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1  ÚVOD 

Vzhledem k rychlému rozvoji moderních technologií je očividná snaha o usnadnění 

a automatizaci mnoha činností. Vzniká také velké množství informací, které lze snadno 

shromažďovat, analyzovat a případně dál využívat. Hlavní výhodou je, že s jejich pomocí 

lze ušetřit spoustu času i vynaložené energie. Na tyto faktory se dále váže snižování nákladů 

a zvyšování účinnosti. 

Pojem „chytré technologie“ si lze představit jako technologie, které jsou schopné 

se automaticky přizpůsobit a upravovat své chování tak, aby odpovídaly prostředí, ve kterém 

jsou využívány. Využívají zkušenosti z předchozích situací ke zlepšení výkonu, předvídání, 

myšlení a uvažování o tom, co dělat dál. Jsou to technologie, které umožňují senzorům, 

databázím a bezdrátovému přístupu spolupracovat a sloužit uživateli. [1]  

V současnosti se s chytrými technologiemi setkáváme třeba v energetice, kde se využívají 

tzv. chytré sítě (nazývané také „inteligentní sítě“), anglicky „smart grids“. To jsou elektrické 

sítě schopné efektivně propojit chování a akce všech uživatelů, kteří jsou k nim připojeni. 

Tím dochází k nižším ztrátám a zvyšuje se energetická účinnost. Spotřebitelům například 

umožňuje snadněji sledovat svou spotřebu a také využívat elektřinu ve chvílích, 

kdy je to nejvýhodnější. [2]  

Dále se s těmito technologiemi můžeme setkat u konceptů chytrých domů, měst a regionů 

a v nich tak usnadnit život svým obyvatelům. Týká se to zejména dopravy, městských služeb, 

výše zmíněné energetiky, ale taky inteligentních měření spotřeby vody a plynu. [3] 

V souvislosti s chytrými technologiemi ve vodárenství jsou zaváděny v zahraničí i v ČR 

pilotní projekty řešící osazení „chytrých vodoměrů“ na vodovodních přípojkách a jejich 

následné dálkové odečty. Chytrý vodoměr si lze představit jako vodoměr, který ať už sám, 

nebo s dopomocí externích zařízení, je schopen dálkově přenášet data do systému.  

1.1 CÍLE PRÁCE 

Díky narůstajícímu zájmu od provozovatelů malých vodovodů o efektivnější monitorování 

spotřeby pitné vody je hlavním cílem této diplomové práce, jak je uvedeno v zadání, 

vypracovat studii proveditelnosti pro zavedení technologie smart metering do provozních 

podmínek místního vodovodu u obcí Kateřinice, Hrádek u Sušice a Březnice u Zlína. 

V první části je zpracována rešerše dostupných technologií, které jsou aktuálně na trhu 

dostupné. Dále jsou v každé z výše jmenovaných obcí posouzeny technické podmínky 

instalace, náročnost provozování, způsob přenosu a ukládání dat, způsob vyhodnocení 

a zobrazování dat včetně příkladů cenové rozvahy. V závěru práce jsou nastíněny další možné 

využívání dat získaných z chytrých vodoměrů. 

1.2 STÁVAJÍCÍ STAV PROBLEMATIKY 

V posledních letech jsou letní měsíce často provázeny velkým suchem, které má za následky 

zvýšenou spotřebu vody, ale také snižování hladiny podzemní vody. Není výjimkou, že je 

na některých místech vyhlášen stav sucha a platí zákaz zalévání, napouštění bazénů, 
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nebo dokonce celkové omezení spotřeby vody. Jedním ze způsobů předcházení problémům 

s nedostatkem vody je pořízení tzv. chytrých vodoměrů. Čeští provozovatelé vodovodů 

pomalu začínají do téhle technologie investovat. Příklady zavádění této technologie 

ve městech v ČR jsou uvedeny dále v kapitole 2.2 a příklady jejího využívání v zahraničí 

v kapitole 2.3. Mezi hlavní důvody zavedení této služby patří lepší kontrola systému 

a s tím spojená lepší detekce úniků vody při poruchách na vodovodech nebo vodovodních 

přípojkách a vnitřních rozvodech vody. Výhodám a nevýhodám technologie smart meteringu 

ve vodárenství se dále věnuje kapitola 2.10.2. 
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2  SMART METERING VE VODÁRENSTVÍ 

2.1 EVOLUCE SMART METERINGU 

V devadesátých letech minulého století vstoupila na scénu technologie AMR (Automated 

Meter Reading), která automaticky shromažďuje data z měřících zařízení a tyto data posílá 

do centrální databáze k vyúčtování, řešení problémů a analýze. Tato technologie ušetřila 

provozovatelům práci s pravidelnými fyzickými odečty, protože účtování bylo založeno 

na spotřebě v reálném čase. Tyto informace spolu s analýzou pomohly jak poskytovateli 

služeb, tak koncovým zákazníkům lépe řídit spotřebu vody a plynu, nebo výrobu 

a používání elektrické energie. 

První generace inteligentních měřících přístrojů, která se objevila v roce 2005, předávala 

informace poskytovateli služeb pouze jednou za měsíc. Druhá generace byla schopná odesílat 

data denně a někdy i hodinově. Třetí generace chytrých měřidel v současnosti umožňuje 

oboustrannou komunikaci na vyžádání (technologie AMM – Automatic Meter Management). 

Výsledkem je to, že nyní dokážou poskytovatelé těchto služeb získat podrobné informace 

o spotřebě vody, plynu nebo energie u jednotlivých odběrných míst. [11] 

Předchozí generace zařízení využívají sítě GSM a GPRS. Síť GSM (Globální systém 

pro mobilní komunikaci) označuje nejrozšířenější mobilní datovou síť na světě. Jelikož GSM 

nabízí v oblasti datových služeb jen velmi pomalé spojení, slouží dnes především pro hlasové 

služby. GPRS (General Packet Radio Service) se dnes používá už málo. [12] [13] 

Nová generace smart meteringu rozvinula revoluční vlastnost, kterou s sebou GSM přinesly, 

a tou je dlouhodobý provoz z vlastní baterie a energetická nezávislost. [14] 

2.2 SMART METERING VE VODÁRENSTVÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Systém monitoringu spotřeby pitné vody zatím není v České republice využíván ve větším 

měřítku. Většinou se jedná jen o velká města, kde probíhaly a probíhají pilotní projekty.  

První město v ČR, které bude zcela pokryté chytrými vodoměry, je Hlinsko. Několikaletý 

projekt, na kterém se podílí Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. a městská radnice, by měl skončit začátkem roku 2019. V létě roku 2018 byly 

vodoměry Sensus nainstalovány na více než 900 odběrných místech a do konce roku jejich 

počet naroste na cca 1 680. Nejedná se jen o vodoměry v domácnostech, ale i kontrolní 

vodoměry na vytipovaných částech vodovodní sítě. [19] 

V Praze jsou zaváděny dálkové odečty vodoměrů od roku 2013. V roce 2017 dosahoval počet 

osazených vodoměrů 5 501 kusů, což je z celkového počtu 112 511 vodoměrů (v provozu 

Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.) přibližně 4,9 %. [8] 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. začaly přecházet na tento způsob měření spotřeby vody 

od roku 2018. Projekt si klade za cíl postupné umožnění dálkového odečtu spotřeby, jako 

standardu, pro všechna odběrná místa na území města. Do konce roku 2019 by mělo být 

zprovozněno prvních 6 000 zařízení pro odběrná místa s vyšší spotřebou vody, které 

představují asi 80% celkové spotřeby vody v Brně. Po skončení projektu společnost 
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vyhodnotí, jak přínosná je tato služba pro zákazníky. Na základě toho vypracují plán rozšíření 

služby. [6] 

V Ostravě byla tato technologie zavedena v poměrně velkém měřítku. Prvotní instalace 

a testování systému bylo započato v roce 2014. Na konci roku 2017 bylo dálkové měření 

zprovozněno na více než 5 000 odběrných místech, což je cca 15 % z celkového počtu 32 515 

osazených vodoměrů v síti Ostravských vodáren a kanalizací a.s. (v roce 2017). Za daný rok 

tvořila investice do inteligentního měřícího systému něco přes 4 000 000 Kč. Svým rozsahem 

je tento projekt největší v České republice. [5] [7] 

Vodárenská akciová společnost, a.s., která působí v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina 

provádí v oblasti smart meteringu také pilotní projekty, které jsou rozebrány detailněji 

v kapitole 2.11. 

Společnost Moravská Vodárenská, a.s. provádí od léta roku 2018 pilotní projekt 

ve městě Napajedla, které leží asi 10 km vzdušnou čarou západně od obce Březnice (součást 

případové studie – kapitola 3.3). Celkem je zde zařízeními pro dálkový odečet osazeno 400 

vodoměrů.  

2.3 SMART METERING VE VODÁRENSTVÍ V ZAHRANIČÍ 

V Anglii jsou investice do smart meteringu ve vodárenství výrazně vyšší. Společnost 

Thames Water, která zásobuje pitnou vodou údolí Temže (v jihovýchodní Anglii) a většinu 

Londýna, přišla už v roce 2013 s programem instalace chytrých vodoměrů. Cílem programu 

je, aby každý z 9 milionů odběratelů měl vlastní vodoměr (určen pro dálkové odečty) 

do konce roku 2030 (vyjma problémových lokalit). Jde o první projekt smart meteringu 

ve vodárenství ve Spojeném království. Jen v letech 2017–2018 bylo v režii společnosti 

instalováno na 123 000 vodoměrů Sensus, celkový počet potom činí 239 000 kusů. 

Ve stejném období bylo s pomocí těchto přístrojů detekováno 1 437 úniků vody. Společnost 

Sensus také poskytuje komunikační technologii na podporu jednoho z největších projektů 

smart meteringu v oblasti měření plynu a elektřiny. Tím je plán vlády Spojeného království 

zavést chytré zařízení jako standard v domácnostech a u malých podniků do roku 2020. [9] 

[16] [17] [18]   

Vedení města San Diego, ležící v USA ve státě Kalifornie, má v plánu už několik let 

nainstalovat chytré vodoměry od společnosti Itron v celkovém počtu 280 000 napříč celým 

městem. V roce 2016 město předpovídalo, že by mohl být projekt dokončen na začátku roku 

2018 s konečnou cenou cca 60 mil. dolarů. Bohužel se termín nepodařilo dodržet a na konci 

roku 2018 je pouze 16 000 zařízení schopných provozu. V blízké době ale bude nakoupeno 

dalších více než 250 000 vodoměrů Itron, takže projekt může být do několika let hotový. [10] 

[96] 

2.4 INTERNET VĚCÍ 

V roce 2019 to je už 27 let od připojení České republiky do internetu. Od této doby nastal 

obrovský technologický rozmach. V současnosti se do internetu připojuje stále větší počet 

přístrojů. Vědci odhadují, že v roce 2020 bude počet zařízení připojených do internetu 
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dosahovat hranici 50 miliard zařízení (každý měsíc se připojí 328 miliónů nových zařízení). 

Jedním z hlavních důvodů tohoto rapidního nárůstu je existence Internetu věcí. [36] 

Pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things, IoT) představuje vizi, ve které se internet 

rozšiřuje do zařízení, které používáme každý den (osvětlení, různé spotřebiče atd.). 

Internet věcí je nový trend v oblasti komunikace a kontroly předmětů mezi sebou, 

nebo s lidmi. Jedná se zejména o technologie bezdrátového přenosu dat a internet. 

Zařízení, které jsou takto propojená, umožňují sběr velkého množství dat, která lze dále 

analyzovat, zpracovávat nebo využívat. [4] [20] 

Účelem internetu věcí je vytvořit prostředí, ve kterém můžou být základní informace 

jakéhokoli zařízení připojeného k síti sdíleny s jinými zařízeními v reálném čase. 

Díky výkonnějším a efektivnějším možnostem sběru a sdílení dat se takový koncept jeví jako 

slibný. [20] 

Základní charakteristiky Internetu věcí: 

 Je to globální řešení, rozsah IoT nemá žádné fyzické hranice. Každý objekt připojený 

k internetu může být začleněn do internetu věcí. 

 IoT je orientován hlavně na bezdrátovou komunikaci a je schopen poskytovat 

komplexní data o svém okolí ve vnějším i vnitřním prostředí. 

 Má schopnost vzdáleného monitorování prostředí i jakýchkoli konkrétních zařízení, 

a tím zajistit jejich úplnou viditelnost. [20] 

Internet věcí je základem tzv. Průmyslu 4.0, kde se budou dále využívat cloudová úložiště, 

datová centra, umělá inteligence atd. [4] 

Internet věcí je primárně určen pro vytvoření speciálních datových sítí ze senzorů a čidel, 

které budou snímat požadovanou veličinu nebo provádět danou akci. Jedná se o zařízení, 

kterým stačí poslat jen několik zpráv během dne a nepotřebují být stále online, což jim 

umožní fungovat několik let pouze s napájením pomocí baterií. Tato zařízení nemají žádnou 

IP adresu a proto je pro ně nutné vybudovat speciální datové komunikační sítě pro Internet 

věcí. 

Typickým příkladem aplikace IoT je systém odečtu spotřeb energií (elektřina, voda, plyn), 

kde každé měřící místo má své IoT zařízení s komunikačním modulem, které periodicky 

odesílá data o spotřebě k nejbližší základnové stanici (přijímač, gateway) a odtud jsou 

odeslány do vzdáleného serveru / cloudu, kde jsou dále zpracovávána. Data jsou následně 

zpřístupněna koncovému uživateli typicky pomocí webové stránky či mobilní aplikace, kde 

se uživatel může v rámci měření spotřeby energií podívat na svou spotřebu v čase. [36] 
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Obr. 2.1 - Koncept sítí pro Internet věcí [36] 

2.5 VODOMĚRY VHODNÉ PRO DÁLKOVÝ PŘENOS 

2.5.1 Druhy vodoměrů 

Vodoměry se liší podle technické konstrukce na několik druhů. Níže je uveden stručný 

přehled různých konstrukcí vodoměrů. V kapitole 2.5.3 je uvedena tabulka vodoměrů 

vhodných pro dálkový přenos. 

Vodoměry lze rozdělit podle konstrukce a principu měření na tyto druhy: 

 Objemové 

 Rychlostní 

 Průřezové 

Objemové vodoměry 

Objemové vodoměry pracují na principu přímého měření proteklého objemu při počtu 

zaznamenávání počtu naplnění komor o daném objemu. Jsou konstrukčně složitější, ale díky 

své konstrukci dosahují vysoké citlivosti měření vody od velmi malých průtoků. Vyžadují ale 

pro svoji funkci velmi čistou vodu. Příkladem takového vodoměru je Aquadis+ od společnosti 

Itron. [45] [97] 

Rychlostní vodoměry 

Základním prvkem rychlostního vodoměru je rotor osazený v komoře vodoměru. Rotor může 

být osazen horizontálně i vertikálně. Voda protékající komorou jej uvádí do otáčivého 

pohybu, přičemž počet otáček je přímo úměrný proteklému objemu vody. Počet otáček 

je mechanicky nebo magneticky přenášen na počitadlo. Rychlostní vodoměry se dále dělí 

na lopatkové a šroubové. [97] 

Rychlostní vodoměry lopatkové 

Lopatkové vodoměry obsahují oběžné kolo s rovnými lopatkami a jsou konstruovány tak, 

že jimi voda protéká tangenciálně vzhledem k rotoru. Jejich nevýhodou je nepřesnost 
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při velmi malých průtocích. Tento typ je u vodoměrů s možností dálkového přenosu 

rozšířený, patří mezi ně např. Flodis od společnosti Itron nebo Sensus MeiTwin. [97] 

Rychlostní vodoměry šroubové 

Šroubové vodoměry (tzv. Woltmanovy) obsahují oběžné kolo se šroubovými lopatkami. Voda 

oběžným kolem protéká axiálně vzhledem k rotoru. Tyto vodoměry se uplatní při větších 

průtocích (nad 20 m
3
/h). Za jejich hlavní výhodu je považována nízká tlaková ztráta. [97] 

Průřezové vodoměry 

Tento druh vodoměrů pracuje na hydraulickém principu, kde je měřen rozdíl tlaků 

před a za změnou průtočného profilu. Pomocí hydraulických rovnic je potom odvozena 

hodnota průtoku, resp. objemu. Hlavní součást vodoměru je škrtící prvek – clona, dýza nebo 

Venturiho trubice. [97] 

Dle jiného konstrukčního dělení lze vodoměry rozdělit na tyto druhy: 

 Mechanické 

 Ultrazvukové 

 Indukční 

Mechanické vodoměry 

Mechanické vodoměry mokroběžné jednovtokové 

Mokroběžné vodoměry jsou konstrukčně složitější než suchoběžné. Hlavním rozdílem 

je průchod osičky lopatkového kola z hydraulické části do počitadla. Mokroběžné vodoměry 

mají číselníky buď plně zaplaveny vodou (dochází zde k přímému mechanickému přenosu 

z turbíny na číselník), nebo jsou chráněny ve speciálním pouzdře s kapalinou (přenos probíhá 

z turbíny do ozubeného mechanismu). Díky přímému spojení lopatkového kola a počitadla 

dosahují tyto vodoměry vyšší citlivosti na malé průtoky. Nevýhodami tohoto typu jsou 

relativně vysoká cena, vyšší citlivost na nečistoty ve vodě a také vyšší citlivost na tvrdou 

vodu. Zástupcem tohoto typu je například vodoměr Bmeters SMARTm PNV C. [45] [46] 

Mechanické vodoměry mokroběžné vícevtokové 

Tyto vodoměry se používají v současnosti především ke měření spotřeby bytových domů. 

Konstrukce je podobná jako předchozí typ, jen s tím rozdílem, že vtok je realizován pomocí 

více vtoků. Nevýhodou těchto měřidel může být, že v případě ucpání jednoho vtoku mají 

tendenci měřit větší množství. Příkladem může být vodoměr Sensus 420. [45] 

Mechanické vodoměry suchoběžné jednovtokové 

Suchoběžné vodoměry jsou momentálně na tomto trhu zastoupeny nejvíce. Jde o vodoměry, 

které mají zcela oddělenou hydraulickou část a počítadlo. Voda protéká skrz komoru, 

kde je umístěna turbína, aniž by se dostala do horní části vodoměru. Voda je totiž izolována 

těsnící mosaznou desku, která zabraňuje průniku vody do číselníku. Tyto vodoměry 

jsou konstrukčně levné, ale je kritizovaná možnost ovlivnění magnetem. Vodoměry můžou 
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být vybaveny detekcí ovlivnění magnetem nebo magnetickou spojkou. Tento typ vodoměru 

reprezentuje například vodoměr Flodis od společnosti Itron. [45] [46] 

Mechanické vodoměry suchoběžné vícevtokové 

Konstrukce je podobná jako předchozí typ, jen s tím rozdílem, že vtok je realizován pomocí 

více vtoků. [45] 

Ultrazvukové vodoměry 

Donedávna byly dané vodoměry používány spíše v průmyslu, ale díky snížené ceně některých 

měřidel se začínají objevovat i v domovní a bytové sféře. Měření spotřeby vody je prováděno 

pomocí ultrazvukových vln. Vodoměr je po mechanické stránce jednoduše konstruován 

a nemá žádné otočné prvky.  Díky tomu mají tyto vodoměry dlouhou životnost a vysokou 

přesnost měření. Jejich výhoda je, že jim ve srovnání s mechanickými vodoměry téměř nevadí 

nečistoty obsažené ve vodě. Zástupce pro tento typ je např. Kamstrup Multical 21. [45] 

Indukční vodoměry (průtokoměry) 

U těchto měřidel je proces měření prováděn na základě Faradayova zákona, kdy daný senzor 

převádí rychlost proudění na elektrické napětí. Elektronika pak dopočítá reálný průtok vody. 

Jde o velmi přesná a drahá měřidla, a zejména kvůli pořizovací ceně jsou tyto vodoměry 

téměř nepoužitelné v domovní a bytové sféře. [45] 

2.5.1 Provedení vodoměrů 

Vodoměry vhodné pro dálkové měření spotřeby se vyrábí ve dvou verzích – kompaktní 

a oddělené. 

Kompaktní verze vodoměru má integrovaný modul pro dálkový přenos dat. Mezi takové 

vodoměry patří například Multical 21 od společnosti Kamstrup, nebo Sensus iPERL. 

Nevýhodou oproti oddělené verzi je neschopnost odečíst naměřené hodnoty v případě 

poruchy modulu pro dálkovou komunikaci ve vodoměru, takže dochází k neregistrované 

spotřebě vody. U oddělených vodoměrů (mechanických) je spotřeba zaznamenávána 

na počitadle i při poškození zařízení pro přenos dat. 

Oddělená verze potřebuje dodatečně nainstalovat na vodoměr snímač a ten propojit s vysílací 

anténou, která data posílá k přijímači. Tato verze vodoměrů je na trhu rozšířenější. Spojení 

snímače a vysílače může být pomocí kabelu, nebo spolu tvoří jeden modul. Kabelové spojení 

snímače s vysílačem je vhodné použít v případě nutnosti umístit vysílací anténu na místo 

s lepším signálem. Často se jedná o hluboké zavodněné vodoměrné šachty, sklepení nebo jiné 

objekty s horší prostupností signálu. Zařízení spojená do jednoho modulu jsou vhodná 

pro instalaci do tubusových šachet, nebo do objektů s dostatečným prostupem signálu. [5] 
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2.5.2 Prvky odečtového systému chytrých vodoměrů 

Systém odečítání dat z chytrých vodoměrů lze rozdělit na dva druhy, a to: 

 odečtový systém oddělených chytrých vodoměrů, 

 odečtový systém kompaktních chytrých vodoměrů. 

Prvky odečtového systému chytrých oddělených vodoměrů 

Odečtový systém chytrých oddělených vodoměrů lze rozdělit na následující prvky: 

 vodoměr s generátorem pulzů, 

 snímač pulzů, 

 přenos dat 

o ze snímače do vysílače, 

o z vysílače k přijímači, 

o z přijímače na server, 

o ze serveru pro další zpracování 

 správa a vyhodnocování dat, 

 informační, fakturační a další systémy. 

Prvky odečtového systému chytrých kompaktních vodoměrů  

Odečtový systém chytrých kompaktních vodoměrů lze rozdělit na následující prvky: 

 vodoměr s integrovaným modulem dálkového přenosu dat, 

 přenos dat 

o z vodoměru k přijímači, 

o z přijímače na server, 

o ze serveru pro další zpracování 

 správa a vyhodnocování dat, 

 informační, fakturační a další systémy. 

V této kapitole je stručně uvedeno komplexní řešení dálkových odečtů vodoměrů, popisy 

a charakteristiky dílčích prvků jsou uvedeny v kapitolách 2.6 a 2.7. 

2.5.3 Přehled vhodných vodoměrů pro dálkové odečty dostupných v ČR 

Nejznámější výrobci vodoměrů, se kterými jsou dálkové odečty kompatibilní, jsou Itron, 

Sensus nebo Kamstrup. Ostatní výrobci vodoměrů vhodných na dálkovou komunikaci 

a společnosti poskytující technologii k daným vodoměrům (snímací jednotky, vysílače, 

dataloggery apod.) jsou uvedeny v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 - Přehled vodoměrů, vhodných pro dálkové odečty, dostupných v ČR  

 

Zdroj: [15] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] 

2.5.4 Vodoměry Itron 

Aquadis+ 

Aquadis+ je objemový suchoběžný vodoměr na studenou i teplou vodu. Je určen zejména 

pro fakturační měření spotřeby pitné vody v obytných domech, administrativních 

nebo obchodních objektech. Zařízení je standardně vybaveno pro případnou instalaci 

komunikačních modulů Cyble (pulzní snímač sloužící pro další komunikaci). Tématice 
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přenosů informací ze snímačů se podrobněji věnuji v kapitole 2.7.2. Vodoměr 

je také dostupný v kompozitovém provedení. [21] 

Flodis 

Typ vodoměru Flodis je rychlostní suchoběžný vodoměr jednovtokové konstrukce. Je určen 

na studenou vodu. Je určen zejména pro fakturační měření spotřeby pitné vody v obytných 

domech, administrativních nebo obchodních objektech. Stejně jako typ Aquadis+ je připraven 

pro montáž komunikačních modulů Cyble. [21] 

 

Obr. 2.2 - Domovní vodoměry Aquadis+ (vlevo) a Flodis (vpravo) od společnosti Itron [21] 

Flostar - M 

Jediný zástupce průmyslových vodoměrů od společnosti Itron je Flostar – M. 

Jde o rychlostní jednovtokový suchoběžný vodoměr určený pro studenou vodu. Na rozdíl 

od domovních vodoměrů se vyrábí ve větších dimenzích. Je určen zejména pro fakturační 

měření spotřeby pitné vody a stejně jako domovní vodoměry je vybaven pro případnou 

montáž komunikačních modulů Cyble. [21] 

 

Obr. 2.3 - Průmyslový vodoměr Flostar – M od společnosti Itron [23] 

2.5.5 Vodoměry Sensus 

Sensus 420 

Typ 420 je konstruován jako vícevtokový mokroběžný vodoměr. Umožňuje repasování 

starších vícevtokových vodoměrů na vodoměr typu 420. Vodoměr má možnost připojení 

HRI jednotky. [24] 
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Sensus 620 

Vodoměr typu 620 byl vyvinut na základě požadavků vodárenských organizací k optimalizaci 

fakturace spotřeby pité vody. Jde o objemový vodoměr se suchoběžným počítadlem. Stejně 

jako vodoměr typu 420 má možnost připojení HRI jednotky. [25] 

 
Obr. 2.4 - Domovní vodoměry Sensus 420 (vlevo) a Sensus 620 osazen 

HRI jednotkou (vpravo) [24] [25] 

Sensus MeiTwin 

Tento typ průmyslového vodoměru se někdy uvádí jako Sensus 612, jde ale o stejné zařízení. 

Hlavní vodoměr je rychlostí lopatkový typ, vedlejší je provedený jako měřící kapsle 

s možností zpětné klapky. Vyznačuje se měřících mechanismem 3 v 1 (hlavní vodoměr, 

vodoměr na obtoku a přepínací ventil). Hlavní i vedlejší vodoměr jsou umístěny v ose 

vodoměru.  Je vhodný pro požární rozvody. [26] 

 

Obr. 2.5 - Průmyslový vodoměr Sensus MeiTwin [26] 

Sensus MeiStream 

Průmyslový vodoměr MeiStream je konstruován jako rychlostí, s lopatkovým kolem. Je určen 

pro fakturaci studené pitné vody nebo pro kontrolu potrubní sítě. Vyrábí se i ve verzi 

pro vysoké tlaky nebo do oblastí chráněných proti výbuchu. Vodoměr je připraven 

pro snímač HRI. [27] 
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Obr. 2.6 - Průmyslový vodoměr Sensus MeiStream [27] 

Sensus iPERL 

Sensus iPERL je elektromagnetický měřič. Jedná se o poměrně nový vodoměr, který využívá 

technologii magnetického pole, umožňující měření i při velmi nízkých hodnotách průtoku. 

Je vybaven integrovanou rádiovou technologií (frekvence 868 MHz nebo 433 MHz) 

a komunikuje prostřednictvím sítě FlexNet, která je popisována v kapitole 2.8.6. Má plastové 

šroubování, což je drobná nevýhoda při manipulaci. [61] 

 

Obr. 2.7 - Domovní vodoměr Sensus iPERL [61] 

2.5.6 Vodoměry Kamstrup 

Multical 21 

Multical 21 je inteligentní elektronický vodoměr založený na ultrazvukové technologii. Měřič 

neobsahuje žádné pohyblivé části a je proto odolný vůči opotřebení a nečistotám v pitné vodě. 

Jeho instalace je možná jak horizontálně, tak vertikálně. Vodoměr je hermeticky uzavřen 

a je tak zajištěna ochrana elektrotechnického systému před vlhkostí. Vodoměr v sobě 

má zabudovanou bezdrátovou M-Bus jednotku a pomocí bezdrátového koncentrátoru 

jsou data posílána. Standardně je zařízení vybaveno optickým rozhraním, které umožňuje 
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odečítání dat o spotřebě, odečet datového zapisovače a navázání sériového připojení 

k počítači za účelem konfigurace vodoměru. [48] [69] 

 

Obr. 2.8 - Vodoměr Multical 21 od společnosti Kamstrup [48] 

flowIQ 3100 

Stejně jako Munical 21 je flowIQ 3100 založen na ultrazvukové technologii a neobsahuje 

žádné pohyblivé díly a díky tomu je odolný vůči opotřebení a nečistotám obsaženým v pitné 

vodě. Taktéž je hermeticky uzavřený, aby nedocházelo k průniku vlhkosti do elektronického 

vybavení. Vodoměr je vestavěný bezdrátovým modulem Wireless M-Bus pro bezdrátovou 

komunikaci v M-Bus protokolu. [49] 

 

Obr. 2.9 - Vodoměr flowIQ 3100 od společnosti Kamstrup [49] 

2.6 SNÍMAČE PULZŮ 

Mechanické vodoměry vhodné pro dálkové odečty mají možnost napojení pulzního 

odečítacího zařízení (snímač). Na takový vodoměr se následně instaluje pulzní odečítací 

zařízení propojené na vysílač. Zařízení počítá počet pulzů, které představují hodnotu 

protečeného množství vody (obvykle 0,5 litru a více), a v předem stanoveném časovém 

intervalu následně pošle získaná data do vysílací antény, ze které data míří dále až na server.  

Pulzní výstup je dnes u většiny mechanických vodoměrů dostupná varianta. [5] 

Jako příklad jsou dále uvedeny vybrané snímače pulzů pro vodoměry společností Itron 

a Sensus.  
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2.6.1 Snímače společnosti Itron 

Komunikační moduly Cyble slouží k dálkovému odečítání měřidel pro vodoměry Itron. 

Systém snímání Cyble je základem pro radiový přenos dat a komunikaci v M-Bus protokolu. 

[23] 

Technologie Cyble je kompatibilní se všemi vodoměry Itron vybavenými počítadly s terčem 

Cyble a může být snadno doinstalována na již provozovaný vodoměr.  

Zařízení zajišťuje vysokou spolehlivost: 

 díky detekci zpětného průtoku nedochází k různým stavům počítadla a hodnoty 

dálkového odečtu, 

 ovlivnění funkce magnetem není možné, protože terč Cyble je z nemagnetického 

materiálu, 

 detekce otáček terče je založena na indukčním principu, modul pracuje i v zatopených 

šachtách. [29] 

 

Obr. 2.10 - Počítadlo vodoměru předvybavené terčem Cyble [29] 

Cyble Sensor 

Cyble Sensor je vhodný pro dálkové odečty v bytové, komerční i průmyslové sféře. Zařízení 

se vyrábí ve dvou provedeních: 

 NF výstup (nízká frekvence) 

 VF výstup (vysoká frekvence) 

U nízkofrekvenčního výstupu je pouze jeden pulzní výstup se sledováním náhodných 

zpětných průtoků. Pulzní výstup je aktivní jen při pozitivním toku, zpětný tok je uložen 

v paměti a pulzní výstup se aktivuje až po vyrovnání objemu zpětného toku (shodný stav 

dálkového počítadla a počítadla vodoměru). [29] 

Vysokofrekvenční výstup se vyznačuje dvěma pulzními výstupy a signalizací směru proudění 

vody – je aktivní v obou směrech. Součástí Cyble VF je také DIR výstup (signalizuje směr 

proudění a umožňuje přesnou dálkovou registraci průtoku v obou směrech bez omezení). [28] 

[29] 
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Modul je obvykle připojen na zařízení, které počítá počet sepnutí a dále je zpracovává. 

Typický příklad použití od společnosti Itron je, že se snímač Cyble Sensor (osazený 

na vodoměru Itron) připojí k zařízení WaterMind Analyzer. WaterMind Analyzer detekuje 

a vyhodnocuje pulzy a v pravidelných intervalech posílá data o spotřebě a průtoku pomocí 

SIM karty bezdrátově přes datový tarif na server. Na portále jsou data přístupná pro dispečera, 

správce sítě, spotřebitele apod. 

 

Obr. 2.11 - Cyble Sensor od společnosti Itron [29] 

Cyble M-Bus 

Technologie Cyble M-Bus usnadňuje integraci vodoměrů Itron do sítě M-Bus. 

M-Bus (Meter-Bus) je průmyslová datová sběrnice určená k přenosu dat a řízení v oblasti 

měření spotřeby vody. Síť M-Bus může být drátová i bezdrátová.  

Kabelová síť je výhodná v bytových domech, kde jsou měřiče blízko sebe, v opačném případě 

je to nevhodná varianta.  

Bezdrátová verze je výhodnější na použití např. u rodinných domů, kde by bylo nepraktické 

jednotlivé snímače propojovat kabely. Každý Cyble M-Bus je spojen s M-Bus sběrnicí, 

která dále přenáší informace do zákaznických systémů. [30] 

Data, která jsou přenášena: 

 datum a čas, 

 stav počitadla vodoměru, 

 primární a sekundární adresa, 

 identifikace odběratele, 

 stav počitadla ke konci předchozího měsíce, 

 kumulovaný zpětný průtok, 

 záznam maximálních hodinových průtoků, 

 signalizace sejmutí z vodoměru, 

 nízké napětí baterie. [60] 
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Obr. 2.12 Cyble M-Bus od společnosti Itron [60] 

AnyQuest Cyble 

AnyQuest Cyble je rádiový modul pro dálkový odečet vodoměrů. Jde o bezdrátovou 

technologii využívající protokol RADIAN (Radio Application Network). Technologie 

RADIAN je otevřený protokol vytvořený v rámci Evropské skupiny uživatelů. Komunikace 

probíhá po frekvenci 433 MHz, a to mezi modulem a odečtovým zařízením AnyQuest 

Handheld. Používá se k pochůzkovým a pojezdovým odečtům (walk-by / drive-by). 

Modul AnyQuest Cyble lze instalovat na všechny typy a velikosti vodoměrů Itron. 

Kromě odečtu stavu počítadla, výrobního čísla vodoměru a informace o datu a čase poskytuje 

modul i údaje využitelné nejen pro fakturaci, ale i sledování vodovodní sítě a odhalování 

neoprávněných odběrů vody. Odolná konstrukce modulu umožňuje jeho instalaci v extrémně 

nepříznivých podmínkách, je odolný proti vodě, otřesům, UV záření a působení magnetického 

pole. [63]  

 

Obr. 2.13 - AnyQuest Cyble od společnosti Itron [63] 
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Obr. 2.14 - Schéma přenosu dat z AnyQuest Mobile [63] 

2.6.2 Snímače společnosti Sensus 

Jednotka HRI 

Jednotka HRI (High Resolution Interface) je univerzální systém, který je který je kompatibilní 

se širokou řadou vodoměrů (jednovtokové / vícevtokové, objemové). 

HRI je dodáván ve dvou provedeních: 

 HRI Pulse Unit – Impulzní jednotka, vysoce citlivý snímač detekující směr průtoku, 

má jen impulzní výstup (lze napojit například zařízení Sensus PulseRF, 

nebo Sensus((S))cout – umožňuje integraci měřičů do rádiové sítě). 

 HRI Data Unit – datová jednotka, toto provedení má na rozdíl od impulzní jednotky 

výstup impulzní i datový (lze napojit například M-Bus rozhraní).  

Systém může být nainstalován i v extrémních podmínkách (např. zaplavené nebo nebezpečné 

šachty). [65] 

Z obrázku 2.16 je patrné, že možností dalšího připojení HRI je velké množství. Existují ještě 

další způsoby přenosu dat. Tato diplomová práce se zaměřuje na nejvíce frekventované typy. 
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Obr. 2.15 - HRI Datová jednotka od společnosti Sensus [64] 

 
Obr. 2.16 - Přehled možností připojení zařízení HRI [65] 

Jednotka HRI – Mei 

HRI – Mei je zařízení pro přenos dat velkých vodoměrů typu MeiStream (tyto vodoměry jsou 

předpřipraveny pro HRI – Mei). Zařízení poskytuje impulzní výstupy s vysokým rozlišením 

a s určením směru průtoku. Datové rozhraní může být použito pro sběrnici M-Bus.  

Používá se k dálkovým odečtům prostřednictvím sběrnice M-Bus, pomocí rádiových 

nebo telefonních modemů. Robustní design umožňuje nainstalovat HRI i v extrémních 

podmínkách (např. zaplavené šachty). 

Zařízení může být dodáno v šesti provedeních, které se liší počtem a druhem impulzních 

výstupů nebo možností naprogramování alarmů. [66] 
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Z obrázku 2.18 je patrné, že možností dalšího připojení HRI - Mei je velké množství. 

Existují ještě další způsoby přenosu dat. Tato diplomová práce se zaměřuje na nejvíce 

frekventované typy. 

 
Obr. 2.17 - Vodoměr MeiStream osazen modulem HRI - Mei [67] 

 
Obr. 2.18 - Přehled možností připojení zařízení HRI - Mei [66] 

2.7 PŘENOS DAT 

Přenos dat z vodoměru pro dálkové odečty až na zákaznický server se dá rozdělit na několik 

fází, které jsou popsány podrobněji v následujících podkapitolách. 

2.7.1 Přenos dat z vodoměru do snímače 

Přenos dat se odvíjí od typu vodoměru. U mechanických vodoměrů začíná snímáním pulzů 

z vodoměru, který generuje pulzy po protečení určitého objemu kapaliny (obvykle 0,5 litru 

a více). Tato vlastnost je dána výrobcem. Přenos je tedy mezi vodoměrem a snímačem. 
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Elektronické (resp. digitální) vodoměry nepotřebují přídavný modul, všechny prvky 

k dálkovému přenosu mají zabudované v těle vodoměru a další komunikace probíhá pomocí 

rádiových vln. 

2.7.2 Přenos dat ze snímače do vysílací antény 

Jako první probíhá komunikace mezi snímačem a vysílací anténou. Jako příklad může sloužit 

HRI jednotka od společnosti Sensus (snímač) s jednotkou SensusRF (vysílač).  

Speciálním případem antény může být koncentrátor, která přijímá data ze snímačů 

umožňujících integraci vodoměrů do M-Bus sítě, nebo v případě chytrých vodoměrů 

(např. Kamstrup) přijímá data přímo od nich. 

Snímač i vysílač můžou být umístěny v jednom modulu (např. AnyQuest Cyble), který 

rovnou komunikuje po frekvenci 433 MHz s mobilním přijímačem. 

 

Obr. 2.19 - Příklad spojení snímače s vysílačem pomocí kabelu od společnosti IoT.water [68] 

2.7.3 Přenos dat z vysílací antény k příjimači 

Přenos dat můžeme v této fázi rozdělit na tyto druhy: 

 dálkový přenos dat přímo ke statickému přijímači (základové stanici), 

 dálkový přenos dat do mobilního přijímače (walk-by / drive-by). 
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Dálkový přenos dat z vysílací antény ke statickému přijímači 

V první variantě komunikuje vysílač přes frekvenci 868 MHz nebo 169 MHz se statickým 

přijímačem, nejčastěji umístěným na výškových budovách. Na frekvenci 868 MHz pracují 

sítě Sigfox i LoRa a pro tento přenos postačují stávající přijímače, frekvence 169 MHz 

vyžaduje vybudování vlastních přijímačů. LPWAN Technologii se podrobněji věnuje 

kapitola 2.8. 

Kvalita přijímaného signálu je závislá na morfologii terénu, druhu zástavby a samozřejmě 

umístěním vysílací antény. 

Přijímač (základnová stanice) může být napájen přes elektrickou přípojku, nebo pomocí 

solárních panelů. Při umisťování nových přijímačů je kladen důraz na záměrné překrytí 

signálu, které napomáhá rovnoměrnému pokrytí. [5] 

Jde o nejlepší variantu dálkového přenosu dat, protože jsou data z vodoměrů přijímána 

v krátkých časových intervalech (obvykle v rámci hodin), takže jsou k dispozici aktuální data. 

Tento způsob přenosu má také nízké nároky na údržbu. 

Dálkový přenos dat z vysílací antény k mobilnímu přijímači 

V případě, že je v dané lokalitě špatné pokrytí signálu IoT sítí, nebo v přenosu brání například 

morfologie terénu, tak lze použít dálkový odečet spotřeby pojezdem či pochůzkou 

(drive-by / walk-by). Přenos dat se tak zkrátí ze vzdálenosti stovek metrů až kilometrů 

na desítky metrů. V praxi to pak může vypadat tak, že většina určité lokality je odečítána 

automaticky a pouze v některých částech je zapotřebí získat data krátkodosahovým přenosem. 

Nevýhodou oproti automatickému přenosu je delší prodleva mezi získanými daty a případná 

porucha se tak projeví později (ale stále výrazně dříve než při fyzickém odečtu, který 

se obvykle provádí jednou ročně). 

Schéma přenosu dat pomocí mobilního zařízení lze vidět na obrázku 2.14. 

Příklad mobilního přijímače dat lze vidět na obrázku 2.20 níže. 

 
Obr. 2.20 - Mobilní přijímač AnyQuest Handheld [70] 

2.7.4 Přenos dat z přijímače do zákaznického systému 

Z přijímačů se data dále přenáší pomocí čipu podobnému SIM kartě přes mobilní sítě nebo 

Ethernet na datové úložiště k dalšímu zpracování vodárenskou společností. Odtud jsou data 

využívána ve webových portálech pro správu dat a pro přehled zákazníka v zákaznickém 

informačním systému. 
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2.8 LONG-POWER WIDE-AREA NETWORK TECHNOLOGIE 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) je typ bezdrátové sítě, která je určena 

na komunikaci s dlouhým dosahem a nízkou spotřebou. Síť je ideální pro IoT tam, 

kde není potřeba přenášet velké množství dat. [39] 

V České republice jsou aktuálně tři hlavní zástupci komunikační infrastruktury pro Internet 

věcí, a to jsou: 

 Společnost Simplecell, která využívá infrastrukturu společnosti T-Mobile a provozuje 

v ní technologii Sigfox, 

 České Radiokomunikace, používající technologii LoRa, 

 Mobilní operátor Vodafone, který používá technologii NarrowBand-IoT 

(úzkopásmová síť) v rámci sítí LTE a 5G. [36] 

2.8.1 Sigfox 

Sigfox je globální operátor sítě pro Internet věcí se sídlem ve Francii (aktuálně působí 

v 53 zemích světa). Tato společnost vytvořila stejnojmennou bezdrátovou technologii určenou 

ke spojení nízkopříkonových zařízení jako elektroměry, vodoměry apod., které mají být 

neustále zapnuté, a přitom vysílají malé množství dat. [36] [42] 

Technologie funguje na pásmu ISM (průmyslové, vědecké a zdravotnické) na frekvenci 

868 MHz (v celé Evropě). Jde o pásmo pro rádiové vysílání v průmyslovém, vědeckém 

a zdravotnickém sektoru. Frekvence 868 MHz se nachází v nelicenčním pásmu (využití 

pásma je zdarma, ale je nutné dodržovat podmínky stanovené Českým telekomunikačním 

úřadem uvedené ve všeobecném oprávnění č. VO-R/10/11.2016-13) o frekvenci 868 MHz. 

Protože v tomto pásmu neběží ani bluetooth, ani např. Wi-Fi, není těmito technologiemi 

ovlivňována (rušena). Nevýhodou této frekvence je, že hůře prochází zeminou. [36] 

Technologie používá UNB (Ultra Narrow Band) signál, který poskytuje odolnost proti rušení, 

a to kvůli tomu, že se při přenosu používá šířka pásma 100 Hz. Jedna základnová stanice 

je schopna pojmout zhruba 10 000 000 zpráv denně, což ale nelze jednoduše převést na počet 

zařízení z důvodu jejich různorodosti (každý druh zařízení má jinou četnost odesílání zpráv). 

[40] 

V České republice buduje síť Sigfox společnost SimpleCell ve spolupráci se společností  

T-Mobile, která poskytuje svoji infrastrukturu pro umístění základnových stanic. Společnost 

SimpleCell se stala prvním českým veřejným operátorem pro Internet věcí. Pokrytí ČR touto 

sítí je cca 93% obyvatelstva. Ve venkovských oblastech ale může být signál slabší 

až nedostatečný. 
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Obr. 2.21 - Mapa pokrytí ČR sítí Sigfox k říjnu 2018 [35] 

Každé Sigfox zařízení musí obsahovat komunikační čip (modem), který umožňuje 

komunikaci v Sigfox síti. Modem neobsahuje žádnou SIM kartu, stejně tak nemá žádnou 

IP adresu. Každé zařízení je v síti jednoznačně identifikováno, takže nedojde k jeho záměně. 

Cena komunikačního modulu (umožňuje komunikaci do sítě Sigfox) je cca 100 Kč, 

což je nejlevnější ze všech tří technologií. Provozní náklady jsou v desítkách korun měsíčně 

na jedno zařízení (podle množství zpráv a množství zařízení). Také cena jedné základnové 

stanice je oproti technologii NB-IoT poměrně levná, a to 2 000 až 20 000 Kč. [36] [40] [41] 

[43] [98] 

Rychlost přenosu dat je pouze 100 b/s, což je pouze zlomek rychlost přenosu sítě LoRa. 

Stejně tak počet zpráv za den je omezen na 140 (uplink). Z toho je patrné, že zařízení 

s technologií Sigfox mají velmi malou spotřebu energie (baterie vydrží 5 – 15 let, v závislosti 

na četnosti odesílaných zpráv). Zpětnou komunikaci lze aktivovat na vyžádání koncovým 

zařízením, ale maximálně 4 zprávy denně (downlink). To znamená, že se Sigfox hodí ideálně 

pro případy, kde se přenáší velmi malé množství dat (měření, odečty, sledování 

či zabezpečení apod.). Obecně se tato technologie nehodí na nositelné technologie 

(např. chytré hodinky), nebo tam, kde se musí komunikovat oboustranně mnohokrát za den 

(např. platební terminály). Sigfox byl vyvinutý hlavně pro maximální úsporu energie, a proto 

poskytuje také nejmenší datovou přenosovou kapacitu. [36] [40]  

Samotná komunikace vypadá tak, že zařízení vyšle data k nejbližší základnové stanici, 

odkud jsou přeposlány do Sigfox cloudu (vzdálený server, na kterém se data ukládají a mohou 

se s nimi provádět další operace s cílem jejich zpřístupnění koncovému uživateli), odkud jsou 

data dostupná pro vlastníky zařízení (nebo správce dané sítě) pro další zpracování. 

Operátor se stará pouze o zajištění pásma. Aplikační servery jsou umístěny ve Francii, 

kde je síť vyvíjena. Strategie společnosti Sigfox je tedy najít lokálního partnera (např. v ČR 

společnost SimpleCell) a budovat komunikační síť pro Sigfox. [36] [42] 
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Obr. 2.22 - Architektura sítě Sigfox [36] 

2.8.2 LoRa 

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) je síť, na níž pracuje technologie LoRa 

(Long Range). Byla navržena pro levnou a bezpečnou obousměrnou komunikaci 

v Internetu věcí společností Cycleo, následně odkoupená společností Semtech. LoRa oproti 

Sigfoxu nemá ambice se stát globálním operátorem pro IoT, ale pouze zpřístupňuje ostatním 

firmám technologii, se kterou jsou firmy schopny si vybudovat svoji vlastní síť pro Internet 

věcí.  

Je to rádiová technologie pro přenos malého množství informací na velkou vzdálenost 

a využívá principu přenosu rádiových vln. Je určena pro nízkofrekvenční a nízkokapacitní 

datové přenosy. Rychlost přenosu dat může být od 0,3 kb/s do 50 kb/s a je zvolena 

kompromisem mezi rozsahem komunikace a délkou zprávy. Stejně jako Sigfox využívá 

ke komunikaci frekvenci 868 MHz (nelicencované pásmo). Šířka pásma je 125 Hz a 250 Hz. 

Na jednu základnovou stanici lze připojit až 5 000 zařízení. 

LoRa také umožňuje vybudovat soukromou síť, která bude dostupná například jen v areálu 

průmyslového podniku, což může být výhodné pro vytvoření sítě Internetu věcí v uzavřených 

sítích. Cena LoRa komunikačního modemu je kolem 200 Kč, což je dvojnásobek oproti 

Sigfoxu. Provozní náklady se pohybují mezi 10 – 30 Kč měsíčně za jedno zařízení (cena 

závisí na množství zpráv a zařízení, délce úvazku atd.). Cena jedné základnové stanice se také 

pohybuje od 2000 do 20 000 Kč. [36] [41] [43] [99] 

V České republice je síť provozována hlavně Českými radiokomunikacemi (CRA). 

CRA využívá pro síť LoRaWAN stávající komunikační infrastrukturu, kterou rozšířila 

 o LoRa Gateway (základnové stanice). Jednotlivé IoT zařízení tedy komunikují pomocí LoRa 

technologie k nejbližší LoRa Gateway, odkud jsou data přeposílána přes 3G nebo Ethernet 

(především LAN síť) do nadřazeného serveru / cloudu. Zde mohou být dále zpracovávána 

a zpřístupněna koncovým uživatelům prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace.  

Dosah signálu je až 40 km ve volném terénu, 15 km v příměstském prostředí a jen 2 – 5 km 

ve městě.  

Od roku 2017 buduje svoji síť také společnost Starnet, jenž v současnosti má pokryto 8 krajů 

ze 13 a v budoucnu má v plánu pokrýt celou Českou republiku. [22] 
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V dubnu roku 2018 měla síť LoRaWAN od CRA pokrytí cca 70 – 75 % obyvatelstva ČR 

(krajská města a města nad 10 000 obyvatel jsou pokryta kompletně). [31] [32] [36] 

 

Obr. 2.23 - Mapa pokrytí ČR sítí LoRaWAN k říjnu 2018 [33] 

Zařízení, která jsou na ni síť napojená, přenáší jen malé množství dat a nepotřebují tak externí 

napájení. Vystačí si s vlastní baterií, která vydrží několik let. Životnost baterie závisí na počtu 

a velikosti odesílaných zpráv denně, umístění (vliv teploty na životnost baterie) a také typ 

a velikost baterie. Díky relativně dlouhé životnosti můžou být vysílače umístěny kdekoliv 

bez přísunu elektrické energie.  

Hlavní výhoda oproti Sigfoxu je skutečnost, že umožňuje neomezenou oboustrannou 

komunikaci. Také umožňuje posílání stovek zpráv každ den a Sigfox pouze 144 denně. [36] 

V praxi je síť využívána na odečty spotřeby vody, elektřiny apod., ale také má využití 

například v monitoringu intenzity veřejného osvětlení. [32] 

 

Obr. 2.24 - Architektura LoRa sítě [36] 
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2.8.3 NarrowBand-IoT 

Třetí síť, která je v České republice vytvářena, je postavena na technologii NB-IoT 

(Narrow Band-IoT). Česky by se tato síť dala nazvat jako úzkopásmová síť pro Internet věcí. 

Tuto síť u nás budují mobilní operátoři Vodafone, O2 a nově také T-Mobile. Síť NB-IoT lze 

spustit na existující komunikační infrastruktuře mobilních operátorů. Díky využívání 

licencovaného pásma je technologie dostupná téměř všude, kde je signál. Nevýhodou tohoto 

pásma je vyšší spotřeba energie, poskytuje ale mnohem větší rychlost přenosu dat (typicky 

200 kb/s, ale lze až 4000 kb/s). Šířka využívaného pásma je 200 Hz a jedna základnová 

stanice je schopna pojmout až 50 000 zařízení. [36] [43] [44] 

Pro implementaci NB-IoT sítě je zapotřebí provést modernizaci existujících základnových 

stanic (cena začíná na 320 000 Kč). Jde tedy o nejdražší základnovou stanici z uvedených 

tří technologií. Je využíváno pásmo LTE (Long Term Evolution), které zajišťuje vysokou 

rychlost internetu v mobilních zařízeních. V 4G a 3G sítích musí jednotlivá zařízení posílat 

spoustu různých dat pro zahájení a ukončení komunikace, což se jeví v případě IoT 

nepraktické. Zařízení v těchto sítích rovněž komunikují mnohem častěji a „udržují“ spojení 

se základnovými stanicemi, což je opět pro IoT zařízení energeticky náročné.  

Dosah v městských oblastech je větší než u předchozích sítí, a to 5 až 15 km a až 35 km 

ve volném prostranství. [36] [41] [43] 

Síť NB-IoT od společnosti Vodafone pokrývá 100% plochy území venkovním signálem 

a téměř 100 % populace signálem uvnitř budov. [37] 

Společnost T-Mobile má zatím touto sítí pokrytou Prahu a okolí, Brno, Berounsko a Mladou 

Boleslav. Rozšíření NB-IoT na další vysílače je jen otázkou upgradu softwaru, takže může být 

realizováno rychle. [38] 

Informace o stavu pokrytí ČR sítí NB-IoT od společnosti O2 nebyly v době zpracování 

této práce dostupné. 

 

Obr. 2.25 - Mapa pokrytí sítí NB-IoT od společností Vodafone [37] 
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Vzhledem k tomu, že zařízení s technologií NB-IoT využívají pro svou komunikaci 

pásmo LTE, musí tyto zařízení obsahovat komunikační modul se zabudovanou SIM kartou. 

Cena takového modulu je asi 250 kč, což je nejdražší ze všech tří technologií. Stejně jako 

v případě sítě Sigfox a LoRa je velikost poplatku pro užívání dána za počet připojených 

zařízení a množství přenesených dat. Společnost Vodafone, která je v pokrytí sítí NB-IoT 

v ČR dominantní na trhu poskytovala v roce 2018 k dispozici startovací balíček, obsahující 20 

SIM karet s půlročním připojením k síti na vyzkoušení za poplatek cca 2 600 Kč. [36] [100] 

Zařízení vysílají nebo přijímají data z nejbližší NB-IoT základnové stanice (NB-IoT 

Gateway), odkud jsou přeposlány do nadřazeného serveru / cloudu, kde jsou uložena, 

zpracována a následně zpřístupněna koncovému uživateli přes webovou stránku či mobilní 

aplikaci. Kromě klasických aplikací, jako je odečet a měření různých veličin či sledování 

odpadu v kontejnerech, jsou NB-IoT zařízení vhodná pro aplikace, kde je nutná častější 

a obousměrná komunikace. Mezi takové aplikace patří například sledování zásilek, aplikace 

pro zemědělství, nebo chytré hodinky. [36] 

 
Obr. 2.26 - Architektura sítě NarrowBand-IoT [36] 

2.8.4 Přehled důležitých vlastností LPWAN technologií 

Tabulka 2.2 - Přehled LPWAN technologií  

  Technologie 
 

 

 

  

  Největší poskytovatel v ČR Simpletech CRA Vodafone   

  Pokrytí v ČR [%] 93 70 - 75 100   

  
Dosah 

ve městě [km] 3 - 10 2 - 5 5 - 15   

  ve volném terénu [km] až 50 až 40 až 35   

  Frekvence v ČR ISM (868 MHz) ISM (868 MHz) LTE   

  Šířka pásma [kHz] 0,1 125, 250 200   

  Rychlost 

přenosu [kb/s] 

Uplink 
0,1 0,3 - 50 0,3 – 4 000 

  

  Downlink   

  Počet zpráv 

denně 

Uplink 140 
420* cca 39 000 

  

  Downlink 4   

  Maximální délka 

zprávy [b] 

Uplink 12 
243 1 600 

  

  Downlink 8   

  * Celkový počet zpráv je 420 v libovolném poměru uplink / downlink 
  

  

Zdroj: [44]  
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2.8.5 Výhody a nevýhody LPWAN technologií 

Tabulka 2.3 - Výhody a nevýhody LPWAN technologií  

*Nejvyšší pokrytí v ČR se vztahuje pouze na mobilního operátora Vodafone 

 Zdroj: [31] [32] [36] [40] [41] [43] [44]  

Tabulka 2.4 - Přehled nákladů LPWAN technologií 

Technologie 

Investiční náklady Provozní náklady 

Položka 
Jednotková 

cena [Kč] 
Položka 

Měsíční 

jednotková cena 

[Kč] 

  
Základnová stanice 2 000 - 20 000 

Připojení zařízení 10 - 90 
Komunikační modul ± 100 

  Základnová stanice 2 000 - 20 000 
Připojení zařízení 10 - 30 

Komunikační modul ± 200 

  
Základnová stanice 320 000 a více 

Připojení zařízení ± 20 
Komunikační modul ± 250 

Zdroj: [41] [43] [98] [99] [100]  

2.8.6 Další sítě pro Internet věcí 

FlexNet 

FlexNet je pevná komunikační síť společnosti Sensus, na níž pracují její inteligentní měřidla 

a externí rádiové moduly. Systém využívá robustního komunikačního protokolu FlexNet. 

Komunikace probíhá v licenčním spektru operátora. Garantem budování, rozšiřování 

a plánování této sítě je CRA, která je smluvním partnerem Sensus pro budování pokrytí 

Technologie Výhody Nevýhody 

 

Vysoká výdrž baterie díky nízkému 

objemu posílaných dat 
Omezená oboustranná komunikace 

Vysoký dosah ve volném terénu Nízká rychlost přenosu dat 

Nejlevnější komunikační modul Nízký počet zpráv na den 

Vysoké procento pokrytí v ČR Nízký dosah ve městě 

 

Nízké náklady na zavedení sítě Střední procento pokrytí ČR 

Vyšší rychlost přenosu dat 
Nízký počet zařízení na základnovou 

stanici 

Neomezená oboustranná komunikace Nízký dosah ve městě 

Vysoký počet zpráv na den Nízké náklady na základnovou stanici 

 

Nejvyšší procento pokrytí v ČR* Nejdražší komunikační modul 

Nejvyšší rychlost přenosu dat Nejvyšší náklady na základnovou stanici 

Vysoký počet zařízení na základnovou 

stanici 

Nutnost přítomnosti SIM karty 

  

Vysoký dosah ve městě   

Neomezená oboustranná komunikace   
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službou FlexNet pro konkrétní oblast a požadavky klienta na území ČR. Tuto síť lze použít 

pro odečtový systém i pro odečítání walk-by / drive-by. [62] 

Temetra 

Temetra je odečtový systém, který u nás využívá společnost Itron. Používá se pro manuální 

i radiové odečtů (walk-by / drive-by). Odečítání probíhá pomocí převodníku, který 

pomocí bluetooth posílá informace do chytrého telefonu. Systém přenáší data z odečtových 

zařízení do cloudového úložiště, odkud jsou data dostupná na webovém portálu Temetra pro 

správce i pro spotřebitele. [82] 

Frekvence 169 MHz 

Přenos po frekvenci 169 MHz je v ČR využíván společností SUEZ, která provádí pilotní 

projekty ve spolupráci s místními vodárenskými společnostmi například v Brně, Ostravě nebo 

Benešově. Frekvence se nachází v nelicencovaném pásmu, takže je zdarma. Frekvence 

má velmi dobrou propustnost přes konstrukce budov. 

Výhoda systému je vlastní pevná síť přijímačů, což umožňuje nejen plně kontrolovat kvalitu 

pokrytí podle skutečných poměrů v konkrétním místě umístění vodoměru, ale také zajistit 

funkčnost celé technologie v dlouhodobém horizontu (15 – 20 let) bez ohledu na třetí stranu. 

Nevýhoda této frekvence od většinou využívané frekvence 868 MHz je nutnost instalace 

vlastních přijímačů (základnových stanic). Jeden přijímač sbírá data z měřidel v pokryté zóně 

s reálným poloměrem 1,8 až 3,5 km a jeho cena se pohybuje mezi 70 000 – 80 000 Kč. 

Z přijímače jsou data odesílána přes mobilní síť operátora datovým přenosem přes GPRS 

do datového úložiště správce, odkud jsou zpřístupněna vodárenské společnosti pro správu dat 

a konečnému zákazníkovi pro náhled odečtených dat. [71] 

2.9 ŘEŠENÍ DÁLKOVÝCH ODEČTŮ VODOMĚRŮ PODLE 

SPOLEČNOSTÍ IOT.WATER A KAMSTRUP 

V následující kapitole se uvádí detailní způsob implementace technologie smart meteringu 

do malého obecního vodovodu podle dvou společností, které poskytly ceníkové ceny 

technologie a služeb pro případové studie. Každá společnost má odlišný způsob řešení odečtů 

vodoměrů. 

2.9.1 Řešení dálkových odečtů vodoměrů podle společnosti IoT.water 

Řešení společnosti IoT.water umožňuje zasílání dat z odečtů přes IoT sítě Sigfox, případně 

LoRa (Obr. 2.27. – žlutá šipka). Pokud z jakéhokoli důvodu nelze přenést data přes tyto sítě, 

je možné bezdrátově načíst data pochůzkou či pojezdem (Obr. 2.27. – modrá a oranžová 

šipka). Mobilní aplikace od IoT.water současně umožňuje realizovat fyzické odečty 

i na vodoměrech, kde není osazený dálkový přenos. Fyzický odečet tak je za chvíli 

na datovém serveru díky aplikaci a přenosu dat přes mobilní sítě (Obr. 2.27. – červená šipka). 

[15] 
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Obr. 2.27 Princip fungování dálkových odečtů [15] 

Odečtová hlava se snímačem a vysílač 

Odečtová hlava se snímačem se skládá ze samotné odečtové hlavy a připojeného snímače. 

Typ snímače je závislý na typu odečítaného vodoměru (kompatibilní vodoměry jsou uvedeny 

v tabulce 2.1). Typy alarmů a událostí jsou závislé na použitém typu snímače. Příklady alarmů 

a událostí jsou uvedeny v kapitole 4.1. [78] 

Vysílač představuje radiový modul umožňující komunikaci mezi IoT sítěmi, přijímačem 

a mobilní aplikací. Životnost (záruka) vysílače je 12 let. Životnost baterie se pohybuje 

v rozpětí 7 – 12 let, v závislosti na frekvenci přenosu dat. [15] 

 

Obr. 2.28 Princip zapojení vysílače [15] 
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Způsoby nainstalování vysílače jsou názorně znázorněny na obr. 2.29. Výhodou této 

technologie je fakt, že vysílací anténa je kompatibilní i se snímači od jiných výrobců, nebo 

dokonce s vodoměry, které mají jednotku pro dálkový přenos integrovanou. Jednotlivé 

varianty přenosu jsou rozepsány níže. 

 

Obr. 2.29 - Varianty přenosu dat z vodoměru k vysílači [15] 

 Varianta 1 – vysílač s odečtovou hlavou je plně integrován na vodoměru, 

 Varianta 2 – vysílač je propojen kabelem s odečtovou hlavou a je umístěn u vstupu 

do šachty za účelem lepšího signálu, 

 Varianta 3 – vysílač bezdrátově komunikuje s odečtovou hlavou od jiného výrobce, 

 Varianta 4 – vysílač bezdrátově komunikuje s vodoměrem. [15] 

Mobilní odečtový přijímač 

Mobilní odečtový přijímač (MOP) slouží pro nastavení a instalaci vysílače a současně slouží 

pro lokální bezdrátový odečet pochůzkou, pojezdem (s využitím radiových přenosů krátkého 

dosahu 150 – 300 m) nebo i manuální odečet, pokud se data nedaří přenést přes IoT sítě. 

MOP je schopný nouzově vyčíst posledních 180 naměřených hodnot (i v případě, když dojde 

k přerušení LPWAN radiových přenosů). [15] [78] 
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Obr. 2.30 Znázornění přijímání dat do MOP [15] 

 

Obr. 2.31 - Mobilní odečtový přijímač [15] 

Koncept Smart Metering Grid 

Základním principem řešení Smart Metering Grid (SMG) je zajištění přenosu dat ze všech 

dostupných systémů měření a typů vodoměrů včetně využití dostupných bezdrátových IoT sítí 

a pochůzkových systémů. Cílem je integrovat na jedno bezpečné místo (SMG Server) všechna 

dostupná data z měření a odtud je z ověřeného datového zdroje centrálně poskytovat všem 

systémům vodárenských společností. 

Vzhledem k počtu měřicích míst a různorodosti technologií to znamená i funkcionalitu 

pro správu a provozování systémů pořizování dat a dohledu nad celým procesem. 
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Řešení Smart Metering Grid se skládá z: 

 SMG Server 

 SMG Client 

 SMG Mobile 

SMG Server  

SMG Server slouží jako aplikační server, obsluha dat a datové úložiště. Obsluhuje připojené 

klientské aplikace (SMG Client, SMG Mobile), komunikuje a načítá data z využitých 

přenosových LPWA sítí (především LoRa, Sigfox a NB-IoT), ukládá a spravuje data z odečtů, 

poskytuje data pro integraci a předávání dat dalším systémům (zákaznický informační systém, 

dispečink). Rozhraní je připraveno pro integraci dalších systémů vodárny, především 

pak předávání dat do: 

 dispečerských systémů, 

 obecně SCADA systémů (systémy pro dispečerské řízení a sběr dat), 

 ERP (Plánování podnikových zdrojů) / účetních / fakturačních systémů třetích stran. 

SMG Client  

SMG Client je klientská aplikace na operační systém Windows a slouží ke správě naměřených 

dat i odečtových zařízení. Samotná aplikace umožňuje využití několika software modulů 

(vzdálené odečty, odečtové trasy, konfigurace, mapy a diagnostika). 

SMG Mobile  

Pro řešení podpory práce v terénu (pořizování dat z odečtových tras a instalace zařízení 

pro vzdálené odečty) je určena mobilní aplikace SMG Mobile (na operační systém Android 5.0 

a vyšší), pomocí které je možné současně realizovat fyzické odečty, pochůzkové radiové odečty 

a instalaci nebo správu zařízení vzdáleného odečtu. SMG Mobile je klientskou aplikací SMG 

Server. 

Funkce i koncepce SMG Mobile je prověřena relativně dlouhým produkčním nasazením 

a rozvoj je řízen především na základě požadavků, vzniklých v reálném provozu. 

Celý systém odečtů je řešen s ohledem na aktuální vývoj legislativy EU včetně nezbytných 

vlastností pro dodržení pravidel a požadavků GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů – kapitola 4.4). [78] 
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Obr. 2.32 - Koncept Smart Metering Grid [78] 

Softwarové Moduly Smart Metering Grid a licence 

Software SMG je poskytován a provozován jako ucelené řešení pro komplexní správu odečtů. 

Softwarové moduly se dělí na: 

 SMG – základní software 

 Modul vzdálené odečty 

 Modul odečtové trasy 

 Modul konfigurace 

 Modul mapy 

 Modul diagnostika [79] 

Základní software 

Licence Základní software je nezbytnou součástí každé instalace systému SMG. Umožňuje 

základní nastavení a poskytuje rozhraní pro předávání dat do dalších systémů. Tato licence 

umožňuje instalaci SMG Serveru a neomezený počet instalací SMG Client a SMG Mobile. 

Potřebné funkce jsou následně obsahem samostatně licencovaných modulů. [79] 

Modul Vzdálené odečty 

Tento povinný modul je základem pro dálkový odečet (základní modul), pokrývá vše 

potřebné k realizaci vzdálených (LPWAN) odečtů. Modul je licencován na základě počtu 

připojených zařízení pro dálkové odečty. V licenci nejsou zahrnuty náklady na přenos dat 

s využitím LPWA sítí. 
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Klíčové funkce jsou: 

 instalace, evidence a správa zařízení pro vzdálený odečet, 

 administrace a správa odečtů, 

 správa alarmových stavů, 

 správa tisku a exportu odečtů, 

 základní statistiky instalovaných zařízení (sériové číslo, typ vodoměru, 

počet uplink / downlink zpráv apod.), alarmových událostí a úspěšnosti přenosu 

odečtů přes LPWA sítě (IoT index*), 

 základní diagnostika – graf základních veličin (aktuální alarmy, měsíční a denní 

spotřeba, IoT index* apod.). 

*IoT index – procento úspěšnosti počtu přijatých zpráv (na SMG Server) vůči všem 

odeslaným zprávám 

IoT index se uvádí u všech IoT sítí. [79] 

Modul Odečtové trasy 

Ke správnému fungování vyžaduje tento modul provoz a napojení na systém Zákaznického 

informačního systému (ZIS) společnosti UTILITIES SYSTEMS, a.s. (dále jen ZIS-USYS). 

Modul může být nastaven do manuálního nebo automatického módu integrace. [79] 

Společnost UTILITIES SYSTEMS se zabývá vývojem, implementací a podporou 

zákaznických informačních systémů. [95] 

V prostředí SGM Client probíhá správa odečtů a případně i manuální správa datových 

přenosů se systémem ZIS-USYS. Hlavně ale probíhá přiřazování a změna odečítacího 

pracovníka k dílčí odečtové trase vygenerované ze ZIS-USYS. 

Tento modul se používá hlavně u manuálních odečtů nebo odečtů pomocí walk-by / drive-by 

a není součástí základní nabídky. Jeho cena je 0,3 Kč za odběrné místo a kupuje se vždy 

pro všechny odběrná místa vodárny vybavena zařízením IoT.water. [79] 

Modul Konfigurace 

Modul Konfigurace zařízení obsahuje funkce pro: 

 tvorbu a správu šablon pro systémové a individuální alarmy a pro nastavení IoT sítí, 

 možnost definice alarmů a nastavení IoT sítí pro tvorbu šablon, 

 možnost nastavení výchozích šablon alarmů a IoT sítí pro zjednodušení instalace 

zařízení pomocí SMG Mobile, 

 změnu konfigurace odečtové hlavy (nebo jejich skupiny) na dálku, 

 správu chybových stavů, 

 zobrazení aktuálního nastavení konfigurace každého zařízení, rozhraní, údaje 

o aktuálním nastavení a aktuální alarmy. 



Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu Bc. Tomáš Klučka 

Diplomová práce 

 

45 

 

Podmínkou úspěšného fungování vzdálené konfigurace zařízení je podobně jako u předešlých 

SW modulů instalace odečtové hlavy v základním modulu (Modul Vzdálené odečty) 

a fungující obousměrné LPWAN spojení s odečtovou hlavou. 

Pro vzdálený upgrade firmware odečtových hlav je třeba použít MOP v kombinaci  

se SMG Mobile, který detekuje odečtové hlavy v dosahu a diagnostikuje verze firmware, 

které v případě potřeby na požádání aktualizuje.  

Tento modul není součástí cenové nabídky. [79] 

Modul Mapy 

Modul Mapy umožňuje zobrazení odečtových hlav spravovaných v rámci základního modulu 

v mapovém podkladu (OpenStreetMap). Kromě údajů o odečtových hlavách jsou zobrazeny 

i základnové stanice LPWA sítí a barevně odlišen stav přenosu dat i alarmů jednotlivých 

odečtových hlav. Názorné zobrazení je na obrázku 2.33. 

Mimo jiné obsahuje funkce pro: 

 zobrazení odečtových hlav, spravovaných základním modulem v mapách, 

 změna měřítek a vyhledávání v mapě, 

 automatické shlukování měřících míst a základnových stanic v závislosti na měřítku 

mapy, 

 barevné odlišení provozního stavu odečtou hlavy na mapě. 

Tento modul není součástí cenové nabídky. [79] 

 

Obr. 2.33 - Ukázka Modulu Mapy [79] 
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Modul Diagnostika 

Modul Diagnostika shromažďuje a vyhodnocuje získaná data odečtových hlav. Součástí 

Modulu Diagnostika jsou následující části aplikace: 

 Diagnostika denní a měsíční spotřeby vody 

 Diagnostika komunikace LPWA sítí pomocí IoT indexu 

 Diagnostika alarmových stavů 

 Diagnostika událostí na odečtové hlavě 

 Diagnostická data – možnost zasílání diagnostických zpráv z odečtových hlav 

Modul obsahuje funkce pro: 

 sběr, ukládání, zobrazování a vyhodnocování diagnostických dat z odečtových hlav, 

 tvorbu grafů na základě diagnostických dat, 

 export těchto dat.  

Tento modul není součástí cenové nabídky. [79] 

Řešení společnosti IoT.water je uvedeno v praktické části práce včetně orientačních cen 

nabízených zařízení a služeb. 

2.9.2 Řešení dálkových odečtů vodoměrů podle společnosti Kamstrup 

Řešení společnosti Kamstrup se od řešení IoT.water liší v mnoha směrech. Společnost totiž 

využívá vlastní vodoměry Multical 21 nebo flowIQ 3100, které jsou uvedeny v kapitole 2.5.6. 

Tyto vodoměry mají integrovaný modul pro dálkové odečty, takže nepotřebují žádný externí 

snímač a vysílač k posílání dat o spotřebě. Bezdrátový přenos dat je možný pomocí: 

 koncentrátoru a opakovačů, 

 pochůzky nebo pojezdu (patrolování). 

Metoda dálkových odečtů pomocí koncentrátoru a opakovačů 

Jedna z možností dálkového odečtu je pomocí bezdrátové sítě bez nutnosti pohybu osoby 

v terénu provádějící odečty. Data se v takovém případě přenášejí kódované rádiové signály 

pomocí frekvence 868 MHz. [79] 

Řešení dálkových odečtů pomocí koncentrátoru a opakovačů se skládá z těchto prvků: 

 READy Concentrator-u a opakovačů 

 READy Mini Concentrator-u 

 READy 4G Bridge 

 READy Manager-u [79] 

READy Concentrator 

Jde o datový koncentrátor, který sbírá data z vodoměrů nebo senzorů. Bývá umístěna 

v napájené oblasti ve vyvýšených místech za účelem lepšího rádiového příjmu (komíny, věže, 

kostel, apod.). Zvládne přijímat data v hodinových intervalech až z 15 000 zařízení a tato data 
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může mít uložená až 30 dní. Data dále posílá v nastaveném intervalu (nejméně každých 5 

minut) pomocí SIM karty přes datový tarif do úložiště (ročně několik desítek MB dat). Data 

pak lze spravovat v tzv. READy Manager-u, což je aplikace, která je popsána dále. [79] 

 
Obr. 2.34 - READy Concentrator [79] 

Koncentrátor má dosah cca 1 km, což znamená, že pro odečet malé obce je zapotřebí rozmístit 

po okolí opakovače, které signál posílají dále.  

Této technologii je věnována pozornost také v praktické části diplomové práce.  

Opakovač 

Opakovač (neboli repeater / zesilovač) je jednotka s baterií, sloužící pro předávání odečtených 

dat z měřičů do koncentrátoru READy bez ukládání. Baterie má výdrž zhruba 16 let. Slouží 

pro zvýšení rozsahu sítě, a tak umožňuje odečet měřičů ve velmi velkých vzdálenostech 

nebo ve zvláště obtížných podmínkách. Dosah opakovače je cca 300 – 1000 m. Lze jej umístit 

například na veřejné osvětlení. [79] 

 

Obr. 2.35 - Opakovač signálu [79] 
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READy Mini Concentrator 

Napájená jednotka pro sběr dat určená pro vnitřní instalaci. Dokáže shromažďovat data 

až z 25 měřičů. Tyto data následně posílá na úložiště vodárenské společnosti ke správě 

v již zmiňovaném READy Manager-u. [79] 

Toto zařízení plní tedy stejnou funkci jako READy Concentrator, jen s podstatně menším 

množstvím měřičů. Do provozu malého obecního vodovodu bez odlehlých částí se tedy 

nehodí, uplatnil by se ale v případě malých nebo decentralizovaných oblastí, odkud by byly 

data posílány přímo na úložiště prostřednictvím několika „minikoncentrátorů“. 

 

Obr. 2.36 - READy Mini Concentrator [79] 

READy 4G Bridge 

Jde o bateriově napájenou jednotku pro sběr dat, která je určená zejména pro venkovní 

instalaci. Shromažďuje odečtená data až z 5 měřičů a předává je přes datový tarif k dalšímu 

zpracování v READy Manager-u, je to tedy v podstatě velice malý koncentrátor. [79] 

 

Obr. 2.37 - READy 4G Bridge [79] 

V podmínkách obce bez odlehlých částí je výhodnější výkonný datový koncentrátor. READy 

4G Bridge se vyplatí spíše v malých nebo decentralizovaných oblastech. Další možnost 

je využít zařízení v kombinaci s patrolováním. Lze tak například většinu obce odečítat pomocí 

pojezdu (např. jednou za týden) a průmyslový areál (nebo areál, u kterého dochází často 

za fakturačním vodoměrem k poruchám a tím pádem i vysokým ztrátám) odečítat „online“ 

pomocí READy 4G Bridge. U těchto měřidel vzrůstá požadavek na zvýšený monitoring. [80] 
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READy Manager 

Data z READy Concentrator-u / READy Mini Concentrator-u / READy 4G Bridge jsou 

odesílány na datové úložiště vodárenské společnosti / obce / společnosti Kamstrup 

(hosting – str. 52) a jsou k zobrazení v aplikaci READy Manager. Ta umožňuje ukládat 

zákaznická a odečtová data a exportovat je do jiných systémů (např. zákaznických). [79] 

Naměřená data mohou být použita k celé řadě jiných účelů než pouze k fakturaci. Rozšířením 

informací o distribučním systému lze získat trvale přístup k aktuálním informacím o spotřebě 

nebo plýtvání vodou – a také nástroje, které transformují tyto informace do konkrétních 

zlepšení, optimalizace spotřeby, snížení plýtvání vodou a menšímu počtu havárií. [81] 

 

Obr. 2.38 - Domovská stránka aplikace READy Manager [79] 

Metoda dálkových odečtů pomocí patrolování 

Dálkové odečty pomocí patrolování (drive-by / walk-by) si lze představit jako situaci, kdy 

pracovník vodárenské společnosti projíždí (nebo prochází) odečtovou trasou s chytrým 

telefonem se spuštěnou aplikaci READy App a s převodníkem READy. Tyto zařízení jsou 

popsány níže. Přes tento převodník jsou automaticky přijímána data z odečítaných zařízení. 

V praxi to pak vypadá tak, že při projíždění oblastí se v dané aplikaci zobrazují okolní měřiče, 

odečítané měřiče a taky měřiče, které je nutno odečíst. 

Mobilní řešení odečítání READy obsahuje tyto prvky: 
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 Převodník READy 

 Aplikace READy App 

 READy Manager [79] 

Převodník READy App 

Převodník READy App je komunikační jednotka, která umožňuje přijímat data z odečítaných 

měřičů na chytrém telefonu. Při odečítání pomocí pojezdu se z převodníku vyšroubuje malá 

anténa, kterou lze k převodníku připojit kabelem. Anténa se poté připojí na střechu auta 

pomocí magnetu. Převodník komunikuje s chytrým telefonem přes bluetooth. [79] [82] 

 

Obr. 2.39 - Převodník READy [79] 

Aplikace READy App 

Aplikace nainstalovaná na chytrém telefonu (tabletu) s OS Android 4.1 a vyšším umožňuje 

sledovat odečty měřičů při procházení / projíždění zájmovou lokalitou. 

 

Obr. 2.40 - Domovská stránka mobilní aplikace READy App [79] 
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READy Manager 

Popis READy Manageru je uveden v předchozí podkapitole na straně 49. 

 

Obr. 2.41 - Schéma způsobu odečítání dat metodou drive-by [59] 

Mobilní řešení odečítání měřidel je výhodné v případě, že IoT sítě mají v daném místě 

nedostatečné pokrytí. Lze tak například centrum lokality s dostatečným signálem odečítat 

„online“ a doplňkové oblasti s nedostatečných signálem řešit pomocí patrolování. [80] 

Nevýhodou ale stále zůstává schopnost shromažďovat data pouze v případě průjezdu 

pracovníka vodárenské společnosti / obce. 

Hosting a zásuvné moduly v systému READy 

Hostingové služby 

Společnost Kamstrup nabízí zákazníkům poskytnutí tzv. hostingových služeb. Zákazník tak 

může provozovat webové stránky, aniž by používal vlastní server. Tento způsob řešení 

je vhodný pro vodárny malého rozsahu. 

Hostingové služby jsou zahrnuty u lokalit Kateřinice a Hrádek, protože tyto obce jsou 

vlastníkem i provozovatelem obecního vodovodu. V Březnici by tyto služby pravděpodobně 

nebyly požadovány, protože je zásobována vodou ze systému společnosti Moravská 

Vodárenská, a.s. 

Zásuvný modul Water Intelligence 

Tento modul poskytuje přehled distribuční sítí, která je rozdělená do zvolených oblastí. 

V každé oblasti jsou přístupny informace o průtoku, spotřebě, nočním toku a ztrátách vody. 

Umožňuje tak sledovat případné výkyvy spotřeby vody. Každá oblast je intuitivně zbarvena 

podle definovaných limitů pro přijatelnou ztrátu vody. Názorná ukázka je zobrazena 

na obrázku 2.42 níže. [86] 
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Obr. 2.42 - Ukázka modulu Water Intelligence [86] 

Zásuvný modul Incidents 

Modul Water Incidents slouží k neustálému sledování distribuční sítě. Poskytuje hlášení 

a informace o různých událostech v síti, které vyžadují pozornost (úniky, pokusy 

o manipulaci apod.) a nástroje pro jejich zpracování (například pomocí SMS). 

Všechny události se zobrazují v mapě a usnadňují tak přehled o aktuálním stavu distribuční 

sítě. Lze tak dříve zjistit nesrovnalosti a snižovat tak následné škody. Události mohou také 

obsahovat poplachy generované z modulu Water Intelligence, pokud ztráta vody v některé 

oblasti stoupne nad předem stanovené limity. [87] 

Moduly Water Intelligence a Incidents lze používat samostatně i v kombinaci. V obou 

případech platí, že provozovatel v nich získá výkonné nástroje, díky nimž se snadno vyrovná 

s množstvím zpracovávaných dat a zvýší svou efektivitu při aktivním řízení a správě 

distribučních oblastí. [88] 
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2.10 TRENDY, VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE 

2.10.1 Trendy 

Vzhledem k rostoucím obavám z nedostatku vody se jeví inteligentní prvky zaváděné 

do systémů zásobování vodou jako jedno z vhodných řešení. Tyto systémy poskytují lepší 

sledování spotřeby vody a mají za cíl zmírnit ztráty vody při zásobování pitnou vodou. 

Budoucí trh pro „inteligentní vodoměry“ je slibný, jelikož výrobci a další výzkumná střediska 

neustále usilují o nasazení inteligentních a propojených technologií pro efektivní 

monitorování a provoz bez jakéhokoli zásahu člověka. Trh smart meteringu se neustále vyvíjí 

se zavedením nových a inovativních produktů. [72] 

Je zřejmé, že operátoři IoT sítí se snaží stále zdokonalovat své pokrytí, takže lze v budoucnu 

očekávat dokonalý signál téměř kdekoliv v ČR. Lze předpokládat, že společnosti zabývající 

se vodoměry a jejich dálkovými odečty se budou snažit vyvíjet modernější vodoměry 

a minimalizovat externí zařízení pro dálkový přenos přes IoT sítě.  

Pokud jde o celý Internet věcí, tak je to stále ještě nová věc a rozšíření osvojení inteligentních 

produktů lze čekat až po roce 2020, kdy by také měla vzrůst hodnota celého trhu. [73] 

2.10.2 Výhody a nevýhody technologie smart meteringu 

Výhody 

Inteligentní měřiče mají četné výhody, ze kterých těží nejen poskytovatelé pitné vody 

(nebo i plynu, elektřiny), ale také zákazníci. Dodavatelé mají následující výhody: 

 eliminace pravidelných fyzických odečtů (výhoda i pro zákazníka s ohledem na jeho 

soukromí), 

 upozornění v případě poruchy na rozvodné síti, 

 lepší monitorování systému dodávek, 

 poskytnutí dat o spotřebě v reálném čase, 

 pomoc s optimalizováním dodávaného množství. 

Výhody pro zákazníka jsou: 

 podrobná zpětná vazba o spotřebě vody, 

 upozornění v případě poruchy na přípojce nebo vnitřních rozvodech vody. [74] 

Nevýhody 

Všechny technologie mají své výhody i nevýhody, většina nevýhod je však krátkodobá. 

Nevýhody pro dodavatele: 

 investiční náklady na zavedení technologie, 

 náklady na školení pracovníků a vývoj zařízení, 

 často negativní reakce zákazníka a potřeba jeho přesvědčení k přijetí nového zařízení, 

 dlouhodobý finanční závazek k nové měřící technologii a souvisejícímu softwaru, 

 správa a ukládání velkého množství shromážděných údajů, 
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 zajištění bezpečnosti a soukromí měření dat. [74] 

Nevýhoda pro zákazníka je jen jedna, a to nutnost porozumět zákaznickému informačnímu 

systému. 

2.11 PILOTNÍ PROJEKTY VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI 

V současné době je technologie smart meteringu v ČR stále ve fázi testování a pilotních 

projektů. Velké projekty na našem území byly popsány v kapitole 2.2. V této kapitole jsou 

probrány podrobněji pilotní projekty Vodárenské akciové společnosti, a.s. a její praktické 

zkušenosti s těmito projekty. 

Vodárenská akciová společnost začala nasazovat nové smart technologie v oblasti odečtu 

vodoměrů začátkem roku 2017, a to cestou pilotních projektů. Projekty společnost nasazuje 

do různých lokalit svého působení (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina), kde nepřetržitě 

zásobuje pitnou vodou přibližně 540 000 obyvatel. [75] 

2.11.1 Dálkové odečty vodoměrů 

V rámci pilotních projektů má společnost ve všech šesti divizích osazeny vodoměry 

technologií pro dálkový přenos dat. Konkrétně se jedná o 250 snímačů a vysílačů, které jsou 

umisťovány na různé typy stávajících vodoměrů s pulzním výstupem a 316 chytrých 

ultrazvukových vodoměrů. 

Divize Znojmo rozšířila toto testování a spolupracuje se společnostmi SolidusTech 

a Vae Controls (společnost, zaměřující se na centrální řídící dispečinky v oblasti 

vodohospodářství). K přenosu dat se divize rozhodla využívat a otestovat zařízení MiniUni 

od společnosti SolidusTech. 

MiniUni je platforma pro základní rádiovou jednotku, která je připravena pro různé 

technologie (Sigfox, LoRa). K jednotce je možno připojit snímače s různými funkcemi, 

jako jsou například čítače pulzů pro odečet vodoměrů, ale také teploměr nebo vlhkoměr. [75] 

[76] 

 
Obr. 2.43 - MiniUni spojené se snímačem osazeným na vodoměru [77] 
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2.11.2 Použité přenosové technologie 

LoRa a Sigfox 

Společnost používá k přenosu technologie Sigfox a LoRa. Popisu daných technologií 

se věnuje kapitola 2.8.1, resp. 2.8.2. V pilotních projektech jsou používány společně, 

protože ve vysílačích (od společnosti IoT.water) jsou instalovány oba „čipy“ LoRa i Sigfox 

a odesílají data 40x denně z obou sítí. V praxi to vypadá tak, že vysílač odešle data přes 

momentálně dostupnou síť (v případě dostupnosti obou sítí odešle data přes obě sítě). Tímto 

způsobem testují v různých lokalitách dostupnost sítí a kvality jejich signálu. 

Takto vybavené snímače s vysílači má společnost osazeny na všech divizích, kde vybírali 

specifická místa pro jejich umístění (např. v těžce přístupných, často zatopených a v zimě 

zamrzajících šachtách, nebo domácnostech, které mají vodoměry umístěny v podzemních 

sklepech). Především byly vyhledávány lokality, kde není spolehlivé pokrytí signálem 

ani pro hlasové služby mobilních operátorů České republiky. 

Z praxe se společnosti nejvíce osvědčila technologie LoRa, která dosahuje významně lepšího 

pokrytí a kvality signálu v oblastech, kde byly zařízení instalovány. Je to dáno především tím, 

že technologie Sigfox se zaměřuje spíše na pokrytí velkých měst a jejich okrajových částí. 

LoRa v podmínkách Jihomoravského kraje, ale hlavně Kraje Vysočina, kde je síla signálu 

značně omezena členitostí terénu celého terénu, pokryla z 90 % všechna odečtová místa [75] 

NarrowBand-IoT 

Začátkem roku 2019 společnost plánuje začít testování sítě NB-IoT. K přenosu dat slouží 

podobné zařízení jako v dosavadních projektech, ale bude mít tři „čipy“ (jeden navíc 

pro NB-IoT). Technologie NB-IoT se podrobněji rozebrána v kapitole 2.8.3. 

FlexNet  

Technologii FlexNet využívá Vodárenská akciová společnost v Ostrovačicích v divizi 

Brno – venkov. Popis dané technologie je v kapitole 2.8.6. 

V praxi má společnost odzkoušeny vodoměry (Sensus iPERL) zatím pouze metodou 

„drive-by“, kdy technik projíždí obcí automobilem se speciální anténou, která komunikuje 

s vodoměry a stahuje naměřená data přes aplikaci v chytrém mobilním telefonu přímo 

na úložiště. Jak technik dojede na pracoviště, tak už má data připraveny k dalšímu zpracování 

v příslušném softwaru. 

Díky odečtům pomocí pojezdu má společnost 100 % úspěšnost v odečítání dat a v budoucnu 

plánuje zavedení dálkových odečtů bez nutnosti návštěvy dané lokality. [75] 

Wireless M-Bus 

Bezdrátová technologie M-Bus je testována v obci Vohančice. Obec je poměrně členitá, 

takže se část vodoměrů nachází na kopci a část naopak v mírné kotlině, kde je menší 

pravděpodobnost dostatečného signálu. I přes tyto nepříznivé morfologické podmínky 

se ale daří odečítat vodoměry (Multical 21 a flowIQ 3000 od společnosti Kamstrup) v oblasti 
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dálkově. Odečtená data se shromažďují v jednom koncentrátoru, který je umístěn uprostřed 

obce na stožáru. Koncentrátor si data z vodoměrů sám stahuje jednou za hodinu (interval 

zvolený VAS) a ty potom posílá pomocí SIM karty přes datový tarif na server společnosti 

k dalšímu využití. [75] 

Praktické zkušenosti společnosti 

Díky zapojení se do pilotních projektů u více partnerů může VAS porovnat různé typy 

dálkově odečítaných vodoměrů, stejně tak různé technologie přenosu dat. 

Pracovníci společnosti si uvědomili, že pro dosažení téměř 100 % úspěšnosti všech 

přenesených dat z vodoměrů nelze používat jen jednu přenosovou technologii. Žádná z dosud 

testovaných technologií prozatím nepokrývá veškeré území provozované Vodárenskou 

akciovou společností. Jsou i místa, odkud nebyly přijímány data z vodoměrů vůbec (nebo 

sporadicky jednou za 14 dní). Díky nízkým vysílacím výkonům je přenos dat ovlivněn 

i počasím. Paradoxně ale byly data přijímány za vyšší oblačnosti lépe než při jasném počasí. 

U vodoměrů osazených snímačem s anténou velmi záleží na konečném umístění antény. 

Někdy ji stačí jen málo posunout, pootočit nebo natočit jiným směrem. Z vodoměru, který 

se jevil jako „mimo signál“, najednou data začala přicházet v pravidelných intervalech s velmi 

kvalitním signálem. [75] 

Další zpracování dat 

Veškerá data, která společnost zpracovává, má možnost exportovat jen v určitém 

formátu (csv). Optimální řešení, které naplní představy a požadavky pro automatickou 

integraci naměřených dat z různých technologií dálkové odečtu a automatický import 

do zákaznického portálu, společnost stále hledá. 

Své zkušenosti s dálkovými odečty vodoměrů i přes všechna úskalí hodnotí Vodárenská 

akciová společnost pozitivně. [75] 

Ekonomická analýza 

Ekonomická analýza je jedním z výsledků pilotních projektů. VAS, a.s. se v současné době 

stará o cca 150 000 odběrných míst, a pokud osazení jednoho poměrně jednoduchého místa 

stojí asi 3 000 Kč, tak celková částka činí 450 mil. Kč za osazení celé infrastruktury.  

Složitější místa na osazení odečtových hlav na vodoměry větších průměrů se pohybují 

ve vyšších částkách. Značné náklady jsou i na přenos dat (cca 20 Kč za jedno zařízení na 

měsíc). Při plném nasazení všech odběrných míst se roční náklady za přenos dat může být 

až 36 mil. Kč. Nutno také zohlednit fakt, že velká část současně užívaných fakturačních 

vodoměrů nemá pulzní výstup, čímž jsou vyřazeny z možnosti dálkových přenosů a musí být 

nahrazeny vhodnými typy. Vlastník fakturačních vodoměrů (= vlastník vodovodu) by se tedy 

měl na případné modernizaci významně podílet. Z toho vyplývá zatím nezodpovězená otázka 

ohledně financování takového projektu. [75] 
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3  IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE DO PROVOZU 

MALÉHO OBECNÍHO VODOVODU 

V této kapitole je porovnána vhodnost různých technologií pro dálkový přenos dat 

z vodoměrů pro tři vybrané lokality. Pro příklad jsou přidána řešení a cenové nabídky 

technologie dle společnostní IoT.water a Kamstrup. Pro účely případové studie je uvažováno 

osazení nových fakturačních vodoměrů. 

Pro přehlednost slouží rozhodovací schéma na obrázku 3.1, které slouží k výběru optimální 

technologie pro zájmovou oblast. 

 
Obr. 3.1 - Rozhodovací schéma 

3.1 OBEC KATEŘINICE 

Obec Kateřinice se nachází na východní Moravě ve Zlínském kraji v okrese Vsetín, od něhož 

leží 9 km severozápadně v Hostýnských vrších. Katastrálně je cca polovina obce pokryta lesy 

a morfologie terénu je značně výškově členitá. Průměrná nadmořská výška obce 

 je zhruba 390,00 m.n.m. Zastavěná část obce je táhlá, v údolí a má stoupající charakter 

(přibližně od 360,00 m.n.m až po cca 430,00 m.n.m). Zástavba je převážně nízká. 

V roce 2018 byl počet obyvatel v obci 1 043. [83] [90] 
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3.1.1 Popis stávajícího systému 

Obec je zásobována pitnou vodou pomocí podzemích vrtů a sběrných drénů svedených 

do sběrných studní, odkud voda gravitačně odtéká na úpravnu vody a následně 

do zásobovacího systému.  

Celý systém zásobování pitnou vodou vlastní a provozuje obec Kateřinice. Na provoz 

a údržbu vodovodu má obec určeného jednoho stálého pracovníka. [83] 

3.1.2 Specifikace systému a omezující podmínky 

V roce 2013 bylo pitnou vodou z obecního vodovodu zásobováno 750 obyvatel. 

Počet vodovodních přípojek a fakturačních vodoměrů je 260. Pro účely případové studie 

je uvažováno osazení nových vodoměrů vhodných pro dálkový přenos dat. 

Omezující podmínka obce může být různá morfologie terénu a slabší signál u některých 

technologií. Výhodou je lepší průchodnost signálu kvůli nízké zástavbě. [83] 

3.1.3 Doporučená technologie 

Je třeba rozdělit různé způsoby odečítání naměřených dat. Jako první se uvádí doporučená 

technologie pro odečtové systémy (dostupnost a vhodnost použití různých IoT sítí nebo 

systém koncentrátoru a opakovačů). V další podkapitole je uvedena doporučená technologii 

pro dálkové odečty metodou drive-by / walk-by. 

Odečtový systém 

Z dostupných IoT technologií (které jsou popsány v kapitole 2.8) se pomocí vylučovací 

metody jeví jako vhodná síť LoRa, pokud je snaha měřiče odečítat opravdu „online“. Důvody 

pro tohle řešení jsou skutečnosti, že: 

 Síť Sigfox není pro tuto oblast vhodná, protože zde má pouze „průměrné“ pokrytí, a to 

vně i vevnitř budov. Potvrzuje se tak tvrzení společnosti VAS, a.s., že Sigfox se více 

zaměřuje na větší města a jejich okrajové části, nikoli na venkovské lokality. [75] [85] 

 Pokrytí sítí NB-IoT od společnosti Vodafone v dané oblasti je dostačující, ale stávající 

technologie dálkových odečtů na tuto síť zatím není zcela připravená. V současnosti 

probíhají pouze pilotní projekty s touto relativně novou technologií.  

 FlexNet je stejně jako NB-IoT novou technologií. Nevýhodou je její uplatnění pouze 

u vodoměrů Sensus, stejně jako nutnost vybudování vlastních přijímačů.  

 Přenos po frekvenci 169 MHz se v Kateřinicích není vhodný z důvodu absence 

přijímačů přijímajících tuto frekvenci, jejichž vybudování je nákladé. 

Nejlepší způsob, jak zjistit dostupnost různých IoT sítí, je praktická zkouška dostupnosti 

na místě. 

Druhá alternativa odečtového systému je řešení pomocí koncentrátoru a opakovačů signálu.  
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Cenová nabídka společnosti IoT.water pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 

 doplňkových služeb, 

 pronájmu licencí a provozu softwaru, 

 podpory a provozu připojených zařízení. 

Tabulka 3.1 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Kateřinice 

od společnosti IoT.water – investiční náklady  

  Položka Počet [ks] 
Jednotková 

cena [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Itron Aquadis+* 260 1 100 286 000 

Zařízení 

Odečtová hlava se snímačem 260 3 500 910 000 

Mobilní odečtový přijímač 

(MOP) 
1 14 900 14 900 

Doplňkové 

služby 

Úvodní zaškolení komplexního 

řešení IoT.water 

 (2 školitelé / 2 dny) 

1 28 000 28 000 

Příprava prostředí SMG Serveru 1 22 000 22 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 1 260 900 

*Jde o příklad vodoměru, technologie je kompatibilní s vodoměry Itron, Sensus a Elster. 

Zdroj: [78] 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water v obci 

Kateřinice jsou 1 260 900 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační. Při 

zakoupení většího počtu zařízení je možná množstevní sleva. Ceny neobsahují instalaci 

odečtových hlav. 

Tabulka 3.2 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Kateřinice 

od společnosti IoT.water – provozní náklady 

  Položka Počet [ks] 

Měsíční 

jednotková 

cena [Kč] 

Měsíční 

cena 

celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Licence pro Základní software 1 zdarma zdarma 

Modul Vzdálené odečty 260 15 3 900 

Podpora a helpdesk (včetně 

integračního rozhraní) 
101 - 500 6 000 6 000 

Provoz SMG Serveru 101 - 500 5 000 5 000 

Podpora              

a provoz 

Provoz připojených zařízení – 

základní režim 
260 30 7 800 

Celková měsíční cena bez DPH 22 700 
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Celkové náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water 

v obci Kateřinice jsou 22 700 Kč bez DPH / měsíc. Cena se liší v případě využití dodatečných 

modulů. Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační a není v nich zahrnuta práce pracovníků 

vodárenské společnosti. 

Cenová nabídka společnosti Kamstrup pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 

 odečtového systému READy, 

 pronájmu licencí a provozu softwaru. 

Tabulka 3.3 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Kateřinice 

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 260 2 530 657 800 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
13 790 10 270 

READy Concentrator 1 59 300 59 300 

Opakovač 8 2 650 21 200 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH 878 070 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Kateřinice jsou 878 070 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační 

(pravděpodobně by došlo k množstevní slevě při koupi zařízení). Cenová nabídka společnosti 

Kamstrup nezahrnuje školení. Tuto službu společnost poskytuje na vyžádání. 

Tabulka 3.4 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Kateřinice 

od společnosti Kamstrup - provozní náklady 

  Položka Počet  

Měsíční 

jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Hostingové služby včetně 

servisní a technické 

podpory* 

1 3 570 3 570 

Water Intelligence - 

modul pro správu odečtů 
1 3 860 3 860 

Water Incidents – 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 10 140 

*Hostingové služby jsou mandatorní na 5 let 
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Náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup v obci 

Kateřinice jsou 10 140 Kč bez DPH/ měsíc. V nákladech není uvedena cena za tarif pro 

přenos dat a případný servis zařízení (např. koncentrátorů). Ceny zařízení a služeb jsou pouze 

orientační a není v nich zahrnuta práce pracovníků vodárenské společnosti. 

Dálkové odečty metodou drive-by / walk-by 

Tato metoda je výhodnější z hlediska počátečních nákladů na vybavení, z dlouhodobého 

pohledu je ale náročnější na provozování než metoda odečtového systému. Nevýhoda metody 

spočívá také v aktuálnosti dat, zejména v případě poruchy. Ta bude zjištěna až s dalším 

odečítáním dat. 

Tento způsob je vhodný v místech, kde je slabý signál IoT sítí, čímž Kateřinice můžou být 

 (ale nemusí).  

Technologie Temetra i FlexNet může být také alternativou. 

Pro příklad je uvedena pouze cenová nabídka společnosti Kamstrup, protože společnost 

IoT.water se zaměřuje pouze na odečtový systém a metodu walk-by / drive-by využívá pouze 

v havarijních či extrémních případech, kdy nelze využívat LPWAN technologie (1 – 2 % 

případů). Pro takové situace má zařízení paměť na cca dvouměsíční data, které tak mohou být 

odečteny pomocí metody walk-by / drive-by. 

Tabulka 3.5 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by / walk-by pro obec Kateřinice  

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 260 2 530 657 800 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
13 800 10 400 

Převodník READy 1 9 500 9 500 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH     807 200 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Kateřinice jsou 807 200 Kč bez DPH.  

Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační (pravděpodobně by došlo k množstevní slevě při 

koupi zařízení) a není v nich zahrnuta práce pracovníků vodárenské společnosti. Cenová 

nabídka společnosti Kamstrup nezahrnuje školení. Tuto službu společnost poskytuje na 

vyžádání. 
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Tabulka 3.6 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by pro obec Kateřinice 

od společnosti Kamstrup – provozní náklady 

  Položka Počet 

Měsíční 

jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Hostingové služby včetně 

servisní a technické 

podpory* 

1 3 570 3 570 

Water Intelligence - 

modul pro správu odečtů 
1 3 860 3 860 

Water Incidents - 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 10 140 

*Hostingové služby jsou mandatorní na 5 let 

Celkové náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Kateřinice jsou stejné 10 140 Kč bez DPH / měsíc, nezahrnují však pravidelné výjezdy 

odečtového pracovníka (uvedeny v tabulce 3.8). 

3.1.4 Personální, materiálové a finančí nároky 

Personální nároky 

Největší personální nárok je na odstranění starých a osazení nových fakturačních vodoměrů 

vhodných pro dálkový přenos, což bude trvat cca měsíc. 

Zastupitelstvo obce určí pověřeného pracovníka, který bude odborně vyškolen pro správu 

odečtového systému. V případě použití metody drive-by bude ještě vyškolen pro správné 

odečítání dat. Personální nároky jsou také ovlivněny četností pravidelných 

procházek / projížděk (jednou za týden, měsíc, atd.). V závislosti na společnosti poskytující 

technologii pro dálkové odečty může být školení v základní nabídce, nebo poskytnuto 

na vyžádání. 

Materiálové nároky 

Výrazné nároky na materiál tvoří nákup nových vodoměrů včetně zařízení pro dálkový přenos 

dat (zahrnuty v řešení daných společností). Také musí být přístupný počítač s internetovým 

připojením z důvodu správy dálkových odečtů v daném softwaru / webové aplikaci. Pokud se 

správce vodovodu rozhodne nevyužívat hostingové služby, je nutno zajistit vlastní server 

a IT pracovníka. Tato varianta se zde ale nepředpokládá. 

V případě metody drive-by je třeba zajistit osobní automobil, který bude pravidelně vyjíždět 

na objížďku určenou ke sběru dat. V případě využití metody walk-by odpadá tato nutnost 

osobního automobilu. 
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Finanční nároky 

Finanční nároky nezahrnuté v nabídkách řešení 

Tabulka 3.7 - Finanční nároky na zavedení technologie (nezahrnuté v nabídkách řešení 

dálkových odečtů) dálkových odečtů v obci Kateřinice 

  Položka Počet [ks] Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Výměna vodoměrů 260 100 000 

Školení pracovníka - 2 dny - 2 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 102 000 

Finanční nároky na zavedení technologie (nezahrnuté v nabídkách řešení dálkových odečtů) 

jsou zhruba 102 000 Kč bez DPH. Cena za výměnu vodoměrů je pouze přibližná, protože je 

z velké části ovlivněna specifickými podmínkami instalace (rozmezí cca 

300 – 1 500 Kč / vodoměr). 

Tabulka 3.8 - Finanční nároky na provozování technologie dálkových odečtů 

v obci Kateřinice metodou drive-by 

  Položka Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Pracovník 4 000 

Pohonné hmoty + vozidlo 1 000 

Celková měsíční cena bez DPH 5 000 

Pozn: Celková měsíční cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

Finanční nároky na provozování technologie drive-by (nezahrnuté v nabídkách řešení 

dálkových odečtů) jsou zhruba 5 000 Kč bez DPH. V případě využití metody walk-by 

je měsíční cena cca 4000 Kč bez DPH. Pro účely této práce je uvažován odečet dat 1x za 

týden v trvání jedné pracovní směny. 

Finanční nároky na implementace technologie smart meteringu jsou pouze orientační 

a ve skutečnosti se můžou lišit. 

Celkové finanční nároky 

Tabulka 3.9 - Celkové finanční nároky pro obec Kateřinice při využití různých způsobů řešení 

Řešení dle 

společnosti 
Způsob odečtu 

Investiční 

náklady [Kč] 

Měsíční provozní 

náklady [Kč] 

IoT.water Odečtový systém 1 362 900 22 700 

Kamstrup 
Odečtový systém 980 070 15 140 

Drive-by (walk-by) 909 200 15 140 (14 140)* 

*Cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

Zdroj: [78]    

Z tabulky výše je patrné, že v případě využití touto technologií pouze samostatnou obcí 

je výhodnější použití řešení společnosti Kamstrup. Výhoda tohoto řešení ale postupně zaniká 
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v případě nasazení ve větším měřítku (např. řešení pro celou vodárnu), kde se prakticky spíše 

uplatní řešení odečtového systému společnosti IoT.water. Znatelný cenový rozdíl je i díky 

návrhu osazení nových vodoměrů (např. z tabulky 3.1). U řešení společnosti IoT.water 

lze použít technologie na velké množství stávajících vodoměrů, kdežto řešení společnosti 

Kamstrup vyžaduje osazení vlastních vodoměrů. 

3.1.5 Náročnost implementace technologie a provozu  

Náročnost implementace technologie 

Zavedení technologie smart meteringu do obecního vodovodu není složité. Výměnu 

vodoměrů lze naplánovat tak, aby vyhovovala přirozené odměně stávajících vodoměrů. 

Konfigurace nových vodoměrů vhodných pro dálkové odečty není nutná, vodoměry 

jsou dodávány už nakonfigurované dle zadání případné objednávky.   

Pokud jde o vodoměry, které k přenosu potřebují externí snímač a vysílač, tak samotná 

instalace zařízení závisí na přístupnosti vodoměru (stísněná nebo nebezpečná šachta, apod.). 

Ke zprovoznění zařízení je potřeba fyzická instalace komponentů i procesní instalace 

v mobilní aplikaci v chytrém telefonu (u společnosti IoT.water pomocí SMG Mobile – hlavně 

kvůli fotodokumentaci, začlenění odběrného místa do ZIS a pro nastavení počtu zpráva 

úvodních alarmů). Důležité je také umístění vysílače co nejvýše (někdy je nutné zkusit více 

míst). Lze tak za den osadit až 20 zařízení schopných provozu.  

Vodoměry se zabudovaným modulem pro dálkový odečet taktéž není nutno dodatečně 

konfigurovat. Vodoměry Kamstrup se zprovozní samy po protečení prvního litru 

a následně je aktivní i dálková komunikace.  

Provozovatel se může setkat s neochotou odběratelů při implementaci této technologie. 

Proto je nutné nepodcenit informovanost obyvatelstva o nesporných výhodách tohoto řešení 

monitoringu spotřeby pitné vody. 

Provozní náročnost  

Pro správu odečtového softwaru postačí základní počítačová gramotnost, tedy znalost 

prostředí Windows. V závislosti na společnosti poskytující technologii pro dálkové odečty 

může být školení v základní nabídce, nebo poskytnuto na vyžádání. 

3.1.6 Přímé a nepřímé benefity a aditivní služby vodárenských 

společností 

Mezi přímé benefity této technologie lze zařadit například: 

 eliminaci manuálních odečtů, 

 lepší monitoring distribuční sítě, 

 ochranu proti zbytečným ztrátám vody. 

Nepřímými výhodami tohoto řešení jsou například: 

 možnost nastavení dynamických tarifů za vodné dle aktuální zásoby vody, 
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 další využití dat pro hydraulické modelování, 

 menší výdaj odběratele za spotřebu vody. 

Aditivní služby vodárenských společností pro zákazníky jsou například: 

 přehled aktuální spotřeby včetně současné ceny vodného, 

 alarmové hlášení v případě neobvyklých jevů. 

3.1.7 Doporučení a závěr 

V obci Kateřinice se jeví jako vhodné řešení technologie založená na komunikaci M-Bus 

(např. od společnosti Kamstrup), nebo komunikace přes síť LoRa. Nejlepší způsob, 

jak to zjistit, je otestovat několik zařízení přímo v místě. V řešení společnosti IoT.water 

je možné změřit kvalitu signálu již během instalace odečtové technologie pomocí mobilní 

aplikace SMG Mobile. Tato společnost také jako jeden z hlavních dodavatelů řešení 

využívající především LPWAN technologie (LoRa, Sigfox a nově také NB-IoT) dokáže 

smluvně garantovat kvalitu pokrytí. To je primárně dáno samotnou technologií, kde je možné 

dynamicky využít přenosové technologie podle typu odběrného místa (data budou poslány 

po té IoT síti, která má momentálně dostačující pokrytí). Další informace o řešení společnosti 

IoT.water jsou uvedeny v kapitole 2.9.1. 

Druhou možností je řešení pomocí drive-by / walk-by. Tato varianta je vhodná, pokud nejsou 

kladeny vysoké nároky na četnost dat a je snaha o nízké počáteční investice. Je třeba počítat 

ale s nižší aktualizací dat. Pro tuto metodu lze využít technologie společnosti Kamstrup. 

Detailní informace k danému řešení je uvedeno v kapitole 2.9.2. 

3.2 OBEC HRÁDEK 

Obec Hrádek se nachází na Šumavě asi 4 km severozápadně od města Sušice v Plzeňském 

kraji v okrese Klatovy. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Sušice. Nadmořská 

výška obce se pohybuje od 490 m.n.m. do 680 m.n.m. Obec leží v údolí a její okolí je tvořeno 

převážně lesy a loukami. V roce 2014 zde žilo 761 obyvatel. [89] 

3.2.1 Popis stávajícího systému 

Obec je zásobována pitnou vodou třemi různými způsoby, a to pomocí soustavy dvou 

kopaných studní, ze dvou hydrologických vrtů a z prameniště. Voda ze zdrojů směřuje 

do vodojemu a odtud po úpravě do distribuční sítě. 

Celý systém zásobování pitnou vodou vlastní a provozuje obec Hrádek. [89] 

3.2.2 Specifikace systému a omezující podmínky 

V roce 2015 byl počet odběrných míst (vodovodních přípojek a fakturačních vodoměrů) 203. 

V případové studii uvažuji osazení nových vodoměrů vhodných pro dálkový přenos dat. 

Omezující podmínka obce může být různá morfologie terénu a slabší signál u některých 

technologií. Výhodou je lepší průchodnost signálu kvůli nízké zástavbě. 
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3.2.3 Doporučená technologie 

Odečtový systém 

Stejně jako u předchozí obce se z dostupných IoT sítí zdá nejvýhodnější LoRa.  

Sigfox zde má také obdobné pokrytí jako u Kateřinic, a to pouze „průměrné“ (vně 

i vevnitř budov). [85] 

Nevýhody nasazení technologií NB-IoT, FlexNet, Temetra nebo přenos po frekvenci 

169 MHz jsou stejné jako u obce Kateřinice (kapitola 3.1.3). Nejlepší způsob, jak zjistit 

dostupnost IoT sítí je praktické nasazení několika vodoměrů vhodných pro dálkový přenos 

a tento přenos otestovat. 

Druhou možností odečtového systému je řešení pomocí koncentrátoru a opakovačů. 

Cenová nabídka společnosti IoT.water pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 

 doplňkových služeb, 

 pronájmu licencí a provozu softwaru, 

 podpory a provozu připojených zařízení. 

Tabulka 3.10 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Hrádek 

od společnosti IoT.water – investiční náklady 

  Položka Počet [ks] 
Jednotková 

cena [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Itron Aquadis+* 203 1 100 223 300 

Zařízení 

Odečtová hlava se snímačem 203 3 500 710 500  

Mobilní odečtový přijímač 

(MOP) 
1 14 900 14 900 

Doplňkové 

služby 

Úvodní zaškolení komplexního 

řešení IoT.water 

(2 školitelé / 2 dny) 

1 28 000 28 000 

Příprava prostředí SMG Serveru 1 22 000 22 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 998 700 

*Jde o příklad vodoměru, technologie je kompatibilní s vodoměry Itron, Sensus a Elster. 

Zdroj: [78] 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water 

v obci Hrádek jsou 998 700 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační, 

při zakoupení většího počtu zařízení je možná množstevní sleva. Ceny neobsahují instalaci 

odečtových hlav. 
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Tabulka 3.11 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Hrádek 

od společnosti IoT.water - provozní náklady 

  Položka Počet [ks] 

Měsíční 

jednotková 

cena [Kč] 

Měsíční 

cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí            

a provoz 

Licence pro Základní software 1 zdarma zdarma 

Modul Vzdálené odečty 203 15 3 045 

Podpora a helpdesk (včetně 

integračního rozhraní) 
101 - 500 6 000 6 000 

Provoz SMG Serveru 101 – 500 5 000 5 000 

Podpora              

a provoz 

Provoz připojených zařízení – 

základní režim 
203 30 6 090 

Celková měsíční cena bez DPH 20 135 

Celkové náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water 

v obci Hrádek jsou 20 135 Kč bez DPH / měsíc. Cena se liší v případě využití  

dodatečných modulů. Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační a není v nich zahrnuta 

práce pracovníků vodárenské společnosti. 

Cenová nabídka společnosti Kamstrup pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 

 odečtového systému READy, 

 pronájmu licencí a provoz softwaru. 

Tabulka 3.12 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Hrádek 

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 203 2 530 513 590 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
10 790 8 019 

READy Concentrator 1 59 300 59 300 

Opakovač 2 2 650 5 300 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH 715 709 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Hrádek jsou 715 709 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační 

(pravděpodobně by došlo k množstevní slevě při koupi zařízení). Cenová nabídka společnosti 

Kamstrup nezahrnuje školení. Tuto službu společnost poskytuje na vyžádání. 
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Tabulka 3.13 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Hrádek 

od společnosti Kamstrup - provozní náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Měsíční 

jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Hostingové služby včetně 

servisní a technické 

podpory* 

1 3 570 3 570 

Water Intelligence - 

modul pro správu odečtů 
1 3 860 3 860 

Water Incidents - 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 10 140 

*Hostingové služby jsou mandatorní na 5 let 

Náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup v obci 

Hrádek jsou 10 140 Kč bez DPH/ měsíc. V nákladech není uvedena cena za tarif pro přenos 

dat a případný servis zařízení (např. koncentrátorů). Ceny zařízení a služeb jsou pouze 

orientační a není v nich zahrnuta práce pracovníků vodárenské společnosti. 

Dálkové odečty metodou drive-by / walk-by 

Tato metoda je výhodnější z hlediska počátečních nákladů na vybavení, z dlouhodobého 

pohledu je ale náročnější na provozování než metoda odečtového systému. Nevýhoda metody 

spočívá také v aktuálnosti dat, zejména v případě poruchy. Ta bude zjištěna až s dalším 

odečítáním dat. 

Tento způsob je vhodný v místech, kde je slabý signál IoT sítí, čímž Hrádek může být (ale 

nemusí).  

Technologie Temetra i FlexNet může být také alternativou. 

Pro příklad je uvedena pouze cenová nabídka společnosti Kamstrup, protože společnost 

IoT.water se zaměřuje pouze na odečtový systém a metodu walk-by / drive-by využívá pouze 

v havarijních či extrémních případech, kdy nelze využívat LPWAN technologie (1 – 2 % 

případů). Pro takové situace má zařízení paměť na cca dvouměsíční data, které tak mohou být 

odečteny pomocí walk-by / drive-by. 
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Tabulka 3.14 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by / walk-by pro obec Hrádek 

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 203 2 530 513 590 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
10 800 8 120 

Převodník READy 1 9 500 9 500 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH     660 710 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup v obci 

Hrádek jsou 660 710 Kč bez DPH. Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační 

(pravděpodobně by došlo k množstevní slevě při koupi zařízení) a není v nich zahrnuta práce 

pracovníků vodárenské společnosti. Cenová nabídka společnosti Kamstrup nezahrnuje 

školení. Tuto službu společnost poskytuje na vyžádání. 

Tabulka 3.15 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by pro obec Hrádek 

od společnosti Kamstrup – provozní náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Měsíční 

jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Hostingové služby včetně 

servisní a technické 

podpory* 

1 3 570 3 570 

Water Intelligence - 

modul pro správu odečtů 
1 3 860 3 860 

Water Incidents - 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 10 140 

*Hostingové služby jsou mandatorní na 5 let 

Celkové náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Hrádek jsou 10 140 Kč bez DPH / měsíc, nezahrnují však pravidelné výjezdy 

odečtového pracovníka (uvedeny v tabulce 3.17). 

3.2.4 Personální, materiálové a finanční nároky 

Personální nároky 

Personální nároky jsou uvedeny v kapitole 3.1.4. 

Materiálové nároky 

Materiálové nároky jsou uvedeny v kapitole 3.1.4. 
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Finanční nároky 

Finanční nároky nezahrnuté v nabídkách řešení 

Tabulka 3.16 - Finanční nároky na zavedení technologie dálkových odečtů v obci Hrádek 

  Položka Počet [ks] Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Výměna vodoměrů 203 80 000 

Školení pracovníka - 2 dny - 2 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 82 000 

Finanční nároky na zavedení technologie (nezahrnuté v nabídkách řešení dálkových odečtů) 

jsou zhruba 82 000 Kč bez DPH. Cena za výměnu vodoměrů je pouze přibližná, protože je z 

velké části ovlivněna specifickými podmínkami instalace (rozmezí cca 

300 – 1 500 Kč / vodoměr). 

Tabulka 3.17 - Finanční nároky na provozování technologie dálkových odečtů v obci Hrádek 

metodou drive-by  

  Položka Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Pracovník 3 500 

Pohonné hmoty + vozidlo 750 

Celková měsíční cena bez DPH 4 250 

Pozn: Celková měsíční cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

Finanční nároky na provozování technologie drive-by (nezahrnuté v nabídkách řešení 

dálkových odečtů) jsou zhruba 4 250 Kč bez DPH. V případě využití metody walk-by je 

měsíční cena cca 3 500 Kč bez DPH. Pro účely této práce je uvažován odečet dat 1x za týden 

v trvání jedné pracovní směny. 

Finanční nároky na implementace technologie smart meteringu jsou pouze orientační a můžou 

se lišit. 

Celkové finanční nároky 

Tabulka 3.18 - Celkové finanční nároky pro obec Hrádek při využití různých způsobů řešení 

Řešení dle 

společnosti 
Způsob odečtu 

Investiční 

náklady [Kč] 

Měsíční provozní 

náklady [Kč] 

IoT.water Odečtový systém 1 078 700 20 135 

Kamstrup 
Odečtový systém 795 709 14 390 

Drive-by (walk-by) 740 710 14 390 (13 640)* 

*Cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

     Zdroj: [78]     

Z tabulky výše je patrné, že v případě využití touto technologií pouze samostatnou obcí 

je výhodnější použití řešení společnosti Kamstrup. Výhoda tohoto řešení ale postupně zaniká 

v případě nasazení ve větším měřítku (např. řešení pro celou vodárnu), kde se prakticky spíše 
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uplatní řešení odečtového systému společnosti IoT.water. Znatelný cenový rozdíl je i díky 

návrhu osazení nových vodoměrů (např. z tabulky 3.10). U řešení spol. IoT.water lze použít 

technologie na velké množství stávajících vodoměrů, kdežto řešení spol. Kamstrup vyžaduje 

osazení vlastních vodoměrů. 

3.2.5 Náročnost implementace technologie a provozu  

Náročnost implementace technologie 

Náročnost implementace technologie uvedena v kapitole 3.1.5. 

Provozní náročnost  

Provozní náročnost technologie je uvedena v kapitole 3.1.5. 

3.2.6 Přímé a nepřímé benefity a aditivní služby vodárenských 

společností 

Přímé a nepřímé benefity technologie včetně aditivních služeb vodárenských společností jsou 

uvedeny v kapitole 3.1.6 

3.2.7 Doporučení a závěr 

V obci Hrádek se také jeví jako vhodné řešení technologie založená na komunikaci M-Bus 

(např. od společnosti Kamstrup), nebo komunikace přes síť LoRa. Nejlepší způsob, 

jak to zjistit, je otestovat několik zařízení přímo v místě. V řešení společnosti IoT.water 

je možné změřit kvalitu signálu již během instalace odečtové technologie pomocí mobilní 

aplikace SMG Mobile. Tato společnost také jako jeden z hlavních dodavatelů řešení 

využívající především LPWAN technologie (LoRa, Sigfox a nově také NB-IoT) dokáže 

smluvně garantovat kvalitu pokrytí. To je primárně dáno samotnou technologií, kde je možné 

dynamicky využít přenosové technologie podle typu odběrného místa (data budou poslány 

po té IoT síti, která má momentálně dostačující pokrytí). Další informace o řešení společnosti 

IoT.water jsou uvedeny v kapitole 2.9.1. 

Druhou možností je řešení pomocí drive-by / walk-by. Tato varianta je vhodná, pokud nejsou 

kladeny vysoké nároky na četnost dat a je snaha o nízké počáteční investice. Je třeba počítat 

ale s nižší aktualizací dat. Pro tuto metodu lze využít technologie společnosti Kamstrup. 

Detailní informace k danému řešení je uvedeno v kapitole 2.9.2. 

3.3 OBEC BŘEZNICE 

Obec Březnice se nachází na východní Moravě ve Zlínském kraji a leží cca 4 km od krajského 

města Zlín. Katastrální území obce je tvořeno asi z poloviny loukami (hlavně z jižní strany), 

částečně zástavbou a lesy. Obec se nachází v údolí. Nadmořská výška intravilánu obce 

se pohybuje od 270 m.n.m. až po cca 350 m.n.m. Zástavba obce je převážně nízká. 

V roce 2018 v obci žilo 1304 obyvatel. [90] [91] 
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3.3.1 Popis stávajícího systému 

Pitná voda do obce přitéká rozvodným řadem z úpravny vody (ÚV) Tlumačov. Jímání vody 

do této ÚV probíhá ze studní a hydrogeologických vrtů v oblasti Tlumačovského lesa 

a Kvasice – Štěrkoviště, vzdálených cca 16 km vzdušnou čarou. [92] 

Březnice je zásobována vodou ze zásobovací sítě společnosti Moravská Vodárenská, a.s. 

v okrese Zlín (je tedy provozovatel). Vlastník vodovodu v obci je společnost Vodovody 

a kanalizace Zlín, a.s. O správnou funkci vodovodu v obci se stará pracovník společnosti 

Moravská Vodárenská. 

3.3.2 Specifikace systému a omezující podmínky 

V obci je napojeno na vodovodní systém celkem 266 odběrných míst s fakturačním 

vodoměrem. Vzhledem k faktu, že obec spadá pod větší zásobovací celek, tak je třeba 

respektovat standardy společnosti Moravská Vodárenská, a.s. Tato společnost má v obci 

Březnice nejčastěji nasazeny vodoměry Sensus 420, tak je uvažováno osazení nových 

vodoměrů stejné značky.  

Omezující podmínkou obce může být různá morfologie terénu a slabší signál u některých 

technologií. Výhodou je lepší průchodnost signálu kvůli nízké zástavbě. 

3.3.3 Doporučená technologie 

Odečtový systém 

Stejně jako u předchozích obcí se jeví jako vhodná LPWAN technologie LoRa. 

V předchozích lokalitách bylo pokrytí sítě Sigfox „průměrné“, v obci Březnice je dokonce 

uvedeno „pravděpodobně bez pokrytí“ (vně i vevnitř budov). [85] 

Nevýhody nasazení technologií NB-IoT, FlexNet, Temetra nebo přenos po frekvenci 

169 MHz jsou stejné jako u obce Kateřinice a Hrádek (kapitola 3.1.3). Technologie Temetra 

se navíc nehodí kvůli využívání vodoměrů Sensus, stejně tak není vhodné řešení pomocí 

koncentrátoru a opakovačů. 

Nejlepší způsob, jak zjistit dostupnost IoT sítí je praktické nasazení několika vodoměrů 

vhodných pro dálkový přenos a tento přenos otestovat. 

Cenová nabídka společnosti IoT.water pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 

 doplňkových služeb, 

 pronájmu licencí a provozu softwaru, 

 podpory a provozu připojených zařízení. 
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Tabulka 3.19 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Březnice  

od společnosti IoT.water – investiční náklady 

  Položka Počet [ks] 
Jednotková 

cena [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Sensus 420 266 1 000 266 000 

Zařízení 

Odečtová hlava se snímačem 266 3 500 931 000 

Mobilní odečtový přijímač 

(MOP) 
1 14 900 14 900 

Doplňkové 

služby 

Úvodní zaškolení komplexního 

řešení IoT.water                           

(2 školitelé / 2 dny) 

1 28 000 28 000 

Příprava prostředí SMG Serveru 1 22 000 22 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 1 261 900 

Zdroj: [78] 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water 

v obci Březnice jsou 1 261 900 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační, při 

zakoupení většího počtu zařízení je možná množstevní sleva. Ceny neobsahují instalaci 

odečtových hlav. 

Tabulka 3.20 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Březnice 

od společnosti IoT.water - provozní náklady 

  Položka Počet [ks] 

Měsíční 

jednotková 

cena [Kč] 

Měsíční cena 

celkem [Kč] 

Pronájem 

licencí             

a provoz 

Licence pro Základní software 1 zdarma zdarma 

Modul Vzdálené odečty 266 15 3 990 

Podpora a helpdesk (včetně 

integračního rozhraní) 
101 - 500 6 000 6 000 

Provoz SMG Serveru 101 - 500 5 000 5 000 

Podpora              

a provoz 

Provoz připojených zařízení – 

základní režim 
266 30 7 980 

Celková měsíční cena bez DPH 22 970 

Náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti IoT.water v obci 

Březnice jsou 22 970 Kč bez DPH / měsíc. Cena se liší v případě využití dodatečných 

modulů. Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační a není v nich zahrnuta práce pracovníků 

vodárenské společnosti. 

Cenová nabídka společnosti Kamstrup pro odečtový systém 

Konkrétní cenová kalkulace je uvedena v následujících tabulkách a skládá se z: 

 nových vodoměrů, 

 zařízení k dálkovému odečtu dat, 
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 odečtového systému READy, 

 pronájmu licencí a provozu softwaru. 

Tabulka 3.21 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Březnici 

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 266 2 530 672 980 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
13 790 10 507 

READy Concentrator 1 59 300 59 300 

Opakovač 8 2 650 21 200 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH 893 487 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Březnice jsou 893 487 Kč bez DPH. Investiční náklady jsou pouze orientační 

(pravděpodobně by došlo k množstevní slevě při koupi zařízení). Cenová nabídka společnosti 

Kamstrup nezahrnuje školení. Tuto službu společnost poskytuje na vyžádání. 

Tabulka 3.22 - Cenová nabídka pro odečtový systém pro obec Březnici 

od společnosti Kamstrup - provozní náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Měsíční jednotková 

cena [Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí a 

provoz 

Water Intelligence - 

modul pro správu 

odečtů 

1 3 860 3 860 

Water Incidents – 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 6 570 

Náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup v obci 

Březnice jsou 6 570 Kč bez DPH/ měsíc. V nákladech není uvedena cena za tarif pro přenos 

dat a případný servis zařízení (např. koncentrátorů). Ceny zařízení a služeb jsou pouze 

orientační a není v nich zahrnuta práce pracovníků vodárenské společnosti. 

Dálkové odečty metodou drive-by 

Tato metoda je výhodnější z hlediska počátečních nákladů na vybavení, z dlouhodobého 

pohledu je ale náročnější na provozování než metoda odečtového systému. Nevýhoda metody 

spočívá také v aktuálnosti dat, zejména v případě poruchy. Ta bude zjištěna až s dalším 

odečítáním dat. Tento způsob je vhodný v místech, kde je slabý signál IoT sítí, čímž Březnice 

může být (ale nemusí).  
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Technologie FlexNet může být také alternativou. Temetra se pro obec Březnice nehodí, 

protože ji využívá pouze společnost Itron. 

Pro příklad je uvedena pouze cenová nabídka společnosti Kamstrup, protože společnost 

IoT.water se zaměřuje pouze na odečtový systém a metodu walk-by / drive-by využívá pouze 

v havarijních či extrémních případech, kdy nelze využívat LPWAN technologie (1 – 2 % 

případů). Pro takové situace má zařízení paměť na cca dvouměsíční data, které tak mohou být 

odečteny pomocí walk-by / drive-by. 

Tabulka 3.23 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by / walk-by pro obec Březnice  

od společnosti Kamstrup – investiční náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Vodoměry Vodoměr Multical 21 203 2 530 672 980 

Zařízení 

Externí příložná anténa 

(cca 5% případů) 
13 800 10 640 

Převodník READy 1 9 500 9 500 

Odečtový 

systém READy 
Investice do SW 1 129 500 129 500 

Celková jednorázová cena bez DPH     822 620 

Celkové náklady na zavedení technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Březnice jsou 822 620 Kč bez DPH. Při zakoupení většího počtu zařízení je možná 

množstevní sleva. 

Ceny zařízení a služeb jsou pouze orientační (pravděpodobně by došlo k množstevní slevě 

při koupi zařízení) a není v nich zahrnuta práce pracovníků vodárenské společnosti. Cenová 

nabídka společnosti Kamstrup nezahrnuje školení. Tuto službu společnost poskytuje 

na vyžádání. 

Tabulka 3.24 - Cenová nabídka pro odečty metodou drive-by pro obec Březnice 

od společnosti Kamstrup – provozní náklady 

  Položka 
Počet 

[ks] 

Měsíční jednotková 

cena [Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

Pronájem 

licencí              

a provoz 

Water Intelligence - 

modul pro správu 

odečtů 

1 3 860 3 860 

Water Incidents - 

monitoring 
1 2 710 2 710 

Celková měsíční cena bez DPH 6 570 

Celkové náklady na provozování technologie dálkových odečtů od společnosti Kamstrup 

v obci Březnice jsou 6 570 Kč bez DPH / měsíc, nezahrnují však pravidelné výjezdy 

odečtového pracovníka (uvedeny v tabulce 3.26). 
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3.3.4 Personální, materiálové a finanční nároky 

Personální nároky 

Největší personální nárok je na odstranění starých a osazení nových fakturačních vodoměrů 

vhodných pro dálkový přenos, což bude trvat cca měsíc. 

Pracovník vodárenské společnosti musí být odborně vyškolen pro správu odečtového 

systému. V případě použití metody drive-by budou ještě vyškoleni pro správné odečítání dat. 

Personální nároky jsou také ovlivněny četností pravidelných procházek / projížděk 

(jednou za týden / měsíc). V závislosti na společnosti poskytující technologii pro dálkové 

odečty může být školení v základní nabídce, nebo poskytnuto na vyžádání.  

Materiálové nároky 

Největší materiálový nárok tvoří nákup nových vodoměrů včetně zařízení pro dálkový přenos 

dat (zahrnuty v řešení daných společností). Ve velké vodárenské společnosti je počítač 

pro správu odečtených dat samozřejmostí, stejně tak IT pracovník / pracovníci 

a tzv. serverovna. Z toho důvodu s velkou pravděpodobností nedojde k využívání 

hostingových služeb (pouze u řešení společnosti Kamstrup, společnosti IoT.water tyto služby 

poskytuje i v základní nabídce). 

V případě metody drive-by je třeba využívat osobní automobil vodárenské společnosti, 

který bude pravidelně vyjíždět na objížďku určenou ke sběru dat. V případě využití metody 

walk-by odpadá tato nutnost osobního automobilu. 

Finanční nároky 

Finanční nároky nezahrnuté v nabídkách řešení 

Tabulka 3.25 - Finanční nároky na zavedení technologie (nezahrnuté v nabídkách řešení 

dálkových odečtů) dálkových odečtů v obci Březnice 

  Položka Počet [ks] Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Výměna vodoměrů 266 105 000 

Školení pracovníka - 2 dny - 2 000 

Celková jednorázová cena bez DPH 107 000 

Finanční nároky na zavedení technologie (nezahrnuté v nabídkách řešení dálkových odečtů) 

jsou zhruba 107 000 Kč bez DPH. Cena za výměnu vodoměrů je pouze přibližná, protože 

je z velké části ovlivněna specifickými podmínkami instalace (rozmezí cca 

300 – 1 500 Kč / vodoměr). 
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Tabulka 3.26 - Finanční nároky na provozování technologie dálkových odečtů 

v obci Březnice metodou drive-by 

  Položka Cena celkem [Kč] 

Finanční 

nároky 

Pracovník 4 000 

Pohonné hmoty + vozidlo 1 000 

Celková měsíční cena bez DPH 5 000 

Pozn: Celková měsíční cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

Finanční nároky na provozování technologie drive-by (nezahrnuté v nabídkách řešení 

dálkových odečtů) jsou zhruba 5 000 Kč bez DPH. V případě využití metody walk-by 

je měsíční cena cca 4000 Kč bez DPH. Pro účely této práce je uvažován odečet dat 1x za 

týden v trvání jedné pracovní směny. 

Finanční nároky na implementace technologie smart metering jsou pouze orientační 

a ve skutečnosti se můžou lišit. 

Celkové finanční nároky 

Tabulka 3.27 - Celkové finanční nároky pro obec Březnice při využití různých způsobů řešení 

Řešení dle 

společnosti 
Způsob odečtu 

Investiční 

náklady [Kč] 

Měsíční provozní 

náklady [Kč] 

IoT.water Odečtový systém 1 368 900 22 970 

Kamstrup 
Odečtový systém 1 000 487 11 570 

Drive-by (walk-by) 929 620 11 570 (10 570)* 

*Cena je uvedena při odečítání 1x týdně. 

Z tabulky výše je patrné, že v případě využití touto technologií pouze samostatnou obcí 

je výhodnější použití řešení společnosti Kamstrup. Výhoda tohoto řešení ale postupně zaniká 

v případě nasazení ve větším měřítku (např. řešení pro celou vodárnu), kde se prakticky spíše 

uplatní řešení odečtového systému společnosti IoT.water. Znatelný cenový rozdíl je i díky 

návrhu osazení nových vodoměrů (např. z tabulky 3.19). U řešení spol. IoT.water lze použít 

technologie na velké množství stávajících vodoměrů, kdežto řešení spol. Kamstrup vyžaduje 

osazení vlastních vodoměrů.  

3.3.5 Náročnost implementace technologie a provozu 

Náročnost implementace technologie 

Náročnost implementace technologie uvedena v kapitole 3.1.5. 

Provozní náročnost 

Provozní náročnost technologie je uvedena v kapitole 3.1.5. 
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3.3.6 Přímé a nepřímé benefity a aditivní služby vodárenských 

společností 

Přímé a nepřímé benefity technologie včetně aditivních služeb vodárenských společností jsou 

uvedeny v kapitole 3.1.6 

3.3.7 Doporučení a závěr 

V obci Březnice se také jeví jako vhodné řešení technologie založená na komunikaci M-Bus 

(např. od společnosti Kamstrup), nebo komunikace přes síť LoRa. Nejlepší způsob, 

jak to zjistit, je otestovat několik zařízení přímo v místě. V řešení společnosti IoT.water 

je možné změřit kvalitu signálu již během instalace odečtové technologie pomocí mobilní 

aplikace SMG Mobile. Tato společnost také jako jeden z hlavních dodavatelů řešení 

využívající především LPWAN technologie (LoRa, Sigfox a nově také NB-IoT) dokáže 

smluvně garantovat kvalitu pokrytí. To je primárně dáno samotnou technologií, kde je možné 

dynamicky využít přenosové technologie podle typu odběrného místa (data budou poslány 

po té IoT síti, která má momentálně dostačující pokrytí). Další informace o řešení společnosti 

IoT.water jsou uvedeny v kapitole 2.9.1. 

Druhou možností je řešení pomocí drive-by / walk-by. Tato varianta je vhodná, pokud nejsou 

kladeny vysoké nároky na četnost dat a je snaha o nízké počáteční investice. Je třeba počítat 

ale s nižší aktualizací dat. Pro tuto metodu lze využít technologie společnosti Kamstrup. 

Detailní informace k danému řešení je uvedeno v kapitole 2.9.2. 

V kapitole 2.2. je uveden jako jeden z příkladů využití technologie smart meteringu 

ve vodárenství pilotní projekt společnosti Moravská Vodárenská, a.s. Pro účely pilotního 

projektu byla využita zařízení společnosti IoT.water. Pokud společnost vyhodnotí projekt 

pozitivně, tak je větší pravděpodobnost nasazení technologie této společnosti (např. pro účely 

pilotního projektu) i v obci Březnice. 
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4  DALŠÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNOLOGIE SMART 

METERING - VÝZVY, MOŽNOSTI A OMEZENÍ 

Je zřejmé, že při pravidelném dálkovém odečtu dat z vodoměrů vzniká obrovské množství 

dat. Vodárenské společnosti tak mají k dispozici spoustu informací o konkrétních odběrných 

místech, spotřebištích nebo celých zásobovaných celků. Tato cenná data lze dále využívat 

různými způsoby, které jsou uvedeny dále. Dálkový přenos dat a jejich další využití nesmí 

porušovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

4.1 VČASNÉ INFORMACE O NEOBVYKLÝCH STAVECH 

Jednou z hlavních výhod chytrých vodoměrů je skutečnost, že v případě určité neobvyklé 

události upozorní buď zákazníka, nebo vodárenskou společnost, v závislosti na konkrétním 

případu. 

Upozornění mohou být zaslána v případě: 

 nulové spotřeby pitné vody, 

 nižší nebo vyšší spotřeby, než je očekávaná (nastavitelná hodnota), 

 ztráty signálu IoT sítí, 

 nestabilní signál IoT sítí (pokud dorazí méně než určené procento zpráv), 

 nízké teploty v okolí vodoměru (například v zimě), 

 zpětného toku, 

 dosluhujícího vodoměru (zatopení či odejmutí snímače, poškození zařízení/kabeláže), 

 vybité či brzy vybité baterie, 

 havárie. [47] 

Některé společnosti nabízející technologii pro dálkový přenos dat nabízí využití služby 

v oblasti hlídání aktivity v odběrném místě. Tuto službu například uplatní vodárenská 

společnost pro jejich zákazníky, kteří chtějí sledovat aktivitu rodičů (seniorů). V případě 

nulové spotřeby ve zvoleném čase je poslána SMS / e-mail pověřené osobě.  

V otázce aktuálnosti naměřených dat (a tedy i upozornění) hraje velkou roli, zda jsou pro 

odečty využívány LPWAN technologie, nebo metoda drive-by / walk-by. V prvním případě 

jsou k dispozici opravdu aktuální data (hodinově, denně, apod.), kdežto ve druhém případě 

jsou data aktualizována až při dalším odečítacím dni. Interval odečtů tak může být i měsíční, 

což je ale stále výhodnější než pravidelné manuální odečty. 

4.2 VSTUPY DO SIMULAČNÍCH MODELŮ 

Pomocí simulačních modelů jsme schopni kvalitně simulovat hydraulické chování 

vodovodního systému. Vodárenské společnosti obvykle považují tyto modely za součást 

hlavních plánovacích procesů. Získaná data lze využít pro přesnější vstupy do modelů.  

Zásadní je velmi přesný odhad potřeby vody pro odběratele na základě jeho naměřené 

spotřeby. Tento vstup je obvykle založen pouze na manuálních odečtech. Správný odhad 

spotřeby vody má klíčový význam na výsledky simulace v hydraulických modelech. [93] 
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Vodárenské společnosti jsou také schopny provádět kvalitnější analýzy ztráty vody, nebo mají 

lepší informace o době zdržení vody v systému. 

4.3 DYNAMICKÉ TARIFY ZA VODNÉ 

Získaná data lze také využít pro pružné sazby za vodné. Tento způsob využití se nejspíše 

uplatní v letních měsících, když je suché období s nedostatkem dešťových srážek. 

Spotřebitelé, kteří i přes omezení užívají nadbytek vody (např. napouštění bazénů, pravidelné 

zalévání) mohou v takovém případě dostat dražší tarif než ti, kteří s vodou šetří. [17] 

V praxi to pak může fungovat tak, že každý vodoměr bude mít stanovený limit spotřeby vody 

(např. denní) a při jeho překročení bude účtovaná vyšší cena za spotřebovávanou vodu. 

4.4 GDPR A SMART METERING VE VODÁRENSTVÍ 

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu 

a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), které v rámci celé Evropské unie 

sjednocuje právní ochranu osobních údajů. 

Vodárenské společnosti obvykle zpracovávají osobní údaje několika druhů subjektů a největší 

část tvoří odběratelé. Vedle adres a kontaktních údajů mají k dispozici také údaje o počtu 

osob žijících v domě a množství odebrané vody v časovém období. Některé údaje 

jsou nepochybně osobními, některé jimi nejsou a některé jsou na pomezí (např. údaje 

o množství odebrané vody v časovém období). V takovém případě se vodárenská společnost 

dostává do pozice správce osobních údajů spočívajících v údajích o spotřebě daného 

odběrného místa, což lze považovat za rozsáhlé monitorování. [94] 

Tyto údaje lze považovat za citlivé, a tak je zapotřebí používat chráněnou komunikaci při 

jejich přenosu (např. end-to-end šifrování). [15] 
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5  SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

5.1 SHRNUTÍ 

Vodárenství v ČR je stále ve fázi adaptace na chytré technologie a v tomto směru zaostává 

za energetikou a plynárenstvím, kde se tyto odečty využívají o něco déle. Poptávka 

po dálkových odečtech spotřeby vody ale roste, a to zejména u vodárenských společností, 

které vítají možnost sledovat průběh odběrů vody v reálném čase. V posledních letech přibývá 

pilotních projektů na dálkové odečty vodoměrů, jejichž cílem je, jak získávat aktuální data 

o spotřebě, tak otestovat spolehlivost a přesnost této technologie. 

Získaná data slouží hlavně pro fakturaci, vizualizaci spotřeby zákazníka apod.  Tato data mají 

velký potenciál v dalším využití, jak zmiňuji v kapitole 4. 

5.2 ZÁVĚR 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na rešerši dostupných technologií v oblasti 

smart meteringu a principů fungování a na praktickou část, kterou je implementace 

této technologie do provozu malého obecního vodovodu. Rešerše obsahuje vývoj technologie 

a její současné využití v ČR i v zahraničí, popis Internetu věcí a následně jsou podrobně 

popsány komponenty pro dálkový odečet, včetně rozdělení a popisu dílčích přenosů dat.  

Základním prvkem dálkového odečtu je vodoměr vhodný pro dálkový přenos dat. Zde jsou 

stručně uvedeny druhy vodoměrů, typy provedení (kompaktní a oddělené) a je vypsán souhrn 

prvků, které se na vodoměry dále vážou. Následně je uvedena tabulka těchto vodoměrů 

a nejznámější zástupci vodoměrů jsou popsány podrobněji. 

Dalším důležitým prvkem u oddělených vodoměrů je snímač pulzů, který reaguje na pulzy 

spínáním. Ten je připojený na vysílač, který počítá tato sepnutí a dále je přenáší. Snímače 

od nejznámějších zástupců jsou popsány podrobněji. 

Poté je pozornost věnována přenosu dat, který je rozdělen do jednotlivých fází v závislosti 

na zařízeních, mezi kterými k němu dochází.  

Dále jsou charakterizovány LPWAN technologie, po kterých dálkový přenos dat může 

probíhat, konkrétní řešení dálkových odečtů podle dvou různých společností. Závěr rešerše 

tvoří nastupující trendy, výhody a nevýhody smart meteringu a detailní popsání pilotních 

projektů Vodárenské akciové společnosti, a.s. 

Praktická část diplomové práce se věnuje návrhem technologie smart metering do provozních 

podmínek vodovodů ve třech obcích. To zahrnuje popsání lokality, shrnutí dostupných 

technologií přenosu a výpis těch doporučených. Jako příklad uvádím konkrétní nabídky 

od společností IoT.water a Kamstrup, protože každá společnost má vlastní specifické řešení, 

které jsou rozebrány níže.  

Systém společnosti IoT.water využívá k přenosu IoT sítě, o jejichž dostupnosti v lokalitách 

byly v době zpracování této práce pouze částečné informace. Počáteční i provozní náklady 

tohoto řešení jsou vyšší, pokud je ale vyřazen požadavek na nové vodoměry, tak jsou 

investiční náklady obou řešení srovnatelné. Výhodou této varianty je kompatibilita s velkým 
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množstvím vodoměrů, takže je přizpůsobivá většině standardů vodárenských společností. 

Společnost je relativně nová (od roku 2016) a stále vyvíjí svůj SW ke spokojenosti zákazníků, 

a to hlavně z podnětů z vodárenských společností využívajících jejich služby. 

Společnost Kamstrup nabízí dvě alternativy odečítání. V první alternativě je vytvořena vlastní 

odečtová síť opakovačů a koncentrátoru, kterému k odesílání dat stačí pouze mobilní signál. 

Koncentrátor a opakovače vytvoří vlastní přenosovou síť. V druhé alternativě jsou odečty 

řešeny pouze patrolováním (drive-by / walk-by), což je výhodnější z hlediska počátečních 

nákladů. Nevýhoda řešení společnosti Kamstrup je nutnost osazení vlastních vodoměrů.  

Obě dvě řešení vyžadují nemalou počáteční investici i jisté provozní náklady, takže se nabízí 

otázka návratnosti této investice. Finanční návratnost investice může být velmi dlouhá. 

Významné plus je ale komfort pro spotřebitele i vodárenskou společnost. 

Jako zásadní se ukázala úroveň pokrytí IoT sítí v daných lokalitách. Společnost SimpleCell 

má na svých stránkách přístupnou mapu pokrytí sítí Sigfox v ČR, takže lze hned zjistit kvalitu 

signálu v dané lokalitě. Zjištění signálu sítě LoRa je komplikovanější, protože ji v ČR 

provozuje více společností. Dostupnost signálu lze otestovat přímo v místě instalace, 

například pomocí zařízení LoRaWAN tester od společnosti SolidusTech.  

Na závěr práce jsou uvedeny další možnosti využití technologie smart metering 

ve vodárenství. Mezi tyto možnosti patří například obdržení včasné informace o neobvyklých 

stavech na vodovodu / vodovodní přípojce, nebo schopnost dynamicky nastavovat tarify 

za vodné v případě zvýšené spotřeby v období sucha. Data získaná z vodoměrů lze dále také 

využívat pro přesnější vstupy do simulačních modelů pro provádění hydraulických analýz 

vodovodních sítí. Tuto závěrečnou kapitolu doplňuje krátká informace o dopadech GDPR na 

vodárenství a nutnosti chránit odečtová data při přenosu. 

V souvislosti s technologií smart meteringu ve vodárenství je velký prostor pro další možná 

témata závěrečných prací. Například lze zpracovat přesnější hydraulickou analýzu vodovodní 

sítě s použitím reálných dat ze spotřebiště a případně porovnat její rozdílnost od analýzy 

založené na odhadované spotřebě. 

Zavádění technologie smart metering ve vodárenství je určitě krok správným směrem 

a je to ten správný nástroj nejen pro efektivnější odečítání spotřeby, ale také minimalizaci 

ztrát a plýtvání pitné vody. 
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SUMMARY 

In this diploma thesis I have been engaged in the implementation of smart water metering 

technology in the operation of a small municipal water supply system. This includes the area 

description, a summary of the available data transmission technologies and a listing of those 

recommended. For instance, specific offers from two companies are presented. Each company 

has different way to solve the remote data reading from smart water meter. 

First company, uses IoT networks for data transmission. The second one has two alternatives 

of solution suitable for a small municipality. In the first one, a network of repeaters 

and the concentrator is built. The second alternative contains remote data reading 

by a drive-by / walk-by. All the types of smart water meter reading require a large initials 

investments and some operating cost, so the isme of the return on this financing 

is being raised. Financial return can be very long. A significant plus is comfort 

for both consumers and water companies. 

The introduction of smart water metering is definitely a step in the right direction 

and it is the right tool not only for more effective reading, but also for minimizing water loss 

and waste of drinking water. 

 


