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Abstrakt: 

 Předkládaná práce se zabývá problematikou vyhledávání poruch na vodovodním 

potrubí. Postupně je v práci zmíněna problematika ztrát a ovlivňujících faktorů, které se 

podílí na jejich vzniku. Jsou zde pospány současně pouţívané metody pro lokalizaci 

skrytých poruch a metody alternativní. V poslední části je zpracováno praktické ověření 

principů a účinností metod vyhledávání. Na závěr práce je zhodnocena současná metodika 

a jsou vyslovena doporučení a moţná řešení do budoucnosti. 

 

Klíčová slova: ztráty vody, vyhledávání poruch, vodovodní potrubí, korelace 

 

Abstract: 
 This paper deals with problems of searching failures on water pipes. Gradually are 

mentioned problems with water losses and influenced factors of their creation. There are 

described current methods used for locating hidden defects and alternative methods. In the 

last part is processed practical examination of principles and effectivity of searching 

methods. At the conclusion of the work is evaluated current methodology and there is 

recommendations and possible solutions for the future.  

 

Keywords: water losses, searching failures, water pipeline, corelation  
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1. Úvod 

 Voda je základní a nezbytnou sloţkou pro ţivot na zemi. Člověk sám převáţně 

tvořený z vody je na ní bytostně závislý. Světové zásoby sladké pitné vody tvoří jen 

několik desetin procenta celkového objemu vody na zeměkouli. A tento nepatrný zlomek 

je třeba udrţovat a chránit. 

 Kdokoli z nás si kdykoli můţe pustit vodu z kohoutku a vyuţít ji podle svých 

potřeb. Nikdo však jiţ nepřemýšlí nad tím, co vše je třeba udělat proto, aby se k nám pitná 

voda dostala. A nikomu by nebylo příjemné, kdyby o tuto moţnost přišel, kvůli poruchy na 

vodovodní síti. 

 Ve zdánlivě bezproblémové vodovodní síti je kaţdý den zjištěno několik poruch, 

které mají větší, či menší dopad na dodávku vody. Kaţdý den vyteče skrytými poruchami 

voda, která by naplnila několik plaveckých bazénů. A kaţdý den je několik poruch 

lokalizováno a opraveno. Toto má podstatný vliv na chod celé sítě, na ekologické a 

ekonomické dopady. 

 Hospodaření, systematické sledování a kontrolování sítě by mělo být primárním 

cílem a snahou kaţdé vodohospodářské společnosti. Jaký je ovšem skutečný stav 

distribučních sítí, jaké jsou podíly ztrát, kolik vody denně unikne a prosákne do okolí? Na 

tuto otázku a mnoho dalších, jsem se snaţil najít odpověď. V následujícím textu se čtenář 

seznámí s nastíněnou problematikou a na konci si bude schopen sám odpovědět na 

poloţené otázky.        
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2. Distribuční síť 

 Distribuční síť vodárenského systému je páteřní sítí pro zásobování obyvatelstva a 

průmyslu vodou. Na pravidelné denní dodávce vody jsou závislé ţivoty všech lidí. Je proto 

v zájmu kaţdé dobře hospodařící společnosti zajistit vodu v potřebném mnoţství a kvalitě 

jak ukládá zákon. 

 Během distribuce vody ovšem můţe dojít k technickým závadám komplikujícím 

samotnou dopravu. Tyto závady mohou mít také vliv na zhoršení kvality pitné vody. 

 V této kapitole jsou popsány hlavní celky distribuční sítě. Moţností vzniku poruchy 

na síti jsou rozebrány v dalších kapitolách.        

2.1. Vodojemy 

 Slouţí k jímání (akumulaci) vody pro zajištění dostatečné dodávky pitné vody. 

Vodojemy se zpravidla umisťují na nejvýše poloţená místa, aby byla zajištěna distribuce 

gravitačním spádem s dostatečným tlakem. 

 Hlavní funkcí vodojemu je vyrovnávání nerovnoměrných odběrů vody, zajištění 

dostatečné kapacity včetně vody pro poţární účely a pro případy odstávky vodovodního 

řádu. Konstrukční řešení můţe být jednokomorové, nebo vícekomorové a stavěny mohou 

být jako zemní (podzemní), či věţové (viz Obr. 1 a 3) [6].  

 

Obr. 1 Zemní vodojem a příčný řez 

 

Rozdělení vodojemů podle účelu: 

a. Hlavní- ovládá soustavu vodojemu pod ním 

b. Přerušovací- pro vytváření více tlakových pásem , při výšce přesahující 70m 

c. Vyrovnávací- slouţí k vyrovnání kontinuální dodávky vody  

d. Zásobní- akumulace vody pro případ krizové situace 

e. Poţární- zajišťuje poţární bezpečnost 
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  Obr. 2 Věţový vodojem s příčným řezem 

 

2.2. Přivaděče 

 Slouţí k převedení vody z úpravny vody, nebo centrálního vodojemu aţ do 

spotřebiště. V současné době, následkem niţší poptávky po pitné vodě, je většina 

přivaděčů naddimenzována, coţ znamená ţe mnohonásobně převyšuje kapacitu, která je 

nutná pro zajištění dodávky vody. To s sebou nese řadu technických problému, kdy vlivem 

nízkých rychlostí proudění dochází k nevhodnému zanášení a inkrustaci potrubí. Vhodným 

opatřením můţe být pouţití pulzního reţimu proudění [2]. 

2.3. Rozvodné řády 

 Distribuční systém rozvodů pitných vod je z hlediska provozování nejsloţitější částí 

sítě. Z důvodů postupné výstavby se stáří pohybuje v průměru 50 let, ve velkých městech 

jsou však aktivní i starší řády sta let. 

 Náklady na výstavbu, nebo rekonstrukci se pohybují dle sloţitosti umístění v terénu 

v rozmezí 7 000Kč- 15 00Kč za metr a právě tyto náklady spojené často s prostorovými 

potíţemi způsobují, ţe vodovodní síť v současné době stárne. 

 Vlivem poruch můţe dojít k sekundární kontaminaci vody, prasklinami a lomy na 

potrubí můţe dojít k podtlaku a nasátí kontaminované zeminy do systému.  

 Distribuční systém má vysoký podíl na ztrátách pitné vody a tím ovlivňuje 

ekonomické náklady na provozování [1].  



Vyhledávání poruch na potrubí 

Miroslav Koller 

2010 Stránka 4 

2.4. Vodovod 

 Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní  

řady  a  vodárenské  objekty,  jimiţ jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové 

nebo podzemní vody, její úpravu a shromaţďování. Vodovod je vodním dílem [32]. 

a. Vodovodní řád- potrubí včetně objektů určené k přímé dopravě pitné vody k 

jednotlivým odběratelům 

b. Vodovodní síť- soustava vodovodních řádů, slouţí k dopravě do spotřebiště 

 Větvená- skládá se z jednotlivých větví, přítok z jedené strany 

 Okruhová- propojený systém, kterým je moţno zajistit dodávku i po 

odstavení některé z větví, protoţe přítok je ze dvou stran 

c. Vodovodní přípojka- potrubí, které spojuje vodovodní řád s objektem spotřeby 

a je osazeno vodoměrem. Přípojka není vodní dílo 

Druhy vodovodů: 

a. Gravitační- voda je distribuována gravitačním spádem, který zajišťuje 

dostatečný hydrodynamický tlak aţ do místa spotřebiště 

b. Výtlačný- uţité v místech, kde není moţno dosáhnout dostatečného tlaku 

gravitací, ale za pomocí čerpadel. 

Dělení podle pouţití: 

a. Veřejný- slouţí pro potřeby zásobování obyvatelstva pitnou vodou, ve správě 

obce, nebo vodohospodářské organizace 

b. Soukromý- vodovod zásobující jednu a více nemovitostí, ve správě jednoho, 

nebo více majitelů 

c. Vnitřní- rozvodné potrubí za hlavním uzávěrem na vodovodní přípojce 

2.4.1. Vodovodní potrubí 

 Jedná se o smontované potrubí, které je uloţeno v zemi, včetně veškerých tvarovek 

a armatur. 

 Tvarovky- slouţí pro změnu trasy, průměru, odbočení, připojení, nebo ukončení 

 Armatury- umoţňují manipulaci s potrubím, jedná se o uzávěry, ventily, 

hydranty apod. 
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Obr. 3 Tvarovky: a) koleno, b) T-kus, c) redukce 

 

 

Obr. 4 Armatury: a) kulový kohout, b) uzavírací ventil, c) zpětná klapka, d) šoupátko 

 

2.4.2. Materiály potrubí 

a. Ocel 

 pouţití spíše pro stavbu přivaděčů nad DN500 

 dobrá moţnost vytyčení (vytrasování) potrubí 

 snadná oprava poškozených částí 

 pro vodovodní sítě méně pouţívaný materiál 

 pro pouţití musí mít katodickou ochranu, kvůli náchylnosti ke korozi 

 krátká ţivotnost potrubí 

 zvýšený počet poruch při narušení izolace 

 

b. Litina 

 klasický a velmi vhodný materiál pro výstavbu sítí do DN500 

 převaha pouţití tvárné litiny nad méně kvalitní šedou litinou 

 dlouhá ţivotnost potrubí, nízký podíl ztrát 

 snadné hledání trasy potrubí 
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 křehkost materiálu 

 vyšší cena 

 

c. Plast 

 v současnosti velmi rozšířený materiál pro stavbu vodovodních řádů 

 PVC, nebo PE 

 dlouhá ţivotnost, nízké ztráty vody 

 jednoduchá montáţ 

 snadná oprava 

 nízká cena 

 náklady na obsyp potrubí  

 nutno osadit vodícím drátem, pro případ poruchy (moţnost vyhledání trasy) 

 horší moţnost najít skrytou poruchu  

2.5. Monitorovací objekty 

 Patří k moderním prvkům distribuční sítě s mimořádným zaměřením na ekonomiku 

provozu. Monitorovací objekty vytváří v systému sektory nebo monitorovací zóny 

stacionární, eventuálně mobilní. Ve většině případů se jedná o podzemní zařízení s 

dálkovým přenosem dat. Pro tyto účely mohou být vyuţívány i stávající objekty, např. 

armaturní komory vodojemů, redukčních stanic, po technických úpravách revizní šachty na 

vodovodní síti. Obecné schéma monitoringu je uvedeno v Příloha č. 6. Přenášejí se 

zejména tyto data[1]: 

a. Objem tekoucí vody [m
3
, l·s-1

] 

b. Hydrodynamický tlak [MPa] 

c. Provozní stav armatur 

 Pro některé typy sítí je vhodné vyuţít kontinuálního monitorování kvality vody 

zejména těchto faktorů: Fe, Mn, Cl2. Lze doplnit i dodatečným chlorováním. 

2.6. Monitorovací metody 

 Monitorovací systémy patří nepřímo k zařízením pro vyhledávání poruch. Protoţe 

při sběru dat jsou schopny vyhodnotit zvýšený odběr a tím nepřímo určit poruchu v 

distribučním systému [28]. 
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 Obr. 5 Příklad pouţití monitorovacího zařízení (Loggeru) 

  

 V závislosti na daném typu zařízení, se jedná většinou o kontinuální měření veličin 

(viz 2.5) s moţností upozornění dispečinku na havarijní stav. Systémy by se daly rozdělit 

do těchto tří kategorií: 

a.  Systém s online přenosem 

 Tento nejmodernější a nejvýkonnější systém poskytuje nepřetrţité monitorování 

důleţitých prvků a dat, které se okamţitě zobrazí na řídícím středisku. Dispečink má 

vţdy k dispozici dokonalý přehled o dění v dané oblasti a je schopen lepšího 

rozhodování. Nasazení systému je vhodné do úseku sítě o délce 15-20km.  

 moţnost rychlého zjištěná poruchy 

 vhodné pouţití v oblastech se zvýšeným počtem poruch 

 vyšší pořizovací náklady 

 

b. Systém s periodickým přenosem 

 Tyto systémy se mohou budovat jako samostatné jednotky, nebo jako doplněk k 

systémům s online přenosem, pro rozsáhlejší síť. Systémy pracují v periodách, kdy v 

nastaveném čase většinou jednou denně zasílají na dispečink aktuální hodnoty. V 

případě překročení nastavených parametrů, je systém schopen okamţitě reagovat a 

hlásit alarmující stav. 

 niţší pořizovací náklady oproti online systémům 

 nenáročná obsluha a jednoduchost ve vyhodnocování dat 

 niţší efektivita 

 nevhodný pro oblasti s vyšším výskytem poruch  

 

c. Mobilní systémy 

 Mobilní monitorovací stanice se vyuţívají v místech, kde nejsou vybudovány ţádné 

monitorovací stanice, nebo v místě přechodného výskytu poruch pro lepší orientaci a 
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vyhodnocení poruch. Pro monitoring je vyuţíváno stávajících hydrantů. Vyhodnocení 

naměřených šumů je prováděno pomocí přenosných počítačů [31].  

 pouţití v případě potřeby 

 vysoká lokalizační schopnost 

 nemoţnost provozu za teplot niţších neţ 0°C 

3. Ztráty vody 

 Ztráty vody v distribučním systému pitné vody způsobují váţné ekonomické 

dopady na vodohospodářské společnosti po celém světě, ale neméně závaţným aspektem 

je potencionální riziko zhoršení kvality dodávané vody vlivem kontaminace v místě 

poruchy. Následující kapitola je věnována trendu ztrát a jejich vlivům. 

 

 

Graf č. 1 Vývoj ztrát vody ve vybraných krajích v letech 2000-8 

  

 Z grafu č.1 je patrná dlouhodobá tendence sniţování v oblasti ztrát vody. Přesto 

jsou ve srovnání s vyspělými státy v České Republice ztráty vysoké. Pro srovnání, ztráty 

vody ve Švýcarsku dosahují okolo 10% [19]. Na druhou stranu, ztráty na Balkáně dosahují 

hodnot aţ 50% [23]. Podíl ztrát vody, tedy můţe vypovídat o technické a ekonomické 

úrovni určité oblasti [12]. 
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3.1. Základní pojmy ve výrobě a distribuci vody 

Přehled pojmů[2]: 

a) Voda surová-   voda, která se nachází v přepravním systému od  

    prameniště k úpravně 

b) Voda technologická- voda, která se spotřebuje v provozu výroby pitné vody 

c) Voda vyrobená-  mnoţství vody dodané do distribučního systému  

d) Voda převzatá-  mnoţství pitné vody převzaté od jiného dodavatele 

e) Voda předaná-  předané mnoţství vody z vlastního systému do  

    distribučního systému jiného provozovatele 

f) Voda k realizaci-  je celkové mnoţství vody v distribučním systému  

    (voda vyrobená + převzata - dodaná) 

g) Voda zdarma-  voda předaná dle zákona k hašení poţárů 

h) Voda fakturovaná- veškerá voda dodaná a fakturovaná všem odběratelům 

    za dané období 

i) Voda nefakturovaná- rozdíl mezi vodou realizovanou a vodou fakturovanou 

    + vodou zdarma 

j) Ztráty vody-  rozdíl mezi vodou fakturovanou a vlastní spotřebou 

   

3.2. Voda nefakturovaná 

 Jde o vodu, která byla vyrobena a vpuštěna do vodárenského systému, ale nebyla z 

různých příčin prodána spotřebiteli [4]. Důvodem mohou být tyto skutečnosti [14]: 

a) Vlastní spotřeba 

V tomto případě jde o vodu, kterou spotřebovala sama společnost v rámci vlastní 

údrţby zařízení a technologických postupů: 

a. Technologické pochody 

Voda spotřebovaná při praní filtrů, čištění nádrţí a vodojemů. 

b. Zabezpečení kvality pitné vody 

Voda vyuţita pro zkvalitnění a zabezpečení hygienických poţadavků. Zejména 

se jedná o proplachování vodovodních řádů a přípojek za účelem odstranění 

obsahu Fe a Mn z pitné vody. 

b) Nepřesnost odečítacích zařízení 

Voda, která byla spotřebována zákazníky, ale kvůli nepřesným a naddimenzovaným 

vodoměrům nebyla fakturována. 

c) Ztráta vody 

Voda, která unikla z vodovodní sítě vlivem skrytých a zjevných poruch bez uţitku.  
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3.3. Vykazování ztrát 

 Ze zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyplývá povinnost 

pravidelně zveřejňovat výsledky o hospodaření společnosti. Děje se tak prostřednictvím 

výroční zprávy, kde jsou uváděny nejdůleţitější výsledky hospodaření za předchozí rok. 

 Tento dokument obsahuje i základní informace o vlastním nakládání s vodami, kde 

lze nalézt především informace o dodávkách vody. Přehled ztrát můţe být uveden přímo, 

nebo jej lze přibliţně vyvodit z rozdílu fakturované a nefakturované vody. Vyjadřuje se v 

[%], nebo [m
3
] za jednotku času (viz Graf č. 2 a Graf č. 3) 

 

Graf č. 2 Mnoţství ztrát vody v krajích ČR v r. 2008 [%] 
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Graf č. 3 Mnoţství ztrát vody v krajích ČR v r. 2008 [m
3
] 

  

 V celosvětovém měřítku se vyuţívá ukazatele ILI (Infrastructure Leakage Index) 

[17], který byl r. 1999 zaveden mezinárodní společností IWA (International Water 

Association)[26], [14], [30]. Pro výpočet slouţí vzorec: 

 

ILI =
CARL

UARL
       (1) 

 

CARL... Aktuální roční skutečné ztráty [m
3
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Graf č. 4 ILI ve vybraných regionech v r. 2007 

 

 Dalším z ukazatelů můţe být účinnost vodovodů. Pro tento ukazatel se počítá tzv.  

přepočtená délka pro potrubí DN150. Ukázka výpočtu: 

𝐿𝑁 = 𝐿 ∙
𝐷𝑁

150
      (2) 

LN...  náhradní délka 

L...  délka úseku 

DN...  skutečný profil potrubí 

  

 Následující výpočet ztrát vychází z přepočtené délky: 

𝑈 =
𝑉𝑁𝑈

 𝐿𝑁
       (3) 

U...  specifický únik [m
3·km

-1·rok] 

VNU...únik [m
3·rok

-1
]  

 

 Neméně důleţitým faktorem je okamţitá spolehlivost vodovodní sítě Ri. Počítá se 

jako podíl počtu uzlů sítě, u kterých je dosaţen alespoň minimální tlak dle normy ČSN 75 
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5401, ku počtu všech uzlů sítě. Okamţitá spolehlivost vodovodní sítě Ri pro i-tý prvek 

výběrového statistického souboru je tedy dána vztahem[13]: 

𝑅𝑖 =
𝑢𝑖−𝑣𝑖

𝑢𝑖
= 1 −

𝑣𝑖

𝑢𝑖
= 1 − 𝜆𝑖     (4) 

Ri... je spolehlivost sítě 

λi... je intenzita poruch v i-tém pseudonáhodném stavu sítě, přičemţ poruchou  

 rozumíme případ, ţe v uzlu není dosaţen minimální tlak 

ui... je počet uzlů sítě 

vi... je počet uzlů sítě, kde není v i-tém stavu dosaţen minimální předepsaný tlak 

3.4. Rizikové faktory 

 Důvodů a příčin proč ke ztrátám dochází je mnoho, zde je uvedeno několik 

nejčastějších faktorů. 

3.4.1. Stáří potrubí 

 Je velmi důleţitý faktor ovlivňující provoz distribuční sítě. Teoretická doba 

ţivotnosti potrubí je závislá na pouţitém druhu materiálu a dá se stanovit pouze přibliţně, 

reálná ţivotnost je ovšem podmíněna více faktory a vlivy vnějšího prostředí [8]. V Graf č. 

5  je vidět patrný nárůst poruchovosti potrubí vlivem jeho stárnutí.    

 

Graf č. 5 Závislost počtu poruch na stáří materiálu [13] 
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3.4.2. Materiál potrubí 

 Výhodám a nevýhodám v pouţití různých druhů materiálu se věnuje kapitola 2.4.2, 

zde bych chtěl popsat materiál z hlediska šíření šumu a s tím spojeným problémům s 

vyhledáváním poruch. Příloha č. 3 zobrazuje skutečný počet poruch v r. 2008 v závislosti 

na pouţitém materiálu.   

 Bylo zjištěno, ţe šíření zvuku v potrubí závisí většinou na materiálu a průměru 

potrubí. Kromě ovlivnění rychlosti zvuku druhem materiálu je důleţité i tlumení zvuku. Ve 

zvukově tvrdě ohraničeném-reflexivním potrubí se šum poruchy odráţí o vnitřní stěnu a 

můţe se tak, pokud se nepřihlíţí k normálnímu tlumení, šířit bez omezení (viz Obr. 6). 

 

Obr. 6 Obecné schéma šíření šumu poruchy 

  

 I v těchto případech však mohou nastat potíţe, ku příkladu při volném uloţení 

potrubí v prostoru , úplném zlomu potrubí apod. Signál šumu poruchy nemusí také 

vzniknout, kdyţ uvnitř potrubí nedojde k reflexi, kupříkladu v důsledku zavzdušnění 

potrubí, které tak znemoţní přenesení šumu (viz Obr. 7). Typické případy tohoto jevu jsou 

při vyprázdnění potrubí, které bylo naplněno krátce před měřením. Zkušenosti ukazují, ţe 

trubní systém musí být v provozu nejméně 24h, aby se vyloučily všechny vzduchové 

bubliny.  

  

Obr. 7 Omezení šumu poruchy v potrubí vlivem zavzdušnění 

 

 Zvláštní problémy šíření šumů se projevují na potrubí z umělých hmot. Zde (Obr. 

8) je zobrazeno, ţe potrubím z oceli se šum šíří normálně. V úseku z umělé hmoty je však 

signál "mrtvý". To je způsobeno chybějící reflexí vnitřní stěny, vytvořené zvukově 

měkkým ohraničením potrubí. V praxi se ukazuje, ţe šíření šumu poruchy v potrubí z 

umělých hmot pracuje spolehlivě jen na několik málo metrů.   
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Obr. 8 Šíření šumu poruchy ve smíšeném potrubí 

 

 Kromě transverzálních vln šumu poruchy, které působí na stěny potrubí, existují 

také longitudinální vlny. Ty vznikají a šíří se v médiu potrubí. Těchto vln se úspěšně 

pouţívá při snímání šumů úniku na potrubí z umělých hmot (viz Obr. 9).  

 

Obr. 9 Šíření longitudinálních vln ve smíšeném potrubí 

 

 Naráţením vytékající vody na pevnou zeminu a závislostí působení interního šumu 

na materiál obsypu, vzniká tzv. vnější šum, který se šíří v zemině většinou kruhově. 

Prostupem různorodou zeminou dochází k rozdílným tlumením těchto vnějších šumů. 

Kromě hutnosti materiálu zásypu má podstatný význam i jeho filtrační vlastnost pro určité 

frekvence. Tak dochází k silnému tlumení frekvencí, jejichţ vlnová délka je menší, neţ 

hloubka uloţení potrubí, takţe zemského povrchu dosáhnou jen šumy s nízkou frekvencí 

[21]. 

 

Tab. 1 Moţnost lokalizace v závislosti na materiálu potrubí 

 

Trubní materiál 1 2 3 4 

Litina + 0 + + 

Tvárná litina + 0 + x 

PE x 0 + 0 

PVC x 0 + 0 

Ocel + 0 + + 
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Vysvětlivky k Tab. 1: 

1 vnější odposlech potrubí
1
    - není moţné 

2 vnitřní odposlech potrubí
2
    + je moţné 

3 odposlech na povrchu
3
    0 podmínečně moţné 

4 vyhledávání potrubí
4
     x jen krátké úseky 

 

 Akustické přístroje pro 

odposlech, které se pouţívají jiţ 

desítky let, přinášejí i dnes velmi 

dobré výsledky. Je však třeba mít 

na zřeteli podmínečné filtrační 

působení zeminy, v jehoţ 

důsledku dosáhnou povrchu pouze 

hluboké frekvence. Jejich snímání 

je moţné jen v přímé blízkosti 

místa úniku. Proto je pro dosaţení 

úspěšného výsledku 

bezpodmínečně nutné znát 

přesnou trasu potrubí. Výrazný vliv na šíření šumu v potrubí má jeho materiál. U potrubí z 

umělých hmot se projevuje velmi výrazné maximum šumu poruchy nad místem vzniku. U 

ocelového, nebo litinového potrubí vystupuje šum zřetelně ve větší ploše, ale podélně, 

takţe je moţno je registrovat jen těsně nad potrubím (viz Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazŧ.). 

 

3.4.3. Hydrodynamický tlak 

 Největší hodnoty přetlaků ve vodovodním potrubí, a to včetně přetlaků, které 

vzniknou při hydraulickém rázu, nesmějí překročit hodnoty jmenovitého tlaku pouţitého 

trubního materiálu a jeho příslušenství, daného normami. 

 Maximální přetlaková výška v nejniţším místě vodovodní sítě nemá překročit 

hodnotu 60m (0,6MPa). V odůvodněných případech můţe být zvětšena aţ na 70m 

(0,7MPa). 

 Minimální přetlaková výška ve vodovodní síti při čerpání mobilní poţární 

technikou nesmí klesnout pod 5m (0,05MPa). 

                                                 
1
 viz kapitola 5.1.1 

2
 viz kapitola 5.1.2 

3
 viz kapitola 5.1.3 

4
 viz kapitola 4.3 

Obr. 10 Závislost vodivosti zvuku na materiálu 
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 Minimální přetlaková výška při maximálním průtoku nesmí v ţádném místě 

napojení na domovní přípojky klesnout pod 25m (0,25). Při zástavbě do dvou nadzemních 

podlaţí postačí přetlaková výška 15m (0,15MPa) [5]. 

 Hodnoty tlaku mají v distribuční síti svůj opodstatněný význam, ale jak naznačuje 

tabulka (Tab. 2) při vyšším hydrodynamickém tlaku je zvýšený i únik vody ze skrytých 

poruch. 

  

Tab. 2 Vliv hydrodynamického tlaku na únik vody dle fy Seba 

otvor  únik únik únik únik únik únik 

[mm] [l·s
-1

] [m
3
·min

-1
] [m

3
·h

-1
] [m

3
·den

-1
] [m

3
·měs

-1
] [m

3
·rok

-1
] 

0,15MPa 
      

2 1,80 0,108 6,48 155,52 4 354,56 52 254,72 

4 7,00 0,420 25,20 604,80 16 934,40 203 212,80 

6 15,00 0,900 54,00 1 296,00 36 288,00 435 456,00 

8 27,00 1,620 97,20 2 332,80 65 318,40 783 820,80 

0,3MPa 
      

2 3,20 0,192 11,52 276,48 7 741,44 92 897,28 

4 12,00 0,720 43,20 1 036,80 29 030,40 348 364,80 

6 27,00 1,620 97,20 2 332,80 65 318,40 783 820,80 

8 48,00 2,880 172,80 4 147,20 116 121,60 1 393 459,20 

0,6MPa 
 

     
2 5,00 0,300 18,00 432,00 12 096,00 145 152,00 

4 18,40 1,104 66,24 1 589,76 44 513,28 534 159,36 

6 40,00 2,400 144,00 3 456,00 96 768,00 1 161 216,00 

8 70,20 4,212 252,72 6 065,28 169 827,84 2 037 934,08 

 

 Dalším rizikem můţe být vznik poruch v souvislosti s vyššími hodnotami přetlaku 

jak je naznačeno v Graf č. 6, kdy vlivem vysokých tlaků (na hranici povolené meze) 

dochází ke zvýšené  poruchovosti.  
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Graf č. 6 Vliv hydrodynamického tlaku na četnost výskytu poruch [13] 

  

 Ukazuje se, ţe sníţení tlaku na minimální povolenou mez je vhodnou prevencí, 

před vznikem poruch a omezení úniku vody z poruch skrytých [10]. 

3.4.4. Nepřesnost měřidel 

 Posledním z faktorů, který můţe mít vliv na podíl ztrát 

vody, je nepřesnost objemových měřidel. Jedná se zejména o 

nepřesnosti vodoměrů, které jsou zatíţeny chybou měření, která je 

vyjádřena na Obr. 12, chyba se pohybuje v rozmezí 2%. Při 

hodnotách blízkých Qmin ovšem můţe být měření zatíţeno chybou 

aţ 5%. To se jiţ můţe negativně odrazit v celkové vodní bilanci. 

 V Tab. 3 jsou uvedeny hodnoty průtoků, které jsou za 

daných podmínek měřitelné. Při světlosti potrubí DN 25 je 

stanoven minimální průtok Qmin 70 [l·h-1
], v případě niţšího průtoku tedy můţe dojít ke 

značnému zkreslení měření. Je proto velmi vhodné při osazování vodoměrů vycházet ze 

znalostí o rozsahu měření pro optimální nadimenzování měřidla. 
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Obr. 11 Domovní vodoměr 
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Obr. 12 Typické křivky chyb a tlakových ztrát vodoměru 

 

Tab. 3 Charakteristické údaje domovního vodoměru třídy B 

DN Světlost Qmax Qn Qt Qmin PN 
Stavební 

délka 

  
[m

3
·h

-1
] [m

3
·h

-1
] [l·h

-1
] [l·h

-1
] [bar] [mm] 

15 ½“ 3 1,5 120 30 16 165 

20 ¾“ 5 2,5 200 50 16 190 

25 1“ 7 3,5 280 70 16 260 

32 1 ¼“ 12 6 480 120 16 260 

40 1 ½“ 20 10 800 200 16 300 

50 2“ 30 15 3000 450 16 300 

 

4. Vyhledávání poruch 

 Pro kaţdou vodohospodářskou společnost by mělo být prioritní zabezpečit svou síť 

proti nadměrné poruchovosti. Dobrým předpokladem pro bezpečnost sítě je důsledné 

monitorování a vyhledávání poruch. Metod k lokalizaci je celá řada, následující kapitoly se 

budou věnovat různým metodám vyhledávání a jejich klady a zápory.  

4.1. Loggery 

 Slouţí pro monitorování vodovodní sítě na principu automatických snímačů úrovně 

a frekvence šumu. Samotný logger poruchu nevyhledá, pomocí naměřených dat jsme však 

schopni určit, zda se porucha v místě nachází. 

 Umístění můţe být trvalé, nebo dočasné. Osazuje se dostatečným počtem senzorů v 

ve vzdálenostech 200-500m na šoupácích a hydrantech silným magnetem.  
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 Pro snímání se většinou vyuţívá nočních průtoků v době od 1-3 hodiny ranní. 

Snímaná data můţou být implementována do systému GIS a zasílána pomocí GSM sítě na 

dispečink, nebo vyhodnocována speciálními snímači přímo v terénu. 

 Velkou výhodou systému je jeho plošné pokrytí sítě a následné odhalení poruch, 

které by bylo při praktických prohlídkách a korelaci prakticky nemyslitelné. 

 

 Obr. 13 Příklad osazení sítě loggery 

 

4.2. Lokalizace armatur 

 Pro vyhledávání skrytých hydrantů, šoupátek, kanalizačních poklopů a vík šachet 

slouţí lokátor feromagnetických kovů. Na rozdíl od běţných detektorů kovů reagují tyto 

přístroje pouze na geomagnetické pole v okolí předmětu z feromagnetických materiálů 

(ţelezo, ocel), tím nedochází ke zkreslování signálů v přítomnosti jiných kovů. Mohou být 

vyhledány předměty aţ do hloubky 2,5m v závislosti na velikosti. Lokalizovaná armatura 

je signalizovaná vysokým tónem, jehoţ síla se dá měnit dle potřeby. 

 

Obr. 14 Lokátor armatur RD315 

   

4.3. Trasování potrubí 

 Vytrasování přesné polohy potrubí je velmi důleţité při vyhledávání poruch, 

protoţe je velmi obtíţné nalézt poruchu bez znalosti o směru a trase potrubí. Vyhledávače 



Vyhledávání poruch na potrubí 

Miroslav Koller 

2010 Stránka 21 

elektricky vodivých podzemních vedení jsou, kromě potrubí schopny lokalizovat i 

kabelová vedení. Přístroj se obvykle skládá z vysílače a přijímače. Přístroj pracuje v 

několika frekvenčních pásmech, čímţ umoţňuje volit selektivitu a citlivost signálu. 

 K dispozici jsou dva pracovní reţimy: 

 Reţim špičky 

 Reţim nula 

Reţimy se od sebe liší v signalizací odezvy, pro zpřesnění lokalizace (viz Obr. 15). 

 

 

Obr. 15 Lokátor RD8000 v reţimu špičky a nula 

  

 Výhodou přístroje je určení hloubky uloţeného vedení, informace je uţitečná 

zejména pro provádění zemních prací.  

 V trasovaném úseku se modrým sprejem vyznačí směr uloţeného vedení a poloha 

odboček. 

5. Akustické metody vyhledávání 

 Moderní akustické přístroje pracují na principu piezoelektrických akcelometrů, 

které jsou zbaveny elektromagnetického ruchu. Přístroj měří vibrace, síla způsobující 

vibrace působí na hmotu snímače, která pak stlačuje piezoelektrický prvek generující 



Vyhledávání poruch na potrubí 

Miroslav Koller 

2010 Stránka 22 

elektrický náboj úměrný stlačení. Protoţe je elektrický náboj úměrný síle a hmota snímače 

je konstantní, je tedy elektrický náboj úměrný síle vibrací. 

 Aby mohl být signál měřitelný, jsou pouţity zesilovače, případně filtry frekvencí. 

Výsledná intenzita signálu je zobrazena na displeji přístroje a operátor jej můţe slyšet ve 

sluchátkách, případně uloţit do paměti [20]. 

 Konstrukce většiny lokalizátorů je nárazuvzdorná s pouţitím voděodolných 

materiálů a chráněna proti účinku větru. 

5.1. Metody odposlechu a pouţití snímačŧ 

 Nezávisle na tom zda je lokalizace poruchy prováděna klasickými metodami 

odposlechu, nebo moderními korelačními metodami, jedná se stále o akustické fenomény, 

které vedou k určení úniku. Jsou známy následující metody odposlechu a pouţití 

odpovídajících snímačů: 

1. Odposlech vně potrubí 

a. dotykovým mikrofonem se zesilovačem 

b. snímačem chvění s korelátorem 

2. Odposlech uvnitř potrubí 

a. odposlech hydrofonem 

b. odposlech korelátorem 

3. Odposlech na povrchu 

a. půdní mikrofon se zesilovačem  

5.1.1. Metoda vnějšího odposlechu potrubí 

 Při této metodě odposlechu vně potrubí jsou na přístupných místech dotyku s 

potrubím nasazovány snímače šumu a jimi odposlouchávány zvukové signály. Jako 

snímače šumu se pouţívají dotykové mikrofony (téţ dotykové tyče). Tyto šumy mají velký 

podíl vysokých frekvencí, takţe následující zesilovač musí mít vlastnosti pro široké pásmo 

frekvencí. Dále se pouţívá snímačů chvění (senzorů) pro techniku měření korelátorem, 

které mají podstatně vyšší citlivost, neţ dotykové mikrofony. 

5.1.2. Metoda vnitřního odposlechu 

 Metoda vnitřního odposlechu se pouţívá především u potrubí z umělých hmot, 

neboť zde většinou chybí vnější šum potrubí. K příjmu longitudinálních vln šumu poruchy 

musí být snímač uveden do přímého dotyku s vodním sloupcem, coţ umoţňuje hydrofon. 

To se prakticky provádí na hydrantech, takţe se tato metoda omezuje na vodovodní sítě s 

velkou četností armatur. 

5.1.3. Metoda odposlechu na povrchu 

 V Tab. 1 je uvedeno, ţe metoda odposlechu na povrchu umoţňuje zjištění většiny 

obyčejných poruch. Tato metoda však předpokládá, ţe prověřované úseky potrubí jsou 

systematicky odposlouchávány půdním mikrofonem po malých úsecích [22]: 
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a. 0,75m na plastovém potrubí 

b. 1,5m na litinovém potrubí 

c. 3m na ocelovém potrubí 

 Tento postup je odůvodněn šířením šumu, který je pro kaţdý materiál jiný a 

dosahuje různých plošných vzdáleností, jak je znázorněno na   Obr. 16. 

 

  Obr. 16 Plošné šíření šumu poruchy v závislosti na pouţitém materiálu 

   

5.2. Elektronické ucho 

 Dotykové snímače (Hydrofony) slouţí k přímému 

odposlechu na armaturách (šoupátka, hydranty atd.) a k 

přibliţnému lokalizování místa poruchy, nebo k inspekci 

netěsností. Chvění je snímáno přímo na částech potrubí 

dotykem mikrofonu. 

5.3. Pŧdní mikrofon 

 V dnešní době je úloha půdního mikrofonu, při 

vyhledávání poruchy, potvrzení a upřesnění místa poruchy 

po předchozím pouţití korelace. 

 Na vytrasovaný úsek potrubí je kladen mikrofon a 

prováděn odposlech hluku. Postupuje se po malých úsecích 

a je sledovaná intenzita šumu ve sluchátkách. Místo s nejvyšší úrovní hluku, je označeno, 

jako místo poruchy (viz       Obr. 18). 

Obr. 17 Odposlech hydrantu 

elektronickým uchem 
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      Obr. 18 Postupné přibliţování mikrofonu k místu poruchy 

 

 Zvýšené efektivity této metody se dá docílit pomocí vhánění stlačeného vzduchu. Je 

nutno uzavřít sekční uzávěry a všechny odbočky. Do uzavřeného obvodu se přes hydrant 

vhání kompresorem stlačený vzduch do 0,6MPa. Porucha se při této metodě dá snáze najít, 

protoţe stlačený zvuk výrazně zesílí příznaky poruchy. Pouţívá se hlavně v případech, kdy 

jde o malé poruchy, nebo kdy porucha není lokalizovatelná.  

5.4. Korelační metody 

 Korelace je v současné době nejpouţívanější metodou pro vyhledávání skrytých 

poruch, pouţívá se většinou pro nalezení místa úniku, které se následně zpřesní 

odposlechem. 

 Korelace zkoumá vzájemný vztah dvou veličin, v našem případě hluku (šumu). 

Korelátor porovnává hluk detekovaný na dvou odlišných bodech potrubí. Hluk se šíří 

potrubím v obou směrech konstantní rychlostí (která závisí na různých faktorech), takţe je-

li únik ve stejné vzdálenosti od obou senzorů, budou tyto senzory detekovat zvuk úniku ve 

stejném čase. Naopak v případě, ţe tento zvuk není ve shodné vzdálenosti, kaţdý senzor 

bude hluk detekovat za jinou dobu; tento rozdíl můţe být zaměřen korelátorem. 

 

Obr. 19 Princip korelace 
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 Senzory jsou umístěny na ventilech A a B, místo úniku je blíţe k bodu A, jak je 

naznačeno na Obr. 19. Do chvíle, kdy konkrétní zvuk úniku dosáhne k bodu A, stejný hluk 

směřující k bodu B dosáhl pouze do místa označeného X. Vzdálenost od X k B způsobuje 

prodlení t před dosaţením hluku do bodu B, korelátor zjišťuje toto prodlení t mezi 

dosaţením hluku do bodu A a do bodu B. Je-li rychlost zvuku v a vzdálenost mezi senzory 

D, potom vzdálenost od X k 𝐵 = 𝑐 ∙ 𝑡 , a platí, ţe 𝐷 =  (2 ∙ 𝐿)  +  (𝑐 ∙ 𝑡). Z této rovnice 

lze vyjádřit L (vzdálenost od bliţšího senzoru k místu úniku): 

 

𝐿 =
𝐿𝑔− 𝑐∙𝑡𝑣 

2
       (5) 

 

L  vzdálenost od místa poruchy 

Lg  vzdálenost mezi snímači 

tv  doba vzájemného zpoţdění signálů 

c  rychlost šíření zvuku (v závislosti na druhu materiálu) 

 

 Konstanty rychlosti šíření zvuku v závislosti na materiálu jsou uvedeny v Tab. 4. 

 

Tab. 4 Rychlost šíření šumu rŧznými materiály 

Druh materiálu vnitřní průměr tloušťka stěny rychlost šíření 

 
[mm] [mm] [m·ms-1] 

Ocel 100 10 1,31 

Ocel 200 10 1,31 

Ocel 200 20 1,02 

Litina 200 10 1,28 

Litina 200 20 0,99 

Olovo 100 10 0,74 

PVC 100 10 0,35 

 

 Kdyţ rychlost zvuku úniku můţe být vypočítána ze znalosti průměru potrubí a jeho 

materiálu a vzdálenost mezi senzory určena měřením, korelátor pak dokáţe spočítat a 

zobrazit pozici úniku jako přímou vzdálenost od nejbliţšího senzoru. 
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Obr. 20 Schéma hledání poruchy korelátorem 

  

 Je-li únik umístěn mimo úsek potrubí mezi senzory, korelátor bude ignorovat čas 

přenosu od úniku k nejbliţšímu senzoru, tento čas bude stejný pro oba senzory. Z toho lze 

vyvodit, ţe umístění úniku se jeví přímo u senzoru, který je úniku nejblíţe. Je to znamení, 

ţe pro přesnou lokalizaci úniku je nutné přemístit jeden senzor. 

 

Obr. 21 Porucha umístěna mimo senzory korelátoru 

 Velkou výhodou korelační metody je rychlost určení polohy úniku vody. Navíc 

pouţitím filtru není výsledek natolik ovlivňován rušivými hluky z okolí. 

 Pokud je jeden z přijímačů ovlivňován rušivým hlukem, nemá to na výsledek ţádný 

vliv, protoţe druhý z přijímačů hluk nepřijímá. Korelátor totiţ nemůţe srovnat tyto dva 

signály a rušivý hluk je z výsledku vyloučen. Jelikoţ korelace probíhá přímo na potrubí, 

působí zemina jako propust a rušivé signály pohlcuje. Šum z poruchy mívá velmi vysoké 

frekvence, na rozdíl od ostatních rušivých vlivů, které se nacházejí v jiných frekvenčních 

oblastech spektra. Uţitím vhodného filtru se dají rušivé vlivy pohodlně vyloučit [27].       
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5.4.1. Multikorelační metody 

 Kříţová korelace je speciálním typem korelace, kdy při uţití vyššího počtu senzorů, 

je moţno zjistit poruchy na více místech sítě, coţ klasická korelace neumoţňuje. Výhodou 

je i zpřesnění a potvrzení výsledku díky dalším kombinacím z jiných senzorů, systém má 

tedy mnohem vyšší přesnost lokalizace [11]. 

 V případě, ţe se únik vyskytuje na potrubí, které je připojeno na potrubí se senzory, 

potom bude hluk působit dojmem, ţe se šíří z bodu spojení obou potrubí, takţe toto místo 

bude vypadat jako místo úniku. V tom případě je nutné přemístit jeden senzor na připojené 

potrubí ("umístit únik mezi senzory"), čímţ se zajistí přesná lokalizace tohoto úniku. 

Důkladná znalost půdorysu celé potrubní sítě je nezbytná pro zajištění měření korelátorem 

na správné části potrubí a také pro znemoţnění úniků na přípojkách, které by způsobilo 

chybné měření. 

 

Obr. 22 Zachycení úniku na přípojce 

 Přístroj je schopen měřit rychlost šíření zvuku a sám upřesnit konstantu c, díky 

tomu je schopen určit nehomogenitu materiálu (např.: vloţená část jiného potrubí). 

Detekce skrytých úniků je velmi účinná a vhodná pro preventivní inspekci [18]. 

 Pouţitím digitálního přenosu šumu, není šum ovlivněn radiovým přenosem, na 

rozdíl od klasických korelátorů a umoţňuje lepší vyhodnocení a zkvalitnění výsledku.   

 Systém vyuţívá většinou ke spolupráci PC, výhodou je ukládání naměřených dat 

včetně nahrávky šumu. S uloţenými daty je dále moţno pracovat i po ukončení měření v 

terénu.  
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6. Alternativní metody vyhledávání 

6.1. Detekce plynem 

 Metoda vyhledávání plynem není na našem území příliš obvyklou. Má ovšem 

nesporné výhody, je schopna provozu i v situacích, kdy si klasické akustické a korelační 

metody neporadí, např.: při velmi nízkém úniku, či velmi hlučném prostředí.    

 Pro vyhledávání se napustí v hledaném úseku potrubí směs plynu (5% H2, 95% N). 

Je vyuţíváno vlastností H2, který je lehčí, neţ okolní vzduch a uniká kolmo vzhůru. 

Samotný vodík je snímán speciálně citlivými senzory, které jsou schopny zachytit 

koncentraci H2 od 0,7ppm [37]. 

 Demonstrativně je metoda předvedena na videu[45]. 

6.1.1. Pouţití virgule 

 Tuto metodu lze pouţít jako doplňkovou, nebo v případech, kdy není moţno docílit 

výsledku metodami sofistikovanými. Metoda lze aplikovat jak pro vyhledávání poruch, tak 

pro trasování potrubí. 

 

    Obr. 23 Virgule typu L 

  

 Názory odborníků jsou velmi různé, dokonce dosud nebylo přesně zjištěno, jak 

virgule funguje. Metoda proto nepatří ke standardu a lze se s ní setkat jen výjimečně, nelze 

ji ovšem vyloučit.  Osobně jsem byl svědkem tohoto úkazu, ale mi samotnému virgule 

nefungovala. 

Zde jsou moţná vysvětlení principu virgule: 

a) Pohyb proutku je způsoben reakcí organizmu na vnější silová pole, která jsou 

vyvolána, nebo zdeformována existencí hledaného objektu. Proutkař prochází 

terénem a reaguje na přirozené anomálie geofyzikálních polí. Pro tento úkaz byl na 

Mezioborovém semináři v Moskvě v roce 1967 přijat název Biofyzikální jev - BFJ 

(N.N. Sočevanov,1970) [35] 
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b) Detektor virgule se natočí vlivem dostředné síly hmoty detektoru, způsobené 

pohybem po kruhové dráze, rovnoběţce místa zeměpisné šířky kolem osy 

zeměkoule směrem do výslednice (těţiště) dostředných sil mnoţiny okolních 

hmotných těles anomálie, jichţ se stala součástí [39]. 

6.1.2. Kamerové prohlídky 

 Kamerové systémy mají své uplatnění při 

prohlídkách kanalizačních stok a jejich pouţití k 

detekci úniků vody na vodovodním řádu jsou spíše 

výjimkou. Nevýhodou u této metody je velikost 

kamerových vozíků, které jsou konstruovány pro 

větší profily (DN 100- DN1000). Proto se metoda 

prakticky nevyuţívá. 

 Kamerové vozíky jsou vybaveny vysoce 

citlivou barevnou diagnostickou kamerou s 

otáčivou hlavou, funkcí zoom a osvětlením. Vše je 

konstruováno na samohybném podvozku s dosahem napájecího kabelu aţ 250m [9]. 

     

 Mezi další z metod 

kamerových prohlídek patří speciální 

inspekční kamery, které slouţí k 

inspekci domovních přípojek a 

odhalovaní nelegálních odběrů pitné 

vody. Tyto kamery jsou 

charakterizované velmi malým 

průměrem (od 15mm). 

 Oba typy kamer jsou schopny 

pořízený záznam uloţit do paměti, 

případně nahrát na paměťové 

médium.  

 

6.1.3. Georadar 

 GPIR (Ground Penetration Imaging Radar) můţe nalézt své uplatnění v místech, 

kde se akustické metody míjí účinkem, zejména na nevodivých plastových materiálech 

[16]. Radar je schopen určit místo a hloubku uloţeného potrubí a velikost trhliny. 

 Tato geofyzikální metoda pracuje na principu vysílání impulsů 

elektromagnetického záření vysoké frekvence (200-500 MHz) do prostředí a jejich 

Obr. 24 Kamerový vozík CT 250 EK [9] 

Obr. 25 Kamera Explorer a Viper [36] 
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zpětném vyhodnocení [44]. Kaţdé prostředí má svou charakteristickou měřitelnou 

vlastnost, kterou nazýváme permitivita. 

 Elektrická permitivita vyjadřuje schopnost polarizace materiálu v elektrickém poli, 

udává schopnost materiálu vést střídavý elektrický proud. Elektrická permitivita prostředí 

ε je poměrové číslo (koeficient) vyjadřující poměr rychlosti elektromagnetického vlnění v 

daném prostředí a jeho rychlosti ve vakuu. U materiálu se nejčastěji uvádí jeho relativní 

permitivita, tedy podíl permitivity daného materiálu k permitivitě vakua:  

ℰ𝑟 =
ℰ

ℰ0
      𝐹 ∙ 𝑚−1      (6) 

Hodnoty permitivity všech látek jsou v rozsahu 1 (vzduch) aţ 80 (voda) [43]. 

 Hloubka dosahu radaru je dána pouţitou frekvencí, radiačním výkonem a 

elektrickou vodivostí (permitivitou) podloţí můţe dosáhnout hloubky aţ 10m. Metodou se 

dají pořídit letecké snímky, které zkoumají rozdíly v teplotě půdy [15]. 

  

 

  Obr. 26 Georadar RD1000 s ukázkou výstupu 

  

 Uplatnění přístroje je mnohem širší a neomezuje se pouze na vyhledávání potrubí a 

poruch. Další oblasti pouţití: 

 Vyhledávání podzemní vody 

 Kabelová vedení 

 Archeologické studie 
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 Geologie- skalní podloţí 

 Stavební inspekce 

7. Ukázka práce 

 V posledním oddíle bych chtěl představit vyhledávání poruch z praktického 

hlediska přímo v terénu. 

 Zúčastnil jsem se několika výjezdů měřícího vodárenského vozu firmy SmVaK 

Ostrava a.s. měl jsem moţnost pozorovat a vyzkoušet si měřící techniku v praxi. 

7.1. Měřící vŧz 

    Měřící vodárenský vůz se zabývá zejména interními zakázkami, pro vodárenský 

podnik, ale externí zakázky nejsou výjimkou. Měřící vůz poskytuje zejména tyto sluţby: 

a. vytyčování potrubí 

b. vyhledávání armatur 

c. vyhledávání poruch akustickou metodou 

d. vyhledávání poruch korelátorem 

e. zpracování analýzy ztrát vody 

 Výše zmíněné práce jsou teoreticky popsány v kapitolách 4 a 5. 

 

Obr. 27 Vodárenský měřící vŧz firmy SmVaK Ostrava a.s. 

 

 Vodárenský vůz je vybaven nejdůleţitějším vybavením, pro práci v terénu, která 

zahrnuje i přístroje pro mobilní měření průtoků a sledování skrytých úniků. Jedná se 

konkrétně o tuto techniku: 

 plně digitální korelátor Enigma s osmi senzory pro kříţovou korelaci 

 korelátor SEBA Dynatronic DKL 1400 Super 
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 SEBA Dynatronic HL 2000, HL 4000 s dotykovými mikrofony PAM – T2, PAM 1 

a půdními mikrofony PAM – W, BOMI B, WIMI 

 Lokátor inţenýrských sítí RD 4000 

 Metrotech 9800 

 Seba Dynatronic FLS 10-50 a FLE 66 

 Metrotech 880 B a Seba Dynatronic FT 80    

7.2. Poruchové centrum 

 Běh událostí od nahlášení poruchy po její odstranění má na starost poruchové 

centrum. Přijímá hlášení o zjištěných poruchách, které můţou hlásit sami občané na 

nonstop poruchové lince, nebo vyřizuje hlášení vyhodnocená dispečinkem, případně 

hlášení od pracovníků přímo z terénu. 

 Po příjmu ohlášení je porucha zaevidována a dále řízena. Kaţdá porucha je napřed 

podrobena multikriteriální analýze a na základě analýzy je jí udělena určitá hodnost 

závaţnosti na stupnici 1-5. Kritérií pro posouzení je celá řada, můţou zde patřit informace 

o rozsahu poruchy, o místě výskytu, o výši počtu obyvatel poruchou zasaţených a mnoho 

dalších. Dle stupně závaţnosti je s poruchou nakládáno. Přednost v řízení mají poruchy s 

vyšším koeficientem závaţnosti, postupuje se tedy od nejzávaţnějších havárií aţ po ty 

méně váţné. 

 Po zhodnocení, přichází fáze lokalizace poruchy. Opět dle koeficientu se postupuje 

úměrně rychle vzhledem k závaţnosti. U akutních poruch se nasazuje veškerá dostupná 

technika a vybavení bez ohledu na denní a roční dobu. Pro případ nucené odstávky vody je 

zajištěn plán nouzové dodávky vody. 

 Konečnou fází je odstranění poruchy a uloţení informací do databáze poruch. 

7.3. Práce v terénu 

 Na základě ohlášení poruchového centra, je vodárenskému měřícímu vozu předán 

úkol poruchu nalézt a analyzovat její rozsah. Postup práce při hledání je popsán v 

následujících kapitolách. 

7.3.1. Lokalizace armatur 

 V daném místě se vyhledají potřebné armatury, které se vyuţijí při dalším postupu 

např.: 

 pro moţnost uzavření sekcí vodovodních řádů 

 pro moţnosti měřící techniky (odposlech, korelace) 

K lokalizaci je pouţíván lokátor feromagnetických kovů RD315 (viz kapitola 4.2 a Obr. 

14).  
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7.3.2. Předběţná lokalizace úniku 

 Pro větší sítě je třeba přesněji upřesnit moţný výskyt poruchy. Můţe být pouţita 

tlaková zkouška tzv. metoda nulového průtoku, kdy se postupně uzavírají sekční uzávěry a 

v potrubí je sledován průtok, v místech nulového průtoku je porucha vyloučena. Pouţití 

této metody však dnes jiţ ztrácí význam, jelikoţ je nahrazena moderní kříţovou korelací. 

V případě kříţové korelace jsou armatury osazeny snímači, které se nechají po určitou 

dobu na místě a následně jsou vyhodnocena data. Tato metoda velmi urychluje práci v 

terénu. 

7.3.3. Trasování potrubí 

 K přesnému určení místa poruchy je důleţité znát polohu a vedení potrubí. Je 

pouţito trasovacího lokátoru RD4000. Konkrétní průběh trasy je značen sprejem modré 

barvy. Ukázka lokalizace je na Obr. 28. 

 

Obr. 28 Prŧběh trasování potrubí s vyznačeným prŧběhem vedení trasy 

 

7.3.4. Vyhledání skrytého úniku 

 Konečným úkonem je konkrétní zjištění místa úniku. 

Pro rychlou lokalizaci se pouţívá korelace, místo je následně 

upřesněno půdním mikrofonem.  

 Pro účely korelace je ještě zapotřebí změřit 

vzdálenost mezi dvěma senzory, k měření se vyuţívá 

měřické kolečko (viz . Obr. 29). Na zvolených armaturách se 

umístí červený a modrý senzor jako na Obr. 20. Do přístroje 

se pak jen vloţí vzdálenost obou snímačů a měřením začne 

korelátor získávat data. Po skončení měření se na displeji 
Obr. 29 Měřické kolečko 
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korelátoru zobrazí vypočítané hodnoty a křivka při zvolené frekvenci. Volby frekvence se 

dají i po měření na přístroji měnit, tím se dá lépe dosáhnout přesné lokalizace, protoţe se 

zvolenou filtrací můţe odstranit rušivý signál, nebo zvolit čitelnější frekvenční hladina. Na 

displeji přístroje (Obr. 31) si můţeme všimnout jednak grafu zobrazujícího průběh 

poruchy, ale i určení vzdálenosti od snímače, konstantu rychlosti šíření šumu a zvolenou 

frekvenci snímání. 

 

Obr. 30 Výstup měření korelátoru MicroCorp6 

   

 Jelikoţ výstup není zcela zřejmý, je potřeba měření ještě 

upřesnit metodou odposlechu půdním mikrofonem. Operátor 

mikrofonu měřený úsek projde po metrových úsecích. Skrytá 

porucha se ozývá přibliţně v místech, kde byla označena 

korelátorem. Po delším odposlouchávání a dohledávání byla 

nalezena skutečná příčina poruchy. Porucha byla nalezena na 

odbočce z hlavního řádu. Tím se téţ vysvětluje, zkreslený výstup 

korelátoru. 

7.3.5. Vyhodnocení 

 Na místě skrytého úniku bylo nalezeno porušené šoupě.  

Příčinou poruchy bylo zjištěno cizí zavinění, kdy vlivem stavebních 

prací došlo k poškození armatury. Jelikoţ se jednalo o 

nevyuţívanou přípojku, nebyla při nízkém úniku vody způsobena 

škoda na majetku. Únikem vody však byla způsobena ztráta 

podniku SmVaK Ostrava a.s.. Navrhovaný způsob opravy, výměna 

porušené armatury. 

Obr. 31 Odposlech 

pŧdním mikrofonem 
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7.4. Opravy poruch 

 Po lokalizaci poruchy je potřeba poruchu odstranit. Mezi nejčastější metody 

odstraňování patří: 

a. výměna dílu 

 výměna části porušeného dílu, 

  výměna celého dílu 

b. výřez potrubí 

 výřez průměru potrubí který kopíruje vnější průměr opravovaného potrubí. 

Vnitřní těsnící plocha je opatřena těsnícími prvky. Pouţití při opravách potrubí 

poškozených korozí, nebo mechanicky. Při opravách se záplata přiloţí na 

poškozenou část, přitlačí řetězovým upínákem  a po kontrole těsnosti přivaří. 

Pro kontrolu svaru je třeba tepelně porušit vnitřní těsnění svarem vedeným přes 

vrchní část záplaty. 

c. Opravný třmen 

 se jednoduše nasadí na potrubí v 

poţadovaném místě a přišroubuje. Velkou 

výhodou je snadná manipulace a nízké 

náklady na opravu. 

 Náklady spojené s opravou jsou vţdy závislé na 

velikosti poruchy, materiálu a DN potrubí. Do ceny 

se započítává náročnost zemních prací a asi největší 

roli hraje finální úprava povrchu, která se výrazně 

promítne do ceny opravy, pokud se porucha nalézá 

v části komunikace.     

 

  

  

Obr. 32 Opravný třmen [38] 
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8. Závěr 

  Na začátku práce vyvstala otázka, v jakém současném stavu se distribuční sítě 

nachází? Tato otázka a několik dalších budou v následujícím textu rozvedeny. 

 V České Republice je za posledních 10let vidět výrazný trend, který se snaţí 

sniţovat rizika spojená s poruchami a sniţovat ztráty vody na únosnou hranici. Od r. 2000 

byl sníţen průměrný podíl ztrát z vody vyrobené o 5% na současnou hranici pohybují se 

okolo 20%. Přesto stále pokulháváme za vyspělými státy jako je Rakousko Švýcarsko a 

další. Dobrou zprávou ovšem je, ţe Moravskoslezský kraj si v dlouhodobém měřítku 

udrţuje jednu z nejniţších bilancí pohybujících se pod hranicí 15%. 

 Ze zkoumaných faktorů, které byly v práci předloţeny, se stáří jeví jako velký 

nepřítel udrţitelného rozvoje, jelikoţ nepříznivě působí na spolehlivost sítě. 

 Důleţitou roli, hraje materiál pouţitého potrubí, který má následně velký vliv při 

lokalizaci poruch. Vysokou poruchovost podle grafu z  pPříloha č. 3 má PVC, údaj není 

ovšem příliš vypovídající, jelikoţ se mi nepodařilo získat hodnoty udávající jeho 

zastoupení v síti. Přesto jsou plastová potrubí problémový materiál a to z hlediska 

vyhledávání poruch, protoţe účinnost vyhledávacích zařízení je u tohoto druhu materiálu 

sníţena. Sníţení účinnosti vyhledávacích zařízení můţe být do jisté míry ovlivněna 

samotnými opravami potrubí, kdy je porušena původní homogenita materiálu. 

 Co se týká současně pouţívané techniky, hodnotím jí z hlediska účinnosti jako 

vyhovující. Pouţívání korelace je rychlé a spolehlivé, ale přesto nejdůleţitější roli hrají 

zkušenosti operátorů, kteří mají v oboru jiţ mnohé zkušenosti. Jelikoţ vyhledávání poruch 

je ovlivňováno velkým počtem rušivých faktorů, neexistuje univerzální princip na úspěšné 

vyhledání poruchy, v takové situaci jsou zkušenosti pracovníků velmi cenné. 

 Samotné vyhledávání poruch ovšem nestačí, pro sníţení ztrát je důleţité pouţití 

monitorovací techniky, která má schopnost zjišťovat i minimální úniky ve velkém plošném 

pokrytí. 

 Společnost SmVaK Ostrava a.s., by si měla i nadále udrţet nízký podílu ztrát a 

systematicky postupovat při dalším sniţování poruchovosti vodovodních řádů. Doporučil 

bych rozšíření monitorovacích zón a rozšíření řad odborníků v oblastech analýz ztrát vody 

a vyuţití speciální techniky, která by usnadnila vyhledávání i na problémových plastových 

vedeních. Přínosem se jeví pouţití systému GIS, který se vyuţívá pro registraci údajů o 

poruchách. Ty mohou být jednodušeji vyhodnoceny a velmi poruchové řády následně 

vyměněny.  
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Příloha č. 1 Mnoţství vyrobené vody v ČR s podílem nefakturované vody a ztrát 

 

 

Příloha č. 2 Ukázka systému poruchové sluţby [42] 
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Příloha č. 3 Počet poruch dle pouţitého materiálu v r. 2008 (zdroj: SmVaK Ostrava a.s.) 

 

 

Příloha č. 4 Počet poruch podle DN v r. 2008 (zdroj: SmVaK Ostrava a.s.) 
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Graf č. 7 Počet poruch dle typu zařízení v r. 2008 (zdroj: SmVaK Ostrava a.s.) 

 

 

Příloha č. 5 Počet poruch podle příčiny v r. 2008 (zdroj: SmVaK Ostrava a.s.) 
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Příloha č. 6 Schéma monitoringu s pouţitím Loggeru 


