,692,280. 

A proposal for a replacement water supply was created during the sanitation process. It 

would be advisable to reduce the diameter of by-pass. 

Hydrotechnical calculations were made by using the software application EPANET 2.0. 

According to the input data, the current state of the water supply network, replacement 

supply and hydraulic comparison of types of rehabilitation were created in this 

application. 

The least suitable is renewal by pipeline replacement because of the too high price. All 

selected renovation technologies are a beneficial type of rehabilitation. In this time, 

because of evolving quality of polyethylene pipes, is most used the Compact Pipe 

(close-fit insert) to rehabilitation of water supply line. This method is the most 

expensive of all renovation technologies, but because of the creation of a new self-

supporting pipeline in a relatively short time with low earthworks is most advantageous. 

Based on the age and condition of this part of pipeline, it is very important to deal with 

the rehabilitation and to pay attention. 


