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Tato bakalářská práce se zabývá problematikou stáří vody v distribučním systému 

zásobování pitnou vodou. Byly simulovány různé scénáře, které představovaly snížení 

spotřeby vody v důsledku nahrazení části pitné vody za vodu dešťovou. V úvodní části jsou 

přiblíženy různé definice sucha a možné dopady sucha. Druhá část je zaměřena na 

spotřebu vody z vodovodní sítě. Jsou zde definovány způsoby využití pitné vody 

v domácnosti, ale také je přiblíženo, která činnost v domácnosti nepotřebuje využívat 

pitnou vodu a může být nahrazena za vodu dešťovou. V praktické části je popsán průběh 

analýzy stáří vody. Nejen, že byla analýza zpracovaná pro různé scénáře, tyto scénáře byly 

také porovnány v různých obdobích roku – roční průměr, letní období (červenec, srpen), 

zimní období (leden, únor). Analýza byla provedena v softwarovém programu EPANET 2.0. 

Při zpracování výsledků analýzy stáří vody se posuzovala závislost mezi stářím vody, 

rychlosti proudění, průtoku a tlakových poměrech. 

vodovodní síť, pitná voda, stáří vody, analýza stáří vody, dopad sucha, dešťová voda 

This bachelor thesis deals with the issue of water age in the distribution system of drinking 

water supply. Various scenarios were simulated, which represented a reduction in water 

consumption due to the replacement of part of drinking water with rainwater. In first part, 

various definitions of drought and possible effects of drought are presented. The second 

part is focused on the consumption of water from the water supply network. The uses of 

drinking water in the household are defined here, but also an indication is included which 

household activities do not need to use drinking water, which can be replaced with 

rainwater. The practical part describes an analysis of water age. Not only was the analysis 

processed for different scenarios, these scenarios were also compared for different times 

of the year, including the annual average, the summer period (July, August) and the winter 

period (January, February). The analysis was performed using the Epanet 2.0 software 

program. In processing the results of the water age analysis, the relationship between 

water age, velocity, flow rate and pressure ratios were evaluted. 

water supply network, drinking water, water age, water age analysis, drought impact, 

rainwater 
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Problematika jakosti dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech je určována složením 

a vlastnostmi vody. Jakost pitné vody posuzujeme pomocí hygienických ukazatelů, pomocí 

nichž lze popsat celkovou jakost dopravované vody. Vedle toho můžeme také posuzovat stáří 

vody, což podává informaci o tom, jak je voda ve vodovodní síti stará. Tomuto tématu je v práci 

věnovaná pozornost. 

Stáří vody je chápáno jako doba vyjadřována v hodinách či dnech, za kterou se dopraví 

voda ze zdroje až ke spotřebiteli. Zdržení pitné vody ve vodovodní síti je často doprovázeno 

zhoršováním ukazatelů jakosti pitné vody, zejména pak ukazatelů organoleptických, 

biologických a mikrobiologických.  Obzvláště organoleptické ukazatele (zákal, barva, pach 

a chuť) jsou významné z hlediska stížností odběratelů vody. Z výsledků výzkumu z Velké 

Británie vyplynulo, že stížnosti zákazníků jsou ze 34 % způsobeny zakalením vody (zbývajících 

19 % stížností připadá na nedostatečný tlak, 40 % na nedostatek vody a 7 % na její jiné estetické 

závady). Čím je voda v potrubí starší, tím více je pravděpodobné, že dojde k vyčerpání 

dezinfekčního rezidua nebo bude v minimální koncentraci, což má za následek opětovný růst 

bakterií. Při zákalové události a vznosu sedimentů pak dochází k uvolnění bakterií, které jsou 

schopné v sedimentech přežívat i za přítomnosti volného chloru. Jejich přítomnost ve vodě 

zhoršuje jakost vody. To může vést až k zdravotním potížím spotřebitelů. Jak dlouho se voda 

v potrubí zdrží záleží především na hydraulických poměrech distribuční sítě. [1] 

V České republice však není legislativou stanovena hodnota maximálního stáří vody, jež 

by přesně definovala, v jakém okamžiku způsobuje určitá hodnota stáří vody zhoršení jakosti 

vody. Dodávaná pitná voda musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody, 

stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění pozdějších předpisů. [2] [3] 

Velikost odběrů vody ze sítě přímo ovlivňuje hydraulické poměry v distribuční síti, 

především pak průtok vody a také rychlost proudění vody v potrubí. Snížením spotřeby vody 

ze sítě lze předpokládat, že se sníží také hodnoty průtoků a rychlosti proudění. Snížením těchto 

hodnot se zvyšuje doba zdržení vody ve vodovodní síti. Pakliže je potrubí vodovodní sítě 

předimenzované, mohou tyto veličiny nabývat nízkých hodnot i při malých výkyvech 

v odběrech. Taková síť pak může být velmi náchylná na zhoršení jakosti vody. Předimenzované 

jsou především staré sítě z minulého století, neboť tehdy byla specifická potřeba vody mnohem 

vyšší nežli v současné době. Navíc v potrubí nemá délka zdržení vody významný vliv na růst 

bakterií v síti, pakliže je vyrobeno z vhodných materiálů nepodporující bakteriální růst. [1] 

Obecně lze za problémovější případy označit koncové úseky na síti, neboť jsou náchylné 

na snižování jakosti vody v důsledku dlouhé doby zdržení vody v potrubí, tedy stagnace, což 

vede k výraznému zhoršování senzorických ukazatelů. Tento jev se může nicméně také 

vyskytovat u okruhových sítí. V okruhových sítích mohou vznikat mrtvé úseky potrubí, odkud 

voda neodtéká. Nastává při specifických situacích, kdy stejné množství vody je ze dvou různých 

směrů dopravováno stejným dílem do jedné části sítě (např. do jedné ulice). Důsledkem toho 

mohou v úseku vznikat místa, ve kterých je proudění vody velmi pomalé a během dne se směr 
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proudění mění. V případě, že dojde k náhlé změně ve směru proudění vody, což mohou způsobit 

například větší odběry po zimním období, může dojít k vyplavení sedimentů z vnitřního 

povrchu potrubí, což ovlivní vnímání kvality vody u koncových odběratelů. Pro zamezení 

negativních dopadů zákalových událostí provozovatelé vodovodních sítí tyto úseky obvykle 

proplachují častěji než jiné části sítě. [4] [5] 

Změna odběrů pitné vody z distribuční sítě může být zapříčiněna různými okolnostmi. 

Řada odběratelů stále využívá pro využití v domácnosti alternativní zdroje vody. Mezi tyto 

alternativní zdroje řadíme například studny či dešťovou vodu. Dle Českého statistického úřadu 

není vodou z veřejných vodovodů zásobeno něco málo přes 5 % obyvatel České republiky 

(k roku 2019). [3] Využívání těchto jiných variant jako zdroj vody vede ke snižování odběrů 

vody z veřejného vodovodu. Využití těchto alternativ je možné v průběhu celého roku. 

Nicméně největší potřebu vykazují především v letních měsících, kdy je voda z těchto zdrojů 

využívána například k zalévání zahrady.  

Pomocí analýzy stáří vody se mohou nalézt příčiny, které ovlivňují jakost pitné vody. Pro 

analýzu stáří vody je vhodné použít simulační model vodovodního systému, díky němuž budou 

zjištěny informace o hydraulice celého systému, jako jsou tlakové a průtokové poměry nebo 

maximální dosahované rychlosti v jednotlivých trubních úsecích vodovodní sítě aj., ale také 

o kvalitě vody, s čímž souvisí např. stáří vody v potrubí nebo koncentrace volného chloru v síti. 

 

Změny klimatu také ohrožují dostupnost vodních zdrojů v budoucnu. Mnoho obyvatel 

nebere toto ohrožení moc v potaz, neboť žijeme v blahobytu, kdy je voda dostupná 24 hodin 

denně po 365 dnů v roce. Naprosto je tak opomíjen fakt, že za plynulé zásobování pitnou vodou 

i v dnešní době, v níž jsou suchá období častější, vděčíme poklesu spotřeby pitné vody na osobu 

ze zhruba 140 litrů (90. léta 20. století) na 90 litrů (současnost). [3] Globální oteplování planety 

nás ovlivňuje na každém kroku. Množství vody spadlé v srážkách sice zůstává v průměru pořád 

stejné, nicméně vlivem změny klimatu se zvyšují letní teploty a evapotranspirace. V důsledku 

toho nastávají častější, ale nepravidelné období sucha. [6] 

V současné době probíhá u mnoha lidí velký zájem o ekologii a životní prostředí. Tento 

ekologický trend vede k otázkám zabezpečení vodních zdrojů s navrhujícími doporučeními, jak 

šetřit vodou a jak omezit spotřebu vody. Návrhy vedou zejména na využívání dešťové vody pro 

splachování toalety a jiné činnosti v domácnosti, u nichž není nutno využívat pitnou vodu. 

I přesto, že proveditelnost využívání dešťové vody k splachování je komplikovaná 

z důvodu rekonstrukce rozvodů (rozdělení rozvodu dešťové vody a pitné vody), jedná se ale 

o stav, kterému se v budoucnosti pravděpodobně nevyhneme. Z tohoto důvodu se ve své práci 

zaměřuji na to, jaký dopad by mohlo mít snížení spotřeby vody z veřejného vodovodu na stáří 

vody v síti vlivem částečné náhrady pitné vody v domácnosti vodou dešťovou. Při snížení 

odběrů vody ze sítě se předpokládá zvýšení doby zdržení vody v potrubí, což může výrazně 

zhoršit jakost vody ve vodovodní síti.  
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V rámci bakalářské práce byl zhodnocen vliv sucha na soustavu zásobování pitnou vodou. 

V úvodu práce byla s využitím rešerše literatury vydefinována škála možných dopadů sucha na 

veřejný vodovod. Následně byla s pomocí softwarového nástroje EPANET 2.0 zpracována 

hydraulická analýza vodovodní sítě vybraného spotřebiště se zaměřením na ukazatel stáří vody 

a rychlost proudění. Výsledkem hydraulické analýzy se zhodnotil vliv snížené spotřeby vody 

z vodovodu na tyto dva ukazatele. Práce obsahuje část rešeršní a praktickou.  
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V této kapitole bude definováno sucho, jak se dá sucho dělit dle různých faktorů a jaké 

následky s sebou může sucho nést, zejména pak dopad sucha na vodovod. 

 

Jednotná kritéria pro vymezení sucha neexistují s ohledem na celou řadu faktorů, které ho 

ovlivňují. Definovat sucho tedy jednotně nelze, ale můžeme ho charakterizovat z několika 

různých pohledů.  

Je nutné rozlišovat pojmy sucho a nedostatek vody. Nedostatek vody označuje situaci, kdy 

zdroj vody není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu. 

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody. Většinou se jedná o nahodilý přirozený 

jev, který se vyskytuje z velké části nepravidelně v období podnormálních srážek. [7] [8] 

Z pohledu environmentální bezpečnosti přináší sucho velké množství rizik pro fungování 

ekosystémů i pro úroveň a kvalitu lidského života z dlouhodobého hlediska. Na sucho se dá 

dívat z mnoha různých úhlů a okolností. Četnost a intenzita epizod sucha, způsob využívání 

území a stav krajiny, to vše ovlivňuje průběh a dopady tohoto problému. Obecně by se dalo 

říct, že sucho představuje nedostatek srážek v delším časovém období (v České republice v řádu 

týdnů až měsíců), čímž je zapříčiněn nedostatek vody pro nějakou aktivitu, společnost nebo 

životní prostředí. K prohloubení důsledků tohoto jevu přispívá zejména vyšší teplota vzduchu, 

dále intenzivní sluneční záření, nízká relativní vlhkost vzduchu apod. [6] 

 V různých oblastech může být sucho vnímáno odlišně. To, co může být považováno za 

sucho v oblastech tropických deštných lesů, nemůže být považováno za sucho v pouštních 

oblastech. Nicméně problém nedostatku vody a sucha se vzhledem k probíhající klimatické 

změně nevyhýbá ani střední Evropě, což je území, na kterém nebyl v minulosti běžný. Potvrdí-

li se scénáře klimatických modelů, frekvence výskytu tohoto významného přírodního rizika 

bude s velkou pravděpodobností narůstat. [6] [7] 

V České republice má sucho nepravidelný nahodilý ráz. Největší riziko představují období 

sucha především pro sušší oblasti středních Čech a jižní Moravy. Základním nástrojem pro 

zvládání sucha a nedostatku vody jsou Plány povodí pro zvládání sucha a nedostatku vody, pro 

jejichž přípravu je vyhotovena metodická příručka. V příručce se nachází mimo jiné např. výčet 

opatření pro zvládnutí sucha a nedostatku vody či hodnocení sucha a nedostatku vody. [8] 

 

Sucho je chápáno z různých pohledů a z hlediska různých potřeb člověka, což se projevuje 

buď v obecnosti definic nebo v jejich specializaci pro určitou oblast. Sucho bývá v závislosti 

na časovém měřítku a dopadech obvykle členěno do čtyř kategorií na sucho meteorologické, 

hydrologické, zemědělské a socioekonomické. [7] 

Meteorologické sucho je snadno identifikovatelné na základě přístrojových měření. Je 

signalizováno ukazateli, které jsou založené na meteorologických veličinách. Definováno bývá 

srovnáním srážkových poměrů aktuálního období s obdobím dlouhodobým. Pod pojmem 
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srážkový deficit v tomto případě rozumíme záporný rozdíl mezi množstvím aktuálně spadlých 

srážek a jejich dlouhodobým průměrem za určité časové období. [7] 

Hydrologické sucho je patrné až po delším časovém období. Je charakteristické 

nedostatkem vody ve vodních tocích, nádržích nebo zvodnělých vrstvách. Vzniká následkem 

nedostatku srážek. V podzemních vodách se tento nedostatek srážek projevuje s určitým 

zpožděním. [7] 

Zemědělské sucho se projevuje nedostatkem vláhy pro rostliny. Může trvat v řádu týdnů 

až 6–9 měsíců. V tomto časovém rozsahu jsou suchými epizodami ovlivňovány také lesy. [6] 

Účinky zemědělského sucha se projevují u jednotlivých druhů rostlin různě, navíc vždy závisí 

na vývojové fázi rostliny, na stáří rostliny, nárocích na vodu v různých obdobích vývoje apod. 

Vlhkost půdy je vedle teploty půdy a teploty vzduchu nejdůležitějším meteorologickým 

faktorem ovlivňujícím vývoj rostlin. Je závislá na množství, intenzitě a časovém rozložení 

srážek, na výparu a na vlastnostech půdy. [7] 

Pakliže sucho začíná negativně ovlivňovat kvalitu života celé společnosti, mimo již 

zmíněné zemědělství a vodní hospodářství, hovoříme o socioekonomickém suchu. Negativní 

dopady nedostatku vody se mohou promítat do turistického ruchu, průmyslové produkce 

(v důsledku nedostatku technologické vody), produkce elektrické energie (nedostatkem vody 

pro samotnou výrobu v případě vodních elektráren či nedostatku vody nutné pro chlazení), 

života obyvatel (nedostatek pitné vody, případně zemědělských produktů) a následně pak 

do celé ekonomiky a fungování společnosti. [7] 

 

Epizody sucha nemusí být zřejmé na první pohled. Mohou být identifikovány 

v různých dokumentárních pramenech (například nízké výnosy plodin, nízké průtoky v řekách 

či vysychající vodní toky, socioekonomické problémy) nebo v proxy datech (například úzké 

šířky letokruhů stromů indikujících suchá období). Sucho má významné důsledky pro mnoho 

stránek lidské společnosti a ovlivňuje mnohé z jejích důležitých aktivit. [7] 

 

Mezi nejzranitelnější hospodářská odvětví s vážnými negativními dopady výskytu sucha 

se řadí zemědělství, protože je voda jednou ze základních a nenahraditelných podmínek pro 

růst rostlin. Z ekonomického hlediska s sebou sucho přináší horší podmínky pro produkci 

rostlin, což vede ke zvýšení nákladů na závlahu, k nižší úrodě a zhoršení kvality úrody, což se 

projeví snížením výnosů. Nedostatek vody nepříznivě působí také na půdní prostředí. Vyšší 

rostliny přijímají vodu hlavně kořenovým systémem, tudíž obsah vody v půdě dostupný pro 

rostliny je klíčový k jejich produktivitě. Ovšem je nutné zmínit, že také nevhodné hospodaření 

s půdou či vlastnosti půdy mohou prohloubit průběh sucha a jeho dopady. Dále pak v rámci 

lesního hospodářství lze konstatovat, že množství srážek a jejich rozložení v průběhu vegetační 

sezóny zvětšuje produkci i počet dřevinných druhů. Sucho je tedy limitující z hlediska růstu 

rostlin. [7] 
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Během období hydrologického sucha dochází k poklesu průtoků nebo případně k úplnému 

vyschnutí toku či biotopů stojatých vod. Menší objem vody také zapříčiňuje, že je voda 

náchylnější ke znečištění. Tím se zhoršují podmínky pro ekosystémy. Přispívá k tomu 

i skutečnost, že vyčištěné odpadní vody vypouštěné čistírnami odpadních vod jsou za sucha ve 

vodních tocích méně naředěny, nebo dokonce objemově převažují. [7] Avšak v době sucha 

mohou v tekoucích vodách účinněji probíhat samočistící procesy. To může být zapříčiněno 

klesající hloubkou vody i rychlostí toku, čímž se zvyšuje podíl biologicky aktivních povrchů či 

objemů protékající vody, a navíc se prodlužuje doba, po kterou v něm samočistící procesy 

trvají. Jednotlivá povodí mohou na extrémní sucho reagovat velmi rozdílně, protože i poměry 

v nich se mohou zcela lišit. Ve studii, v níž se posuzovalo období 2013-2015, které je 

považováno za extrémně suché, bylo zjištěno, že koncentrace sloučenin fosforu v přítocích do 

nádrží mohou být při extrémně nízkých průtocích účinně eliminovány intenzivními 

samočistícími procesy. Kvalita vody přitékající do vodní nádrže je tedy jeden z faktorů, jenž 

ovlivňuje jakost vody ve vodních nádržích. Ovšem hodnocení a porovnání vodních nádrží není 

jednoduchou záležitostí. Stejně jako u vodních toků, tak i různé typy nádrží mohou reagovat 

rozdílně. Jinak reagují protáhlé korytovité nádrže či nádrže mělké s hladinou vystavěnou větru. 

Za extrémního sucha je třeba brát v úvahu zejména vliv teplotní stratifikace. Jedná se 

o rozvrstvení teplot vody ve vodní nádrži v závislosti na hloubce. Vyšší letní teploty v suchých 

letech mají za následek vyšší teplotu povrchové vrstvy vody. Nízká průtočnost nádrže má pak 

za následek nedostatečnou obměnu vody u dna a delší dobu zdržení vody.  U dna dochází 

k deficitu kyslíku a ze sedimentu se uvolňují sloučeniny dusíku a fosforu podporující 

eutrofizaci, což je definováno růstem obsahu těchto sloučenin s doprovodným rozvojem 

skupiny fytoplanktonu, k nimž patří sinice a řasy tvořící hladinové vodní květy. [9] 

Ve vodních nádržích se za účelem nadlepšování průtoků v období sucha, pokud to jde, 

akumuluje více vody tak, aby mohly být nadlepšovány malé průtoky. To za určitých podmínek 

může znamenat oslabení funkce nádrží z hlediska jejich využití jako protipovodňové ochrany. 

Nedostatek vody v tocích a nádržích může představovat i problém při hašení požárů, kdy se 

musí brát voda ze vzdálenějších zdrojů. Nedostatek nebo úplná absence vody může způsobit 

podstatné snížení biodiverzity v ekosystému, tedy snížení biologické rozmanitosti. Biodiverzita 

je závislá také na kvalitě a čistotě vody, která se s nedostatečnými průtoky může zhoršovat. [7] 

Sucho ovlivňuje také úroveň hladiny podzemní vody, a to ve smyslu snížení kvalitativního 

i kvantitativního doplňování zásob. Podzemní vody tvoří významnou složku oběhu vody 

v přírodě a vzájemně se ovlivňují s povrchovými vodami. V minulosti se problematika 

povrchových a podzemních vod řešila většinou odděleně, kdy u povrchových vod byla 

pozornost zaměřena především na povodňové stavy a využívání vodní energie, zatímco 

minimálním průtokům byla věnována jen malá pozornost. U podzemních vod byla převážně 

hodnocena jejich využitelnost pro vodárenské využití. [10] Úroveň podzemní vody je závislá 

na atmosférických srážkách. Proto se v posledních letech dbá na zlepšení retenčních schopností 

krajiny a efektivnější hospodaření se srážkovými vodami, ve snaze zmírnit dopady sucha na 

podzemní vody. S rozrůstající se společností dochází k rozvoji zastavěných ploch, díky čemuž 

narůstají nepropustné plochy, ty pak snižují infiltraci srážkových vod. Také zemědělská výroba 

může při určitých okolnostech přispívat ke snižování hladiny podzemní vody. Často tomu 
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napomáhá zaměření českého zemědělství na rostlinnou produkci s nízkým podílem víceletých 

pícnin a trvalých travních porostů. Navíc je dávána přednost okamžitým ekonomickým 

přínosům před dlouhodobě udržitelným hospodařením, což snižuje rozmanitost pěstovaných 

kultur. Dále se na tom může podílet technologická nekázeň při nasazení těžké techniky 

na rozbahněných pozemcích apod. Pakliže nejsou v krajině důsledně dodržovány protierozní 

opatření, lze při intenzivních srážkách, které mnohdy dopadají na vyschlou půdu, očekávat 

výrazně intenzivnější erozní smyvy půdy. [7] 

 

K jednomu z nejvýznamnějších dopadů sucha se řadí zhoršení kvality vody. Ta nejen že 

ovlivňuje ekologické podmínky ve zdroji vody, zároveň ale také ovlivňuje možnosti využití 

vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odběry vody pro energetiku, průmysl 

a zemědělství, nebo využití vodních toků pro rekreaci. Nemožnost případného využití vody 

z toku představuje v těchto oblastech závažný problém. Pro její využití je potom nutné provést 

lepší úpravu vody. Nedostatek vody či nevyhovující kvalita může omezit činnost podniků, které 

jsou na odběru vody z určitých hledisek závislé. V energetice se jedná o omezení provozu 

vodních elektráren, jež jsou schopné provozu jen při určitém průtoku. Malé průtoky ovlivňují 

také plavbu, neboť lodní doprava je omezena definovanými minimálními průtoky. Negativní 

vliv na rekreaci se pak projevuje tím, že voda nemusí být z hygienických důvodů vhodná 

ke koupání. Může také dojít k omezení či úplnému zastavení využívání vody tam, kde potřeba 

vody není akutní (zavlažování v zemědělství, zavlažování okrasných ploch, kropení ulic 

a prašných prostředí, mytí strojů apod.). [7] 

Velmi významným dopadem sucha, který může nastat, je ohrožení dodávky pitné vody pro 

obyvatelstvo. Tyto mimořádné situace musí řešit vodoprávní úřady. Ty mohou např. omezit 

nebo zakázat na nezbytně nutnou dobu nakládání s vodami podle platného povolení k odběru 

vody z vodního zdroje. [11] Ohrožení dodávky pitné vody způsobuje nedostatečná vydatnost 

(množství) vody ve zdroji, případně nevyhovující kvalita vody. V takových případech je nutné 

odběry vody koordinovat a stanovit pravidla pro šetření s vodou tak, aby byla zajištěna 

ekologická stabilita na toku. Nicméně hlavní prioritou je zabezpečení dodávek pitné vody 

všude, kde by nedostatek představoval závažné problémy z hlediska ohrožení obyvatelstva. 

Zajištění bezproblémové dodávky nezávadné pitné vody je třeba zabezpečit za pomoci stávající 

infrastruktury. Pakliže je to neproveditelné, je nutno zajistit dodávky pitné vody jiným 

způsobem (např. za pomoci cisteren), čímž se významně zvýší ekonomické náklady. 

Problémem při omezení zásobování obyvatelstva pitnou vodou jsou také nižší tlakové poměry 

v potrubích. V některých případech může být snížení tlaku takové, že doprava vody nebude 

moci být zajištěna, tudíž někteří uživatelé mohou být odříznuti od dodávek vody. [7] 
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Spotřeba vody je projevem lidského vědomého jednání. Každý člověk má různou spotřebu 

vody, která může být v čase velmi proměnlivá. Proto bývá základním ukazatelem průměrná 

hodnota spotřeby vody na obyvatele a den. Konkrétní spotřeba vody v jednotlivých 

domácnostech se od sebe výrazně liší. Je závislá na mnoha různých faktorech. Existuje mnoho 

studií, které se zabývají důvody a aspekty ovlivňující spotřebu vody. Lze obecně konstatovat, 

že některé aspekty spolu souvisí (např. vyšší spotřeba vody v létě – vyšší teploty, letní 

prázdniny, sucho). Naopak některé výsledky studií mezi sebou nelze srovnávat, jelikož se může 

jednat o území v jiném podnebí, s rozdílnou kulturou či vyspělostí. 

V této kapitole bude srovnána spotřeba vody pro jednotlivé kraje v České republice a také 

ve světě. Bude blíže poukázáno na jednotlivé činnosti a spotřebiče v domácnosti a jejich 

spotřeba vody. 

 

Obr. 3.1 Faktory ovlivňující spotřebu vody [12] 
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V České republice bylo v roce 2019 veřejnou vodovodní infrastrukturou zásobováno 

10,09 mil. obyvatel, což představuje 94,6 % z celkového počtu obyvatel v zemi. Tento podíl 

připojených obyvatel na vodovody pro veřejnou potřebu ukazuje, že co se životní úrovně 

občanů týče, řadí se Česká republika mezi jedny z nejvyspělejších států. [3] 

 Již několik let po sobě narůstá spotřeba fakturované vody v domácnostech. Od roku 2013 

do roku 2019 se zvýšila ze 313,58 mil. m3∙rok-1 na 333,79 mil. m3∙rok-1 (tj. o 6,4 %). Co se týče 

specifického množství vody fakturované domácnostem, ta od roku 1989 v dlouhém období 

klesala. Od roku 2014 začaly hodnoty mírně narůstat a v roce 2019 dosáhlo specifické množství 

vody fakturované úrovně 90,6 l∙os-1∙den-1. Oproti roku 2018 došlo tedy k nárustu  

z 89,2 l∙os-1∙den-1 o 1,4 litru na osobu za den. Největší specifické množství vody fakturované 

domácnostem vykazuje Hl. město Praha (113,1 l∙os-1∙den-1) a Ústecký kraj (93,0 l∙os-1∙den-1), 

naopak nejnižší množství vykazuje Zlínský kraj (78,7 l∙os-1∙den-1) a Pardubický kraj  

(80,2 l∙os-1∙den-1). [3] 

Oproti specifické spotřebě vody, o které můžeme tvrdit, že z dlouhodobého hlediska klesá, 

ceny za vodu se neustále zvyšují. Pitná voda stála v roce 2019 průměrně 39,30 Kč za m3 bez 

DPH, cena stočného dosáhla v průměru 34,70 Kč za m3 bez DPH. Oproti roku 2011 jde o nárust 

ceny za vodné o 27,6 % a nárust ceny za stočné o 24,4 %. Za rok 2019 tedy zaplatili občané 

České republiky za vodu 74,00 Kč.m-3, zatímco v roce 2011 dosahovala tato hodnota 

58,7 Kč∙m-3. [13] Srovnání spotřeby vody s cenou za pitnou vodu ve všech krajích 

České republiky je k nahlédnutí v Tab. 3.1 níže. 

Tab. 3.1 Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v roce 2019 [13] 

  

Specifické množství vody fakturované Cena bez DPH 

[l∙os-1∙den-1] [Kč∙m-3] 

celkem  
(včetně průmyslu) 

domácnostem vodné stočné celkem 

Česká republika 133.8 90.6 39.3 34.7 74.0 

Hl. město Praha 172.8 113.1 42.7 35.3 78.0 

Středočeský 126.9 89.7 41.9 34.2 76.1 

Jihočeský 125.6 82.3 37.6 29.9 67.5 

Plzeňský 136.7 86.9 40.8 30.5 71.3 

Karlovarský 135.2 86.5 40.1 36.8 76.9 

Ústecký 130.0 93.0 44.2 41.8 86.0 

Liberecký 127.8 89.2 44.8 42.9 87.7 

Královehradecký 125.9 84.6 36.1 35.6 71.7 

Pardubický 123.2 80.2 35.9 37.3 73.2 

Vysočina 121.8 81.4 38.5 28.8 67.3 

Jihomoravský 135.7 92.9 36.1 36.2 72.3 

Olomoucký 121.7 84.3 34.1 33.9 68.0 

Zlínský 116.7 78.7 37.2 32.0 69.2 

Moravskoslezský 129.2 89.6 36.2 32.9 69.1 
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Obr. 3.2 Srovnání cen vodného a stočného v České republice 2019 

Tab. 3.2 Jak dlouho musí člověk pracovat, aby si vydělal na 1 m3 vody? [14] 

  

Průměrná hrubá mzda Kolik si vydělá za hodinu Jak dlouho musí pracovat? * 

[Kč] [Kč] [hod] [min] 

Česká republika 34 125 68.0 1.09 65 

Hl. město Praha 42 553 84.8 0.92 55 

Středočeský 34 900 69.5 1.09 66 

Jihočeský 30 985 61.7 1.09 66 

Plzeňský 33 154 66.0 1.08 65 

Karlovarský 29 962 59.7 1.29 77 

Ústecký 31 430 62.6 1.37 82 

Liberecký 31 703 63.2 1.39 83 

Královehradecký 31 925 63.6 1.13 68 

Pardubický 30 659 61.1 1.20 72 

Vysočina 31 147 62.0 1.08 65 

Jihomoravský 32 896 65.5 1.10 66 

Olomoucký 30 784 61.3 1.11 67 

Zlínský 30 425 60.6 1.14 69 

Moravskoslezský 30 810 61.4 1.13 68 

Pozn. Data za rok 2019 

* Uvažuje se pracovní doba 8 hod, 251 pracovních dnů, 2008 pracovních hodin 

V Tab. 3.2 je srovnáno, jak dlouho musí pracovat obyvatel daného kraje, aby si vydělal na 1 m3 

vody. Z výsledků lze vyčíst, že nejdéle musí pracovat obyvatelé Libereckého kraje. Nicméně lze 

konstatovat, že v průměru si občan České republiky vydělá na 1 m3 vody za 1 hodinu.  
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Spotřeba vody v domácnostech se do značné míry odráží od výše životní úrovně obyvatel, 

důležitou roli hraje ale i způsob hospodaření s vodou. Díky tomu můžou mít státy s podobnou 

rozlohou či podobnými ekonomickými ukazateli spotřebu vody velmi rozdílnou. 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) deklaruje 

hygienické minimum pro spotřebiště, kde je voda dodávána nepřetržitě. Jedná se o hodnotu 

100 l∙s-1∙den-1. [15] 

Množství vody fakturované v domácnostech přepočtené na jednu osobu řadí Českou 

republiku mezi státy s nejnižšími hodnotami v Evropě. Z evropských dat z roku 2018 lze vyčíst, 

že nejvyšší spotřebu vody vykazuje Švýcarsko, kde se spotřebuje 307 l∙os-1∙den-1. Následují 

Itálie (245 l∙os-1∙den-1) a Portugalsko (204 l∙os-1∙den-1). Nejnižší spotřebu má v rámci Evropy 

Estonsko (78 l∙os-1∙den-1) a Slovensko (79 l∙os-1∙den-1). Evropský průměr činí  

135 l∙os-1∙den-1. [16] Srovnání spotřeby vody vybraných států Evropy je znázorněno  

na Obr. 3.4.  

Ve Spojených státech amerických dosahovala spotřeba vody v roce 2017 v průměru 

přibližně 90 galonů na osobu za den, což je v přepočtu 344,47 l∙os-1∙den-1. [17] Co se týče 

ostatních států světa, na obrázku níže je graficky pomocí barevné škály znázorněno, v jakých 

hodnotách se přibližně pohybovala spotřeba vody fakturované domácnostem v roce 2017. 

Hodnoty v legendě jsou uvedeny v km3.rok-1. 

 

Obr. 3.3 Srovnání spotřeby vody fakturované domácnostem ve světovém měřítku [18] 

 

[km3/year] 
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Obr. 3.4 Graf srovnávající spotřebu a průměrnou cenu vody v Evropě 

 

Různé spotřebiče a různé činnosti v domácnosti vykazují rozdílnou spotřebu vody. I přesto, 

že spotřeba vody v porovnání s minulostí klesá, její rostoucí cena vede spotřebitele ke snahám 

o úsporu vody.  

Jednoduchým vynásobením průměrné spotřeby pitné vody pro Českou republiku 

z kapitoly 3.1 s počtem dnů v roce dostaneme průměrnou roční spotřebu pitné vody na osobu – 

33,1 m3. Směrná roční hodnota spotřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. je pro obyvatele 

bytu s tekoucí teplou vodou 35 m3. [19] S touto hodnotou se bude uvažovat v následujících 

tabulkách a grafech.  

Na Obr. 3.5 je uvedeno poměrné využití vody v domácnostech. Jedná se o zprůměrované 

údaje dostupné z webových stránek vodárenských společností. Jedná se o pouhý odhad hodnot, 

přičemž je bráno v potaz, že spotřeba vody se v různých domácnostech může od uvedeného 

rozložení lišit. 
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Obr. 3.5 Spotřeba vody na činnosti v domácnosti [20] [21] [22] 

Jak ukazuje graf, k nejnáročnějším oblastem v rámci spotřeby pitné vody patří v českých 

domácnostech koupání a sprchování (tzv. velká hygiena) a splachování WC. Pro přepočtenou 

směrodatnou roční hodnotu spotřebu vody s cenou za vodu v roce 2019 je situace následující: 

Tab. 3.3 Spotřeba vody na činnosti v domácnosti přepočtená na cenu  

  Spotřeba vody Cena 
  [l.os-1.den-1] [Kč] 

WC 24.9 1.84 

osobní hygiena, sprchování 33.4 2.47 

praní, úklid 14.2 1.05 

příprava jídla, mytí nádobí 8.3 0.62 

mytí rukou 5.0 0.37 

zalévání, ostatní 5.9 0.44 

pití 4.1 0.31 

CELKEM 95.9 7.10 

Spotřebu vody lze rozdělit do dvou kategorií: spotřeba objemová a tlakově závislá. 

Objemová spotřeba odebírá konkrétní objem vody. Je tlakově nezávislá, nicméně tlakové 

poměry ovlivňují rychlost plnění a to tak, že při nízkém tlaku v síti se bude doba plnění 

zvyšovat. Do objemové spotřeby řadíme např. napouštění vany, bazénu, nádržky WC apod. 

U tlakově závislé spotřeby závisí množství odebrané vody na tlakových poměrech. Tlakově 

závislá spotřeba se dá dále dělit na řízenou člověkem (např. sprcha, vodovodní baterie), řízenou 

otvorem (např. zavlažovací postřikovač, požární rozprašovač) a úniky (např. netěsnosti 

a praskliny). Dalším vhodným dělením je rozlišení spotřeby vody na vnitřní a venkovní. 

Důvodem je především vliv sezónnosti venkovní spotřeby. [23] 
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Ve snaze o snížení spotřeby pitné vody se v posledních letech stává žhavým tématem 

možnosti využití dešťové vody v domácnosti. Vzhledem k jakosti a složení srážkové vody je 

v mnoha ohledech její použití výhodnější, jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Při 

jejím využití je možno nahradit pitnou vodu o přibližně 50 %, což se projeví na nákladech 

domácnosti na vodu. Dešťovou vodu lze na provoz v domácnosti využít tam, kde není zapotřebí 

hygienicky nezávadná pitná voda. Jedná se o použití srážkové vody při splachování, praní, 

zavlažování či údržbě (mytí povrchů, auta apod.). [24]  

V rámci použití dešťové vody pro praní se může v mnoha lidech vzbudit obava o zdravotní 

nezávadnosti tohoto využití dešťové vody. V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je definována 

pitná voda spolu s vymezením, k čemu je určena. Zní následovně: „Pitnou vodou je veškerá 

voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, 

voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které 

svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské 

spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.“ Nicméně nikde 

není definována povinnost pitnou vodu k těmto účelům využívat. [25] Pan MUDr. František 

Kožíšek, CSc. na konferenci v Táboře ohledně pitné vody ovšem zmínil, že tato definice jasně 

vymezuje používat k těmto účelům pouze vodu pitnou. [26] V České republice není k dispozici 

mnoho odborných článků, které by se tomuto tématu věnovaly. Nicméně v Německu mají 

s využíváním dešťové vody již několik desítek let zkušenosti. Na webových stránkách 

německého sdružení pro využití dešťové vody lze dohledat, že dešťová voda může být bez 

rizika využívána i pro praní prádla, nicméně ve školkách, v nemocnicích, v domovech seniorů 

a podobných zařízeních musí být pro praní prádla používána voda pitná. [27] Kromě toho dle 

ČSN EN 16941-1 je jako jedna z možností při zachytávání a využívání srážkových vod 

zahrnuta také možnost praní. [28] 

V současné době se v České republice využívá dešťová voda nejčastěji k zalévání zahrady. 

Využití pro splachování nebo praní brání kromě již zmíněné obavy o zdravotní nezávadnosti 

také nutnost rekonstrukce rozvodů vody. Pakliže by domácnost chtěla snížit svou spotřebu pitné 

vody vodou dešťovou, oddělení rozvodu zvlášť pro pitnou vodu a zvlášť pro dešťovou vodu 

musí být striktně dodrženo. V případě nedostatku alternativního zdroje, tj. dešťové vody, 

z důvodu nerovnoměrnosti srážek, je nutné, aby bylo umožněno pro zbylou potřebu využít vodu 

pitnou. K zabezpečení hygienické nezávadnosti pitné vody tedy nesmí přijít s dešťovou vodou 

do kontaktu. Jelikož vyžaduje rekonstrukce rozvodů poměrně vysokou počáteční investici, není 

v současnosti moc případů, kdy by se tato přeměna u stávajících budov realizovala. V rámci 

novostaveb se jedná o jednodušší proveditelnost, nicméně strach z možné údržby či potíží 

v rámci provozu lidi odrazuje. [29] 
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Je nutné taky zmínit možnost využití šedé vody, i když s dešťovou vodou má pouze 

nepřímou souvislost. Své pojmenování dostala podle nezaměnitelného zbarvení. Šedou vodu 

lze popsat jako mírně znečištěnou splaškovou odpadní vodu získanou ze sprchovacího koutu, 

vany, umyvadla, a pračky. Recyklovanou šedou vodu je možné po nezbytné úpravě využívat 

jako vodu provozní (tzv. bílá voda). Své využití najde např. pro splachování záchodů, pisoárů 

a zalévání zahrad. [30] 

Na Obr. 3.6 níže je znázorněno, kterou vodu nebo část vody v rámci spotřeby domácnosti 

lze nahradit dešťovou vodou.  

 

Obr. 3.6  Možné náhrady pitné vody dešťovou vodou 
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K analýze stáří vody je nutné provést hydraulickou analýzu vodovodní sítě pomocí 

hydraulického simulačního modelu. Jelikož provedení hydraulické analýzy není součástí této 

práce, byla simulace stáří vody provedena na již existujícím matematickém modelu, který byl 

sestaven právě pro hydraulickou analýzu. Ta byla společně s matematickým modelem 

a s dalšími podklady poskytnuta pro provedení tohoto dokumentu vedoucím práce. 

V této kapitole budou krátce popsána problematika stáří vody a faktory, které ji mohou 

ovlivnit. Budou přiblíženy výsledky hydraulické analýzy, bez nichž by provedení analýzy stáří 

vody nebylo možné. Dále bude na stejném hydraulickém simulačním modelu provedena 

samotná analýza stáří vody spotřebiště při různých scénářích. 

 

Stáří vody ve vodovodu je chápáno jako doba, za kterou voda doteče od zdroje ke 

spotřebiteli. V počátečním bodě, odkud je vodovodní síť napájena, se stáří vody uvažuje 

rovno 0 (počátečním bodem může být např. vodojem nebo zdroj vody). Spolu s ukazateli 

popisujícími celkovou jakost dopravované vody jako například koncentrace dezinfekčních 

prostředků, koncentrace železa či pravděpodobnost vzniku zákalové události apod., spadá stáří 

vody mezi další důležitý faktor podávající informaci o jakosti vody. Ta je sledována 

a kontrolována v souladu s platnou legislativou až k místu odběru spotřebitelem. 

 

Jakost vody, která je distribučním systémem dopravována, je ovlivňována různými 

chemickými, biologickými, fyzikálními a organoleptickými procesy, jejichž dopad se odvíjí 

například od množství dopravované vody, množství odebírané vody, jakosti vody na vstupu do 

sítě, materiálu potrubí a tlaku. [31] 

Problém s jakostí vody nastává při nedostatečných odběrech vody v uzlech. To zapříčiňuje 

snížení průtoku, čímž se zvyšuje doba zdržení vody v potrubí. Velká doba zdržení vody 

v systému může způsobit vyprchání dezinfekčního činidla. Doba, kdy je dezinfekční činidlo na 

konci sítě stále v dostatečné koncentraci, se pohybuje v řádu několika dnů. Závisí to na 

množství a koncentraci dodávaného dezinfekčního činidla při úpravě vody, dále na odběrech či 

materiálu sítě. Bez ohledu na přítomnosti dezinfekčního činidla v dopravované vodě probíhá 

v potrubí mnoho interakcí mezi mikroorganismy a rozpuštěnými anorganickými znečišťujícími 

látkami. Reakce mezi těmito činiteli mohou být ovlivněny např. stářím potrubí, teplotou vody, 

hydraulickými podmínkami v síti či jakostí dopravované vody. [32] [33] 

Veškeré ukazatele jakosti vody a jejich hygienické limity pro Českou republiku jsou 

uvedeny ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně zde nejsou uvedeny 

žádné limitní hodnoty pro stáří vody, ani žádné měřitelné ukazatele, které by na tento ukazatel 

měly vliv. [2] 

I přesto, že je stáří vody uvažováno jako jeden z parametrů, kterými lze popsat jakost vody, 

nelze jednoznačně definovat, jaké stáří vody jakost negativně ovlivňuje, neboť se vždy jedná 
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o kombinaci více faktorů, které výslednou jakost vody pozměňují. Vztahy mezi stářím vody 

a dalšími ukazateli jakosti vody lze nejednoznačně popsat, nicméně konkrétní parametry 

popisující určitý vztah nejsou definovány. 

K ukazatelům, které indikují problém v rámci vysokého stáří vody, se řadí ukazatele 

senzorické a dále ukazatele, které se získávají během monitoringu sítě. Na senzorické ukazatele 

poukazují spotřebitelé, kteří zaznamenají negativní změnu chuti či pachu vody, která může být 

způsobena přemnožením mikroorganismů v dodávané vodě. Řadí se sem také teplota vody či 

zákal. Zákal vody se projevuje nepřirozeným zbarvením vody v důsledku rozvíření sedimentů, 

které v potrubí vznikají při nízkých průtocích. Co se týče ukazatelů, které se získávají odběry 

vzorků vody při monitoringu, řadíme sem zvýšenou hladinu sloučenin dusíku či vedlejších 

produktů dezinfekce, nebo přítomnost určitých bakterií. [31] 

V rámci posledního zmíněného ukazatele, tj. přítomnost určitých bakterií, existuje studie 

z Nizozemska, která se zabývá přítomností aeromonádů v pitné vodě, které jsou ve 

sladkovodním prostředí všudypřítomné. V studii se k nim přistupuje jako k ukazateli stáří vody. 

Pozornost k této problematice byla zapříčiněna zvýšením koncentrace Aeromonas v pitné vodě 

s možným následným výskytem zdravotní závadnosti těchto organismů v pitné vodě. 

Koncentrace Aeromonas je způsobena vyčerpáním zbytkového množství volného chloru 

v pitné vodě. Výsledky studie ukázaly, že koncentrace Aeromonas se zvyšují se zvyšujícím se 

stářím vody. [34] Studie z Velké Británie došla k závěru, že koncentrace Aeromonas výrazně 

vzrostla, když průměrná teplota překročila 14 °C, a že dopad stáří vody byl významný pouze 

tehdy, kdy průměrná koncentrace volného chloru klesla pod 0,1 mg∙l-1. [35] 

 

Jedná se o kvazi-dynamický model, který je kompatibilní se softwarovým nástrojem 

EPANET 2.0 a charakterizuje chování systému v průběhu dne, tedy 24hodinových kroků. 

Hydraulický simulační model celé vodovodní sítě zahrnuje důležité objekty a veškeré řady 

rozvodné sítě, nicméně nezahrnuje vodovodní přípojky.  

 

EPANET 2.0 je software, pomocí něhož se provádí statická a kvazi-dynamická hydraulická 

analýza v trubních tlakových systémech. Umožnuje také např. provedení simulace šíření 

znečištění v trubní síti, dále dokáže analyzovat zbytkové množství dezinfekčního činidla, lze 

s ním také stanovit pracovní bod čerpadla nebo provést analýzu stáří vody. Patří mezi 

nejrozšířenější programy k modelování hydraulických sítí, čemuž pravděpodobně přispívá 

skutečnost, že jeho instalace a využívání jsou bezplatné. [36] 

V pracovním prostředí lze zadávanými daty tvořit model v souřadnicovém systému X, Y. 

V programu se pracuje se souborem úseků a uzlů. Úseky jsou tvořeny potrubím, čerpadly či 

ventily. Uzly představují vodojemy, nádrže, konce potrubí či křížení potrubí. [36] [37] 

Trubní úseky se definují délkou, dimenzí a hydraulickou drsností materiálu. Je umožněno 

zvolit různou hydraulickou drsnost potrubí, a to podle Hazen-Williansovy rovnice (H-W), která 

se používá např. v USA, dále dle Chezy-Maninnga, ta se ale spíše využívá při proudění 

v otevřených korytech, nebo se uplatňuje rovnice dle Darcyho-Weisbacha (D-W), která je 
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využívaná v Evropě. Čím je hodnota hydraulické drsnosti dle D-W vyšší, tím je také vyšší 

drsnost potrubí. Hodnota koeficientu se pohybuje v řádu desetinných čísel až jednotek. Oproti 

tomu hydraulická drsnost dle H-W představuje vyšší drsnost potrubí, čím nižší je hodnota 

koeficientu, přičemž maximálně může dosahovat hodnoty 150. [37] 

Čerpadla se definují Q-H charakteristikou, kterou lze v programu zadat jedním nebo více 

body. Lze simulovat čerpadlo s konstantními i proměnnými otáčkami. Jedná se o úsek nulové 

délky. [37] 

Ventily představují omezení průtoku nebo tlaku v určitém bodě sítě. Může se jednat 

o ventil pro regulaci průtoku, ventil pro regulaci výstupního tlaku, zpětnou klapku aj. [36] [37] 

Pro definování vodojemu je nutno zadat nadmořskou výšku dna, výšku maximální 

a minimální hladiny vody a průměr nádrže, kterým se dopočítá jeho kapacita. V průběhu 

simulace se objem vody ve vodojemu mění v závislosti na odběrech. [37] 

Nádrže představují v modelu zdroj vody, který má neomezený objem a stálou hladinu. 

Může se jednat o zdroj povrchový i podzemní. [37] 

Jednotlivé uzly jsou určovány nadmořskou výškou a odběrem vody, kdy pro jeden uzel je 

možné vložit více odběrů vody. Využívá se toho např. u uzlu, který je určen k odběru požární 

vody. [37] 

Při správném definování všech parametrů je možné provést statickou či kvazi-dynamickou 

analýzu. V případě této práce byla provedena kvazi-dynamická analýza, která provádí simulaci 

odběrů v průběhu dne. Výstupem simulace jsou pro jednotlivé úseky primárně průtoky 

a rychlosti proudění nebo také průtok a tlaková ztráta čerpadla. Pro uzly se jedná 

o hydrodynamický tlak ve všech uzlech a průběh hladiny ve vodojemu. Výstupy lze exportovat 

v grafické podobě, či jako datové tabulky. [36] [37] 

Jedná se o matematický model řízený odběrem (tzv. „Demand Driven Model“) využívající 

gradientní metodu. 

Tento model pracuje tak, že se pro jednotlivé uzly stanoví odběry. Díky tomu jsou 

dopočteny průtoky v jednotlivých úsecích. Zpětně se ke každému úseku dopočítávají tlakové 

ztráty, díky čemuž jsou následně zjištěny hydrodynamické tlaky v uzlech. Pracuje se 

s předpokladem, že stanovené odběry jsou provedeny v plném rozsahu bez ohledu na tlak v síti. 

Tento předpoklad ale neodpovídá realitě, jelikož při poklesu tlaku v síti poklesne také průtok. 

Může tak dojít k vyhodnocení záporných tlaků v uzlech, což způsobuje chybu v nastaveném 

modelu. [36] 
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Gradientní metoda hledá řešení soustavy rovnic vytvořených z uzlové a hydraulické 

podmínky iteračním postupem výpočtu. V okruhu se hledá průtok splňující jak hydraulickou, 

tak uzlovou podmínku. EPANET stanoví v každém úseku průtoky, které nutně nemusí splňovat 

uzlovou podmínku. Nastává iterační postup řešení, který zpřesňuje hodnotu průtoků tak, aby 

bylo dosaženo splnění obou podmínek. Výpočet je ukončen tehdy, kdy je výsledek dostatečně 

přesný, tedy když je poměr rozdílu průtoků vypočtených v posledních dvou iteračních krocích 

k celkovému součtu průtoků dostatečně malé číslo. V EPANETu je tato hodnota 0,001. [36] 

 

V zájmovém území je zásobováno pitnou vodou ze samostatného vodovodu, který je 

majetkem obce, 1 802 obyvatel (údaj z Českého statistického úřadu k roku 2020). Zdrojem 

vody pro samostatný vodovod je vrt s Q = 4,0 l∙s-1 a studna s Q = 3,0 l∙s-1, která slouží pouze 

jako doplňkový zdroj v případě potřeby. Ze zdroje je voda čerpána čerpací stanicí a výtlačným 

řadem dlouhým 1,0 km z PVC (polyvinylchlorid) do vodojemu 2 x 150 m3 s maximální 

hladinou 295,00 m n.m., odkud je obec zásobována gravitačně rozvodnou sítí. Celková délka 

sítě včetně výtlaku do vodojemu je 8,7 km. Objem vody v trubní síti v rozsahu modelu činí 

75,7 m3. [38] 

Vodovod je rozdělen na dvě tlaková pásma (dále jen TP), kdy TP 1 se vztahuje 

k výtlačnému řadu a TP 2 k rozvodné síti. Převahující část sítě je tvořena plastovým potrubím, 

vyskytuje se zde ale také ocel nebo šedá litina. Podrobnější informace o dimenzi a materiálu 

sítě jsou uvedeny na následujícím Obr. 4.1. [38] 
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Obr. 4.1 Přehledná situace vodovodu 
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Naměřená data průtoků, které provozovatel rutinně měří na všech důležitých objektech 

distribuční sítě, byla exportována v podobě hodinových průměrů a byla použita pro analýzu 

spotřeby vody ve spotřebišti. Analýzou byla zjištěna odběrová křivka charakterizující časový 

průběh průměrné spotřeby vody v průběhu jednoho dne. Tato křivka byla vložena do 

matematického modelu vodovodu a zároveň byl vyhodnocen základní ukazatel 

nerovnoměrnosti odběru vody. V celé oblasti převahuje odběr vody pro domácnosti, neboť se 

jedná o území zastavěné převážně rodinnými domy a budovami do dvou nadzemních podlaží, 

výjimkou jsou dva bytové domy, které se uvažují jako jediný velkoodběratel s celkovou 

průměrnou spotřebou 0,14 l∙s-1. [38] 

Tab. 4.1 Přehled spotřeby vody v tlakových pásmech [38] 

č. TP Popis TP Délka [m] Qp [l∙s-1] Číslo křivky 

1 Výtlačný řad 1 000 0.111) 1 

2 Rozváděcí řad 7 679 2.30 2 

Poznámka: 1) jedná se o odhad ztrát vody ve výtlačném potrubí, které se předpokládají konstantní 

Tab. 4.2 Podrobné výsledky analýzy spotřeby vody pro TP 2 [38] 

průměrná denní potřeba Qp  2.30 l∙s-1 

maximální denní potřeba Qd  
4.36 l∙s-1 

377.0 m3∙d-1 

maximální hodinová potřeba Qh  5.83 l∙s-1 

minimální noční průtoky 
MNP  0.56 l∙s-1 

% Qp  24.20 % 

koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh 1.34 - 

koeficient denní nerovnoměrnosti kd 1.90 - 

 

Obr. 4.2 Křivka nerovnoměrnosti odběru v tlakových pásmech [38] 
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Tab. 4.3 Koeficienty nerovnoměrnosti odběru pro jednotlivá tlaková pásma [38] 

Hodina / číslo křivky 1 2 

0-1 1 0.49 

1-2 1 0.36 

2-3 1 0.34 

3-4 1 0.33 

4-5 1 0.35 

5-6 1 0.52 

6-7 1 0.89 

7-8 1 1.14 

8-9 1 1.24 

9-10 1 1.26 

10-11 1 1.22 

11-12 1 1.18 

12-13 1 1.11 

13-14 1 1.02 

14-15 1 0.99 

15-16 1 1.05 

16-17 1 1.1 

17-18 1 1.23 

18-19 1 1.46 

19-20 1 1.69 

20-21 1 1.62 

21-22 1 1.4 

22-23 1 1.22 

23-24 1 0.79 

 

V modelu se pracuje s hydraulickými ztrátami po délce dle vztahu Darcy-Weisbacha. Na 

základě stáří a materiálu trubních úseků byla stanovena absolutní hydraulická drsnost 

potrubí „k“, ve které jsou rovněž zahrnuty místní ztráty. [38] Uvažované hodnoty jednotlivých 

skupin potrubí jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.4 Hydraulická drsnost potrubí „k“ podle materiálu a stáří potrubí [38] 

Materiál 
/ rok 

položení 
 ≤ 1950 1951 - 1960 1961 - 1970 1971 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2020 

OC 12,0 10,1 8,1 6,1 5,0 4,0 2,1 

LT --- 10,0 8,0 6,0 3,0 2,5 1,0 

PE --- 0,24 0,22 0,19 0,17 0,14 0,11 

PVC --- --- 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 
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Celkové délky jednotlivých skupin potrubí uvádí následující tabulky a grafy. Uvedené 

přehledy nezahrnují vodovodní přípojky. 

Tab. 4.5 Tabulka zastoupení dimenzí dle délek  

DN Délka [m] 
Délka dle 
kategorie 

[m] 

25 173 
1483 

50 1310 

80 1501 
4691 

100 3190 

125 878 878 

150 1627 1627 

Celková 
délka [m] 

8 680 

Tab. 4.6 Tabulka zastoupení materiálů dle délek 

Materiál Délka [m] 

PE 1 492 

LT 1 385 

OC 289 

PVC 5 514 

Celková délka [m] 8 680 

 

 

Obr. 4.3 Grafy zastoupení materiálů dle délek a zastoupení dimenzí dle délek 

  



Dopad sucha na systém zásobování pitnou vodou  Marie Bergerová 

Bakalářská práce 

  26 

Tab. 4.7 Tabulka stáří potrubí dle materiálů 

Materiál / rok 
položení 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 

PE 180 0 612 0 537 164 

LT 503 881 0 0 0 0 

OC 0 289 0 0 0 0 

PVC 0 0 865 923 3 725 0 

Celková délka [m] 683 1 171 612 0 537 164 

 

 

Obr. 4.4 Graf stáří vodovodní sítě dle materiálů 

 

Z celkového odběru vody z napájecího uzlu (vodojemu) byly odběry transformovány do 

dílčích uzlových odběrů metodou dvou součinitelů C1 a C2 podle typu a hustoty zástavby. 

Představují odběr vody domácnostmi, průmyslem i přímé ztráty vody ze sítě. [38] Odběr 

velkoodběratele, který je uveden v kapitole 4.2.3, je vložen jako samostatný uzlový odběr. 
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Jak již bylo popsáno v kapitole 4.2.1, v EPANETu je možné provádět různé typy analýz. 

Předmětem této práce je analýza stáří vody při různých scénářích. Tyto simulované scénáře 

přiblíží informace o tom, jaký vliv bude mít snížení spotřeby vody na stáří vody ve vodovodní 

síti. Snížení spotřeby v tomto případě představuje situaci, kdy by spotřebitelé nahradili část 

pitné vody, kterou využívají v domácnosti, za vodu dešťovou.  

Aby bylo zjištěno, jaký vliv má snížení spotřeby na stáří vody ve vodovodní síti, pracovalo 

se s pěti různými scénáři: 

• 0 % obyvatel využívá dešťovou vodu (stávající stav), 

• 5 % obyvatel využívá dešťovou vodu, 

• 30 % obyvatel využívá dešťovou vodu, 

• 50 % obyvatel využívá dešťovou vodu, 

• 100 % obyvatel využívá dešťovou vodu. 

V rámci těchto scénářů se uvažovalo s obyvateli, kteří jsou schopni nahradit vodu pitnou 

vodou dešťovou. Bylo nutné definovat oblasti, kdy s náhradou pitné vody nelze uvažovat, 

a tudíž se v nich ani spotřeba neupravovala. Zájmová oblast je venkovského charakteru, kdy 

většinu staveb tvoří rodinné domy, které se pro snížení spotřeby braly jako relevantní. Jelikož 

se zde ale nachází také bytové domy (velkoodběratel), odběr v uzlu, jenž představuje odběr 

vody pro tohoto spotřebitele, se neměnil. Proveditelnost využití dešťové vody pro domácnost 

v rodinném domě je poměrně náročná, u stávajících bytových domů nereálná. Stejně tak 

nedošlo ke snížení odběru v uzlech na výtlačném řadu. Na Obr. 4.5 níže jsou barevně 

znázorněny úseky, na kterých jsou uzly, u kterých nedošlo k změně spotřeby vody. 

Na Obr. 3.6 bylo znázorněno, jaká část pitné vody v domácnosti je nahraditelná vodou 

dešťovou. I přesto, že využití dešťové vody pro praní je bez jakýchkoliv hygienických rizik, 

může dešťová voda obsahovat chemické příměsi, po kterých může vyprané prádlo zapáchat. 

Ovlivňuje to např. čistota ovzduší, typ střešní krytiny nebo také to, s čím se voda po dopadu na 

střechu dostane do kontaktu. Pro vyvarování se zápachu vypraného prádla by byla nutnost 

pořídit speciální pračku, která by byla napojená na dva napájecí vodní systémy (dešťová voda 

a pitná voda). Při posledním máchání tato pračka využívá pitnou vodu, díky čemuž se prádlo 

zápachu zbaví. Pořízení speciální pračky by tedy pro spotřebitele znamenalo ještě vyšší 

investiční náklady. [39] Tyto důvody byly zohledněny, a proto se s využitím dešťové vody pro 

praní neuvažovalo. V potaz se bralo pouze využití dešťové vody pro splachování WC a pro 

zalévání. Odběry v jednotlivých uzlech se tedy snižovaly o 32,2 % (při předpokladu, že 

dešťovou vodu bude využívat 100 % obyvatel, resp. ti, kteří můžou). 
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Obr. 4.5 Znázornění oblasti bez změn spotřeby vody 

Ještě před tím, než bylo možno odběry (Base Demand) snížit (o dané procento představující 

využití dešťové vody), bylo nutno provést dekompozici průtoku. Tím je myšleno očištění 

průtoku o ztráty vody. Ztráty vody byly uvažovány jako minimální noční průtoky, které byly 

zjištěny hydraulickou analýzou. Jejich hodnota činí 0,56 l.s-1 pro celou síť. Jednoduchou přímou 

úměrou byla tato hodnota přerozdělena do jednotlivých uzlů, stejně jako průměrná denní 

spotřeba. O tyto získané hodnoty se Base Demand v jednotlivých uzlech snižoval a až potom 

se tato hodnota snižovala o příslušné procento představující využití dešťové vody. Následně se 

ztráty opět připočítaly a tyto hodnoty se pak vkládaly do simulačního modelu.  

Tab. 4.8 Uvažované snížení odběrů k jednotlivým scénářům 

Číslo scénáře Scénář Snížení odběrů [%] Qp [l∙s-1] 

1 0 % obyvatel využívá dešťovou vodu 0 2.3 

2 5 % obyvatel využívá dešťovou vodu 1.61 2.2 

3 30 % obyvatel využívá dešťovou vodu 9.66 2.1 

4 50 % obyvatel využívá dešťovou vodu 16.1 2.0 

5 100 % obyvatel využívá dešťovou vodu 32.2 1.7 
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Pro analýzu chování sítě byly tyto scénáře aplikovány na různá období. Pracovalo se 

s průměrnou denní spotřebou v rámci celého roku, dále v rámci letního období (uvažované 

měsíce červenec a srpen) a zimního období (leden a únor). Důvodem je srovnání chování sítě 

v těchto obdobích, neboť v letním období lze očekávat vyšší potřebu vody než v zimním 

období. Tato období se v simulaci nastavovala pomocí koeficientu Demand Multiplier, kterým 

jsou v modelaci vynásobeny odběry ve všech uzlech. Díky tomu se vstupní hodnoty odběrů 

upravily pouze pro výchozí stav a při simulaci letního a zimního období model tyto hodnoty 

pronásobil nastaveným koeficientem. Jako výchozí stav se uvažoval roční průměr odběrů, kdy 

hodnota tohoto koeficientu byla rovna 1 a odpovídala 2,30 l.s-1. Přímou úměrou byly zjištěny 

i hodnoty tohoto koeficientu pro letní i zimní období. 

Tab. 4.9 Demand Multiplier pro jednotlivá období 

Období Qp [l∙s-1] [%] Demand Multiplier 

Roční průměry /01 - /12 2.30 100 1 

Letní období /01 - /02 2.66 115.6 1.16 

Zimní období /07 - /08 2.03 88.6 0.89 

 

Obr. 4.6 Demand Multiplier v rozhraní EPANETu 

K posouzení stáří vody se využila kvazi-dynamická analýza, k čemuž jsou zapotřebí 

koeficienty vyjadřující rozložení denní nerovnoměrnosti odběrů, které již byly součástí 

zpracovaného modelu. Posloupnost těchto 24 koeficientů (časový krok odpovídá 1 hodině) se 

v EPANETu označuje pomocí Patterns. Ke každému uzlu lze přiřadit různý Pattern, díky tomu 

lze pro výtlačný a rozváděcí řad doplnit odpovídající křivku rozložení denní nerovnoměrnosti 

odběrů. 
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Obr. 4.7 Rozložení denní nerovnoměrnosti pro rozváděcí řad 

Doba simulace pro analýzu byla nastavena na 3 týdny, tedy 504 hodin. Před spuštěním 

samotné simulace bylo ještě nastaveno, aby výsledky, které model zpracuje, vykazovaly 

nejhorší možné hodnoty, které za dobu simulace nastanou, tedy maximální extrémy. 

Výsledkům, které byly statisticky a graficky zpracovány, se věnuje následující kapitola. 

 

Obr. 4.8 Náhled na nastavení doby simulace v pracovním prostředí EPANETu 
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Analýza stáří vody prokázala, že v rámci vyhodnocení celé sítě dosahuje v průměru voda 

v uzlech i v úsecích stáří 2 dny. Vyskytují se však v síti úseky, které vykazují ve všech scénářích 

i zatěžovacích stavech vyšší hodnoty stáří vody.  

První problémovou částí je koncový úsek sítě, který je nejvzdálenější od vodojemu. 

Nachází se zde 8 uzlů, z nichž 3 jsou s nulovým odběrem. Koncové uzly při všech simulacích 

vykazovaly hodnotu stáří stejnou, jako byla doba simulace, tj. 504 hodin. Tyto slepé úseky bez 

odběrů vody, s nulovými či minimálními průtoky a rychlosti proudění způsobují stagnaci vody, 

která je vzhledem k jakosti vody nežádoucí. V těchto úsecích je nutno dbát na údržbu vodovodu 

čištěním a proplachováním, neboť pomalým prouděním vody dochází k usazování sedimentů. 

Ty představují riziko v podobě zákalové události při náhlých změnách hydraulických poměrů 

v síti. 

Druhým problémovým úsekem je úsek, na který je napojen velkoodběratel. Za uzlem, který 

představuje odběr velkoodběratele se nachází úsek, který je uzavřený a je zde nulový průtok 

i rychlost proudění.  

Poslední úsek s vykazující dlouhou dobou zdržení se nachází na jihovýchodní části obce. 

Jedná se 207,7 m dlouhou odbočku, které je napojena na výtlačný řad, nicméně propojující úsek 

s výtlačným řadem je uzavřený. Odběry se zde pohybují v minimálních hodnotách, voda tedy 

proudí jen velice pomalu a v bezvýznamném množství. 

Vliv těchto poměrů zhoršuje zhodnocení výsledků. Je nutné si uvědomit, že v reálném 

provozu podobné situace běžně nastávají, proto byly tyto problémová místa ve vyhodnocení 

stavu sítě započítány. 

V následujících obrázcích jsou vyobrazeny úseky a uzly s příslušným stářím vody pro 

všechny zatěžovací stavy. Jelikož v jednotlivých scénářích dochází k nepatrným odchylkám, 

které by v grafickém znázornění splývaly či nepředstavovaly změnu v zatřízení do příslušné 

kategorie, budou ve většině případech znázorňovány pouze extrémní situace, tj. scénář č.1 

(0 % lidí bude využívat dešťovou vodu) a scénář č. 5 (100 % lidí bude využívat dešťovou vodu). 

Z obrázků je na první pohled patrné, že většina sítě prokazuje dobu zdržení vody v síti menší 

než 2 dny ve téměř ve všech scénářích. Pouze v případě zimního období s předpokladem, že by 

dešťovou vodu využívali všichni obyvatelé, by se voda v síti zdržovala až 3 dny. To ovšem 

nutně neznamená, že by mohla být jakost vody negativně ovlivněna.  
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Obr. 5.1 Stáří vody v síti (zátěžový stav: roční průměr, scénář č. 1) 
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Obr. 5.2 Stáří vody v síti (zátěžový stav: roční průměr, scénář č. 5) 
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Obr. 5.3 Stáří vody v síti (zátěžový stav: letní období, scénář č. 1) 
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Obr. 5.4 Stáří vody v síti (zátěžový stav: letní období, scénář č. 5) 



Dopad sucha na systém zásobování pitnou vodou  Marie Bergerová 

Bakalářská práce 

  36 

Obr. 5.5 Stáří vody v síti (zátěžový stav: zimní období, scénář č. 1) 
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Obr. 5.6 Stáří vody v síti (zátěžový stav: zimní období, scénář č. 5) 
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Tab. 5.1 Průměrné stáří vody v zatěžovacích stavech a scénářích 

Číslo 
scénáře 

Průměrné stáří vody [hod] 
vztaženo k délce sítě 

Průměrné stáří vody [hod] 
vztaženo k objemu vody v síti 

Roční průměr Letní období Zimní období Roční průměr Letní období Zimní období 

1 36.8 32.1 40.9 35.3 30.7 39.3 

2 37.2 32.6 41.3 35.8 31.2 39.7 

3 39.9 33.9 42.0 38.3 32.4 43.7 

4 41.0 35.6 46.2 39.4 34.1 44.5 

5 47.0 40.7 51.6 45.3 39.1 49.7 

Z tabulky výše je patrné, že se snižující se spotřebou vody, doba zdržení vody ve 

vodovodní síti stoupá. Jak se předpokládalo, voda v zimních měsících vykazuje delší stáří vody 

než v letních měsících. Hodnoty byly stanoveny jako vážený průměr vztažený k délce potrubí 

a k objemu vody v potrubí v síti a byly porovnány. Jak je vidět na obrázku Obr. 5.7, při 

vyhodnocení průměrného stáří vody v síti vztaženého k objemu vody v potrubí vykazují křivky 

pro jednotlivé zatěžovací stavy podobnější tvar než při vyhodnocení vztaženého pouze k délce 

potrubí.  

 

Obr. 5.7 Graf průměrného stáří vody v různých scénářích 
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Byly přiřazeny délky sítě, které spadají do vybrané kategorie stáří. Podle procentuálního 

zastoupení byl zpracován graf, ze kterého je jasně patrné, že převažují v síti potrubí, ve kterých 

se doba zdržení vody pohybuje v intervalu 1-2 dny, a to téměř ve všech případech (kromě 

zimního období). Stejným způsobem byly zpracovány také objemy, které se obdobně zařadily 

do vybraných kategorií. 

Tab. 5.2 Rozdělení délky vodovodní sítě dle stáří vody 

  
Stáří vody 

[hod] 

Délka [m] 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční 
průměr 

0 - 24 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 

> 24 - 48 81.7 81.7 77.8 77.4 59.3 

> 48 - 72 1.3 1.3 5.2 5.6 23.4 

> 72 - 96 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

> 96 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 

Letní období 

0 - 24 27.6 26.1 13.7 13.7 13.7 

> 24 - 48 68.8 70.3 82.8 81.7 77.5 

> 48 - 72 0.9 0.9 0.9 1.6 5.9 

> 72 - 96 1.9 1.9 1.9 0.2 0.2 

> 96 0.8 0.8 0.8 2.7 2.7 

Zimní 
období 

0 - 24 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 

> 24 - 48 77.4 77.4 67.3 62.6 39.7 

> 48 - 72 5.6 5.6 15.5 20.2 42.0 

> 72 - 96 0.6 0.6 0.8 0.6 1.6 

> 96  2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 

 

Obr. 5.8 Graf rozdělení délky sítě dle stáří vody 

  

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

0
 -

 2
4

> 
2

4
 -

 4
8

> 
4

8
 -

 7
2

> 
7

2
 -

 9
6

> 
9

6

0
 -

 2
4

> 
2

4
 -

 4
8

> 
4

8
 -

 7
2

> 
7

2
 -

 9
6

> 
9

6

0
 -

 2
4

> 
2

4
 -

 4
8

> 
4

8
 -

 7
2

> 
7

2
 -

 9
6

> 
9

6

Roční průměr Léto Zima

Za
st

o
u

p
en

í d
él

ky
 p

o
tr

u
b

í [
%

]

Graf rozdělení délky vodovodní sítě dle stáří vody

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5



Dopad sucha na systém zásobování pitnou vodou  Marie Bergerová 

Bakalářská práce 

  40 

Tab. 5.3 Rozdělení objemu vody ve vodovodní síti dle stáří vody 

  
Stáří vody 

[hod] 

Objem [m3] 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční 
průměr 

0 - 24 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

> 24 - 48 61.9 61.9 58.9 58.6 44.9 

> 48 - 72 1.0 1.0 4.0 4.3 17.7 

> 72 - 96 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

> 96  2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 

Letní období 

0 - 24 20.9 19.8 10.3 10.3 10.3 

> 24 - 48 52.1 53.2 62.7 61.9 58.6 

> 48 - 72 0.6 0.6 0.6 1.2 4.5 

> 72 - 96 1.5 1.5 1.5 0.2 0.2 

> 96  0.6 0.6 0.6 2.0 2.0 

Zimní 
období 

0 - 24 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

> 24 - 48 58.6 58.6 50.9 47.4 30.0 

> 48 - 72 4.3 4.3 11.7 15.3 31.8 

> 72 - 96 0.4 0.4 0.6 0.5 1.2 

> 96  2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 

 

Obr. 5.9 Graf rozdělení objemu vody ve vodovodní síti dle stáří vody 
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Jelikož se v síti objevují mrtvé koncové úseky, dochází k negativnímu ovlivnění stáří vody. 

Tyto úseky se vyznačují nulovou rychlostí proudění vody a nulovým průtokem. Tyto úseky 

byly blíže popsány na úvodu této kapitoly. Celková délka či objem vody v těchto úsecích se liší 

v závislosti na simulovaných scénářích. V průměru se jedná přibližně o 10% zastoupení délky 

úseků i objemu vody v potrubí vzhledem k celé síti. 

Tab. 5.4 Zastoupení mrtvých konců vzhledem k celé síti 

  Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční 
průměr 

Délka [m] 952.3 952.3 817.8 818.4 819.6 

Zastoupení [%] 11.0 11.0 9.4 9.4 9.4 

Objem [m3] 9.1 9.1 7.5 7.5 7.5 

Zastoupení [%] 12.0 12.0 9.9 9.9 9.9 

Letní 
období 

Délka [m] 952.3 952.3 817.8 817.8 818.4 

Zastoupení [%] 11.0 11.0 9.4 9.4 9.4 

Objem [m3] 9.1 9.1 7.5 7.5 7.5 

Zastoupení [%] 12.0 12.0 9.9 9.9 9.9 

Zimní 
období 

Délka [m] 952.8 952.8 952.8 818.4 1072.7 

Zastoupení [%] 11.0 11.0 11.0 9.4 12.4 

Objem [m3] 9.1 9.1 9.1 7.5 8.6 

Zastoupení [%] 12.0 12.0 12.0 9.9 11.4 

Vzhledem k tomu, že se jedná o spojitý soubor dat, byly pro lepší interpretaci výsledků 

zpracovány také součtové křivky, pomocí nichž se zobrazují kumulativní četnosti. Těmito 

křivkami se situace v distribuční síti představuje nejlépe a můžeme tak jednoduše vidět rozdíly 

v způsobu hodnocení stáří vody v síti podle různých vstupních údajů. 

Svislou osu tvoří kumulativní četnost a může nabývat hodnot rovných maximálně 1 (resp. 

100 %). Vodorovnou osu tvoří vyhodnocovaný ukazatel, v tomto případě stáří vody. S křivkou 

se principiálně pracuje následovně. V případě scénáře č. 5 v zimním období můžeme říct, že 

stáří vody 50 hodin a méně vykazuje přibližně 50 % vodovodní sítě, pakliže je stáří vody 

vyjadřováno s délkou sítě. Pakliže ale vyjadřujeme stáří vody spolu s objemem vody v síti za 

stejných podmínek, stáří vody nanejvýš 50 hodin vykazuje přibližně 60 % distribuční sítě. 

Z těchto dvou možností je vyjádření pomocí objemu vody v síti přesnější. Zároveň lze vidět, že 

scénář č. 5 pro letní období téměř dokonale překrývá scénář č. 1 pro zimní období. To znamená, 

že jestliže by v letních měsících využívali všichni lidé dešťovou vodu a snížili by tak tím svůj 

odběr vody ze sítě, probíhaly by v distribučním systému podobné stavy, jako je to v současném 

provozu v zimním období. 
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Obr. 5.10 Součtová křivka stáří vody dle délky sítě 

 

 

Obr. 5.11 Součtová křivka stáří vody dle objemu vody v síti 
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Obecně lze již konstatovat, že v letních měsících dochází k vyšší spotřebě vody, což vede 

k navýšení průtoku i k zvýšení rychlosti proudění, a tím pádem se stáří vody snižuje. Naopak 

v období zimních měsíců je odběr vody ze sítě menší, čímž se zmenšují průtoky a snižují 

rychlosti proudění, což vede k delší době zdržení vody v systému. Jednoduše lze prohlásit, že 

se projevují s klesající tendencí, pakliže doba zdržení ve vodovodní síti roste. Platí to však 

pouze pokud zkoumáme síť jako celek. Byla vytvořena součtová křivka pro rychlost proudění, 

na níž je zřetelné, že ve většině potrubí se rychlost proudění pohybuje ve velmi malých 

hodnotách. 

Snížením spotřeby se dá také předpokládat se snižováním tlakových poměrů v síti. V tomto 

případě se jedná o nepatrnou zanedbatelnou změnu v tlakových poměrech. 

 

Obr. 5.12 Součtová křivka rychlosti proudění dle délky sítě 

Tab. 5.5 Vyhodnocení průměrných hodnot průtoku a rychlosti v celé síti 

Vyhodnocení celé sítě Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Dle délky sítě 
8 679.5 m 

Průtok [l∙s-1] 0.84 0.84 0.81 0.78 0.73 

Rychlost proudění [m∙s-1] 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 

Dle objemu vody 
75 m3 

Průtok [l∙s-1] 1.24 1.23 1.18 1.14 1.04 

Rychlost proudění [m∙s-1] 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 

Pro lepší představu rozložení uzlů a úseků dle různých ukazatelů, které ovlivňují stáří vody, 

byly vytvořeny následující obrázky (Obr. 5.13 a Obr. 5.14), které srovnávají scénář č. 1 a scénář 

č. 5, tedy extrémní situace.   
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Obr. 5.13 Situace vodovodu – průtok a tlak 
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Obr. 5.14 Situace vodovodu – rychlost proudění a spotřeba 
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Stejně jako se hodnotí stáří vody a ostatní veličiny s ním spojené na úsecích, lze takto 

hodnotit i uzly. V uzlech jsou definovány odběry. K vypracování této práce byl poskytnut 

kalibrovaný a verifikovaný model včetně odběrů vody ze sítě. Díky tomu bylo umožněno 

vytvořit také součtovou křivku stáří vody právě podle odběrů vody ze sítě, což je nejpřesnější 

možnost pro hodnocení stáří vody v síti. Zaměříme-li se na stejný scénář jako při hodnocení 

stáří vody podle délky sítě či objemu vody v síti (tj. scénář 5 pro zimní období), stáří vody 

50 hodin a méně bylo dosaženo v 70 % vodovodní sítě. 

 

Obr. 5.15 Součtová křivka stáří vody dle odběrů vody v síti 
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Tab. 5.6 Rozdělení průměrné spotřeby dle stáří vody 

  
Stáří vody 

[hod] 

Spotřeba [l∙s-1] 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční 
průměry 

0 - 24 0.026 0.030 0.030 0.030 0.030 

> 24 - 48 0.059 0.057 0.057 0.055 0.057 

> 48 - 72 0.009 0.006 0.016 0.024 0.035 

> 72 - 96 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 

> 96  0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 

Letní 
období 

0 - 24 0.156 0.044 0.009 0.000 0.002 

> 24 - 48 0.035 0.044 0.009 0.000 0.002 

> 48 - 72 0.037 0.061 0.007 0.000 0.002 

> 72 - 96 0.037 0.060 0.008 0.000 0.002 

> 96  0.037 0.055 0.023 0.000 0.001 

Zimní 
období 

0 - 24 0.023 0.055 0.023 0.000 0.001 

> 24 - 48 0.027 0.055 0.027 0.000 0.001 

> 48 - 72 0.027 0.057 0.023 0.004 0.001 

> 72 - 96 0.027 0.056 0.036 0.004 0.001 

> 96  0.027 0.073 0.030 0.003 0.001 

Pakliže uzly na koncových úsecích vykazují nulový odběr, tak způsobují vyšší hodnoty 

stáří vody v úsecích, neboť bez odběru voda v potrubí stagnuje. Celá distribuční síť je složena 

ze 125 uzlů (včetně vodojemu a zdroje vody). V síti jsou 3 uzly koncové, tudíž budou ve všech 

zatěžovacích stavech a při všech scénářích mít stáří vody rovno době simulace (tj. 504 hod). 

Celkový počet uzlů s nulovým odběrem se ale v jednotlivých situacích liší. Při porovnání 

zatěžovacích stavů je takových uzlů nejvíce v zimním období, neboť celá síť je zatížena 

sníženou spotřebou vody. Zároveň také dochází k nárustu uzlů s nulovými odběry 

v jednotlivých scénářích. Jak se počet těchto uzlů měnil je znázorněno v tabulce níže. 

Tab. 5.7 Uzly s nulovými odběry 

  Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční průměr 
Počet 41 45 45 46 49 

Zastoupení [%] 32.8 36.0 36.0 36.8 39.2 

Letní období 
Počet 37 37 39 41 46 

Zastoupení [%] 29.6 29.6 31.2 32.8 36.8 

Zimní období 
Počet 46 46 48 49 51 

Zastoupení [%] 36.8 36.8 38.4 39.2 40.8 

Dále byla zpracována tabulka a graf, které znázorňují rozdělení počtu uzlů podle stáří vody. 

Z grafu je patrné, že v jednotlivých zatěžovacích stavech bylo stáří vody v uzlech dost podobné. 

V letním období jde o téměř totožné přerozdělení pro všechny scénáře. Jediná větší odchylka 

se vyskytla v naprosto extrémní situaci, tj. v zimním období, kdy všichni ve spotřebišti 

využívají dešťovou vodu. Nicméně stejně jak bylo řečeno u vyhodnocení úseků, neznamená to, 

že bude negativně ovlivněna jakost vody. Je patrné, že většině obyvatel bude z kohoutku téct 
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voda stará nanejvýš 2 dny. Lze konstatovat, že ať nastane na této síti jakýkoliv scénář, tak 

v letním období bude průměrně 78 % obyvatel konzumovat pitnou vodu starou 24-48 hodin a 

7 % obyvatel bude konzumovat pitnou vodu starou 48-72 hodin. Stejná situace v zimním 

období představuje 62 % obyvatel pro interval 24-48 hodin a 21 % obyvatel pro interval 48-72 

hodin. Jedná se tedy o zvýšení odběrů o 15 % v kategorii se stářím vody 2-3 dny. 

 

Obr. 5.16 Graf rozdělení počtu uzlů dle stáří vody 

Tab. 5.8 Rozdělení počtu uzlů ve spotřebišti dle stáří vody 

  
Stáří vody 

[hod] 

Počet uzlů 

Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 

Roční 
průměry 

0 - 24 7 7 7 7 7 

> 24 - 48 100 100 97 94 71 

> 48 - 72 8 8 11 13 31 

> 72 - 96 4 4 3 4 9 

> 96  6 6 7 7 7 

Letní 
období 

0 - 24 16 13 7 7 7 

> 24 - 48 93 96 102 100 95 

> 48 - 72 7 7 7 9 12 

> 72 - 96 3 3 3 3 4 

> 96  6 6 6 6 7 

Zimní 
období 

0 - 24 7 7 7 7 7 

> 24 - 48 95 93 85 76 38 

> 48 - 72 12 14 19 26 62 

> 72 - 96 4 4 7 8 9 

> 96  7 7 7 8 9 

Díky kvalitním vstupním údajům bylo možné porovnat různé způsoby hodnocení stáří 

vody v distribuční síti. Pakliže je k dispozici pouze délka sítě, ale nejsou známy dimenze 

jednotlivých úseků, dostaneme nejméně přesné výsledky. Při znalosti dimenzí lze dopočítat 
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objem vody v potrubí, díky čemuž jsme schopni získat o něco přesnější informace. Jestli jsou 

součástí vstupních údajů také data odběrů vody ze sítě, lze klasifikovat stáří vody v síti 

nejpřesněji. Jak moc se hodnocení stáří vody podle jednotlivých metod liší je vyjádřeno 

v tabulce níže. Hodnoty byly získány z grafů srovnávající scénář č.1 a scénář č.5 pro roční 

průměr. Bylo zprůměrováno, o kolik se lišily hodnoty zastoupení v rámci jednotlivých metod 

vyhodnocení v důležitých oblastech křivky.  

Pakliže bychom potřebovali vyhodnotit stáří vody v síti, ve které máme k dispozici pouze 

délky potrubí, může být využito výsledků, které byly získány ze součtových křivek této práce. 

Zaměříme-li se na stáří vody 24 hodin, tak můžeme konstatovat, že stáří vody nanejvýše 

24 hodin bude dostoupeno přibližně v 13 % délky potrubí této sítě. Hodnocení stejného stáří 

dle objemu vody v potrubí se liší přibližně o třetinu, tedy dané procento zastoupení vynásobíme 

hodnotou 1,33 a zjistíme, že přibližně 17 % objemu vody v síti je staré maximálně 1 den. 

Obdobně postupujeme pro zjištění, jak starou vodu odebírají spotřebitelé. V tomto případě 

(stáří 24 hodin) násobíme dané procento zastoupení hodnotou 2,52, díky čemuž jsme schopni 

odhadnout, že přibližně 35 % spotřebitelů odebírá pitnou vodu starou nanejvýš 1 den. 

 

Obr. 5.17 Empirická distribuční funkce stáří vody ve vodovodní síti 

Tab. 5.9 Násobky procentuálních hodnot pro různé metody hodnocení 

Stáří vody [hod] 6 12 24 30 38 40 48 55 72 96 

Násobek hodnoty dle délky sítě 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Násobek hodnoty dle objemu vody v síti 1.38 1.22 1.33 1.34 1.19 1.24 1.04 1.00 0.99 0.99 

Násobek hodnoty dle odběrů vody ze sítě  0.70 1.62 2.52 2.33 1.96 1.63 1.09 1.03 1.02 1.02 
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Klimatické změny zapříčiňují častější výskyt období sucha. V těchto obdobích může 

docházet k snižování zásoby zdrojů vody a k zhoršování kvality vody. Můžeme předpokládat, 

že z tohoto důvodu bude zapotřebí začít využívat alternativní zdroje vody, aby se snížila 

spotřeba pitné vody. Změna odběrů vody z distribuční sítě však s sebou nese určitá rizika. 

Snížením odběrů vody ze sítě dochází ke snižování průtoku a rychlosti proudění vody. Pakliže 

hodnoty těchto veličin budou až příliš malé, dojde v potrubí ke stagnaci vody. Dlouhé zdržení 

vody v potrubí může mít za následek zhoršení ukazatelů jakosti vody a mohou se zvýšit 

stížnosti na jakost vody ze strany spotřebitele. V této bakalářské práci byly zpracovány různé 

scénáře, kterými byly simulovány různé situace snížení spotřeby vody. 

První část rešeršní práce byla zaměřena na problematiku sucha. Definice sucha není tak 

úplně jednotná, neboť neexistují jednotná kritéria, která by sucho vymezila. Lze však sucho 

charakterizovat z několika různých pohledů v rámci toho, jak se sucho projevuje, v jaké oblasti 

a jaké dopady s sebou sucho přináší.  

Před zpracováním praktické části bylo také zapotřebí zjistit, jak se s pitnou vodou v České 

republice zachází, resp. k čemu je využívána. Díky rešerši bylo zjištěno, že až 32,20 % pitné 

vody lze nahradit vodou dešťovou (neuvažovalo se s využitím dešťové vody k praní). Zjištění 

této hodnoty vedlo k posouzení sítě v rámci různých scénářů popisující následující situace: 

• (1) 0 % obyvatel bude využívat dešťovou vodu – snížení odběru o 0,00 %, 

• (2) 5 % obyvatel bude využívat dešťovou vodu – snížení odběru o 1,61 %, 

• (3) 30 % obyvatel bude využívat dešťovou vodu – snížení odběru o 9,66 %, 

• (4) 50 % obyvatel bude využívat dešťovou vodu – snížení odběru o 16,10 %, 

• (5) 100 % obyvatel bude využívat dešťovou vodu – snížení odběru o 32,20 %. 

Byli bráni v potaz pouze ti obyvatelé, u kterých by bylo nahrazení části pitné vody za vodu 

dešťovou hypoteticky možné. Snižovala se tedy spotřeba v těch uzlech, které představovaly 

odběr vody pro rodinné domy. Odběr velkoodběratele a odběry na uzlech výtlačného řadu 

zůstaly zachovány. 

Cílem práce bylo zpracování hydraulické analýzy vodovodní sítě se zaměřením na stáří 

vody a rychlost proudění. Pro provedení analýzy byl využit existující hydraulický model 

vodovodní sítě v softwarovém programu EPANET 2.0. Jednotlivé scénáře byly vystaveny třem 

zatěžovacím stavům – roční průměr, letní období a zimní období. Při srovnání zimního a letního 

období dochází totiž k rozdílné spotřebě vody. Výsledky všech variant byly statisticky 

zpracovány a porovnány. 

Bylo zjištěno, že ve zkoumané lokalitě se vyskytují tři problémová místa, která ve všech 

simulacích vykazují velké stáří vody. Jedná se o koncové úseky s minimálními či nulovými 

odběry vody. I přesto, že se stále jedná o dobu zdržení vody v potrubí v řádu několika dní, může 

to mít dopad na jakost vody, neboť koncentrace dezinfekčního rezidua budou nízké. Při 

vyhodnocení bylo zjištěno, že v současné situaci, tj. scénář č.1, kdy nikdo nevyužívá dešťovou 

vodu, vykazuje síť ve všech scénářích stáří vody maximálně 2 dny (neuvažují se koncové 

úseky). Tato skutečnost vede k závěru, že síť není předimenzována. Pouze v případě 

nejextrémnějšího scénáře, tj. scénář č. 5 v zimním období, kdy se uvažuje snížení spotřeby 

z důvodu využití dešťové vody a zároveň ještě snížení spotřeby z důvodu zimního období, které 
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se obecně vykazuje nižší spotřebou, byly hodnoty stáří vody vyšší. Hodnoty se ale významně 

nezměnily, stáří vody v síti nepřesáhlo v průměru 3 dny. Zajímavým výsledkem je také to, že 

pakliže by všichni využívali dešťovou vodu, tak chování sítě v letním období by vykazovalo 

téměř stejné hodnoty, jako je v současné době v zimním období (současnou dobou je myšleno, 

že nikdo nevyužívá dešťovou vodu). 

Analýza prokázala, že snižování spotřeby vody vede ke snížení průtoku i rychlosti 

proudění. Následkem toho je delší doba zdržení vody v potrubí. Nebyla nalezena souvislost 

mezi spotřebou vody a tlakovými poměry. 

Vzhledem k tomu, že pro simulaci stáří vody byl podkladem kalibrovaný a verifikovaný 

model s kvalitními vstupními údaji, bylo možné hodnotit stáří vody ve vodovodní síti různými 

způsoby. Těmito způsoby byly porovnány součtové křivky stáří vody a byly vzájemně 

porovnány. Za nejméně přesné je považováno hodnocení dle délky sítě, o něco přesnější je pak 

hodnocení dle objemu vody v síti. Ovšem nejpřesněji a nejlépe shrnuje chování stáří vody v síti 

hodnocení podle odběrů vody ze sítě, pomocí něhož jsme schopni říct, jak starou vodu lidé 

spotřebovávají.  

Tato práce posloužila k přiblížení informací o možném chování vodovodní sítě, pakliže by 

se snížily odběry sítě z důvodu využívání alternativních zdrojů. Přínosem je také skutečnost, že 

jestli známe pouze délku distribuční sítě, lze díky kvalitním vstupním údajům této práce 

přibližně odhadnout, jak starou vodu spotřebitelé z distribuční sítě odebírají. Provedením stejné 

analýzy na jiné distribuční síti by bylo možné získané hodnoty z této práce potvrdit. Studie by 

pak mohla být cenným podkladem pro detekci úseků, ve kterých by mohlo vlivem vysokého 

stáří vody hrozit zhoršení jakosti vody. 
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Climate change is causing more droughts. During these periods, water resources may 

decline and water quality may deteriorate. It can be assumed that for this reason it will be 

necessary to start using alternative water resources to reduce drinking water consumption. 

There are certain risks associated with changes in water consumption from the distribution 

network. Reducing the consumption of water from the network contributes to decreasing the 

velocity and flow rate of water. If these variables are too small, water stagnation will occur in 

the pipeline. Long retention time of water in the pipeline may result in deterioration of water 

quality indicators and may increase consumer complaints about water quality. This bachelor 

thesis deals with various scenarios that simulated different situations of reduced water 

consumption. 

The first part of the research work focused on the issue of drought. The definition of 

drought is not quite as uniform, as there are no unified criteria to define it. However, drought 

can be characterised from several different perspectives in terms of how it is manifested, in 

which area it occurs and what impacts it generates. 

Before the processing of the practical part, it was also necessary to find out how drinking 

water is managed in the Czech Republic, or what it is used for. The research established that up 

to 32,20% of drinking water can be substituted with rainwater (the use of rainwater for laundry 

is not considered). Determining this value leads to an assessment of the networks in different 

scenarios describing the following situation:  

• (1) 0 % of the population will use rainwater – reduce consumption by 0,00 %, 

• (2) 5 % of the population will use rainwater – reduce consumption by 1,61 %, 

• (3) 30 % of the population will use rainwater – reduce abstraction by 9,66 %, 

• (4) 50 % of the population will use rainwater – reduce consumption by 16,10 %, 

• (5) 100 % of the population will use rainwater – to reduce consumption by 32,20 %. 

Only those users were considered for whom replacing part of their drinking water with 

rainwater was hypothetically possible. Thus, consumption was reduced in those nodes that 

represented water consumption for single-family houses. Wholesale consumption and 

consumption on the nodes of the discharge line were maintained.  

The aim of the work was to process a hydraulic analysis of the water supply network with 

a focus on the water age and velocity. The existing hydraulic model of the water supply network 

in the EPANET 2.0 software program was used to perform the analysis. The respective 

scenarios were exposed to three load conditions - annual average, summer and winter. When 

comparing the winter and summer periods, there is a difference in water consumption. The 

results of all variants were statistically processed and compared.  

It was found that there were three problem locations in the study area, all of which show in 

all simulations a high water age. These are the end sections with minimal or no water 

consumption. Even though this only means water retention in the pipeline of several days, it 

may still have an impact on water quality as the disinfectant residual concentrations will be low. 

During the evaluation it was established that in the current situation, i.e. scenario 1, where no 

one uses rainwater, the network shows a maximum water age of 2 days in all scenarios (end 
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sections are not considered). This fact leads to the conclusion that the network is not oversized. 

Only in the case of the most extreme scenario, i.e. Scenario 5 in winter, where a reduction in 

consumption due to rainwater use is considered and at the same time a further reduction in 

consumption due to the winter period is generally characterised by lower consumption, the 

water age values were higher. During the evaluation, it was determined that in the current 

situation, that´s Scenario No. 1, where no one uses rainwater, the network report water age in 

all scenarios for a maximum of 2 days (end sections are not considered). This fact leads to the 

conclusion that the network is not oversized. Only in the case of the most extreme scenario, 

that´s Scenario No. 5 in winter, when a reduction in consumption due to the use of rainwater is 

considered and at the same time a reduction in consumption due to the winter period, which 

generally has lower consumption, the values of water age were higher. However, the values did 

not change significantly, as the water age in the network did not exceed 3 days on average. 

What is also an interesting result is that if everyone used rainwater, the behaviour of the network 

in summer would show almost the same values as it currently does in the winter (by which is 

meant that no one uses rainwater).  

The analysis showed that reducing water consumption leads to a reduction of flow rate and 

velocity. This results in longer water retention time in the pipeline. No correlation was found 

between water consumption and pressure conditions.  

Due to the fact that a calibrated and verified model with quality input data was used for the 

analysis of water aging, it was possible to evaluate the age of water in the water supply network 

in various ways. In this way, the sum of the water age curves was compared with each other. 

Evaluation according to the length of the network is considered to be the least accurate, 

evaluation according to the volume of water in the network is slightly more accurate. However, 

the most accurate and best summarizes the behavior of water age in the network is the 

evaluation according to the water consumption from the network, by which we are able to tell 

how old water is consumed by people. 

This work provided information on the possible behaviour of the water supply network if 

consumption was reduced due to the use of alternative resources. Another benefit is the fact 

that if we only know the length of the distribution network, thanks to the quality input data of 

this work, it is possible to roughly estimate how old water will consumers from the distribution 

network consumed. By performing the same analysis on another distribution network, it would 

be possible to confirm the values obtained from this work. Then the study could be a valuable 

basis for the detection of sections in which there could be a risk of deterioration in water quality 

due to the high water age. 
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