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ANOTACE
Tato bakalářská práce se zabývá provozem vodovodní sítě a vývojem poruchovosti na 

území  města  Ostravy  v desetiletém  období  2000  -  2010.  Na  začátku,  se  práce  zabývá 

způsobem zásobování  a  provozem  vodovodní  sítě  a  jejím  současným stavem.  Dále  jsou 

popsány trubní materiály vodovodní sítě a jejich teoretická životnost, délka stáří vodovodní 

sítě dle materiálu a délka sítě dle stáří. V další části je uvedena dynamika obnovy vodovodní 

sítě dle procentuálního rozdělení a představeny tlaková pásma s rozdělením na monitorovací 

zóny.  Další  kapitola  je  věnována  poruchám  na  vodovodní  síti  a  faktory  ovlivňující 

poruchovost  a  jejich  evidence.  Následně  jsou  uvedeny  ztráty  na  vodovodní  síti  včetně 

způsobů  lokalizace  poruch.  V další  kapitole  je  popsána  problematika  kvality  pitné  vody 

ovlivněna stavem vodovodní sítě. Poté následuje přehled metod opravy poruch na vodovodní 

síti. Na závěr je zařazeno shrnutí a zhodnocení možností a podmínek pro obnovu vodovodní 

sítě s doporučení na dynamiku obnovy a posouzení poruchovosti vodovodní sítě v závislosti 

na stáří trubního materiálu.  
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SUMMARY
This  thesis  is  concerned  with  an  operation  of  a  water  distribution  network  and 

development of a failure rate in Ostrava the ten - year period 2000 - 2010. At the beginning, 

the  way of  water  supply and the  water  distribution  network  as  well  as  its  present  -  day 

condition is decsribed.

Then, a description of the water network tubular materials and their theoretical lifetime 

follow,  the  age  of  the  water  network  according  to  the  material  and  the  network  lenght 

according  to  age  is  presented.  The  next  part  describes  dynamics  of  the  water  network 

reconstruction  according to  a  proportional  division and pressure zones  with a  monitoring 

zones division. Another charter is devoled to fault water network defects and circumstances 

influencing  the  failure  rate  and  their  registration  follow.  Water  network  loss  with  an 

introduction of a way of a localization of  defects, including a drinking water quality with the 

turn of complaints and possible ways of the water network repair works are described. The 

next charter describes the problems of drinking water quality influenced by the state water 

supply. An overview of methods to repair water mains failures. Finally, the water network 

operation  and  the  evaluation  of  possibilities  and  conditions  for  the  water  network 

recontruction with a suggestion for dynamics of the reconstruction and opinions of the water 

network failure rate depending on tubular material age are mentioned.
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Water  infrastructure,  water  network,  water  mains,  material,  the  water  network 

reconstruction, defects, corrosion, localization of defects, water quality, and repair works of 

defects.
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1. ÚVOD

Cílem mé bakalářské práce je seznámení  s provozováním vodovodní  sítě na území 

města  Ostravy,  ve  správě  akciové  společností  Ostravské  vodárny  a  kanalizace.  Pro 

podrobnější seznámení s provozem vodovodní sítě je vybráno období let 2000 – 2010. Jedná 

se  o  uvedení  celkového  obrazu  o  provozování  vodovodní  sítě,  od  způsobu  zásobování 

obyvatel  pitnou vodou přes současný stav s uvedením použitých trubních materiálů,  jejich 

životnost a následné plánování obnovy. Dále bude zmiňováno rozdělení trubní sítě na tlaková 

pásma,  monitorovací  zóny  a  ztráty  na  vodovodní  síti.  Zároveň  bude  zobrazen  vývoj 

poruchovosti  vodovodní  sítě  s  popisem  metod  používaných  při  lokalizaci  poruch  na 

vodovodní síti a způsoby oprav vodovodního potrubí. Nedílnou součásti provozu vodovodní 

sítě je i  zajištění  kvality pitné vody.  K této problematice budou uvedeny možné příčiny a 

vývoj reklamací na kvalitu pitné vody. 

Každá  vodárenská  společnost,  která  provozuje  vodovodní  síť,  zajišťuje  plynulou 

dodávku  pitné  vody  ke  svým  odběratelům.  Tato  činnost  je  závislá  na  zachování 

provozuschopného stavu a  udržení  přiměřeného  stáří  vodovodní  sítě.  Za  tímto  účelem se 

provádí  multikriteriální  analýzy stavu jednotlivých  úseků vodovodní  sítě,  s cílem vytvořit 

takový plán, který zajistí provozuschopnost infrastruktury.  Obnova trubní sítě úzce souvisí 

s poruchovostí.  Plánování  rozvoje  a  obnovy  vodovodní  sítě  musí  vycházet  ze  znalostí 

současného  stavu.  Vedení  podrobné  evidence  o  poruchách,  napomáhá  k tomuto  zjištění. 

Plánování obnovy je v současné době velmi aktuální téma, které vyplývá z požadavku novely 

Zákona o vodovodech a kanalizacích, kde se ukládá povinnost zpracovávat a realizovat plán 

obnovy.

(Zákon  č.  76/2006,  kterým se  mění  zákon  č.  274/2001 -  §  8  odst.  11  –  Vlastník 

vodovodu  nebo  kanalizace  je  povinen  zpracovat  a  realizovat  plán  financování  obnovy 

vodovodů nebo kanalizací a to na dobu nejméně 10 kalendářních let) [5].

Údržba a obnova vodovodních sítí je důležitá jak provozně tak i ekonomicky. Finanční 

prostředky vynaložené na obnovu vodovodní sítě tvoří nemalé náklady společnosti, ale jsou 

nejlépe vynaloženým prostředkem na celkový provoz. Další náklady, které výrazně ovlivňují 

provozování vodovodní sítě, jsou ztráty vody. Jde o takzvanou nefakturovanou vodu, která se 

vyrobí,  ale  vlivem špatného  stavu  vodovodní  sítě  se  během přepravy  k  odběrateli  ztratí. 
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Obecně  tato  ztráta  vody znamená  rozdíl  mezi  množstvím vody dodané k realizaci  v dané 

oblasti  a množstvím vody zde fakturované.  Tyto  náklady lze úspěšně snížit  pravidelnou a 

systematickou údržbou vodovodní sítě a pravidelným monitorováním celé trubní sítě. Jedním 

z mnoha opatření ke snižování ztrát je rozdělení vodovodní sítě na jednotlivé dílčí celky tzv. 

monitorovací zóny, které se nepřetržitě monitorují  a vyhodnocují  v součinnosti  s aktivním 

vyhledáváním skrytých úniků vody. V roce 2010 dosáhly ztráty vody ve vodovodní síti 16,89 

%  z celkového  objemu  vody  realizované  a  jsou  stále  připravována  opatření  k  dalšímu 

snižování ztrát vody a udržení tohoto stavu na přijatelné úrovni. Za rok 2011 se díky jim 

podařilo dosáhnout úrovně 12,73 %. 

S vývojem poruchovosti úzce souvisí zvolený trubní materiál použitý při výstavbě a 

také  zejména  kvalita  práce  při  jeho  pokládce.  Vhodný  materiál  může  výrazně  ovlivnit 

poruchovost  vodovodní  sítě  a  také  kvalitu  dopravované  vody.  Tato  skutečnost  se  však  v 

některých obdobích v minulosti opomíjela.

 Na  tento  důležitý  faktor  nebyl  brán  dostatečný  zřetel  zejména  v 50.  -60., letech 

minulého  století.  Důsledkem je,  že  dnes  část  ne  až  tak  přestárlých  vodovodních  řadů,  je 

v nevyhovujícím stavu. Zejména se jedná o oblast  Ostravy Poruby,  kde vlivem použitých 

trubních materiálů a kvality pokládky je životnost vodovodů snížena až na polovinu.

V posledních letech dochází k poklesu odběru pitné vody u obyvatel i v průmyslu. A 

v souvislosti se stářím jednotlivých trubních řadů může být takto ohrožena kvalita dodávané 

pitné vody. Následné kvalitativní zajištění vyžaduje vyšší náklady na provedení okamžitého 

zásahu na trubní síti, kde nedochází k dostatečné obměně vody. Na vodovodní síti jsou také 

prováděny  pravidelné  proplachy  v rámci  údržby  sítě,  kde  se  lokalizují  místa  s častějším 

výskytem vody,  která vykazuje překročení některého ze stanovených ukazatelů pro pitnou 

vodu. Na druhé straně dochází k situacím, že na staré kovové, dnes značně zainkoustované 

řady, je problematické napojit novou zástavbu.

Tyto uvedené faktory výrazně ovlivňují provozování vodovodní sítě. Snahou všech 

vodárenských společností je plynulý a bezporuchový chod svých provozů, které se starají o 

kvalitní zásobování svých odběratelů pitnou vodou.
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2. SOUČASNÝ STAV VODOVODNÍ SÍTĚ

Ostravské  vodárny  a  kanalizace  a.s.,  jsou  na  území  města  Ostravy  výhradním 

dodavatelem pitné vody pro obyvatelstvo a organizace. 

2.1. Zásobování pitnou vodou
Denně  zajišťuje  zásobování  pitnou  vodou  pro  310  464  obyvatel  města  Ostravy 

s celkovou délkou vodovodní sítě 1 034 km a délkou vodovodních přípojek 297 km s počtem 

29 695 ks. Celková kapacita vodovodní sítě činí 1 875  l/s. Počet provozovaných tlakových 

stanic na území města je 46 ks a redukčních stanic 58 ks. Celkový počet vodojemů je 15 s 

celkovou akumulací 40 540 m3. 

Největší  podíl  na  výrobě pitné  vody pro  vak a.s.,  má  společnost  Severomoravské 

vodovody  a  kanalizace  a.s.  –  správa  Ostravského  oblastního  vodovodu,  která  dodává 

upravenou  povrchovou  vodu  z přehradních  nádrží  v okolí  Ostravy,  především  z  nádrží 

 Kružberk a Šance [3].

Vodní dílo Kružberk. Vodárenská nádrž na řece Moravici vybudovaná v letech 1948 

až 1955 zejména pro energetické využití.  S rostoucí potřebou pitné vody,  bylo její využití 

změněno pro vodárenské účely [1].       

Vodní dílo Šance. Údolní nádrž na řece Ostravici vybudovaná v letech 1964 až 1969 

se záměrem jako ochrana před povodněmi a  následně doplněná pro záměr  na zásobování 

pitnou vodou rozvíjejícího se ostravského průmyslu a obyvatel [1].       

Dalšími  zdroji  pitné  vody  na  území  města  Ostravy,  které  slouží  pro  zásobování 

obyvatel,  jsou vlastní podzemní zdroje OVaK a.s. Tyto místní zdroje mají pro zásobování 

obyvatel  svůj nezastupitelný význam. Prostorové umístění těchto vodních zdrojů na území 

města,  minimalizuje  přepravní  vzdálenosti  a  zkracuje  dobu  pro  nejnutnější  zásobování 

v případě nouze.        

Nová Ves - Úpravna vody Ostrava. Největší a nejvýznamnější zdroj na území města. 

Zásobuje  část  centra  Ostravy,  Mariánské  Hory,  Přívoz,  spodní  tlakové  pásmo  Slezské 

Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy Poruby.        

Dubí – prameniště. Voda je upravována na úpravně vody Nová Ves.
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Vodní  zdroj  Ještěrka –  Ostrava Bártovice.  Je  rozdělen  na dvě části.  Ještěrka  I  a 

Ještěrka II. Zásobuje Ostravu Radvanice a horní část Ostravy Bartovic.

Vodní  zdroj  Palesek –  Stará  Bělá.  Zásobuje  Starou  Bělou,  část  Proskovic,  část 

Ostravy Hrabůvky a Vítkovic.

Vodní  zdroj  Pešatek –  Stará  Bělá.  Zásobuje  Starou  Bělou,  část  Proskovic,  část 

Ostravy Hrabůvky a Vítkovic.

Vodní zdroj  II.  Vodovod – Ostrava Zábřeh.  Zásobuje Ostravu Zábřeh,  Vítkovice, 

Hrabůvka.

Vodní zdroj Důlňák – Vratimov. Je složen ze 4 samostatných zdrojů. Les, Zimnice, 

Rakovec, Stará Datyně. Zásobuje část Ostravy Bartovic, Kunčiček a Kunčic. [3]       

2.2. Statistické údaje o vodovodní sítě
V  tabulce  jsou  uvedeny  základní  informace  o  provozu  vodovodní  sítě  na  území 

města Ostravy v období 2000 – 2010 provozované OVaK a.s.

Tabulka 1: Statistické údaje o vodovodní síti [3]

Rok

Počet 
zásobovaných 

obyvatel

Délka 
vodovodní 

sítě

Délka 
vodovodních 

přípojek

Počet 
vodovodních 

přípojek

Počet VDM 
v síti

osoby k 31.12. km km ks ks
2000 318 749 1 044 283 28 393 27 429
2001 318 482 1 044 285 28 539 27 831
2002 315 442 1 044 286 28 608 28 198
2003 313 879 1 044 283 28 342 28 375
2004 313 568 1 046 285 28 502 28 542
2005 312 132 1 046 287 28 672 28 760
2006 313 058 1 024 289 28 861 29 028
2007 317 839 1 023 291 29 106 29 285
2008 316 417 1 023 293 29 308 29 636
2009 314 467 1 029 295 29 505 29 918
2010 310 464 1 034 297 29 695 30 162
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 Tabulka 2: Statistické údaje o vodovodní síti [3]

Rok
Počet 

vodojemů 
OVAK a.s.

Celková 
akumulace 

VDJ

Počet 
úpraven 

vody

Počet ČS na 
síti Počet ATS

Počet 
redukčních 

stanic

ks m3 ks ks ks ks

2000 13 38 430 2 4 44 46

2001 13 38 430 2 4 44 46

2002 13 38 430 2 3 44 49

2003 13 38 430 2 3 44 51

2004 13 38 430 2 2 45 53

2005 13 38 430 2 2 46 55

2006 13 38 430 1 2 46 55

2007 14 40 390 1 2 46 57

2008 15 39 540 1 2 46 57

2009 15 39 540 1 2 45 58

2010 15 40 540 1 2 46 58

2.3. Rozdělení vodovodní sítě
Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a 

vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní 

vody, její úpravu a shromažďování. Vodovod je vodním dílem [5].

Vodovodní  řady,  jako  tzv.  sítě  technického  vybavení  lze  dělit  podle  územní 

působnosti, funkčního a kapacitního významu ve smyslu ČSN 736005. Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení dělíme dle J. Nováka [2] do 3 kategorií.

Dálková vedení 1. Kategorie, které zahrnují přiváděcí, výtlačné a zásobovací řady

Místní vedení    2. Kategorie zahrnuje hlavní rozvodné řady

                          3.  Kategorie vedlejší rozvodné řady [2].
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2.4. Posouzení současného stavu
Při posuzování současného stavu vodovodní sítě musíme vycházet ze základních údajů 

o dané soustavě. Nesmíme opomenout historický a technický vývoj společnosti a schopnost 

provozovatele posoudit jeho skutečný stav, který je ovlivněn mnoha faktory. Pro posouzení 

technického  stavu  vodovodní  sítě  musíme  vycházet  z dostupných  informací,  které  nám 

udávají rok výstavby, dobu provozování a poruchovost. Ne vždy se podaří takovéto informace 

získat,  a  proto  při  posouzení  technického  stavu  vodovodní  sítě  musíme  vycházet  z  míry 

schopnosti jeho posouzení.

Základním  prvkem  při  posuzování  stavu  vodovodní  sítě  je  zachování  jeho 

provozuschopného stavu a zachování jeho přiměřeného stáří.  Další informace,  které slouží 

k posouzení, vychází z údajů o:   

- Materiálu potrubí

- Stáří

- Poruchovosti

- Kvality materiálu a práce v době realizace

- Úniku vody

- Vlivu prostředí na potrubí

- Tlakových a průtokových poměrech

- Systému provozování a provádění údržby a oprav

- Vlivu řadu na kvalitu pitné vody

- Dostupnosti finančních prostředků [2] [13].   
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Tabulka 3: Délka vodovodní sítě dle stáří  [3]

Kategorie stáří Délka (km) %
0 – 10 114,0 12,0
10 – 20 125,2 13,2
20 – 30 125,7 13,2
30 – 40 118,0 12,4
40 – 50 190,3 20,0
50 – 60 179,2 18,9
60 – 70 24,2 2,5
70 – 80 26,0 2,7
80 – 90 26,4 2,8

> 90 20,8 2,2
Celkem 949,8 100,00

2.5. Délka sítě dle stáří a materiálu    
Následující  tabulky  názorně  ukazují  podíly  jednotlivých  kategorií  stáří  sítě  a  zastoupení 

vyskytujících-se materiálů. 

       

Tabulka 4: Délka vodovodní sítě dle stáří a materiálu  [3]

Rozmezí 
stáří

Litina
(km)

Tvárná 
litina
(km)

Ocel
(km)

PE
(km)

PVC
(km)

Sklolaminát
(km)

Celkem
(km)

0 – 10 7,83 15,34 2,03 77,37 9,94 1,46 113,97
10 – 20 6,27 27,02 1,67 54,60 35,62 0,04 125,22
20 – 30 25,45 9,40 2,13 88,74 125,72
30 – 40 46,99 3,38 1,21 66,45 118,03
40 – 50 73,05 18,17 99,06 190,27
50 – 60 149,76 29,44 179,20
60 – 70 23,95 0,25 24,20
70 – 80 24,51 1,45 25,96
80 – 90 26,05 0,31 26,35

> 90 17,59 3,17 20,76
Celkem 401,44 42,37 69,25 135,31 299,81 1,49 949,7

Celkem řady s 
překročenou 

životností 17,59 5,18 22,76
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2.6. Délka sítě dle stáří a životnosti
Následující tabulky názorně ukazují stáří a životnost vodovodní sítě v závislosti na délce. 

Tabulka 5: Délka sítě dle stáří a životnosti materiálu  [3]

2.7. Přivaděče
Přivaděči jsou myšleny vodovodní řady větších profilů, které přivádí pitnou vodu mezi 

vodojemy a spotřebišti, jsou na nich min. počty odboček a přípojek. V centru města je hranice 

mezi přivaděči a zásobovacími řady nezřetelná. Vesměs se jedná o ocelové a litinové řady.

Pro  podrobné zjišťování  skutečného  technického  stavu přivaděčů  je  připravován  v 

OVaK a.s., dlouhodobý průzkumný program, jehož výsledky umožní upřesnit plán obnovy. 

Původní systém pracoval na základě odhadnuté životnosti a mohl tak poskytovat údaje, které 

jsou  nepřesné  a  můžou  vést  ke  zbytečnému  plýtvání  prostředky,  případně  k propásnutí 

vhodného okamžiku pro relativně levnější sanaci. 

Z níže uvedených tabulek a grafů je patrné, že podstatná část přivaděčů byla postavena 

v 60.  a 80.  letech  minulého  století  a  lze  předpokládat,  že  budou  dožívat  současně.  Tyto 
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Rozmezí stáří
(roky)

životnost 60 let 
(km)

životnost 80 let
(km)

životnost 90 let
(km)

životnost 150 let
(km)

0 – 10 2,03 88,77 7,83 15,34
10 – 20 1,67 90,26 6,27 27,02
20 – 30 9,40 90,87 25,45
30 – 40 3,38 67,67 46,99
40 – 50 18,17 99,06 73,05
50 – 60 29,44 149,76
60 – 70 0,25 23,95
70 – 80 1,45 24,51
80 – 90 0,31 26,05

> 90 3,17 17,59
Celkem 69,25 436,62 401,44 42,37

Celkem řady s 
překročenou 

životností 5,18 0,00 17,59 0,00



informace  zdůrazňují  nutnost  detailního  plánování  jejich  obnovy  s ohledem  na  její 

financování [3].    

Obrázek 1: Přivaděč Ludgeřovice [3]
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Obrázek 2: Přivaděč Krmelín [3]

Tabulka 6: Délka přivaděčů dle stáří [3]

Rozmezí stáří Celkem km % z délky

0 – 10 1,88 2,8
10 – 20 8,23 12,4
20 – 30 22,76 34,3
30 – 40 1,97 3,0
40 – 50 17,53 26,3
50 – 60 15,00 21,1
60 – 70 0 0
70 – 80 0 0
80 – 90 0 0
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> 90 0 0
Celkem 67,37 100,0

Graf 1: Délka přivaděčů dle stáří [3]

Tabulka 7: Délka přivaděčů dle stáří a materiálu [3]

Rozmezí stáří Litina Tvárná litina Ocel s KO Ocel bez KO Celkem

0 – 10 0,00 1,70 0,18 1,91
10 – 20 0,00 0,11 8,12 4,00
20 – 30 0,01 0,00 22,73 32,00
30 – 40 0,00 0,00 1,97 5,39
40 – 50 0,07 0,00 13,72 3,64 23,26
50 – 60 2,33 0,00 0,00 11,67 0,82
Celkem 2,40 1,81 46,72 15,31 67,37
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2.8. Preventivní diagnostika potrubí
Tato metoda vyhodnocuje data při výstavbě, během provozu vodovodní sítě a během 

preventivních prohlídek potrubí. Prohlídky se provádí za účelem zjištění technického stavu a 

zhodnocení celkového stavu celého trubního systému, nebo jen jeho části.  Při prohlídkách 

shromažďujeme  veškeré  potřebné  informace.  Prohlídky  můžeme  provádět  přímo  nebo 

nepřímo.

Při prohlídkách sledujeme:

- Mechanické opotřebení

- Vnitřní korozi

- Vnější korozi

- Inkrustaci

- Deformace

- Trhliny

- Spoje 

[2].
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3. TRUBNÍ MATERIÁLY

Každý druh materiálu má své specifické vlastnosti  a s ním spojené jeho výhody a 

nevýhody.  Je  zřejmé,  že  fyzikální  a  chemické  vlastnosti  materiálu  úzce  souvisí  s délkou 

životnosti  potrubí.  Výběru vhodného materiálu je nutno věnovat velkou pozornost,  jelikož 

potrubí tvoří zpravidla nejnákladnější a nejrozsáhlejší část celé sítě [14].  

3.1. Rozdělení
Základní rozdělení trubního materiálu vodovodní sítě je na kovové a nekovové trubní 

materiály.

Kovové trubní materiály:

- Ocel

- Litina

- šedá

- tvárná

Nekovové trubní materiály:

- Sklolaminát

- Plasty

- PVC

- PE [6].   

3.2. Ocel 
Ocelové trouby jsou druhým nejpoužívanějším materiálem vodovodní sítě. Používají 

se pro úseky s velkým a nerovnoměrným zatížením a pro úseky s nepříznivými geologickými 

poměry, jako jsou poddolovaná území a místa s málo únosnou základovou půdou. Dále pro 

řady velkých dimenzí a úseky s vysokým tlakem.
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Výhody: Velká  pružnost  a  pevnost,  odolnost  proti  vodním rázům,  stavební  délka  až  do 

13,5m,  menší  počet  spojů,  možnost  dotvarování  dle  potřeby,  prodlužování  a  zkracování, 

menší hmotnost než litinové trouby.

Nevýhody: Náchylnost ke korozi a s tím související nákladná antikorozní ochrana. 

Spoje: Rozebíratelné spoje     - přírubové spoje, 

                                                - závitové spoje, litinové fitinky  

            Nerozebíratelné spoje - svařované spoje - koutový svar, tupý svar

                                                - temované spoje, v dnešní době se již nepoužívají. 

Jednalo  se  o  dříve  vyráběné  hrdlové  trouby  temované  těsnícím  provazem  zalitý 

olovem, nebo temované olověnou a hliníkovou vatou. [2] [4] [6].   

NEREZOVÁ OCEL 

Tento druh trubního materiálu se používá zejména pro rozvody v objektech, jako jsou 

vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, tlakové stanice a kolektory. 

Výhody: jedna z hlavních výhod tohoto trubního materiálu je odolnost proti  korozi,  velká 

pružnost  a  pevnost,  odolnost  proti  vodním  rázům,  možnost  dotvarování  dle  potřeby, 

prodlužování a zkracování, menší hmotnost než litinové trouby. 

Nevýhody: vysoká pořizovací cena

Spoje:        Rozebíratelné spoje    - přírubové spoje 

                   Nerozebíratelné spoje - svařované spoje 

[2] [4] [6].                                                   

3.3. Šedá litina 
Nejpoužívanější  a  nejrozšířenější  trubní  materiál  na  vodovodní  síti.  Má  větší 

schopnost  odolnosti  proti  korozi  než  ocelové  trouby.  V současnosti  je  tento  materiál 

nahrazován tvárnou litinou pro její lepší vlastnosti.

Výhody: větší odolnost proti korozi než ocelové trouby, velká pevnost a odolnost proti otěru 

a mechanickému opotřebení.

Nevýhody: velká hmotnost, křehkost a malá pevnost v tahu a ohybu.
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Spoje:

            -     přírubové spoje

- gumovým kroužkem na hrdlo  

- mechanické litinové spojky

- temování – v dnešní době se již nepoužívá, jednalo se o starší způsob spojování 

těsnícím provazem zalitý olovem, nebo temování olověnou a hliníkovou vatou.

[2] [4] [6].         

3.4. Tvárná litina
Materiál, který v sobě spojuje výhody ocelových trub a trub ze šedé litiny. Má velmi 

dobré mechanické vlastnosti. 

Výhody:  velká pevnost a pružnost, vysoká životnost,  odolnost proti korozi, odolnost proti 

otěru a mechanickému opotřebení, menší hmotnost než šedá litina

Nevýhody:  vyšší pořizovací cena,  větší hmotnost než ocelové trouby a s tím spojená horší 

manipulace            

Spoje: 

- gumové kroužky na hrdlo

- přírubové spoje

- temování – v dnešní době se již nepoužívá, jednalo se o starší způsob spojování 

těsnícím provazem zalitý olovem, nebo temování olověnou a hliníkovou vatou.

                  [2] [4] [6].             

3.5. Sklolaminát
Materiál,  který  se  vyznačuje  mnoha  vynikajícími  vlastnostmi.  Vysokou  pevností  a 

pružnosti a velmi malou drsnosti stěn.

Výhody: velká pevnost a pružnost, malá hmotnost, stavební délka až 12m.

Nevýhody: nízká odolnost proti mechanickému poškození, křehkost.        

Spoje: 
-  mechanické spojky s gumovými těsnícími prvky

-  přírubové spoje

[2] [4] [6].  
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3.6. Plasty 
Výhodou  plastových  trub  je  bezpochybně  to,  že  u  těchto  materiálů  neprobíhá 

elektrochemická koroze. Jejich nevýhodou však může být, že po delší době používání může 

dojít k degradaci materiálu následkem oxidace. 

3.6.1. PVC –  POLYVINYLCHLORID 

Materiál  s vysokou  odolností  proti mechanickému  obrušování. Vyznačuje  se  také 

velmi dobrou tvarovatelností. Dobře se opracovává, řeže a tvaruje. 

Výhody: nízká hmotnost, pružnost, snadná manipulace, odolnost proti korozi

Nevýhody: malá pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání, tepelná roztažnost, při 

výstavbě je nutné pokládat vodič, který slouží pro vytýčení trubní trasy

Spoje: 

- hrdlové spoje s gumovým kroužkem

- mechanické spojky [2] [4] [6].   

3.6.2. PE – POLYETYLÉN

Velmi používaný materiál zejména pro svou ohebnost a snadnou manipulaci. 

PE – HDPE vysokohustotní, (lineární) barva černá s modrým pruhem

Výhody: pružný a houževnatý materiál, dobrá odolnost v tahu, nízká hmotnost, odolnost proti 

korozi, snadná manipulace

Nevýhody: malá odolnost proti mechanickému poškození, tepelná roztažnost

Spoje: 

- svařování na tupo

- svařování elektrotvarovkami

- mechanické spojky

PE – LDPE  nízkohustotní, (rozvětvený) barva černá  

Nedá se běžnými postupy svařovat s ostatními typy PE. U nově realizovaných trubních vedení 

se tento materiál nenavrhuje [2] [4] [6].

16



4. ŽIVOTNOST TRUBNÍCH MATERIÁLŮ

Životnost materiálu nám určuje, v jakém stavu se nachází daný materiál v rámci svého 

technického stavu s ohledem na své stáří. Pro posouzení stavu vodovodní sítě musíme brát 

v úvahu mnoho faktorů, které ovlivňují životnost jednotlivých druhů materiálů.

Mezí hlavní patří: rok výroby trubního materiálu a jeho kvalita, rok výstavby a kvalita 

provedené práce při výstavbě, druh dopravované vody a půdní koroze, provozní tlak, druh 

protikorozní ochrany, zatížení dopravou [2].  

4.1. Teoretická životnost
          Teoretická životnost jednotlivých druhů trubních materiálu    

Tabulka 8: Životnost trubních materiálů  [2]  [3]  [13]

TRUBNÍ MATERIÁL ŽIVOTNOST
DOLNÍ  A  HORNÍ 
HRANICE

OCEL 25 – 40
ŠEDÁ LITINA 70 – 100
TVÁRNÁ LITINA 80 – 110
SKLOLAMINÁT 80
PVC 80
PE 80

Provozní zkušenosti nám potvrzují, jak je důležitá kvalita trubního materiálu a kvalita 

provedených  prací  při  jeho  výstavbě.  Tyto  zkušenosti  se  potvrdily  při  posuzování  stavu 

vodovodní sítě v lokalitě Ostravy Poruby, kde trubní materiál ze šedé litiny musí být vyčleněn 

jako samostatná  skupina vzhledem k velkému rozdílu kvality  trubního materiálu  a  kvality 

provedených prací při jeho pokládce, která byla realizována v 50 – 60 letech minulého století. 

Jeho maximální životnost je nyní odhadována na 60 let [3].     
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4.2. Plánování obnovy vodovodních řadů
Problematika dlouhodobého plánování obnovy technické infrastruktury je důležitá pro 

její udržení v provozuschopném stavu, který je podmínkou pro zajištění spolehlivé dodávky 

pitné vody. Ve smyslu novely zákona o Vodovodech a kanalizacích, Zákon 76/2006, kterým 

se mění zákon č. 274/2001 - § 8 odst. 11 – Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen 

zpracovat  a  realizovat  plán  financování  obnovy  vodovodů  nebo  kanalizací  a  to  na  dobu 

nejméně 10 kalendářních let [5].

Pro udržení vodovodní sítě v provozuschopném stavu je podstatná dynamika obnovy, 

tj.  jaká  část  je  ročně  opravena  či  rekonstruována.  V následujícím  textu  je  modelově 

znázorněno, jak se bude vyvíjet stav vodovodní sítě při obnově 1 %, 1,5%  a 2% ročně [3].  

Dynamika obnovy 1% ročně

Tabulka 3:   Dynamika obnovy vodovodních řadů 1 % ročně  [3]

obnova km       % doba obměny celé sítě (let): Délka sítě (km)
Na rok 9,50      1,0 100,0 949,7

Stav k roku 2010 Výhledový stav

km v roce Celkem km v roce
Rozmezí 

stáří 2010
% z 

délky 2020 2030 2040 2050 2060
0 –10 114,0 12,0 94,97 95,0 95,0 95,0 95,0

10 – 20 125,2 13,2 113,97 95,0 95,0 95,0 95,0
20 – 30 125,7 13,2 125,22 114,0 95,0 95,0 95,0
30 – 40 118,0 12,4 125,72 125,2 114,0 95,0 95,0
40 – 50 190,3 20,0 118,03 125,7 125,2 114,0 95,0
50 – 60 179,2 18,9 190,27 118,0 125,7 125,2 114,0
60 – 70 24,2 2,5 179,20 190,3 118,0 125,7 125,2
70 – 80 26,0 2,7 2,31 86,53 181,84 118,0 125,7
80 – 90 26,4 2,8 86,87 109,93

> 90 20,8 2,2
Celkový 
součet 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7
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Graf 2: Dynamika obnovy vodovodních řadů 1 % ročně [3]

Z grafu je patrné, že už v roce 2020 prudce vzroste podíl řadů starších víc než 60 let. 

Tento stav se bude nadále zhoršovat. Můžeme tedy očekávat zvýšený nárůst počtu poruch a 

snížení spolehlivosti vodovodní sítě. Navíc bude asi 1/3 řadů v kategorii 60 – 70 let, které by 

mohly tvořit nekvalitní litinové řady z oblasti Ostravy – Poruby. V roce 2040 se ocitnou na 

hranici své životnosti nejstarší plastové řady, kde jejich největší podíl tvoří PVC. V současné 

době lze těžko odhadovat, jakým způsobem bude probíhat jejich dožívání [3].
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Dynamika obnovy 1,5 % ročně

Tabulka 4:   Dynamika obnovy vodovodních řadů 1,5 % ročně  [3]

Graf 3: Dynamika obnovy vodovodních řadů 1,5 % ročně [3]
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obnova km % doba obměny celé sítě (let): Délka sítě (km)
Na rok 18,99 1,5 50,0 949,7   

Stav k roku 2010 Výhledový stav

km v roce Celkem km v roce

Rozmezí stáří 2010
% z 

délky 2020 2030 2040 2050 2060
0 –10 114,0 12,0 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9

10 – 20 125,2 13,2 114,0 189,9 189,9 189,9 189,9
20 – 30 125,7 13,2 125,2 114,0 189,9 189,9 189,9
30 – 40 118,0 12,4 125,7 125,2 114,0 189,9 189,9
40 – 50 190,3 20,0 118,0 125,7 125,2 114,0 189,9
50 – 60 179,2 18,9 190,3 118,0 140,7 76,0 0,0
60 – 70 24,2 2,5 86,5 86,9
70 – 80 26,0 2,7
80 – 90 26,4 2,8

> 90 20,8 2,2
Celkový součet 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7



Obnova 1,5 % délky sítě se jeví jako optimální. Otázkou však zůstává, jak se zachovají 
nejstarší plastové řady, které by začaly dožívat od roku 2040 a jejich reálná životnost není 
dosud známá [3]. 

Dynamika obnovy 2 % ročně 

Tabulka 5:   Dynamika obnovy vodovodních řadů 2 % [3]

obnova km      % doba obměny celé sítě (let): .
na rok 19     2,0 50,0 949,7

Stav k roku 2010 Výhledový stav

km v roce Celkem km v roce

Rozmezí stáří 2010
% z 

délky 2020 2030 2040 2050 2060
0 – 10 114,0 12,0 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9
10 – 20 125,2 13,2 114,0 189,9 189,9 189,9 189,9
20 – 30 125,7 13,2 125,2 114,0 189,9 189,9 189,9
30 – 40 118,0 12,4 125,7 125,2 114,0 189,9 189,9
40 – 50 190,3 20,0 118,0 125,7 125,2 114,0 189,9
50 – 60 179,2 18,9 190,3 118,0 140,7 76,0 0,0
60 – 70 24,2 2,5 86,5 86,9
70 – 80 26,0 2,7
80 – 90 26,4 2,8

> 90 20,8 2,2
Celkový součet 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7 949,7

Graf 4: Dynamika obnovy vodovodních řadů 2 % ročně [3]
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Z tohoto  grafu  je  zřejmé,  že  při  obnově  2  %  ročně  bude  postupně  docházet  ke 

snižování stáří potrubí a od roku 2040 by mohlo být procento obnovy sníženo [3].  

4.3. Plánování obnovy přivaděčů

Přivaděčům je nutno věnovat  zvláštní  pozornost,  protože jejich obnova probíhá ve 

velkých  celcích,  a  proto  je  enormně  nákladná.  Vyžaduje  delší  přípravu,  a  v závislosti  na 

konkrétních  podmínkách  a  technickému  stavu  se  nabízí  širší  možnosti  pro  způsob  jejich 

obnovy. Více než u malých profilů s přípojkami a četnými odbočkami je možno aplikovat 

vnitřní sanace, které mohou za relativně nižších nákladů podstatně prodloužit jejich životnost. 

U ocelových přivaděčů je možno životnost také prodloužit vybudováním dodatečné katodické 

ochrany. 

V případě přivaděčů je v praxi nereálné je obnovovat každoročně po krátkých úsecích. 

Pro názornost vývoje jejich stárnutí při zachování procenta obnovy v rámci desetiletí,  byly 

zpracovány podobné tabulky jako pro rozvodnou síť [3].  

Dynamika obnovy přivaděčů 1% ročně

Tabulka 6:   Dynamika obnovy přivaděčů 1 % ročně [3]

Obnova km      % doba obměny celé sítě (let): Délka sítě (km)
Na rok 0,66     1,0 100,0 66,25

Stav k roku 2010 Výhledový stav

km v roce Celkem km v roce

Rozmezí stáří 2010
% z 

délky 2020 2030 2040 2050 2060
0 – 10 1,88 2,8 6,62 6,6 6,6 6,6 6,6
10 – 20 8,23 12,4 1,88 6,6 6,6 6,6 6,6
20 – 30 22,74 34,3 8,23 1,9 6,6 6,6 6,6
30 – 40 1,97 3,0 22,74 8,2 1,9 6,6 6,6
40 – 50 17,43 26,3 1,97 22,7 8,2 1,9 6,6
50 – 60 14,00 21,1 24,80 2,0 22,7 8,2 1,9
60 – 70 18,2 2,0 22,7 8,2
70 – 80 11,6 6,9 23,0
80 – 90

> 90
Celkový součet 66,25 100,0 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2
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Graf 5: Dynamika obnovy přivaděčů 1 % ročně [3]

Dynamika obnovy 1 % délky přivaděčů do roku 2050 a dále pak obnova 2 %

Tabulka 7:   Dynamika obnovy délky přivaděčů 1 % do roku 2050 pak obnova 2 %   [3]

obnova km % obnova km % doba obměny celé sítě (let): Délka sítě (km)
na rok 0,66 1,0 na rok 1,32 2,0 70,0 66,25

Stav k roku 2010 Výhledový stav

km  v roce Celkem km v roce

Rozmezí stáří 2010
% z 

délky 2020 2030 2040 2050 2060
0 – 10 1,88 2,8 6,6 6,6 6,6 13,2 13,2
10 – 20 8,23 12,4 1,9 6,6 6,6 6,6 13,2
20 – 30 22,74 34,3 8,2 1,9 6,6 6,6 6,6
30 – 40 1,97 3,0 22,7 8,2 1,9 6,6 6,6
40 – 50 17,43 26,3 2,0 22,7 8,2 1,9 6,6
50 – 60 14,00 21,1 24,8 2,0 22,7 8,2 1,9
60 – 70 18,2 2,0 23,0 8,2
70 – 80 11,6 9,8
80 – 90

> 90
Celkový součet 66,25 100,0 66,2 66,2 66,2 66,2 66,2
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5. TLAKOVÁ PÁSMA

Z hlediska  zásobování  a  výškového  uspořádání  je  vodovodní  sít  rozdělena  do 

tlakových pásem.

Tlakovým pásmem rozumíme část vzájemně propojené vodovodní sítě, která má stejné 

nastavení hydrostatické tlakové hladiny - HGL . Jedná se o tlakové pásmo, které je řízeno 

jedním  nebo  více  objekty  na  vodovodní  síti,  které  určují  stabilní  tlak  ve  spotřebišti 

vzhledem k jeho nadmořské výšce. Oblasti, ve kterých je stejný hydrostatický tlak, ale nejsou 

vzájemně propojeny, jsou chápány jako samostatná tlaková pásma [3].    

5.1. Rozdělení
V každém tlakovém pásmu může být HGL určován některým z těchto způsobů, nebo 

jejich kombinací:

- Výškou hladiny vody ve vodojemu

- Výstupním tlakem z redukčního ventilu

- Výstupním tlakem z tlakové stanice - ATS 

- Výstupním tlakem z čerpací stanice

- Přímé napojení na řad nadřazené soustavy bez úpravy tlaku [3].  

5.2. Monitorovací zóny
Tlaková pásma jsou dále dělena na menší celky, kterými jsou monitorovací zóny. Ty 

slouží k sledování minimálních nočních průtoků v těchto zónách a k detekci vzniku poruchy, 

která  způsobí nárůst nočního průtoku. Čím menší  je tato monitorovací  zóna,  tím snazší a 

rychlejší  je  následná  lokalizace  úniku.  Takovéto  rozdělení  vodovodní  sítě  na  jednotlivé 

tlakové pásma a monitorovací zóny, je vždy možno podle potřeby měnit nebo upravovat.

            V současné době je ostravská vodovodní síť rozdělena na 105 oblastí, které je možné 

monitorovat. Většina z nich je trvale uzavřena a je vybavena měřením s dálkovým přenosem a 

ukládáním dat do technologického datového skladu [3].  
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Obrázek 3:  Monitorovací zóny v ostravské vodovodní síti [3].

5.2.1. Rozdělení monitorovacích zón

- Pevné  zóny  s trvale  uzavřenými  hranicemi  a  kontinuálním  přenosem  údajů  na 

dispečink.

- Pevné  zóny  s trvale  uzavřenými  hranicemi  a  periodickým  přenosem  údajů  na 

dispečink ( 1x denně), případně je zde pravidelně nebo občasně osazován dataloggeer 

pro zaznamenání hodnot nočního průtoku.

- Dočasné zóny, kde jsou pravidelně periodicky uzavírány hranice a po omezenou dobu 

sledován noční průtok na pevně osazeném měřidle. Údaje jdou po provedeném měření 

analyzovány.

- Zóny pro mobilní měřidlo. Pomoci dvou hydrantů a mobilního vodoměru lze vytvářet 

menší  dočasné  zóny  s pohyblivými  hranicemi  především  při  dohledávání  poruch. 

Tímto způsobem však lze i pravidelně monitorovat oblast,  kde není osazeno pevné 

měřidlo [3].
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6. PORUCHY NA VODOVODNÍ SÍTI

Porucha je stav, kdy objekt, myslíme tímto prvek systému nebo zařízení, dočasně nebo 

trvale ztratí svou schopnost plnit požadovanou funkci. Porucha může být částečná nebo úplná, 

podle míry,  se kterou je objekt schopen nadále plnit  požadovanou funkci. Podle následku, 

které  porucha  vyvolá,  rozlišujeme  poruchy  méně  a  více  závažné  a  zavádíme  termín 

„závažnost poruchy“ [16].  

6.1. Klasifikace poruch  
Poruchy rozdělujeme do třech hlavních skupin

1. Poruchy na vodovodním řadu

- Potrubí

- Armatury

2. Porucha na vodovodních přípojkách

- Vlastní přípojka

- Uzávěr na přípojce

- Vodoměr

3. Poruchy jiné

- Poklopy

- Vodovodní šachty

- Zákopové soupravy [2].  

Podle časového průběhu poruchy rozlišujeme:

Havarijní  porucha  – náhlá a úplná porucha,  např.  prasknutí  vodovodního potrubí 

důsledkem vodního rázu [16].  

Degradační  porucha –  postupná  a  částečná  porucha,  např.  strukturální  změny 

materiálu potrubí stárnutím. Toto může vyústit v havarijní poruchu [16].  

Problematika poruch na vodovodní síti  je a stále bude aktuálním tématem, protože 

vedle  vlivu  na  plynulost  a  kvalitu  zásobování  vodou  má  i  nezanedbatelné  ekonomické 
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dopady.  Poruchy zvlášť pak skryté,  ovlivňují i  množství vody nefakturované,  což je ostře 

sledovaný ukazatel účinnosti sítě.

Poruchovost - je počet poruch vztažených na délku posuzovaného úseku potrubí. Jde 

vlastně o vyjádření počtu poruch v daném úseku na kilometr sítě [16].  

6.2. Příčiny poruch

Základní příčiny poruch na vodovodní síti:

- Vada materiálu

- Únava materiálu

- Neodborně provedená montáž

- Vnitřní koroze

- Vnější koroze

- Vliv stavební činnosti a dopravy

- Tlakové poměry, vodní ráz

- Cizí zavinění

- Vliv mrazu [2] [6].   

6.2.1. Základní faktory, které ovlivňují poruchovost vodovodní sítě

- Druh materiálu

- Stáří trubního materiálu

- Kvalita trubního materiálu

- Hydrostatický a hydrodynamický tlak (změny tlaku v potrubí) [2] [6].   

Faktory, které mají vliv na poruchovost potrubí:

- Zátěž způsobená silniční dopravou

- Poklesy způsobené poddolováním, nebo jinými vlivy

- Okolní prostředí (ve kterém je potrubí uloženo)   

- Hloubka uložení

- Propustnost podloží

- Hladina podzemních vod a její změny
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- Povrchová úprava a izolace trubního materiálu

- Hodnota pH a koncent. kyslíku ve vodě, které způsobují vnitřní inkrustaci a korozi.

- Bludné proudy [2] [6].  

6.3. Vývoj počtu poruch
Poruchovost vodovodní sítě je tím nejlepším a nejprůkaznějším indikátorem stavu celé 

vodovodní sítě. Tyto udané hodnoty nám ukazují průběh a vývoj poruch na vodovodní sítí 

v letech 2000 – 2010. na území města Ostravy [3].     

Tabulka  8:  Počet poruch na vodovodní sítí zapříčiněných technickým stavem potrubí v rozmezí let 
2000 - 2010   [3]

Typ poruchy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Díra 108 90 85 98 124 77 88 86 73 54 61
Lom 110 119 92 175 165 112 138 121 107 144 91
Prasklina 109 84 118 164 116 69 66 95 91 69 70
Hrdlo 50 48 39 51 45 37 35 34 28 27 24
Netěsnost spoje 17 14 23 25 20 17 26 22 30 23 16
Příruba 7 4 4 9 18 10 8 0 3 0 2
Celkový součet 401 359 361 522 488 322 361 358 332 317 264

Graf 6: Tekoucí poruchy na vodovodní síti zapříčiněných technickým stavem potrubí v rozmezí let 
2000 - 2010 [3]
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6.3.1. Tekoucí poruchy na armaturách a přípojkách 

Správná funkčnost a bezporuchovost ovládacích prvků na vodovodní síti, úzce souvisí 

s manipulací na vodovodní síti,  při odstávkách dotčených oblastí,  při vzniku poruchy,  kde 

výrazně ovlivňuje velikost oblasti s přerušenou dodávkou pitné vody. Vývoj poruchovosti na 

přípojkách a armaturách v akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, má klesající 

tendenci,  která  úzce  souvisí  s pravidelnou  údržbou  těchto  armatur.  Zaměření  údržby  na 

provozuschopný stav přispívá k tomuto klesajícímu vývoji poruchovosti [3].     

Tabulka 15:Počet poruch na armaturách zapřičiněných technickým stavem armatur  v rozmezí  let  
2000 - 2010 [3]

Typ poruchy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
hydrant 106 75 94 58 112 57 73 54 60 56 42
šoupátko 218 287 213 249 295 167 181 120 117 121 145
jiná armatura 5 10 1 9 7 7 20 17 3 33 42
přípojka - armatura 178 73 82 136 191 118 141 41 64 65 42
přípojka - navrtávka 125 109 107 149 144 113 128 108 96 130 74
přípojka - potrubí 159 139 83 112 126 112 88 71 67 54 77
přípojka - VDM 24 12 10 14 34 25 101 11 2 7 17
Celkový součet 815 705 590 727 909 599 732 422 409 466 439

Graf 7: Počet tekoucích poruch na armaturách zapříčiněných technickým stavem armatur v rozmezí 
let 2000 - 2010 [3]
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6.4. Typy poruch
Příklady poruch nalezených a opravených při rutinním provozu 
vodovodní sítě

Díra – je ve většině případů způsobena korozí trubního materiálu. Koroze je dle J. 

Nováka [2]., definována jako chemické, elektrochemické nebo mikrobiologické rozrušování 

materiálu  vlivem  okolního  prostředí.  Koroze  zhoršuje  hydraulické  vlastnosti  a  způsobuje 

poruchy, ztráty těsnosti a předčasné vyřazení vodovodního potrubí z provozu. U vodovodního 

potrubí  ze  slitin  železa  rozlišujeme  korozi  vnějšího  a  vnitřního  povrchu  potrubí.  Vnější 

korozní narušení kovových zařízení způsobují agresívní zeminy a bludné elektrické proudy. 

Vnitřní korozní narušení závisí na jakosti a hydraulických podmínkách dopravované vody [2]. 

Půdní  koroze způsobuje  rozrušování  materiálu  vlivem  elektrolytických  účinků 

vyvolaných chemickou reakcí okolní zeminy. Na rychlost koroze má hlavní vliv agresivita 

půdy, vlhkost a kvalita vnějších ochranných povlaků [2].  

Bludné proudy  jsou stejnosměrné elektrické proudy,  které unikají z uzemněných a 

nedokonale  od  země  izolovaných  stejnosměrných  elektrických  obvodů,  která  prochází 

kovovými  zařízeními  uloženými  v zemi.  V  místech  kde  tyto  bludné  proudy  vycházejí 

z kovových zařízení, narušují jeho části tím, že elektrolyticky rozpouštějí kov. Na narušených 

kovových částech rozlišujeme tři oblasti:

Katodická oblast je místo  kde proud vstupuje na potrubí.  Tato část  není  korozně 

ohrožena,  některých  případech  však  při  velkém množství  proudu může  způsobit  narušení 

izolace.

Střední oblast je oblast kde bludné proudy tekoucím potrubím nemění svou velikost. 

Anodická oblast je oblast výstupu bludných proudů z potrubí do okolní zeminy. Tato 

oblast je korozně velmi nebezpečná [2].  

Rychlost koroze je přímo úměrná prošlému proudu a nepřímo úměrná ploše kovu, kde 

vzniká elektrolytická reakce. V praxi jsou typický zdrojem bludných proudů kolejové tratě 

ČD, DP [2].  
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Obrázek 4:   Porucha typu díra [3]

Lom – je  způsoben v důsledku mechanického namáhání,  které  překračuje únosnou 

mez materiálu. Příčinou snížení únosnosti bývá většinou postupná degradace materiálu nebo 

projevení se výrobní vady materiálu. Jedná se o porušení kolmo k ose potrubí.  

Obrázek 5:   Porucha typu lom [3]
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Prasklina –  je  způsobena  v důsledku  namáhání,  které  překračuje  únosnou  mez 

materiálu.  Příčinou  snížení  únosnosti  bývá  většinou  postupná  degradace  materiálu  nebo 

projevení se výrobní vady materiálu. Jedná se o porušení souběžné s osou potrubí.

Obrázek 6:   Porucha typu prasklina a) [3]

Obrázek 7:   Poruchy typu prasklina b)  [3]

Netěsnost  spoje – závisí  na kvalitě  těsnění  a typu spoje,  na provedené montáži  a 

kolísání  dynamického  tlaku. Mohou  být  také  způsobeny  degradací  materiálu  spoje  a 

překročení mezního namáhání.
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Obrázek 8:  Porucha typu netěsnost spoje [3]

Příruba – poruchy vznikající v místě spojů, jsou způsobeny degradací materiálu spoje 

a překročení mezního namáhání nebo můžou být způsobeny nekvalitní montáží.  

Obrázek 9:  Porucha typu příruba [3]

Hrdlo – poruchy vznikající v místě spojů, jsou způsobeny degradací materiálu spoje a 

překročení mezního namáhání nebo můžou být způsobeny nekvalitní montáží.
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Tyto typy poruch také úzce souvisí s klimatickými podmínkami.

Typickou  poruchou na  vodovodní  sítí  bývá  v zimních  měsících  lom na  litinových 

vodovodních řadech, vznikající z důvodu pohybu a objemových změn promrzajícího podloží. 

Kritickým obdobím bývají také jarní měsíce [2] [3].   

6.5. Rozdělení poruch dle materiálů
V této tabulce je provedeno srovnání druhu materiálu v závislosti na počet poruch na 

vodovodní sítí v letech 2000 – 2010. Jsou zde uvedeny hodnoty všech tekoucích poruch na 

vodovodní síti 

Tabulka 9: Počet všech tekoucích poruch na vodovod. síti v rozmezí let 2000 - 2010 dle materiálu [3]

Trubní materiál 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Litina 416 400 375 524 548 339 405 379 351 455 391
Ocel 180 116 101 133 156 106 105 104 89 76 86
Olovo 37 13 14 15 20 15 18 16 12 10 13
PVC 68 51 78 76 83 66 62 69 112 143 138
PE 134 120 139 227 212 194 201 167 169 183 152
Sklolaminát 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1
Celkový součet 836 701 707 975 1019 721 791 735 735 867 781
   

Šedá litina
Nejčastějším typem poruch jsou lomy, díry tzv. pecky a podélné praskliny.

Tvárná litina 

Poruchy,  které  se  doposud  vyskytly,  byly  zapříčiněné  výrobní  vadou  nebo 

nedodržením technologického postupu při výstavbě.

Ocel 

U tohoto trubního materiálu je nejčastější příčinou poruchy díra, způsobená důlkovou 

korozí. Dalším typem poruch u tohoto materiálu je lom a prasklina.

Olovo

Jedná se vesměs o poruchy vodovodních přípojek, které vznikly v důsledku degradace 

materiálu, nebo netěsnosti spoje. Tento typ trubního materiálu je nahrazován materiálem PE. 

PVC 

Nejčastěji jsou vyskytující se poruchy typu prasklina, zejména pak podélné.
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PE

Poruchy,  které  byly  zjištěny,  byly  zapříčiněné  výrobní  vadou  nebo  nedodržením 

technologického postupu při  výstavbě.  Jednalo se zejména o trhliny z pnutí  a mechanické 

poškození během stavby. 

Sklolaminát  

Při provozu zjištěné poruchy ve spoji nebo poruchy způsobené proražením [3].

U všech poruch, které jsou zde srovnávány dle druhu materiálů za období 2000 -2010, 

nesmíme  opomenout  také  poruchy,  které  byly  zapříčiněny  stavební  činností  firem,  které 

prováděly  stavební  práce,  při  nichž  došlo  k poškození  vodovodních  řadů  a  vodovodních 

přípojek.
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7. EVIDENCE PORUCH

       Vedení provozní evidence je jednou z činností provozovatele vodovodní sítě. V rámci 

této evidence  je vedena databáze  všech událostí  na vodovodní  a  kanalizační  síti.  Detailní 

informace o poruchách, které jsou zobrazeny i v GIS, jsou jedním z důležitých podkladů pro 

vytvoření plánu oprav a rekonstrukcí vodovodní sítě [3].     

7.1. Vedení provozní evidence
Evidence všech poruch na vodovodní síti nám umožňuje sledovat a vyhodnocovat stav 

trubní sítě. Na základě těchto informací, lze vysledovat vodovodní řady a oblasti s nejvyšším 

výskytem poruch [2].  

Informace o všech poruchách na vodovodní a kanalizační síti se evidují na provoze 

centrálního  dispečinku,  který  mimo  jiné  zabezpečuje  prvotní  prošetření  a  zásahy  na 

vodovodní a kanalizační síti. Zdrojem těchto informací bývá často oznámení od veřejnosti. Za 

tímto účelem byla zřízena v OVaK a.s., bezplatná telefonní linka. Každá ohlášená porucha 

vedena v této evidenci má své evidenční číslo a obsahuje základní údaje od oznamovatele, 

výsledky prvotního prošetření, způsob provedení opravy a dokončovací práce. Informace o 

profilu, materiálu, typu a příčině poruchy jsou dopřesněny při její opravě [3]. 

7.2. Obecné zásady vedení evidence
Základní údaje
Mezi základní údaje provozní evidence poruch patří: 

- Datum vzniku poruchy

- Místo poruchy

- Typ poruchy, příčina

- Trubní materiál a DN

- Údaje o stavu potrubí

- Materiál povrchu území

- Hloubka uložení

- Uzavřené armatury

- Počet obyvatel bez dodávky pitné vody

- Provedení opravy
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- Materiál po opravě

- Úprava povrchu

7.3. ZIS – zákaznický informační systém

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., používají k provozní evidenci poruch zákaznický 

informační systém tzv. ZIS. Tento systém umožňuje vést podrobné informace o poruchách od 

jejich vzniku, přes opravy až po následné úpravy povrchů. 

Každá  ohlášená  událost  je  vedena  pod  evidenčním  číslem,  které  bylo  na  základě 

klasifikace poruchy přiděleno této události. V systému ZIS je evidence poruchy rozdělena do 

pěti  základních  částí:  ohlášení,  prošetření,  služba a oznámení,  řešení,  oprava a  dokončení 

opravy.

Ohlášení
Obsahuje údaje popisu ohlášené události kde je uvedeno:

- Datum a čas ohlášení

- Kdo ohlášení přijal, uvedení jména pracovníka 

- Způsob ohlášení: telefonicky,e-mail, dopis, fax, osobně

- Místo ohlášené události: obec, ulice, číslo popisné, orientační

- Typ události, zda se jedná o poruchu nebo závadu na vodovodní a kanalizační sítí

- Závadu na povrchu území nebo reklamace

- Ohlašovatel, jméno, adresa a telefon  

Prošetření
Obsahuje údaje popisu prošetřené události

- Způsob prošetření

- Typ události, zda se jedná o poruchu nebo závadu na vodovodní a kanalizační sítí

- Závadu na povrchu území nebo reklamace

- Typ poruchy: díra, lom, prasklina, netěsnost

- Způsobené škody

- Zavřené armatury

- Povrch

- Únik vody

- Potřeba náhradního zásobování
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Služba a oznámení
Obsahuje údaje a přerušené dodávce pitné vody 

- Výpadek dodávky, datum a čas

- Počet ovlivněných obyvatel

- Náhradní zásobování: cisterna, kontejner, výtokový stojan

- Ukončení výpadku, datum a čas

Řešení
Obsahuje popis řešení události

- Datum a čas řešení

- Stav události, ohlášena přidělena, aktivní, opravena, vyřešena

- Způsob řešení

- Montér, kdo opravu provedl

- Datum a čas zahájení opravy

- Typ události, zda se jedná o poruchu nebo závadu na vodovodní a kanalizační sítí

- Závadu na povrchu území nebo reklamace

- Typ poruchy

- Způsobené škody

- Příčina události

- Únik vody

- Způsob kopání

- Povrch

- Úprava povrchu po opravě

- Hloubka uložení

- Profil DN

- Koroze vnější a vnitřní

- Materiál před a po opravě

- Opravovaná délka potrubí

- Inkrustace
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Dokončení opravy 

Obsahuje popis dokončovacích prací

- Datum a čas opravy

- Způsob úpravy povrchu

- Kdo opravu provedl [3].    

      

7.4. Evidence a vyhodnocení poruch

Analýza dat z evidence poruch slouží například ke stanovení priorit pro rekonstrukce a 

opravy úseků vodovodní sítě. Jedním z nejběžnějších způsobů vyhodnocení poruch je zjištění 

celkového počtu poruch, nebo počtu poruch a jejich typu a příčiny v rámci úseku potrubí o 

stejných  vlastnostech  (DN,  materiál,  stáří)  většinou  v rámci  jedné  ulici.  V systému  GIS, 

aplikaci Monet, dostane každá porucha svou grafickou značku a je přesně umístěna do místa 

svého  vzniku.  Systémy  GIS  a  ZIS  jsou  navzájem propojeny  a  v GIS  je  možno  zobrazit 

základní údaje o poruše. Údaje zjištěné při opravě poruchy mohou sloužit také ke korekci dat 

v GIS.  Díky  tomuto  propojení  je  z prostředí  GIS  možné  rychle  a  snadno  získat  veškeré 

informace o potrubním úseku, včetně jeho přiřazení do tlakového pásma, monitorovací zóny, 

o  jeho  „vlastněných“  prvcích.  Např.  přes  vodovodní  přípojky,  které  jsou  propojeny 

s modulem  „  odběrné  místo“.  V ZIS,  lze  získat  základní  informace  o  připojených 

odběratelích,  instalovaných  měřidlech,  a  zda  se  jedná  o  odběrné  místo  ze  skupiny  tzv. 

citlivých zákazníků [15] [3].       
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Obrázek 10: Evidence v systému GIS [3].
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8. ZTRÁTY VODY NA VODOVODNÍ SÍTI

 Ztráty  vody  v síti  je  možno  definovat  jako  množství  vody  z vodovodního 

distribučního systému uniklé a účelně nevyužité a množství vody odebrané, ale nezjištěné a 

provozovatelem nezaregistrované [2].    

8.1. Základní pojmy
Voda vyrobená: měřené množství vody, dodané ze zdroje do distribučního systému 

vodovodu [3].       

Voda  k realizaci: celkové  množství  vody  určené  k dodání  odběratelům  v daném 

vodovodním distribučním  systému.  Je  to  voda  vyrobená  plus  voda  převzatá  mínus  voda 

předaná [3].       

Voda fakturovaná:  veškerá voda dodaná a fakturovaná všem odběratelům za dané 

období [3].        

Voda nefakturovaná: rozdíl mezi vodou k realizaci a vodou fakturovanou. Jedná se 

především o ztráty vody z ekonomického pohledu [3].       

Ostatní  voda  nefakturovaná:  voda  odebraná  z vodovodní  sítě  provozovatelem 

vodovodu nebo s vědomím provozovatele  a účelně využita.  Většinou se jedná o vodu pro 

požární účely [3].        

Úniky: únik vody z potrubí při haváriích nebo skrytých únicích [3].       

Havarijní únik: objem vody unikající při haváriích do doby uzavření [3].       

Skryté úniky: jsou největší části vody nefakturované, mají dlouhodobý charakter a 

výrazně ovlivňují účinnost zásobování. Nemají bezprostřední vliv na distribuci a většinou se 

časem projeví jako havárie [3].       

Skryté úniky dělíme:

- Přípustné, u nichž jsou neekonomické vyhledávání a opravy

- Nepřípustné, svým objemem převyšují hranici přijatelného množství a jejichž 

vyhledáváním a odstraňováním se provozovatelé intenzívně zabývají [3] [2].
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8.1.1. Přehledné složení vody vyrobené, nefakturované a ztrát 

[3].    

8.2. Ekonomické optimum ztrát
Ekonomické  optimum  ztrát  je  často  užívaný  pojem  s velmi  problematickým 

stanovením. Mělo by být vnímáno spíše jako upozornění, že existuje hranice, za kterou už je 

snižování  ztrát  kontraproduktivní  a  vynaložené  náklady  nejsou  v dlouhodobém  horizontu 
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vynahrazeny dosaženými úsporami. Určit ekonomické optimum ztrát jako minimum součtové 

čáry  nákladů  a  výnosů,  tak  jak  je  uváděno  v literatuře,  je  prakticky  nemožné.  Činnosti 

související se snižováním ztrát úzce zasahují do širokého spektra činnosti provozovatele a je 

nemožné určit přesně co je ještě běžná provozní činnost a co již snižování ztrát [3].    

8.3. Vývoj nefakturované vody a ztrát
Objem nefakturované vody je velmi sledovaný ukazatel a je to i dobrý indikátor, který 

vypovídá  částečně  o  stavu  vodovodní  sítě,  ale  především  o  úrovni  jejího  provozování. 

Z trendu od roku 1995 je patrné, že po prvních letech, kdy se podařilo ztráty podstatně snížit 

provozními opatřeními, bylo dosaženo stabilizovaného stavu. Další výrazné zlepšení od roku 

2009 přinesla postupná optimalizace nákupních měřidel ve spolupráci se  SmVaK a.s. Další 

snižování ztrát bez vyšší dynamiky obnovy lze stěží očekávat, přestože úroveň ve srovnání 

s jinými společnostmi je relativně vyšší a souvisí se stavem sítě. Pokud by začalo docházet ke 

zvyšování ztrát při zachování stávajícího provozního úsilí,  byl by to jednoznačně ukazatel 

stárnutí sítě [3].     

Tabulka 10: Vývoj vody nefakturované a ztráty v rozmezí let 2000 – 2011 [3]

Rok
Voda

nefakturovaná 
(tisíc m3)

Ztráty 
(tisíc m3)

2000 7 764 7 478
2001 6 859 6 512
2002 6 366 6 046
2003 6 740 6 433
2004 5 731 5 476
2005 5 117 4 861
2006 5 014 4 807
2007 5 019 4 831
2008 4 686 4 471
2009 4 328 4 118
2010 3 634 3 439
2011 3 587 3 407
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Graf 8: Vývoj vody nefakturované a ztráty v rozmezí let 2000 – 2011 [3]

Největší  části  objemu ztrát  jsou zpravidla skryté  úniky vody,  které někdy nebývají 

moc velké a nenarušují plynulé zásobování, ale hlavním problémem je v době jejich trvání 

[3].     

8.4. Snižování ztrát
Snižování  ztrát  je  prioritní  úkolem  každé  vodárenské  společnosti.  Hlavní  zásadou 

tohoto  úkolu,  by  mělo  být  sledování  ztrát  ve  všech  oblastech  provozu,  využívání  všech 

dostupných způsobů a ekonomičnost tohoto úkolu.

8.4.1. Prohlídky sítě a noční odposlechy

Pravidelná a systematická držba sítě doplněná odposlechy šumů a pochůzkami trasách 

přivaděčů mimo zastavěná území je základním nástrojem provozovatele. Tímto způsobem je 

možno odhalit řadu úniků bez nároku na nákladnou techniku. Tato metoda byla v OVaK a.s., 

hodně využívaná v 90letech. Dnes při existenci účinného monitorovacího systému již význam 

této činnosti  slábne,  ale stále je praktikována jak pro preventivní  kontroly tak při  hledání 

úniků zjištěných při vyhodnocování monitorovacích zón [3].
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8.4.2. Snižování tlaku v síti

Snižování tlaku ve vodovodní síti,  má velmi rychlý efekt ve snižování úniku vody 

poruchou aniž by byly nalezeny a opraveny. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že snížení 

tlaku je účinnější, než by vyplývalo z teoretické hydrauliky. V průběhu posledních deseti let 

byla  v OVaK  a.s.,  přijata  řada  opatření  pro  snížení  tlaků  v mnoha  tlakových  pásmech. 

Především  se  jednalo  o  instalace  redukčních  ventilů  a  změny  v manipulaci  s vodojemy. 

V menším rozsahu pak úpravami hranic tlakových pásem [3].  

8.4.3. Vytváření monitorovacích zón

Vytvářením  monitorovacích  zón  a  sledování  nočních  průtoku  je  klíčová  činnost 

v oblasti snižování ztrát. Monitorovací zónu vytváří uzavřená oblast vodovodní sítě, kde se 

sledují  noční  průtoky.  Každé  zvýšení  nočního  průtoku  signalizuje  možný  vznik  poruchy. 

Monitorovací zóny lze pak dělit na stálé zóny a dočasně uzavřené zóny. Vytváření dočasných 

zón slouží k dohledávání poruch s pomocí měřícího vozu [3].        

V současné době je ostravská vodovodní síť rozdělena na 105 oblastí, které je možno 

monitorovat. Snahou je aby jednotlivé monitorovací zóny zahrnovaly cca 10 – 15 km sítě. 

Většina těchto zón je trvale oddělena a přítoky jsou osazeny měřením s dálkovým přenosem a 

systémem  ukládání  dat.  Také  je  prováděno  monitorování  bilance  přivaděčů  sledováním 

rozdílu mezi vtoky a odtoky. Vznik poruchy indikuje navýšení minimálního nočního nátoku 

do monitorovací zóny.  

V následujících grafech jsou znázorněny noční průtoky na vodovodní síti se vznikem 

poruchy. Jedná se o lokality Ostrava Hrušov, ulice Riegrova a vyšší tlakové pásmo Ostrava 

Bartovice [3].  
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Graf 9: Noční průtok se záznamem poruchy na ul. Riegrova [3]

Graf 10: Noční průtok se záznamem poruchy na VTP Ostrava Bartovice [3]

8.5. Ztráty vody ve světě
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Problematika úniku vody a snižování ztrát na vodovodních řadech přesahuje v dnešní 

době hranice všech státu a stává se tak celosvětovým problémem.

Největší ztráty na vodovodní síti v období let 2000 - 2010 uvádí Rumunsko, Čína a 

Rusko. Hodnoty ztrát vody v Rumunsku v roce 2000 vykazovaly až 108,4 m3 na km a den. V 

dalších letech zde již můžeme sledovat výrazné snížení těchto ztrát. K tomuto snížení přispěla 

rekonstrukce vodovodních řadů a zvýšená činnost monitoringu vodovodní sítě. 

Další  zemí,  která  se  potýkala  s  velmi neuspokojivými  výsledky  ztrát  vody  na 

vodovodní síti je Jordánsko. Zde se ztráty pohybovaly kolem 50 % celkové produkce. Ve 

městě Ammán byla v roce 2004 zajištěna dodávka pitné vody v důsledku ztrát pouze 3 dny 

v týdnu a to pro 95 % všech spotřebitelů [3] [18].

Tabulka 11: Ztráty vody ve světě m3/km/den [18]

Stát 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rumunsko 108,4 103,1 93,8 77,0 61,9 66,6 66,7 59,9 60,5 47,6 42,8
Čína - - - 71,3 89,9 82,0 75,3 58,7 50,3 50,8 -
Rusko - - 73,0 73,0 71,6 71,1 67,1 57,9 53,9 55,9 59,7
Bulharsko - - - - 35,5 30,5 31,2 28,6 27,1 - -
Polsko - - - 12,0 11,7 11,6 11,4 11,0 9,9 8,8 8,2
Maďarsko 9,4 9,7 10,5 11,0 9,5 8,0 15,2 14,2 - - -
Slovensko - - - 14,7 15,0 14,2 15,5 14,4 - - -
Austrálie - 0,8 1,0 13,3 13,4 6,0 5,3 5,5 5,1 4,3 4,7
Česká republika 12,6 11,8 10,8 10,5 8,6 8,5 8,2 7,0 6,6 6,6 6,6

  

          

9. LOKALIZACE PORUCH
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Přesná lokalizace skrytých úniků se provádí právě na základě předběžných průzkumů 

vodovodní sítě, vyhodnocování nočních průtoků a sledování denního množství přítoku vody 

do oblasti.  

9.1. Kontrola trubní sítě
Kontrola  trubní  sítě  spočívá  v  pravidelných  pochůzkách  po hlavních  vodovodních 

řadech,  doplněných o provádění nočních  odposlechů.  Jedná se o základní  a  nejjednodušší 

způsob lokalizace poruch bez nároku na přesnou měřící techniku [3].       

9.2. Akustické metody lokalizace poruch
Při poruše vytváří unikající voda z potrubí akustický šum, který se šíří stěnou potrubí, 

okolní zeminou a vodou v potrubí. K přesné lokalizaci místa poruchy se pak využívá právě 

tento akustický šum vznikající v místě poruchy [8].        

9.2.1. Vliv trubního materiálu na šíření interního šumu

V každém druhu trubních materiálů se zvuk šíří jinou rychlostí. Z tohoto důvodu jsou 

pro lokalizaci poruch akustickou metodou nejvýhodnější kovové materiály, které velmi dobře 

přenáší zvuk i na větší vzdálenosti. Šíření zvuku také ovlivňuje tloušťka stěny potrubí [8]. 

Následující údaje uvádí šíření interního šumu podle druhu materiálu.

OCEL     –   Cca. 1300 m/s

LITINA  –   Cca. 1200 m/s

PE           –   Cca.   380 m/s

PVC        –   Cca.   340 m/s    [8].

Základní faktory ovlivňující vznik a šíření šumu: 

- Velikost poruchy v závislosti na množství unikající vody

- Tlak vody v potrubí

- Druh zeminy 

- Druh povrchu

- Okolní rušivé hluky

- Druh trubního materiálu a průměr potrubí [8].        
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9.2.2. Elektroakustická metoda

V místě poruchy vytváří unikající voda narážením na okolní zeminu externí šum.

Tento externí šum je okolní zeminou přenášen až na povrch, kde je možno ho snímat půdním 

mikrofonem.  Tato metoda se používá pro přesnou lokalizaci  místa  poruchy,  kde můžeme 

předpokládat,  že  maximální  signál  na  povrchu  území  je  shodný  s  místem  poruchy. 

Nevýhodou této metody je,  že  výsledek měření  je výrazně ovlivněn nežádoucím okolním 

šumem [8].

    

Obrázek 11: Princip šíření zvuku [22].

9.2.3. Korelační metoda

Interní šum, který vytváří unikající voda z potrubí, se šíří potrubím v obou směrech. 

Při korelační metodě se snímá tento šum dvěma senzory umístěnými na potrubí a radiovou 

cestou se oba signály přenášejí ke korektoru, který na základě změřeného časového zpoždění 

obou signálu, vypočítá vzdálenost místa úniku od místa snímání. Před samotným měřením je 

nutné zadat  vstupní  údaje  o druhu materiálu,  průměru  potrubí  a  přesnou délku měřeného 

potrubního úseku. Výsledná přesnost měření je do značné míry závislá na přesnosti zadání 

vstupních  údajů,  přesnosti  vynesení  změřené  vzdálenosti  do terénu a  také na  technických 

parametrech  korelačního  přístroje,  jako  je  citlivost  snímačů,  šířka  frekvenčního  pásma 
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snímačů a celého systému. Účinné potlačení rušivých signálů pomocí frekvenční analýzy a 

optimální  nastavení  filtru,  jsou rozhodující  pro dosahovanou přesnost korelačního měření. 

Korelátory poslední generace s aktivními snímači a integrovanými předzesilovači  s rychlou 

odezvou  jsou  schopné  snímat  i  velmi  nízké  frekvence.  Umožňují  tak  dosahovat  výrazně 

lepších  výsledků  měření  i  na  plastových  potrubích,  které  v důsledku  špatné  akustické 

vodivosti stěžují podmínky lokalizace místa poruchy [2] [8].   

9.2.4. Historie korelace

Ve Velké Británii 70. letech 20 století činily ztráty vody ve vodovodní sítí u většiny 

vodárenských společností téměř 40 % celkového denního množství vody. Takové to množství 

ztrát,  donutilo  provozovatele  vyvíjet  enormní  tlak  na společnost  k  vývoji  technologií  pro 

efektní a maximálně přesnou lokalizaci místa poruchy. Z těchto důvodu bylo státem zřízeno 

centrum zkoumání vody – WRC. Výsledkem jejich práce, byl první sestrojený korelátor MK I 

na světě, který sloužil k lokalizaci poruch na vodovodních řadech. Druhá řada tohoto přístroje 

s označením  MK  II  již  byla  vyráběna  ve  spolupráci  se  soukromým  sektorem,  který  se 

zaměřoval na stejnou problematiku. V roce 1996 byla založena firma PRIMAYER Limited, 

kde někteří zakladatelé byli původní pracovníci WRC. Tato firma je v dnešní době dodavatel 

detekční techniky ve většině vodárenských společnost ve Velké Británii a své pobočky má ve 

35 zemí světa. V České republice má tato společnost zastoupení u firmy Radeton Brno. Její 

zásluhy na poli detekční techniky jsou oceňovány na celém světě. Nejvýznamnější ocenění 

pro tuto společnost byla Cena královny Alžběty II za inovaci, která byla udělena v roce 2004 

za korelátor EUREKA [19] [22].           
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Obrázek 12 : Korelátor EUREKA v porovnání s prvním korelátorem MK I [22].

9.2.5. SmartBall

Jedná  se  o  novou  technologii  detekování  úniku  vody  na  vodovodních  řadech 

představenou Americko-kanadskou firmou Pure Technologies Ltd., Calgery.

Principem této metody je detekce poruch akustickými signály, sbíranými zevnitř vodovodního 

potrubí.

Smartball,  tzv. chytrý balonek, snímá a ukládá akustické signály – šumy vytvořené 

unikající  vodou z potrubí. Tento záznamník je uložen v hliníkové kouli o průměru 66mm, 

která je obalena molitanem. Balónek se vkládá do vodovodního potrubí předem upraveným 

vstupem, kde se pohybuje s proudem vody v potrubí  a zaznamenává akustická data.  Před 

vlastním měřením jsou na kontrolovaný úsek vodovodního potrubí osazeny senzory,  které 

slouží ke sledování pohybu balonku. Vzdálenost osazení těchto senzorů je závislá na délce 

detekovaného potrubí, maximálně do vzdálenosti 1000 m. Snímače senzorů zaznamenávají 

impulsy vysílané balonkem, které nám umožňují  sledovat polohu balónku v potrubí. Místa 

osazení senzorů jsou zanesena do souřadnic GPS a následně porovnávána se zachycenými 

akustickými signály ze zařízení Smartball.  Ty pak slouží k přesné lokalizaci míst s únikem 

vody. Tento nový způsob lokalizace poruch umožňuje kontrolu až 23km potrubí při jednom 

průchodu a je schopno zaznamenávat až po dobu 13 pracovních hodin.
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Tato  technologie  se  úspěšně  využívá  také  u  výtlačných  potrubí  odpadních  vod  a 

ropovodů.  Pozitivní  reference  na  tuto  technologie  vychází  z provedených  průzkumů  na 

americkém kontinentě  a  na  území  Asie.  V poslední  době  byla  také  tato  metoda  úspěšně 

vyzkoušena v zemích západní Evropy a v roce 2010 také v České republice [7], [11], [17].      

9.3. Neakustické metody 
Jedná se  o  metody  lokalizace  poruch na  vodovodní  síti,  které  nejsou založeny na 

principu  akustického signálu.  Doposud uváděné metody fungují  na principu  šíření  zvuku, 

který unikající voda z potrubí vytváří.  

9.3.1. Vodíková metoda

Tato  metoda  nachází  své  uplatnění  všude  tam,  kde  z různých  důvodů  selhávají 

akustické metody. Je vhodná pro hlučná prostředí, oblasti s nízkým tlakem, plastová potrubí 

s velkou vzdáleností dotykových bodů a podobně. Tento způsob lokalizace je možno použít 

pro všechny druhy trubních materiálů. Při vodíkové metodě se do potrubí zavádí z tlakových 

lahví směs vodíku s dusíkem v poměru 5/95, kde se využívá vlastnosti vodíku jako nejlehčího 

prvku, který stoupá z místa netěsnosti kolmo vzhůru a proniká přes všechny povrchy včetně 

betonu a asfaltu. Na povrchu, se nad trasou potrubí lokalizuje místo se zvýšenou koncentrací 

vodíku pomocí speciálního vysokocitlivého a selektivního vodíkového detektoru.  Výhodou 

této  metody  je  její  velká  spolehlivost  a  přesnost.  Nevýhodou  v porovnání  s  akustickými 

metodami je vyšší pracnost a časová náročnost přípravy měření [8].    

9.4. Snižování ztrát vody ve světě
          Snižování ztrát vody a lokalizace poruch na vodovodních řadech je prioritou 

všech světových vodárenských společností. Vypracované metodické postupy, které se reálně 

osvědčují  v praxi,  jsou přebírány dalšími  společnostmi  k naplnění  cíleného snižování  ztrát 

v tomto odvětví [19].    

          Britská společnost SOUT EAST WATER zásobuje 1,4 miliónů obyvatel a 

provozuje 9900 km vodovodní sítě. V provozované oblasti je průměrná spotřeba vody 220 l 

na  osobu a den.  Z důvodů nedostatečných  zdrojů  vody pro  tuto  oblast  a  plánované  další 

výstavbě  nemovitostí  je  zde  věnována  maximální  pozornost  měření  úniků  a  vyhledávání 

poruch.  Pro  monitoring  průtoků  a  tlaků  ve  vodovodní  sítí  se  zde  používají  dataloggery 
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SOCRATES, které jsou schopny přesně stanovit objem úniku vody při vyhodnocení nočního 

průtoku. Dalším způsobem snižování ztrát v této oblasti je program na snižování tlaku vody 

v síti, který vychází z předpisu Evropské Unie, kde je stanoven minimální tlak na vodovodní 

přípojce na hranici pozemku na 15 m vodního sloupce bez ohledu na výšku nemovitosti s 

minimálním průtokem 9 litrů za minutu.  Další metodou na řešení ztrát  je vlastní program 

LMARS. Program Leakage Management And Reporting Systém pracuje na principu zadávání 

priority  pro  řešení  objemu  úniků.  Přednostně  se  takto  opravují  poruchy  podle  velikosti 

průtoku vody ve vodovodních řadech [19] [20].      

Vodárenská společnost THAMES WATER v Londýně zásobuje 13 miliónů obyvatel a 

provozuje 35 tisíc km vodovodní sítě. Průměrný tlak ve vodovodní síti se pohybuje v rozmezí  

20 - 25 metrů vodního sloupce. Při celkové denní dodávce 2,3 miliónů m3 vody do sítě, je 

38% vody nefakturované. Pro snižování ztrát vody je zde mimo jiné využíván firemní projekt 

SCOPE, který je  postaven na spolupráci  s firmou PRIMAYER Limited  ,  která  se  zabývá 

výrobou  korelační  techniky.  Tato  spolupráce  umožnila  vyvinout  unikátní  digitální 

multikorelační  systém  ZetaCorr,  který  automaticky  provádí  filtrace  jednotlivých  šumů  a 

umožňuje tak odhalit i několik skrytých úniků, během jednoho měření. Při testování tohoto 

systému, který probíhal v několika etapách, bylo během roku objeveno 35000 korelačních 

míst.  V některých  etapách  se  podařilo  objevit  místa  s opakovaným  únikem,  která  byla 

následně určena pro obnovu vodovodní sítě. Vyhledáváním poruch a jejich opravami se také 

zvýšila dynamika obnovy vodovodní sítě a dosahuje v průměru 2% ročně z celkové délky 

vodovodní sítě. Po vyhodnocení celého projektu bylo zařazeno do provozní praxe hodnocení 

zaměstnance v počtu nalezených ztrát vody v m3 za den [19] [21].
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10. KVALITA PITNÉ VODY

Množství žádoucích i nežádoucích látek v pitné vodě je upraveno právním předpisem 

kvality vody, který za dobu své existence z důvodu zajištění rostoucího trendu vysoké úrovně 

ochrany lidského zdraví doznal značných změn. Do konce roku 2000 platila norma pro pitnou 

vodu ČSN 757111,  která  byla  nahrazena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví  č.376/2000 

Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost její kontroly.  Ujednání 

vyhlášky  vycházející  ze  směrnice  Rady  Evropské  unie  98/83/  Ec.  z 3.  listopadu  1998  a 

navazující  zákon  258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  jeho  prováděcí  vyhlášky 

252/2004  ministerstva  zdravotnictví,  která  stanoví  požadavky  na  pitnou  a  teplou  vodu  a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody [3].     

10.1. Faktory ovlivňující kvalitu pitné vody
Vlivem neustálého poklesu odběru pitné vody a stáří některých trubních řadů se stává, 

že  její  kvalita  není  vždy stejně  dobrá.  Pro  obnovení  kvality  pitné  vody je  nutné  provést 

okamžitý  zásah  na  trubní  síti.  Jedná  se  nejčastěji  o  proplach  zvýšeným průtokem v těch 

částech trubní sítě, kde dochází k nedostatečné obměně vody.

Většina  problému  s kvalitou  pitné  vody  je  způsobena  zvýšeným obsahem  železa. 

Tento  jev  zapříčiňují  především starší  ocelové  a  litinové  řady,  kde  se  v důsledku  koroze 

vnitřních  stěn  vytváří  inkrustace  a  jemný  kal,  který  se  následně  projevuje  žlutohnědým 

zbarvením dodávané pitné vody. Dalším faktorem, který ovlivňuje kvalitu pitné vody, jsou 

zásahy na vodovodní síti v důsledku vzniku a opravy poruchy nebo havárie. Tyto nepříznivé 

faktory pak zapříčiňují zvýšený počet reklamací a stížností na kvalitu pitné vody. 

V průběhu roku 2010 byly zaznamenány případy zakalení vody v oblastech s výraznou 

převahou trubního materiálu PVC a PE po manipulaci nebo poruchách většího rozsahu, což 

poukazuje na postupné zanášení korozními zplodinami z kovových přivaděčů, kterými je daná 

oblast zásobována [3].     
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Obrázek 13: Inkrusty na vnitřních stěnách potrubí  [3]

10.2. Vývoj stížností na kvalitu pitné vody
V OVaK  a.s.,  je  sledování  a  řešení  reklamací  na  kvalitu  pitné  vody,  nedílnou  a 

významnou  součástí  systému  kvality  pitné  vody  ve  vodovodní  síti.  Na  základě  těchto 

informací zaznamenaných v systému ZIS lze vysledovat řady nebo oblasti, ve kterých dochází 

ke zhoršení kvality pitné vody a následně provádět nápravná opatření. Při provádění oprav, 

výměny  vodovodních  řadů  nebo  manipulaci  na  vodovodní  síti,  pak  slouží  tyto 

informace k identifikaci  rozsahu  ovlivnění  kvality  vody  danou  manipulaci  a  nastavení 

účinných opatření k minimalizaci dopadů na odběratele.   
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Ze sledování vývoje počtu oprávněných a neoprávněných reklamací na kvalitu pitné 

vody je zřejmé, že s postupem času dochází k navyšování počtu reklamací kvality vody, a to i 

přes  to,  že  v mnoha  oblastech  jsou  prováděny  proplachy  ve  zpřísněném  režimu,  tedy 

v takových četnostech, aby byla zajištěna vyhovující kvalita pitné vody. 

Navzdory veškeré snaze o preventivní opatření a minimalizaci dopadů při manipulaci 

a odstávkách vody, reaguje vodovodní síti na tyto události stále citlivěji a dochází k zakalení 

velkých oblastí a k negativním reakcím zákazníků [3].   

Graf 11: Vývoj počtu reklamací v rozmezí let 1995 – 2010 [3]

10.3. Provozní opatření
Možnosti provozních opatření pro odstranění nežádoucího zhoršení kvality pitné vody 

jsou  velmi  omezené.  Jednou  z možností  jsou  proplachy  na  vodovodní  sítí  a  v kritických 

místech je jediným možným řešením obnova vodovodních řadu.

10.3.1. Proplachy vodovodní sítě

Proplachy vodovodních řadu se provádějí za účelem odstranění problému kvality pitné 

vody zejména jejího zbarvení, které se vyskytuje jako důsledek mobilizace usazenin v síti. Na 

vodovodní  sítí  se  provádí  vynucené  proplachy  při  poruchách  a  závadách  a  preventivní 
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proplachy koncových větví. Pravidelnými proplachy celé vodovodní sítě lze v omezené míře 

zabránit vzniku kritických množství usazenin ve vodovodní síti [12].    

10.3.2. Dávkování polyfosforečnanů

Dalším možným řešením pro zlepšení  kvality  pitné  vody v kritických  oblastech  je 

dávkování polyfosforečnanů. Tato metoda byla vyzkoušena v roce 2011 v oblasti Ostravy – 

Svinova, Tato oblast  byla  vybrána  na základě nepříznivého vývoje v kvalitě  pitné vody a 

značného nárůstu počtu reklamací. 

K využití  této  technologie  bylo  mimo  jiné  přistoupeno  i  díky  kladného  hodnocení 

společnosti SmVak a.s., která tuto technologii již také použila.

Z dosavadních výsledků sledování kvality pitné vody v oblasti Ostravy – Svinova lze 

konstatovat, že ihned po spuštění dávkování fosforečnanů došlo k výraznému poklesu obsahu 

železa  v pitné  vodě.  Tyto  kladné  výsledky,  však  nemůžeme  všechny  přičítat  použité 

technologií  fosfátování.  V přípravné  fázi  před  nasazením  fosfátování,  byla  celá  oblast 

vyčištěna razantními řízenými proplachy.

Pravidelná vzorkovací místa v oblasti vykazují dlouhodobě vyhovující kvalitu vody. 

Při porovnání počtu stížností na kvalitu pitné vody, bylo v roce 2010 přijato 29 reklamací a 

v roce 2011 pouze 12 oznámení. Z dlouhodobého hlediska je vyhodnocení této metody ještě 

předčasné.  Bude nutné  provádět  dlouhodobé  vyhodnocení  a  srovnávání,  které  nám ukáže 

výhody či nevýhody této metody na vývoj kvality pitné vody [3].
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11.  OPRAVY PORUCH NA VODOVODNÍ SÍTI

Riziko  vzniku  poruchy  na  vodovodním  řadu,  přípojce  nebo  armatuře  je  možné 

pravidelnou  údržbou  a  obnovou  vodovodní  sítě  minimalizovat,  ale  zcela  vyloučit  tuto 

možnost nelze. 

11.1. Oprava lokální poruchy
Lokální opravy poruch se na vodovodní síti provádí jako opravy povrchové koroze, 

mechanického poškození a netěsností.

Na tyto typy poruch se používá nejčastěji opravných pásů a třmenů.  Pro netěsnosti 

spojů, zejména pro netěsnosti hrdla se používají opravné kusy,  tzv. opravné spojky STOP, 

které  umožňují  provedení  opravy  bez  nutné  odstávky  vody  nebo  výřezu  hrdla.  Opravné 

spojky se vyrábí od DN 8O do DN 1000.

Další metodou opravy netěsnosti hrdla je temování. V dnešní době se již nepoužívá 

[6].  
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Obrázek 14: Provedení opravy vodovodní přípojky [3]

11.2. Oprava rozsáhlejší poruchy
Opravy rozsáhlejších  typů  poruch na vodovodní  síti  jako je  díra,  prasklina,  lom a 

netěsný spoj, které se nedají opravit běžným způsobem, jako třeba opravným třmenem. U 

většiny takových to případů musíme provádět výřez a nahrazení poškozené části řadu.

Při opravě se vyřízne část potrubí, na kterém se nachází místo poruchy a nahradí se 

novým kusem potrubí stejného materiálu a průměru. Na obou koncích nového kusu potrubí se 

nasadí opravné spojky. Po dosazení nového kusu do místa výřezu, se spojky přetáhnou na 

původní potrubí a dotáhnou [6].  

59



Obrázek 14: Oprava s použitím Vaga spojky [3]

Nevýhodou téměř veškerých oprav poruch na vodovodní sítí je provádění výkopových 

prací, které sebou nesou určitá rizika. Další nevýhodou je přerušení dodávky pitné vody u 

odběratelů.  Pokud je odstávka vody delší  než 120 minut,  provádí se náhradní  zásobování 

vodou pomocí  autocisterny.  Dalším nevýhodou je manipulace na vodovodní síti,  která jak 

jsem již zmiňoval, zapříčiňuje zhoršení kvality pitné vody.  
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Obrázek 16: NZV - autocisterna [3]

11.3. Nové technologie opravy poruch
Nový způsob řešení opravy poruch na vodovodní síti vyvinutý Britskou firmou MW 

Polymers  Ltd.,  je  založen  na  principu  polyuretanu  a  epoxidové  pryskyřice.  Tato  metoda 

zaručuje vysokou pružnost a pevnost spoje s použitím na všechny druhy potrubí.

Polyform   je stěrkovací hmota, která se namíchává ze dvou složek přímo na místě 

poruchy. Tato hmota se pak nanese na místo poruchy a ovine speciální strečovou fólií. Po 

ukončení opravy je možné výkop okamžitě zaházet. Tím se zkrátí doba provádění opravy a 

omezí náklady na staveniště.

Použití této metody je možné na všechny typy hrdel litinových a ocelových trub, PE 

svařovaných hrdel, PVC lepených hrdel a při úpravách důlkové koroze. Další výhodou této 

metody je, že jí lze použít i při přechodech z jednoho trubního materiálu na druhý.

EcoSeal.  Tekutý 2K-polyuretan, který je možno vstřikovat přímo do míst úniku. Byl 

vyvinutý pro trvale utěsnění spojů na trubních systémech. Systém Eco-Seal tvoří nádoba, ze 

které se tekutý 2K-polyuretan vytlačuje do místa poruchy, které se má utěsnit. Materiál se 
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váže během několika vteřin, utěsňuje spolehlivě netěsnosti na potrubí a zůstává i po letech 

elastický. Takto provedené opravy netěsností výrazně snižují náklady na staveniště.

Nezávislá studie společnosti Public Servise Electric & Gas Company New Jersey – 

USA prokázala  při  20  provedených  opravách  systémem  EcoSeal  na  plynovém  potrubí  o 

průměru 16“ a provozním tlaku 2 bary, snížení nákladů na opravu o 81 % [10].
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12. ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce, bylo seznámení s infrastrukturou vodovodní sítě na území 

města  Ostravy  a  seznámení  s provozem  vodovodní  sítě  v  akciové  společnosti  Ostravské 

vodárny a kanalizace.

Pro posuzování stavu vodovodní sítě a plánování dynamiky obnovy jsou rozhodující 

dvě hlediska:

1. Zachování provozuschopného stavu.

2. Zachování přiměřeného stáří sítě, aby nenastal v dlouhodobém časovém horizontu takový 

stav, který by vyžadoval náhlou a zvýšenou dynamiku obnovy vodovodní sítě.

U  prvního  hlediska  je  rozhodujícím  kritériem  četnost  poruch  na  jednotlivých 

vodovodních  řadech.  Z  výše uvedených  údajů  nám vyplývá,  že  v  současné  době  nehrozí 

zvýšená dynamika poruch a v následujících letech nehrozí nebezpečí zvýšené poruchovosti 

vodovodní  sítě,  která  by  zapříčinila  vážnější  problémy  v plynulém  zásobování  vodou  a 

zhoršení kvality dodávané pitné vody.

U  druhého  hlediska  je  u provedených  analýz  evidentní,  že  dynamika  obnovy 

vodovodní sítě pod 1 % délky obnovy sítě ročně, je nedostačující a v dlouhodobém horizontu 

by způsobila neudržitelný stav celé sítě. Bylo by proto nutné u dosluhujícího řádu enormně 

zvýšit procento obnovy, což předpokládá také zvýšené finanční prostředky na obnovu. 

Zanedbání včasné obnovy by mohlo způsobit sníženou spolehlivost v zásobování a 

zhoršení ekonomiky provozování vodovodů.

Dynamika obnovy vodovodní sítě by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 % - 2 %, aby se 

dosáhlo  plynulého  přechodu  obnovy  dosluhujících  řadu  a  nedocházelo  tak  k výraznému 

navýšení poruchovosti a ovlivnění kvality pitné vody. 

Z hodnocení  vlivu  materiálu  na  poruchovost  vodovodní  sítě  nelze  z určitostí 

konstatovat, který materiál vykazuje lepší vlastnosti a nižší poruchovost oproti jiným druhům 

trubního materiálu. Z uvedených údajů vyplývá, že zvýšená poruchovost ve většině případů je 

ovlivněna stářím a také stavem trubního materiálu.
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Významný podíl na poruchovosti má také kvalita trubního materiálu a kvalita  jeho 

pokládky.  Tyto  dva faktory výrazně ovlivňují vlastnosti  a zejména životnost vodovodního 

řadu.

Není proto vždy pravidlem, že starší trubní materiál musí vykazovat výší poruchovost, 

než  materiál  s relativně  menší  dobou  stáří.  Jako  příklad  lze  uvést  nevyhovující  stav 

vodovodních řadů z šedé litiny v lokalitě Ostrava – Poruba,  kde se vlivem špatné kvality 

materiálu  a  nekvalitní  pokládky  dosahuje  jen  polovičních  hodnot  teoretické  životnosti. 

Naopak  vodovodní  řády,  kde  se  doba  stáří  přibližuje  k  hranici  100  let,  vykazují  menší 

poruchovost, než uvedené vodovodní potrubí v Ostravě - Porubě.

Snižování ztrát zahrnuje široký rozsah činností jako je např. snižování tlaků, vytváření 

monitorovacích  zón,  lokalizace  poruch  a  pro  dosažení  dobrých  výsledků  je  nutná  jejich 

součinnost.  Musíme  si  uvědomit,  že  provozovaná  vodovodní  síť  je  v některých  částech 

přestárlá a bude tak ve špatném stavu. V důsledku stárnutí  se mohou postupně projevovat 

další a další slabá místa. Z těchto důvodů je vhodná systematická lokalizace úniků, která se 

bude v pravidelných intervalech opakovat. Při takto nastaveném systému jsme schopni ztráty 

nadále snižovat, nebo je udržovat na akceptovatelné úrovni. Pokud tento celý souhrn činností 

nebudeme schopni udržet alespoň na stávající úrovni, může nastat stav, kdy se ztráty vody 

začnou zvyšovat.  

Další nárůst vody nefakturované může přinést i snaha zaměřená na udržení a zlepšení 

kvality pitné vody. Již osvědčené a plánované zónové proplachy zlepšují kvalitu pitné vody, 

ale zároveň se podílejí na zvýšení hodnoty vody nefakturované. 

Stárnutí a nedostatečná obnova v celém průřezu ostravské vodovodní sítě jsou hlavní 

příčinou  zjištěných  překročení  některých  skupin  ukazatelů  kvality  pitné  vody.  Pravidelné 

překročení  stanovených  hodnot  způsobuje  železo,  jehož  překročení  je  způsobeno  korozí 

zainkrustovaných  ocelových  nebo  litinových  trubních  řadů.  Na  tomto  stavu  se  podílí 

manipulace na vodovodní síti,  ale také změna průtokových poměrů v některých oblastech, 

zejména  pak  v letních  měsících,  kdy  začíná  zvýšený  odběr  vody  způsobený  hromadným 

napouštěním zahradních bazénů. Navýšení průtoku pak zapříčiňuje nekontrolovatelný zákal a 

navýšení počtu reklamací na kvalitu pitné vody.
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Značná část zde uvedených problémů má souvislost se stavem a stářím vodovodní sítě. 

Bude  proto  nutné  pro  udržení  a  zachování  provozuschopného  stavu  a  přiměřeného  stáří 

zajistit optimální obnovu, která zajistí provozuschopný stav.   

POUŽITÉ ZKRATKY

PVC  POLYVINYLCHLORID

PE POLYETYLÉN

DN Diameter Nominal

ČSN ČESKÁ STÁTNÍ NORMA

GIS  geografický informační systém

GPS  globální polohový systém

SmVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, akciová společnost.

tzv.  tak zvaný

ks    kus

vdm               vodoměr

a.s.    akciová společnost

cca    cirka

č.    číslo

Ing.    inženýr

OVaK a.s.        Ostravské vodárny a kanalizace akciová společnost

odst.    odstavec

KO    katodová ochrana

Ltd.    s. r.o.

tis.    tisíc

ZIS    zákaznický informační systém

sb.    sbírka
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Ec    evropská komise

Ph.D.    doktor filozofie (z latinského Philosophiæ Doktor)

HGL                  hydrostatická tlaková hladina - (metry nad mořem)

LDPE low density polyethylen

HDPE high density polyrthylen

m3                    metr krychlový

ČS                    čerpací stanice

ATS                  automatická tlaková stanice

např.    například

min.                  minimální

m/s                   metr za sekundu

m                      metr

mm                   milimetr

tj.     to je
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