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Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty 

stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého 

měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního vodoměru č. 2, 

umístěného na ulici Veveří. Fakulta stavební se velice zajímá o nové trendy a možnosti jak 

efektivněji měřit spotřebu vody. Závěr práce se tedy věnuje vhodnému návrhu alarmových 

hodnot spotřeby a možnému zautomatizování ostatních vodoměrů v areálu a s tím spojené 

rychlejší a přehlednější informace o hodnotách spotřeby vody. Nedílnou součástí práce a 

také spotřeby vody jsou i obecné informace o potřebě vody, pro kterou neexistují žádné 

aktuální ucelené metodiky, jak ji přesně stanovit. Zanalyzování již naměřených dat se jeví 

jako nejpřesnější způsob pro její stanovení. Součástí práce je i kapitola zaměřující se na 

vývoj spotřeby vody u nás i s porovnáním se zahraničím. V současnosti panuje klesající 

trend potřeby vody, který započal od 90. let minulého století. 
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The subject of the bachelor thesis is the processing of water consumption analysis in the 

area of building faculty. The bulk of the work is devoted to the evaluation of the data 

obtained by the smart metering system, which is currently only installed on the billing 

water meter number 2 located on Veveří Street. The Faculty of Civil Engineering is very 

interested in new trends and possibilities to more effectively measure water consumption. 

The conclusion of the thesis deals with the appropriate design of the alarm values of 

consumption and the possible counting of other water meters in the area and associated 

faster and more transparent information about the water consumption values. An integral 

part of the work and water consumption are general information on the need for water for 

which there are no up-to-date comprehensive methodologies to accurately determine it. 

Analyzing already measured data seems to be the most accurate way of determining it. Part 

of the thesis is also a chapter focused on the development of water consumption in our 

country as well as in comparison with abroad. At present, there is a decreasing trend in 

water needs that began in the 1990s. 
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1  ÚVOD 

S přírůstkem světové populace paralelně vzrůstá spotřeba vody. Od roku 1940 do 

současnosti se spotřeba vody na Zemi zvýšila čtyřikrát. Stále však má část světové 

populace obtížný přístup k pitné vodě. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km
2
 vodní plochy, 

avšak převážná část vody je až příliš slaná na to, aby se dala použít jako pitná. Snahou 

světových organizací a institucí je tedy zmapovat využívání vodních zdrojů v souvislosti se 

změnami klimatu a s ohledem na potřeby lidí. Jedním z klíčových cílů Evropské Komise je 

snižování ztrát na vodní síti, což má pozitivní dopad na povrchové a především podzemní 

zdroje vod, a představuje tak jeden ze základních nástrojů prevence a odstraňování 

nepříznivých dopadů sucha. V ČR lze vývoj snižování ztrát vody v síti hodnotit kladně. 

V období let 1994 až 2015 došlo k poklesu ztrát o téměř 190 mil. m
3
. Na snižování ztrát 

vody způsobené úniky se podílí především rozšiřování nových technologií a pravidelné 

investování do vodohospodářské infrastruktury. Velký rozvoj v posledních letech 

zaznamenal systém inteligentních měřičů Smart Metering, na jehož principu jsou 

celosvětově i v České republice budovány pilotní projekty. Zavádění chytrých technologií 

v měření spotřeby vody se skládá z chytrých čidel, z komunikační sítě s bezdrátovým 

přenosem a z odečtové centrály. Nejmodernější technologie využívá i společnost Brněnské 

vodárny a kanalizace, která ve svém Oddělení diagnostiky monitoruje celkem 206 měřících 

míst pro lepší přehled stavu v sítích. Nemálo pozadu je v těchto nových trendech i Fakulta 

stavební, Vysokého učení technického v Brně. Na jednom ze svých fakturačních vodoměrů 

má tento dálkový odečet nainstalován, což ji například přináší podrobný přehled o chování 

spotřebitelů v areálu, úsporu času při odečítání vodoměrů a také přesnější fakturaci. Celý 

systém měření a monitorování zprostředkovala a řídí brněnská firma Synerga. 

Hlavním cílem této bakalářské práce jak je uvedeno v zadání, je analýza hodnot spotřeby 

vody získaných právě z výše zmíněného vodoměru a jeho chytrého odečítání. Dále pak 

poukázání na případné výrazné anomálie v odběrech vody a jejich možné důvody. 

Důležitým bodem práce je stanovení optimálních alarmových hodnot, které v provozu 

ihned alarmují obsluze, že dochází k značně vyšším odběrům vody. V závěrečné části 

práce se pak věnuji možnému zautomatizování i zbylých třech fakturačních vodoměrů, což 

by přineslo rychlejší a kompletní přehled odečtů spotřeby pitné vody v celém areálu 

fakulty. Zautomatizování systému je nyní v projektové fázi a na jeho vypracování se zatím 

podílí opět firma Synerga. 
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2  SPOTŘEBA VODY A POTŘEBA VODY 

Potřeba i spotřeba jsou pojmy, které spolu úzce souvisí. Zjednodušeně můžeme tvrdit, že 

spotřeba vody je reálná hodnota odběru pitné vody za časový úsek, oproti tomu potřeba 

vody je výpočtová hodnota. Analýza spotřeby vody je důležitým podkladem pro výpočet 

potřeby vody. [ 1 ] 

2.1 ANALÝZA SPOTŘEBY VODY 

Spotřeba vody je množství vody, které je skutečně odebrané z vodovodního zařízení za 

určité časové období. Provozovatel vodovodního řadu v uvažovaném spotřebišti 

zpracovává tzv. bilanční analýzu spotřeby vody, což je množství vody skutečně odebrané 

z vodovodního zařízení za daný časový úsek (rok, měsíc, týden, den). V rámci analýzy 

vyhodnocuje a stanovuje následující proměnné: [ 1 ] 

 

ZO  počet zásobovaných obyvatel z veřejného vodovodu 

VVR  voda vyrobená k realizaci (voda dodaná do vodovodní sítě) 

VFC  voda fakturovaná celkem 

VFD  voda fakturovaná domácnostem 

VFOO  voda fakturovaná ostatním odběratelům (průmysl, zemědělství) 

VNF  voda nefakturovaná 

ZV  ztráty vody 

VS  vlastní spotřeba 

JUVNF jednotkový únik vody nefakturované 

 

A z výše uvedených proměnných stanovuje specifické spotřeby vody: 

 

SPVVR specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci 

SPVFC specifická spotřeba vody fakturované celkem 

SPVFD specifická spotřeba vody fakturované domácnostem 

SPVFOO specifická spotřeba vody fakturované ostatním odběratelům 

SPVNF specifická spotřeba vody nefakturované 

Veškeré výše uvedené spotřeby se zpravidla vyjadřují v l.obyv
-1

.den
-1

. 

Pro výše uvedené proměnné bilanční analýzy spotřeby vody platí následující vztahy: [ 1 ] 

VVR = VFC + VNF  

VFC = VFD + VFOO 

VNF = ZV +VS 
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Dá se říci, že voda nefakturovaná (VNF) je rozdíl mezi množstvím vody k realizaci (VFR) 

a množstvím vody fakturované za sledované období (VFC) a měla by v ideálním případě 

nabýt nulové hodnoty, ovšem realita je jiná. [ 1 ] 

2.1.1 Koeficienty hodinové a denní nerovnoměrnosti 

Nedílnou součástí analýzy spotřeby vody je stanovení průměrné denní spotřeby vody Qp, 

maximální denní spotřeby Qd a maximální hodinové spotřeby Qh pro celé zájmové 

spotřebiště za určitý časový úsek. Z těchto hodnot následně vypočteme koeficienty 

hodinové a denní nerovnoměrnosti. [ 1 ] 

Mezi základní pojmy použité pro výpočet koeficientů nerovnoměrnosti řadíme: 

 Specifická spotřeba pitné vody qsp 

 Množství vody připadající na 1 obyvatele nebo jednotku za daný časový úsek,  

 které charakterizuje nevýrobní nebo výrobní proces. 

 Průměrná denní spotřeba pitné vody Qp 

Hodnota vyjadřující množství vody za den. Stanovuje se ze specifické spotřeby 

vody vynásobenou počtem obyvatel nebo příslušných jednotek. 

 Maximální denní spotřeba pitné vody Qd 

Tato hodnota vyjadřuje průměrnou denní spotřebu vynásobenou koeficientem denní 

nerovnoměrnosti kd. 

 Maximální hodinová spotřeba pitné vody Qh 

Popisuje maximální spotřebu vody v průběhu jedné hodiny ve dni s maximální 

denní spotřebou pitné vody. Vypočte se znásobením maximální denní spotřeby 

pitné vody koeficientem hodinové nerovnoměrnosti kh. 

Hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti se pohybují v rozmezí 1,1 – 1,6 v závislosti na 

velikosti a charakteru spotřebiště. U rozsáhlých spotřebišť jsou zpravidla nižší hodnoty 

koeficientu kd, naopak u menších spotřebišť jsou tyto hodnoty vyšší. [ 1 ] 

Tab.  2.1-1: Hodnoty koeficientů běžně používané pro návrh spotřebiště - dle směrnice č.9/1973 [ 1 ] 

Velikost spotřebiště 

[počet obyvatel] 
kd 

do 1000 1,5 

1000 - 5000 1,4 

5000 - 20 0000 1,35 

20 000 - 100 000 1,25 

nad 100 000 1,15 
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Koeficienty uvedené v Tab. 2.1-1 v současné době již nemusí být zcela platné, 

problematické jsou především pro malá spotřebiště. V současné době se odborná veřejnost 

přiklání k hodnotám empiricky stanoveným, které jsou uvedeny v Tab. 2.1-2. 

Tab.  2.1-2 Tabulkové hodnoty koeficientů běžně používané pro návrh spotřebiště – empiricky 

stanovené [ 1 ] 

Velikost spotřebiště 

[počet obyvatel] 
kd 

do 500 1,5 

500 - 2000 1,35 

2000 - 20 000 1,3 

20 000 - 1 mil. 1,25 

nad 1 mil. 1,2 

 

Hodnoty koeficientu hodinové nerovnoměrnosti jsou zpravidla různé pro pracovní dny a 

dny pracovního klidu a pohybují se v našich podmínkách v rozmezí 1,5 – 2,5. Uvedený 

rozsah je však pouze orientační a konkrétní hodnota závisí silně na charakteru spotřebiště. 

Vyšších hodnot dosahují spotřebiště tzv. sídlištního charakteru. Maximálních hodinových 

spotřeb vody se dosahuje ve večerních hodinách 19. – 21. hodiny a tyto spotřeby činí 

v závislosti na charakteru spotřebiště 8 – 13% maximální denní spotřeby. Minimální 

spotřeby jsou nejčastěji v nočních hodinách mezi 2. – 4. hodinou ranní a činí 0,8 – 1,5 % 

maximální denní spotřeby.  

Vypočtené hodnoty koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti se využívají při 

výpočtech výhledových potřeb vody. [ 1 ] 

2.2 VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Potřeba vody je základním podkladem pro návrh vodovodní sítě, vodních zdrojů, 

vodojemů a úpraven vody. V současné době není k dispozici aktuální ucelená metodika pro 

výpočet potřeby vody, a to ani pro rozsáhlejší, ani pro menší spotřebiště. Poslední ucelená 

metodika pro výpočet potřeby vody byla vydána v roce 1973 v podobě Směrnice č. 9 

Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR a Ministerstvem zdravotnictví ČSR. 

Tato dnes již notoricky známá směrnice obsahuje hodnoty specifické potřeby vody, 

koeficientů nerovnoměrností a další, které byly stanoveny na základě celostátního 

průzkumu a měření, přičemž byly zohledněny i zahraniční zkušenosti. Od doby vydání 

směrnice nebyl podobně komplexní materiál vydán. V současné době není v ČR závazná 

směrnice resp. ČSN pro výpočet potřeby vody. Stále se tedy při výpočtu potřeby vody více 
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méně vychází ze zmíněných směrnic. Jako jeden z aktuálnějších podkladů můžeme zmínit 

prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Aktualizované údaje, z nichž je možné 

usuzovat hodnotu specifické potřeby vody, jsou k dispozici v podobě směrných čísel roční 

potřeby vody uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 

120/2011 Sb. Směrná čísla však neslouží primárně pro výpočet potřeby vody. Podle 

zmíněné vyhlášky se použijí např. pro stanovení odebraného množství vody v případech, 

kde není u odběratele dodávaná voda měřena. Pro určení skutečných hodnot potřeby vody 

je lepší změřené hodnoty zanalyzovat a z nich stanovit potřebné údaje. [ 1 ], [ 2 ] 

Tab. 2.2-1: Směrná čísla roční potřeby vody uvedené v příloze č. 12 ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. [ 3 ] 

Směrná čísla roční potřeby vody 

Školy (bez stravování) 

Na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) 

Při průměru 200 pracovních dnů/rok 

WC, umyvadla 3 m
3
 

WC, umyvadla a tekoucí teplá voda 5 m
3
 

 

Při výpočtu potřeby vody zpravidla rozlišujeme, zda se provádí výpočet pro lokalitu, která 

již má veřejný vodovod nebo se jedná o spotřebiště, které je dosud bez veřejného 

vodovodu. 

2.2.1 Výpočet potřeby vody pro spotřebiště s vodovodem 

Výpočet se provádí pomocí podrobné analýzy vývoje spotřeby vody v zájmovém 

spotřebišti za časový úsek. Měl by vycházet z analýzy spotřeby vody v minulosti a ze 

směrného územního plánu posuzované lokality a předpokládaného vývoje počtu bydlících 

a zásobovaných obyvatel. [ 1 ] 

Celková průměrná denní potřeba vody Qp se stanoví ze vztahu 

Qp = VFC + VVO + VNF [l.s
-1

] [ 1 ] 

kde zkratky znamenají 

VFC – voda fakturovaná celkem. Tato složka zahrnuje veškerou potřebu od obyvatelstva, 

občanské vybavenosti a drobných podnikatelů. Tuto složku vypočteme pomocí SPVFC 

specifické potřeby vody fakturované celkem a výhledově počtu obyvatel ZO. 

  [l.s
-1

] [ 1 ] 

 

SPVFC – výhledová specifická potřeba vody fakturované celkem [l.obyv
-1

.den
-1

] se 

stanoví na základě analýzy spotřeby vody fakturované ve spotřebišti. Závisí na velikosti 

spotřebiště a rozsahu občanské a technické vybavenosti a měla by se pohybovat  v rozmezí 
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120 l.obyv
-1

den
-1

 (menší spotřebiště s nízkou občanskou vybaveností) až 150 l.obyv
-1

.den
-1

 

(velká, dobře vybavená spotřebiště). 

 

VVO – potřeba vody pro významné ostatní odběratele. Stanovení vychází z individuálních 

požadavků významných ostatních odběratelů. V případě, že nejsou k dispozici údaje od 

významných odběratelů, stanoví se tato složka pomocí podobnosti odběratelů z lokality, 

kde tuto hodnotu známe. 

 

VNF – voda nefakturovaná, která se stanoví z jednotkových úniků a výhledové délky 

vodovodní sítě. 

 

  [l.s
-1

] [ 1 ] 

     

 

JUVNF – jednotkové úniky [m
3
.km

-1
.rok

-1
] se stanoví z výsledků analýzy vývoje ztrát 

vody v zájmovém spotřebišti přes dat z minulosti v návaznosti s výhledem do budoucnosti. 

V této složce jsou zároveň zahrnuty případné opravy a renovace vodovodní sítě. 

 

Z průměrné denní spotřeby vody Qp a navržených koeficientů denní a hodinové 

nerovnoměrnosti se pak stanoví: [ 1 ] 

 Maximální denní potřeba vody 

Qd = Qp.kd   [l.s
-1

], [m
3
.den

-1
] 

 Maximální hodinová potřeba vody 

Qh = Qd.kh   [l.s
-1

] 

 

2.2.2 Výpočet potřeby vody pro spotřebiště bez vodovodní sítě 

V současné době se zde můžeme bavit především o malých obcích do 5000 obyvatel. 

Výpočet se provádí obdobným způsobem, jako výpočet potřeby vody pro stávající 

vodovodní síť. Výhledová specifická potřeba vody fakturované SPVFC je zvolena na 

základě výsledků analýzy a srovnání s podobným spotřebištěm, které již má vybudovanou 

vodovodní síť. Měla by se pohybovat v rozmezí 100 l
.
obyv

-1
den

-1
 (spotřebiště s nízkou 

občanskou vybaveností) až 130 l
.
obyv

-1
den

-1
 (dobře vybavená spotřebiště občanskou a 

technickou vybaveností). 

U těchto vodovodů uvažujeme s hodnotou jednotkového úniku vody JUVNF= 3200 m
3.

km
-

1
.rok

-1
. [ 1 ] 
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3  VÝVOJ SPOTŘEBY VODY 

3.1 Z HISTORIE PLÁNOVÁNÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 

Využívání vodních zdrojů k různým účelům má více než pětitisíciletou tradici. První 

v dějinách historicky doložený vodohospodářský plán dal zpracovat syn nejslavnějšího 

babylonského krále Chammurabiho asi před 3700 lety. Plán zahrnoval například 

zavlažovací kanály či vodovody s rozvodnými řady. Další namátkově vybrané příklady lze 

uvést ze starého Říma, např. první vodovod Aqua Appia dlouhý 16,6 km. V císařské době 

měl Řím celkem 12 vodovodů pro zásobování asi 900 000 obyvatel, o které se staralo 700 

zaměstnanců. V dalších stoletích došlo však ke zvratu. Římské vodovody byly zničeny, 

namísto vodovodů stačily studně často se závadnou vodou. To trvalo v Evropě více než 

tisíc let, kdy vlivem církevních dogmat se pohlíželo na péči o tělo a ochranu zdraví jako na 

hříšnou a zbytečnou záležitost. Plánování vodohospodářských staveb přešlo tehdy na 

mimoevropské civilizace – Čínu, Persii, Araby, Aztéky a další. [ 4 ] 

V Evropě postupný rozvoj vodovodů pro zásobování velkých měst nabyl intenzity zejména 

v polovině XX. století. Impuls potřeby plánovat vodní hospodářství byl dán s rozvojem 

vodovodů, zvyšováním potřeb vody pro průmysl a závlahy, výstavbou vodních elektráren a 

přehradních nádrží. Potřeba plánování výrazně vzrostla po druhé světové válce. Již v roce 

1941 byl zpracován Ing. Bažantem „Moravský vodohospodářský plán“, později z roku 

1947 je práce J. Bratránka „Generální plán rozvoje vodního hospodářství v zemi České a 

Moravskoslezské jako základ soustavného plánování“. [ 4 ] 

Státní vodohospodářský plán republiky Československé zpracovaný v letech 1949 – 1953 

se stal prvním soustavným přehledem možností využití vodního bohatství našeho státu. 

S více než padesátiletým odstupem od schválení prvního SVP můžeme objektivně 

hodnotit, že tento vodohospodářský plán např. poprvé souhrnně zpracoval problematiku 

zásobování pitnou vodou a jakosti vod či vytipoval hlavní trendy vývoje potřeb vody (i 

když v některých případech nesprávně). Postupem let byly však návrhy prvního SVP 

překonány. Některé potřeby se vyvíjely rychleji, než se předpokládalo v padesátých letech, 

zejména potřeby pitné vody pro obyvatelstvo. Technická řešení odpovídající úrovni 

znalostí roku 1953 zastarala a stala se nepoužitelná. V roce 1967 bylo proto rozhodnuto o 

přepracování SVP a přípravě jeho druhého vydání. [ 4 ] 

Druhé vydání SVP bylo zpracováno v letech 1970 – 1975 a je s řadou přijatých změn a 

doplňků v doprovodných publikací platný dodnes. Druhý SVP změnil v souladu se 

zákonem č. 138/1973 Sb., o vodách název na Směrný vodohospodářský plán (SVP 1975). 

Rozsah prací na druhém SVP byl z dnešního pohledu ohromný. Na pracích souvisejících 

se SVP se podílelo plnou nebo částečnou kapacitou přes 300 pracovníků. Práce na druhém 

SVP se pohybovaly ve dvou rovinách – jednak to byla analýza a dokumentování stavu a 

možností využití vodního bohatství státu, jednak návrhy na investiční opatření 

k zabezpečení očekávaných a ostatními sektory národního hospodářství a společnosti 

nárokovaných potřeb vody. Zatímco první rovina má dlouhodobější platnost a výsledky její 

práce jsou využitelné i dnes, druhá byla příliš poplatná době svého vzniku a po roce 1990 
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ztratila platnost. K hlavním výsledkům analytických a dokumentačních prací na druhém 

SVP patří například individuální vyhodnocení očekávaného vývoje potřeb vody pro 618 

měst a větších obcí a návrh koncepce pro jejich zásobování. [ 4 ] 

SVP z roku 1975 s řadou přijatých změn a doplňků v doprovodných publikacích byl platný 

do 22. 12. 2009, kdy byly přijaty plány oblastí povodí. Podle § 127 odst. 15 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly 

vodoprávní úřady při provádění svých činností povinny ze SVP vycházet, a to do té doby, 

než byly pro příslušné oblasti povodí schváleny nové plány oblastí povodí. [ 4 ] 

3.2 VÝVOJ SPOTŘEBY VODY V ČESKÉ REPUBLICE 

Statistika vodního hospodářství v oboru vodovodů a kanalizací má v naší zemi dlouholetou 

tradici. Některé ukazatele lze vysledovat již od 40. let minulého století a není bez 

zajímavosti, jak se měnily nároky na výrobu pitné vody pro potřeby domácností a 

průmyslu, včetně služeb. 

Spotřeba vody rostla zhruba do konce 80. let minulého století. Její cena se tehdy 

pohybovala mezi 2 až 3 Kč za m
3
, takže lidé neměli potřebu s vodou zvlášť šetřit. V té 

době nebyly ani nijak významně rozšířeny úsporné spotřebiče a sanita. V průmyslu se 

využívaly technologie výroby, které byly nezřídka velmi náročné na spotřebu vody. [ 5 ] 

Počátkem devadesátých let uplynulého století se nové společensko-ekonomické vztahy 

začaly promítat i do spotřeby vody. Bylo zřejmé, že končí stálý nárůst spotřeby a 

neomezované plýtvání pitnou vodou, které v důsledku dotované ceny nestimulovala 

odběratele k šetření. Teprve postupné zvyšování ceny pro vodné a stočné až na cenu 

korespondující se skutečnými náklady na její výrobu a dopravu k odběratelů a obdobně na 

odvádění a čištění odpadních vod včetně pro sjednocení ceny pro obyvatelstvo a ostatní 

přimělo ekonomicky odběratele k jinému vztahu k pitné vodě. Dalším z aspektů klesající 

spotřeby vody bylo i cílené využívání efektivnějších a úspornějších spotřebičů, které 

umožňovaly významně regulovat spotřebu vody v domácnostech. [ 5 ] 

Tab. 3.2-1: Vývoj spotřeby vody v domácnostech ČR (l/os/den) [6,10] 

Rok 
Spotřeba 

(l/os/den) 
Rok 

Spotřeba 

(l/os/den) 

1760 20,0 2005 98,9 

1850 80,0 2006 97,5 

1945 100,0 2007 98,5 

1965 300,0 2008 94,2 

1989 171,0 2009 92,5 

1990 173,5 2010 89,5 

2000 107,4 2011 88,6 

2001 103,5 2012 87,9 

2002 102,6 2013 87,2 

2003 102,9 2014 87,3 

2004 102,4 2015 87,9 
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Spotřeba vody v domácnostech kulminovala v roce 1990, kdy bylo domácnostem 

fakturováno 546 mil. m
3
 pitné vody. Z tohoto údaje vyplývá, že jeden obyvatel napojený 

na veřejný vodovod tak spotřeboval 173,5 litrů pitné vody denně. Od roku 1990 do roku 

2015 faktická spotřeba vody v domácnostech poklesla o necelých 230 mil. m
3
, tj. o 42 %. 

Spotřeba vody na osobu na den tak činila 87,9 litrů. [ 5 ] Pro lepší znázornění je vývoj 

dodaného množství fakturované vody znázorněn v Obr. 3.2-1 a vývoj spotřeby 

v domácnostech v Obr. 3.2-2. 

Tab. 3.2-2:Vybrané ukazatele o vodovodech v letech 1990-2015 [ 10 ] 

Rok 

Podíl obyvatel 

zásobovaných 

vodou z 

vodovodů (%) 

Voda fakturovaná (tis. m
3
) 

Celkem z toho 

domácnostem 

1990 83,2 924 292 546 184 

2000 84,2 537 952 341 066 

2003 89,8 547 169 344 663 

2004 91,6 543 472 349 457 

2005 91,6 531 620 338 564 

2006 92,4 528 070 337 410 

2007 92,3 531 697 342 417 

2008 92,7 516 479 332 439 

2009 92,8 504 613 328 490 

2010 93,1 492 542 319 582 

2011 93,4 486 019 317 163 

2012 93,5 480 745 315 875 

2013 93,8 471 824 313 580 

2014 94,2 468 704 315 985 

2015 94,2 476 775 318 680 

 

 
Obr. 3.2-1: Množství vody fakturované v mil m

3
, 1970 – 2015 [5] 
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S klesající spotřebou vodou v domácnostech současně narůstal počet obyvatel napojených 

na vodovod pro veřejnou potřebu. Zatímco v roce 1970 bylo na vodovod napojeno 64,5 % 

obyvatel, o dvacet let později v roce 1990, to bylo již 83,2 % a v roce 2015 dokonce 94,2 

%. [ 5 ] 

Význam zásobování obyvatel pitnou z veřejných vodovodů roste i díky negativním 

projevům klimatické změny v podobě sucha, které významných způsobem může do 

budoucna omezit či zcela znemožnit využívání individuálních zdrojů pitné vody (studně, 

vrty, atd.). Není bez zajímavosti, že právě v roce 2015 došlo vlivem sucha k vyššímu 

využití veřejných vodovodů a stoupla výroba vody o 4,2 %. [ 11 ] 

 

 

Obr. 3.2-2: Podíl obyvatel napojených na vodovod a spotřeba vody v domácnostech, 1970 – 2015 [5] 

Radikální pokles spotřeb vody byl zaznamenán též u velkoodběratelů, kteří, aby byli 

konkurenceschopní, museli snižovat výrobní náklady právě i snižováním spotřeby vody. 

Pro ilustraci, největší spotřebu pitné vody vykazoval průmysl v letech 1982 a 1983, kdy 

mu bylo fakturováno kolem 248 mil. m
3
. O 30 let později, tedy v roce 2012, bylo průmyslu 

fakturováno už pouze 56 mil. m
3
. Reálný pokles tedy činil 192 mil. m

3
. [ 5 ] 

V období let 1994 až 2015 došlo též k systematickému poklesu ztrát vody v trubní síti, a to 

o téměř 190 mil. m
3
 (z 286 mil. m

3
 za rok na 99 mil. m

3
 za rok). Procentuální ztráta 

z distribuované vody pak klesla z 28,9 % na 16,8 %. Pro vodárenské společnosti je důležitý 

údaj podílu vody nefakturované (VNF) na celkovém množství distribuované vody. Údaj o 

vodě nefakturované zahrnuje kromě ztrát vody v trubní síti i ostatní spotřeby (veřejná 

pítka, protipožární účely), rezervy v samotné fakturaci a vlastní spotřebu spojenou 

s údržbou sítí. [ 7 ] 
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Obr. 3.2-3: Vývoj množství vody nefakturované v letech 1990-2015 [ 8 ] 

 

Na snižování ztrát vody způsobené úniky z distribuční sítě se podílejí především praktické 

kroky jednotlivých vodárenských společností a rozšiřování nových technologií. Je to 

například členění zásobovaného území do menších distriktů, instalace kvalitních vodoměrů 

pro měření a vyhodnocování nočních průtoků, přenos těchto informací formou GSM, 

GPRS atp. do dispečinků vodárenských společností. Následná rychlá reakce a dohledání 

poruchy pomocí moderních diagnostických přístrojů umožňuje minimalizovat úniky vody 

do tzv. skrytých poruch (havárie, která není na první pohled patrná). Další možností 

snižování ztrát v trubní síti představuje lepší predikce vývoje spotřeby vody v dané síti. 

Pokud není předpoklad zvyšování spotřeby v dlouhodobém časovém horizontu, vodárny 

přistupují k snížení tlaku v síti, což se projeví nejen snížením ztrát vody, ale i díky nižšímu 

namáhání i prodloužení životnosti vodovodní sítě. Samostatnou kapitolou snižování ztrát 

vody je odstraňování rezerv ve fakturaci odebrané vody, zvyšováním přesnosti měření 

odebraného množství vody používáním modernějších, sofistikovanějších vodoměrů, 

jejichž velikost lépe odpovídá nižším průtokům zaznamenaných v posledních letech. [ 7 ] 

Ze zjištěných výsledků ztrát v trubní síti je zřejmý zlepšující se stav vodovodní sítě 

v České republice, který vede k soustavnému snižování ztráty vyrobené vody určené 

k realizaci během její distribuce ke koncovému zákazníkovi. [ 7 ] 

 

Obr. 3.2-4: Celkové množství VNF v jednotlivých krajích ČR [ 9 ] 
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3.3 VÝVOJ SPOTŘEBY VODY V BRNĚNSKÉ VODÁRENSKÉ 

SOUSTAVĚ 

Naprostá většina vodovodů provozovaných Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s., je 

vzájemně propojena a tvoří Brněnskou vodárenskou soustavu (BVS), která pomocí 

vodovodních řadů o celkové délce 1416 km včetně přivaděčů zásobuje pitnou vodou asi 

410 tisíc obyvatel v Brně a dalších městech a obcích, především v centrální části 

Jihomoravského kraje. Voda je též předávána do vodovodů jiných provozovatelů. [ 12 ] 

Zvrat ve vývoji společnosti počátkem devadesátých let uplynulého století zcela 

znehodnotil socialistické prognózy potřeby vody. Nárůst počtu obyvatel města a obyvatel 

zásobovaných vodou vystřídal jejich pokles, přestože území zásobované brněnským 

vodovodním systémem se rozrůstal – zvyšovala se jak délka vodovodní sítě, tak i počet 

vodovodních přípojek. Od devadesátých let je patrný trvající pokles spotřeby vody 

ovlivněný i snižujícím se objemem ztrát. Pokles výroby vody po krátké stagnaci v letech 

1999 – 2001 se nadále prohluboval a prozatím dále pokračuje. [ 13 ] 

 
Obr. 3.3-1: Přehled výroby vody v brněnském vodovodním systému [ 13 ], [ 14 ] 

V roce 2015 bylo pro pokrytí všech spotřeb vody v celé Brněnské vodárenské soustavě 

vyrobeno 29 352 tis. m
3
, tedy jen polovina oproti roku 1989, a to ještě při rozšíření 

soustavy o některé další připojené obce.  Obdobný je i vývoj specifické spotřeby na 1 

obyvatele za den. Nejvyšší specifická spotřeba byla zaznamenána v roce 1989 a to 200,3 

l/os/den a do roku 2015 klesla až na 108,7 l/os/den (bez započtení spotřeby průmyslem).  

 
Obr. 3.3-2: Vývoj specifické spotřeby vody v Brně, 1989-2015 [ 15 ] 



Analýza spotřeby vody   Denisa Pokorná  

Bakalářská práce 

15 

 

Díky poměrně dlouhé řadě historických údajů o vodovodním systému a spotřebách vody 

v brněnské aglomeraci lze dohledat, jak hluboko spotřeby klesly. Množství vyrobené vody 

je srovnatelný až s množstvím v roce 1959 a to ještě množství vody fakturované bylo 

v roce 1959 o něco vyšší. Samozřejmě, že s tímto rokem je porovnatelné jediné kritérium, 

a to již předeslané množství vyrobené vody. Úplně odlišné jsou ostatní údaje, např. délka 

vodovodní sítě, počet vodovodních přípojek, počet zásobovaných obyvatel, kapacita zdrojů 

aj. [ 13 ] 

K roku 2015 zásobí brněnský vodovodní systém 408 788 obyvatel. [ 14 ] 

Tab. 3.3-1: Vývoj spotřeby vody v Brněnské vodárenské soustavě [ 13 ], [ 14 ] 

 

 

Obr. 3.3-3: Vývoj ročních množství vody vyrobené, fakturované a nefakturované 1993-2013 [ 12 ] 

Od devadesátých let až doposud je snaha vytvářet projekty přispívající ke snižování 

množství vody nefakturované. Za nejvýznamnější při snižování množství VNF v BVS lze 

například považovat následující projekty: [ 12 ] 

 Modernizace centrálního vodohospodářského dispečinku spolu s nasazením měření 

průtoků, hladin vody a tlaků s dálkovým přenosem postupně na všech 
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provozovaných objektech vodovodů umožnila dobrý přehled a rychlé řízení 

provozované sítě. 

 Přizpůsobení velikosti vodoměrů snížené spotřebě vedlo ke zpřesnění měření 

fakturovaného množství vody nejen u významných odběratelů. 

 Rozdělení většiny vodovodní sítě na měřící okrsky se sledováním časových řad 

průtoků a nočních průtoků na vstupech do okrsků umožňuje rychlé odhalování 

viditelných i skrytých úniků. Velikost měřících okrsků je různá, odvíjí se často od 

velikosti menších tlakových pásem, v průměru se jedná o 10 km vodovodních řadů. 

 Preferování potrubí z tvárné litiny, která je provozem vodovodní sítě označována za 

„bezporuchový“ materiál, vedlo ke snižování počtu poruch a množství úniků na 

vodovodních řadech. 

 V roce 2009 proběhlo interní ověření přesnosti hlavních vstupních průtokoměrů 

BVS. Dva méně přesné ultrazvukové průtokoměry, měřící část množství jímané 

podzemní vody, byly nahrazeny jedním přesnějším indukčním. [ 12 ] 

3.4 SROVNÁNÍ SPOTŘEBY VODY U NÁS A V ZAHRANIČÍ 

S přírůstkem světové populace paralelně vzrůstá spotřeba vody. Od roku 1940 do roku 

2006 se spotřeba vody na Zemi zvýšila čtyřikrát. Česká republika patří k zemím s nejnižší 

spotřebou vody v Evropě, na osobu a den ji ve svých domácnostech spotřebujeme jen těsně 

přes 87 litrů. Mezi evropskými zeměmi se vodou nejméně šetří ve Velké Británii. Zde činí 

denní spotřeba vody v přepočtu na obyvatele 343 litrů. Poměrně vysoká spotřeba je rovněž 

ve Španělsku, kde denně proteče 265 litrů vody na obyvatele. U následujících zemí – 

Francie, Portugalska, Maďarska, či Finska – je již spotřeba poměrně vyrovnaná mezi 150 – 

160 litry. Ve světě patří mezi největší spotřebitele vody USA a Austrálie, nejméně vody 

v přepočtu na obyvatele zužitkují v Indii. [ 16 ] 

Z údajů EUROSTAT za rok 2013 srovnávající jednotlivé členské země Evropské unie co 

do podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů vyplývá, že Česká republika 

s podílem 93,8 % patří k lepšímu průměru. Například Slovensko vykazovalo podíl svých 

obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodu na úrovni 87,4 %, Polsko pak 88,0 %. 

Naproti tomu v Rakousku tvoří počet obyvatel využívající vodovod 95,1 %, v Německu 

dokonce 99,3 %. [ 17 ] 

Cena vody v celé ČR v uplynulých deseti letech vzrostla o téměř 85 %, což je dvojnásobek 

průměru Evropské unie. Přesto však v řadě zemí EU roste cena vody ještě rychlejším 

tempem než u nás (např. Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Rumunsko). Nejvíc, 

až na trojnásobek, vzrostla cena v Rumunsku. Podobný vývoj jako u nás lze sledovat i 

v Chorvatsku, kde je oproti roku 2005 nyní voda dražší o 84 %. Na Slovensku je růst cen 

v tomto odvětví pozvolnější, když cena je vyšší o 51 %. Růst cen vody u nás byl způsoben 

zejména potřebou růstu investic do infrastruktury po celé České republice. [ 18 ] Růst cen 

může být i důvodem, proč Češi s vodou šetří, neboť můžou mít pocit, že je voda drahá. 
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Možnosti snížení cen vodného a stočného v ČR je třeba hledat zejména ve snížení daní, 

především daně z přidané hodnoty, která je dnes na vodu ve výši 15 %. 

Základní cíle, které představila v dubnu 2016 Evropská komise poslancům Evropského 

parlamentu, jsou snížit ztráty vody v potrubní síti na 10 %, spotřebu vody o 15 % a 

recyklovat polovinu použité vody. Z pohledu ČR budou ovšem zmiňované cíle zřejmě 

obtížně splnitelné. Ztráty vody v síti jsou sice poměrně nízké (kolem 15 %), v řadě malých 

obcí ale činí ztráty až 60 %. Spotřeba vody v ČR je jedna z nejnižších v EU, takže rezervy 

ve spotřebě vody naše země příliš velké nemá. A pokud se týká recyklace vody, pak v této 

oblasti je ČR na samém začátku. [ 19 ] 

Bohatší státy s deficitem vody řeší problém odsolováním mořské vody. Typickým 

příkladem je Kuvajt, který je na odsolenou mořskou vodu plně odkázán. V poslední době 

se řeší problém nedostatku vody její recyklací. Nejvíce zkušeností s touto technologií má 

Izrael. Recyklovaná voda se již ale používá v USA, Británii, Austrálii a Singapuru. 

Uvedené technologie jsou sice v praxi realizovatelné, vyžadují však značné, zejména 

energetické a investiční náklady a vedou k výraznému zvýšení nákladů na zemědělskou 

produkci. [ 16 ] 
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4  SOUČASNÝ STAV ZÁSOBOVÁNÍ VODOU NA FAKULTĚ 

STAVEBNÍ, VUT BRNO 

4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ STAVEBNÍ 

Vysoké učení technické v Brně se nachází v Jihomoravském kraji. Univerzita má celkem 

osm fakult, z nichž největší a nejstarší je právě Fakulta stavební (FAST). Areál sestává ze 

tří částí, největší je část na ulici Veveří, kde jsou situovány budovy A, B, C, D, E a F. Další 

částí je budova Z na ulici Žižkova a poslední je budova R, která je na ulici Rybkova. 

Rozmístění budov areálu je znázorněno na Obr. 4.1-1. [ 20 ] 

Na Fakultě stavební bylo v akademickém roce 2014/2015 zapsáno do bakalářských, 

magisterských a navazujících magisterských studijních programů 5465 studentů. Počet 

studentů doktorských studijních programů k 31. 8. 2015 byl 445. [ 21 ] 

 

Obr. 4.1-1: Areál Fakulty stavební, Vysoké účetní technické v Brně [ 20 ] 

4.2 POPIS ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Areál fakulty je zásoben ze dvou tlakových pásem. První je tlakové pásmo 1.6, na které je 

napojena budova Z a druhé je tlakové pásmo 2.0, na které je napojen zbytek areálu. 

Tlakové pásmo 1.6 má napájecí uzel ve vodojemech Barvičova nový a Barvičova starý, 

jejichž celková kapacita je 4 220 m
3
. Voda do vodojemu je čerpána z akumulační nádrže 

čerpací stanice v Preslově ulici. K areálu fakulty vede litinové potrubí DN 100, 
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vybudované v roce 1919. Na tento řad je napojena vodovodní přípojka o délce 18,75 m po 

vodoměrnou šachtu k budově Z. V šachtě je pak osazen fakturační vodoměr VF1. [ 20 ] 

Do tlakového pásma 2.0 je voda přiváděna z I. Březovského přivaděče do vodojemu Holé 

hory II. Kapacita vodojemu je 14 670 m
3
. V tomto tlakovém pásmu je areál fakulty 

připojen čtyřmi domovními přípojkami, funkční jsou však pouze tři. Po ulici Veveří je 

veden litinový řad DN 300 vybudovaný v roce 1903, na který jsou napojeny dvě přípojky 

před budovou A. Jedna z nich je zaslepena a funguje pouze přípojka, na které je osazen 

fakturační vodoměr VF2. Další dvě přípojky jsou napojeny na řad z šedé litiny z roku 

1930, který vede ulicí Rybkova. Na domovní přípojce k budově E je instalován fakturační 

vodoměr VF3 a na přípojce k budově R je instalován fakturační vodoměr VF4. [ 20 ] 

Situace se zakreslenými vodovodními řady je na Obr. 4.2-1 (tlakové pásmo 1.6 je 

zakresleno růžovou barvou, tlakové pásmo 2.0 je zakresleno červeně).  

 

Obr. 4.2-1: Situace vodovodních řadů zásobující areál Fakulty stavební a rozmístění fakturačních 

vodoměrů v areálu Fakulty stavební [ 20 ] 
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4.3 STÁVAJÍCÍ FAKTURAČNÍ VODOMĚRY 

Pro fakturaci spotřebované vody jsou v areálu fakulty používány čtyři vodoměry. Dva 

z nich, VF1 a VF2, jsou umístěny ve vodoměrných šachtách, které byly uvedeny do 

provozu po rekonstrukci areálu v roce 2012. Další dva vodoměry VF3 a VF4 jsou 

instalovány v přízemí budov a jsou v provozu od roku 2010. Situace s rozmístěním 

vodoměrů v areálu je na Obr. 4.2-1. Spotřebovaná voda na vodoměrech VF2 a VF4 je 

fakturována každý měsíc. Zbylé dva vodoměry, VF1 a VF3, jsou fakturovány dvakrát do 

roka. Na fakultě je instalováno celkem jedenáct podružných vodoměrů, z nichž pět je pro 

externí odběratele, kterým Fakulta stavební přefakturovává spotřebovanou vodu. [ 20 ] 

Spotřebované množství vody zaznamenávají zaměstnanci správy budov. Pro lepší přehled 

a rychlejší postup při analýze spotřeby vody byl u vodoměru VF2 nainstalován systém 

chytrého měření, který je v provozu od října 2016. Více informací o tomto systému uvádím 

v kapitole 7.  

Pro příklad, na Fakultě stavební bylo v roce 2016 spotřebováno celkem 13 449 m
3
 pitné 

vody. Celkové náklady v roce 2016 tedy činily 878 756,- Kč bez DPH.  

Tab. 4.3-1: Jednotlivá spotřeba pro každý vodoměr a celková spotřeba vody za rok 2016, dle údajů od 

Správy budov 

Rok 
Spotřeba za rok 2016 [m

3
] 

VF1 VF2 VF3 VF4 Celkem 

2016 2464 6598 1636 2751 13449 

 

4.3.1 Fakturační vodoměr VF1 

Fakturační vodoměr VF1 je vodoměr od firmy Sensus, MeiStram Plus 50, QN = 15 m
3
/h, 

DN 50. Výrobní číslo je 120063072. Vodoměr je instalován v šachtě budovy Z. Šachta je 

zhotovena z betonových prefabrikátů o vnitřních rozměrech 3,45 x 1,4 x 1,8 m a potrubí 

v šachtě je z tvárné litiny DN 100. Tato šachta byla zrekonstruována v roce 2012 a zároveň 

byl vyměněn vodoměr MN QN 10. Cejchování vodoměru MeiStream Plus je plánováno 

nejpozději do 08/2018. [ 20 ] Vodoměr je znázorněn na Obr. 4.3.1-1. Pod tento vodoměr 

spadají další dva podružné vodoměry. První je podružný vodoměr VP-Z1, na který jsou 

napojeny 2 rodinné domy na ulici Žižkova. Druhý je podružný vodoměr VP-Z2, který je 

využíván na výzkumném pozemku za budovou. Celková spotřeba vody pro účely fakulty 

se získá jako: V (m
3
) = VF1 – (VP-Z1 – VP-Z2). [ 20 ] Pro příklad, celková spotřeba 

fakulty pouze v budově Z  za rok 2016 byla 2 464 m
3
, tedy 160 998,- Kč bez DPH.  

 
Obr. 4.3-1: Vodoměry Sensus MeiStream Plus 50 - VF1 a VF2 [ 19 ] 
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4.3.2 Fakturační vodoměr VF2 

Fakturační vodoměr VF2 je vodoměr od firmy Sensus, MeiStram Plus 50, QN = 15 m
3
/h, 

DN 50. Výrobní číslo je 120063071. Vodoměr je umístěn v šachtě u budovy A. Šachta je 

zhotovena z betonových prefabrikátů o vnitřních rozměrech 3,45 x 1,4 x 1,8 m a potrubí 

v šachtě je z tvárné litiny DN 100. Tato šachta byla zrekonstruována v roce 2012 a zároveň 

byl vyměněn starý vodoměr MN QN 10. Cejchování vodoměru MeiStream Plus je 

plánováno nejpozději do 09/2018. [ 20 ] Vodoměr je na Obr. 4.3.1-1. 

Na tento vodoměr jsou napojeny budovy A, B, C, D a F. Celkem je přes tento vodoměr 

napojeno dalších 9 podružných vodoměrů v jednotlivých budovách. Jedná se o vodoměry 

VP-A1, VP-B1, VP-C1, VP-C2, VP-D1, VP-D2, VP-F1, VP-F2 a VP-V1. Vodoměr VP-

C2 je pro externího odběratele, firmu Consultest. Vodoměr VP-V1 je pro externího 

odběratele, firmu Vítkovice ÚAM. [ 20 ] Pro příklad, celková spotřeba pouze fakulty 

v budovách A, B, C, D a F za rok 2016 byla 6 598 m
3
, tedy 431 113,- Kč bez DPH.  

4.3.3 Fakturační vodoměr VF3 

Fakturační vodoměr VF3 je vodoměr od firmy Sensus, typ 420, QN = 10 m
3
/h. Výrobní 

číslo je 0907094490. Vodoměr se nachází v přízemí budovy E, v místnosti E002. Na tento 

vodoměr je pouze napojena budova E. Původní vodoměr MN QN10 byl vyměněn dne 27. 

9. 2010. [ 20 ] 

Pro příklad, celková spotřeba za rok 2016 byla 1 636 m
3
, tedy 106 896,- Kč bez DPH.  

4.3.4 Fakturační vodoměr VF4 

Faktor vodoměr VF4 je vodoměr od firmy Sensus, typ 420, QN = 10 m
3
/h. Výrobní číslo je 

1007139944. Vodoměr se nachází v přízemí budovy R, v místnosti Hlavní uzávěr vody. 

Původní vodoměr DS 78TRP-10 byl vyměněn 1. 9. 2010. [ 20 ] Vodoměr je na Obr. 4.3.4-

1. 

Na tento vodoměr je napojena budova R. V budově jsou pak další tři podružné vodoměry 

pro menzu, kde se měří studená voda neupravená, studená a teplá voda upravená a studená 

voda pro cukrárnu. Po odečtení těchto vodoměrů je získána celková spotřeba vody pro 

budovu R.[ 20 ] 

Pro příklad, celková spotřeba za rok 2016 byla 2 751 m
3
, tedy 179 749,- Kč bez DPH.  

 
Obr. 4.3-2: Vodoměry Sensus 420 - VF3 a VF4 [ 20 ] 
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5  ANALÝZA SPOTŘEBY VODY NA FAST 

Pro lepší analýzu spotřeby vody v areálu fakulty byl u vodoměru VF2 nainstalován systém 

chytrého měření, z kterého lze získat podrobná data o spotřebě. K analýze spotřeby vody 

jsem obdržela data v souboru Microsoft Excel, ve kterém byly zaznamenány stavy 

 vodoměru VF2 po minutě a to v časovém rozmezí od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017. 

Obdržená data jsou zobrazeny v Obr. 4.3-1. Ve sloupci A je datum, ve sloupci B čas a ve 

sloupci C záznam stavu vodoměru. Spotřeba mezi jednotlivými časy se spočítá odečtením 

dvou po sobě jdoucích stavů vodoměru. Data z vodoměru jsem redukovala pouze na 

hodinové stavy a z nich jsem si určila spotřebu vody pro každou hodinu dne. Následně 

jsem získaná data rozdělila do tří časových úseků:  

 B1 – Je výuka 

 B2 – Není výuka 

 B3 – Budova fakulty uzavřena 

 

Obr. 4.3-1: Soubor Microsoft Excel - Získaná data stavů vodoměru A 
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V každém úseku jsem analyzovala zvlášť dny pracovní a dny pracovního klidu. Pro úseky 

B1 a B2 jsem analyzovala každý pracovní a nepracovní den zvlášť. V úseku B3 jsem 

pracovní dny nerozlišovala a analyzovala společně, stejný postup jsem provedla u 

nepracovních dní. Ze získaných hodinových odběrů jsem pro každý analyzovaný den 

stanovila minimální, maximální a průměrné hodnoty odběrů, které jsem v podobě křivek 

vynesla do grafů. Hlavními výstupy mé analýzy jsou tedy grafy a v nich křivky 

znázorňující průběh odběrů vody během dne, které se liší v závislosti na čase.  

 

Obr. 4.3-2: Seskupení dat - např. všechny pondělí v úseku B1 – jednotlivé hodinové odběry mezi 11-12 

hodinou 

 

Obr. 4.3-3: Seskupení dat dle průměrných, minimálních a maximálních odběrů – pro pondělí v úseku 

B1 
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6  ZPRACOVÁNÍ ČASOVÉ ŘADY ODBĚRŮ 

Analýza dat z vodoměru VF2 byla provedena pro 3 časové období v rozmezí měsíců říjen 

2016 až únor 2017. Prvním časovým obdobím je úsek B1, kdy ve škole probíhá výuka. 

Jedná se tedy o zimní semestr a část letního semestru probíhající v únoru. Druhým 

časovým obdobím je úsek B2, kdy ve škole výuka neprobíhá. Jedná se o hodnoty naměřené 

v lednu a začátkem února, kdy na škole probíhá zkouškové období. Třetím časovým 

obdobím je úsek B3 probíhající o Vánocích, kdy je budova školy zavřena. 

6.1 ÚSEK B1 – PROBÍHÁ VÝUKA 

Hodnoty jsou uvažovány od soboty 1. 10. 2016 do čtvrtka 22. 12. 2016 včetně, v tomto 

období probíhá ve škole zimní semestr, a dále jsou uvažovány i hodnoty od pondělí 6. 2. 

2017 do úterý 28. 2. 2017, kdy ve škole probíhá letní semestr. Data byly zpracovány pro 

každý pracovní den zvlášť (pondělí až pátek) a pro nepracovní dny sobotu a neděli, které 

jsem zpracovávala společně. 

 

Obr. 6.1-1: Průběh průměrných hodinových odběrů pro všechny pracovní dny 

 

Z grafu je patrné, že odběr začne stoupat nástupem uklizeček v ranních hodinách kolem 5. 

hodiny a že tyto odběry jsou pro všechny dny téměř totožné. Rozdíly se začnou projevovat 

se začátkem výuky. Nejvíce odběrů v ranních a dopoledních hodinách lze vidět ve středu, 

kdy probíhá značné množství povinných cvičení, s nástupem odpoledne však odběry 

postupně klesají a vyšších hodnot dosahujeme během pondělí, kdy probíhá velké množství 

přednášek a cvičení právě odpoledne. Úterý má podobný průběh jako středa. Velká část 

výuky probíhá v rozmezí dnů pondělí až čtvrtek, což je patrné na průběhu křivky 
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znázorňující odběry v pátek. Z výkyvů křivek lze vypozorovat klesající odběr způsobený 

průběhem výuky. 

6.1.1 Pondělí 

Byly brány všechny pracovní pondělí v časovém intervalu uvedeném výše. Z grafu, 

znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je patrné, že 

nejvyšší odběry jsou mezi vyučovacími hodinami, kdy probíhají přestávky. K poklesu 

dojde vždy začátkem vyučovací hodiny. Anomálie, které jsou mezi 12. až 16. hodinou byly 

naměřeny 20. 12. 2016. Je patrné i vychýlení od průměrných a minimálních hodnot ve 

večerních hodinách vyskytující se 27. 2. 2017, které pokračovalo až do ranních hodin dne 

28. 2. 2017, což můžeme vidět na průběhu odběrů pro den úterý v Obr. 6.1-3. 

 

 

Obr. 6.1-2: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den pondělí 

 

6.1.2 Úterý 

Do analýzy byly brány všechny pracovní úterý v časovém intervalu uvedeném výše. Úterní 

odběry jsou nepatrně vyšší než ty pondělní. Z grafu, znázorňujícího jednotlivé maximální, 

minimální a průměrné hodinové odběry, je opět patrné, že nejvyšší odběry jsou mezi 

vyučovacími hodinami, kdy probíhají přestávky. K poklesu dojde vždy začátkem 

vyučovací hodiny. Anomálie, které jsou mezi 10. až 12. hodinou byly naměřeny 21. 2. 

2017. Z průběhu křivek můžeme vidět i značné vychýlení od průměrných hodnot a to 

překvapivě v nočních hodinách, které se vyskytlo v noci z 27. 2. 2017 na 28. 2. 2017. 
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Obr. 6.1-3: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den úterý 

6.1.3 Středa 

Do analýzy byly brány všechny pracovní středy v časovém intervalu uvedeném výše. 

Středeční odběry lze zařadit za nejvyšší z celého týdne. Z grafu, znázorňujícího jednotlivé 

maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je opět patrné, že nejvyšší odběry jsou 

mezi vyučovacími hodinami, kdy probíhají přestávky. K poklesu dojde vždy začátkem 

vyučovací hodiny. Anomálie, která je mezi 6. až 8. hodinou byla naměřena 26. 10. 2016. 

 

Obr. 6.1-4: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den středa 



Analýza spotřeby vody   Denisa Pokorná  

Bakalářská práce 

27 

 

6.1.4 Čtvrtek 

Do analýzy byly brány všechny pracovní čtvrtky v časovém intervalu uvedeném výše. 

Středeční odběry lze zařadit za nejvyšší z celého týdne. Z grafu, znázorňujícího jednotlivé 

maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je opět patrné, že nejvyšší odběry jsou 

mezi vyučovacími hodinami, kdy probíhají přestávky. K poklesu dojde vždy začátkem 

vyučovací hodiny. Tento den má menší hodnoty odběrů než dny předešlé. Probíhá méně 

vyučovacích hodin a přednášky bývají spíše dny předcházející. Anomálie, která je mezi 9. 

až 13. hodinou byla naměřena 13. 10. 2016. Převážná část maximálních odběrů byla právě 

13. 10. 2016 nebo 10. 11. 2016. 

 

Obr. 6.1-5: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den čtvrtek 

6.1.5 Pátek 

Do analýzy byly brány všechny pracovní pátky v časovém intervalu uvedeném výše. 

Středeční odběry lze zařadit za nejvyšší z celého týdne. Z grafu, znázorňujícího jednotlivé 

maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je patrné, že odběry jsou oproti 

předchozím pracovním dnům nejnižší. Průběh odběrů není až tak kolísavý, probíhá 

nepatrná část výuky, která již neovlivňuje pokles a nárůst odběrů vlivem přestávek. Odběry 

jsou zejména v pracovní době dne. Anomálie, která je mezi 9. až 12. hodinou byla 

naměřena 7. 10. 2016. 
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Obr. 6.1-6:  Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den pátek 

6.1.6 Sobota + Neděle 

Do analýzy byly brány všechny nepracovní dny tj. soboty, neděle a státní svátky, 

v časovém intervalu uvedeném výše. Odběry v těchto dnech jsou nepatrné a proto i 

výrazné anomálie nebyly zaznamenány. Maximálních hodnot bylo převážně dosáhnuto 

v rozmezí dnů 18. - 19. 11. 2017.  

 

 

Obr. 6.1-7: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro nepracovní dny sobotu a neděli 
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6.2 ÚSEK B2 – VÝUKA NEPROBÍHÁ 

Hodnoty jsou uvažovány od pondělí 2. 1. 2017 do neděle 5. 2. 2017 včetně, v tomto 

časovém intervalu probíhá ve škole zkouškové období. Data byly zpracovány pro každý 

pracovní den zvlášť (pondělí až pátek) a pro nepracovní dny sobotu a neděli, které jsem 

zpracovávala společně. 

 

Obr. 6.2-1: Průběh průměrných hodinových odběrů pro všechny pracovní dny v období, kdy není 

výuka 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, že průměrné odběry během jednotlivých dnů jsou téměř 

totožné. V ranních a dopoledních hodinách však největší spotřeba vody byla naměřena 

v úterý. I ve středu ráno lze vidět nepatrné vychýlení od ostatních dnů. Vyšší spotřeba 

vody v těchto dvou dnech může být z důvodu, že velká část zkoušek ve zkouškovém 

období probíhá právě v úterý a ve středu. Dále je zde opět patrný nárůst spotřeby vody 

kolem páté hodiny ranní, kdy se ve škole začne uklízet, a s blížícím se večerem dochází 

k poklesu spotřeby. 

6.2.1 Pondělí 

Byly brány všechny pracovní pondělí v časovém intervalu uvedeném výše. Z grafu, 

znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je vidět opět 

nárůst spotřeby vody kolem páté hodiny ranní, kdy se ve škole začíná uklízet. Spotřeba se 

zvyšuje až do 11. hodiny dopoledne a poté spotřeba postupně klesá. Ve večerních hodinách 

je spotřeba již nepatrná. Nejvyšší hodnota hodinové spotřeby byla zaznamenána 30. 1. 

2017. Naopak všechny hodnoty průběhu minimálních odběrů byly zaznamenány 2. 1. 

2017, kdy ve škole po vánočních prázdninách nebyla ještě většina zaměstnanců a zkoušek 

se nejspíše konalo minimální množství.  
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Obr. 6.2-2: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den pondělí - není výuka 

6.2.2 Úterý 

Byly brány všechny pracovní úterý v časovém intervalu uvedeném výše. Z grafu, 

znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry, je vidět opět 

nárůst spotřeby vody kolem páté hodiny ranní, kdy se ve škole začíná uklízet. Spotřeba se 

zvyšuje až do 11. hodiny dopoledne a poté spotřeba postupně klesá. Mírný nárůst je ještě 

viděn okolo 15. hodiny. Ve večerních hodinách je spotřeba již nepatrná, avšak 3. 1. 2017 

bylo naměřeno vychýlení od průměrných hodnot. Pokud porovnáme graf níže s grafem 

znázorňující průběh odběrů v pondělí, můžeme na první pohled vidět výrazně větší 

spotřebu vody v úterý, než v pondělí.  

Nejvyšší hodnota hodinové spotřeby byla zaznamenána 24. 1. 2017. Naopak většina 

minimálních hodnot odběrů byla zaznamenána 3. 1. 2017 a 20. 12. 2016, kdy již ve škole 

studentům panovaly vánoční prázdniny, avšak konaly se před termínové zkoušky, což 

mohlo mít za následek, že odběry kolem 8. a 9. hodiny patřily naopak k maximálním 

s porovnáním s ostatními úterky.  
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Obr. 6.2-3: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den úterý - není výuka 

6.2.3 Středa 

Byly brány všechny pracovní středy v časovém intervalu uvedeném výše. Středa patří 

společně s úterkem ke dnům s nejvyšší spotřebou z celého týdne v rámci sledovaného 

období. Z grafu, znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové 

odběry, je vidět podobný průběh jako předchozí den ve středu. Opět nárůst spotřeby vody 

kolem páté hodiny ranní, kdy se ve škole začíná uklízet, následně se spotřeba zvyšuje až do 

11. hodiny dopoledne a poté spotřeba postupně klesá. Mírný nárůst je ještě viděn okolo 15. 

hodiny. Ve večerních hodinách je spotřeba již nepatrná. Večerní vychýlení, které bylo 

patrné z grafu v předešlém dni, tedy 3. 1. 2017, pokračovalo celou noc 4. 1. 2017 až do 

ranních hodin. Středeční spotřeba je nepatrně menší než v úterý, avšak 1. 2. 2017 došlo 

v podvečerních hodinách k mírnému vychýlení, kdy množství spotřeby vody převyšovalo 

množství úterní. Převážná část maximálních hodnot byla naměřena 1. 2. 2017.  

 
Obr. 6.2-4:Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den středa - není výuka 
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6.2.4 Čtvrtek 

 

Obr. 6.2-5: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den čtvrtek - není výuka 

 

Byly brány všechny pracovní čtvrtky v časovém intervalu uvedeném výše. Z grafu, 

znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry je vidět, že 

v čtvrtky jsou odběry o kousek menší než ve středu či úterý. Hodnotami odběrů se velmi 

přibližují hodnotám pondělním. Opět je tu znázorněn nárůst spotřeby vody kolem páté 

hodiny ranní, kdy se ve škole začíná uklízet, následně se spotřeba už kolem osmé hodiny 

ranní dostane do maxima a poté spotřeba během dne postupně klesá. Ve večerních 

hodinách je spotřeba již nepatrná, avšak je zde vidět menší vychýlení, které nastalo 26. 1. 

2017. Převážná část maximálních hodnot byla naměřena s přibližujícím se začátkem 

letního semestru, tedy koncem měsíce ledna a začátkem měsíce února.  

6.2.5 Pátek 

Byly brány všechny pracovní pátky v časovém intervalu uvedeném výše. Z grafu, 

znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry lze vyčíst, že 

průměrné a maximální hodnoty odběrů jsou nepatrně menší, někdy obdobné, jako hodnoty 

odběrů v pondělí a ve čtvrtek. Opět je z průběhů křivek patrný nárůst spotřeby vody kolem 

páté hodiny ranní, kdy se ve škole začíná uklízet, a následně se spotřeba nepatrně zvyšuje a 

kolem 15. hodiny spotřeba začne postupně klesat, neboť zaměstnanci již začnou opouštět 

budovu. Ve večerních hodinách je spotřeba již nepatrná. Převážná část maximálních 

hodnot byla naměřena s přibližujícím se začátkem letního semestru, tedy koncem měsíce 

ledna a začátkem měsíce února.  
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Obr. 6.2-6: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní den pátek - není výuka 

 

6.2.6 Sobota + Neděle 

Byly brány všechny nepracovní soboty a neděle v časovém intervalu uvedeném výše. 

Z grafu, znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry lze 

vyčíst, že hodnoty odběrů jsou nepatrné. Pouze můžeme zaznamenat menší vychýlení 

v sobotu 14. 1. 2017, kdy na škole mohl probíhat nějaký seminář či kurz. 

 

Obr. 6.2-7: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro nepracovní dny sobota a neděle - není 

výuka 
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6.3 ÚSEK B3 – BUDOVA ZAVŘENA 

Hodnoty jsou uvažovány od pátku 23. 12. 2016 do neděle 1. 1. 2017 včetně, v tomto 

časovém intervalu probíhá období Vánoc. Data byly zpracovány společně pro pracovní dny 

a pro nepracovní dny, do kterých byly zahrnuty nejen soboty a neděle, ale i vánoční svátky. 

 

6.3.1 Pracovní dny 

Z grafu, znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry lze 

vyčíst, že hodnoty odběrů v průběhu celého dne jsou nepatrné, téměř minimální. 

Zaměstnanci měli přes vánoční svátky dovolenou a studenti měli vánoční prázdniny. 

Nepatrné výkyvy v ranních hodinách, kdy došlo k menší změnám v odběrech, byly 

zaznamenány 23. 12. 2016, 29. 12. 2016 a 30. 12. 2016. 

 

Obr. 6.3-1: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro pracovní dny - budova zavřena 

 

6.3.2 Nepracovní dny 

Z grafu, znázorňujícího jednotlivé maximální, minimální a průměrné hodinové odběry lze 

vyčíst, že hodnoty odběrů v průběhu celého dne byly minimální. Zaměstnanci měli přes 

vánoční svátky volno a studenti měli vánoční prázdniny. 
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Obr. 6.3-2: Průběh znázorňující jednotlivé hodinové odběry pro nepracovní dny - budova zavřena 

6.4 SROVNÁNÍ 

V níže uvedeném grafu jsou znázorněny odběry vody ve dvou sledovaných období. Plnou 

čárou jsou vyneseny průběhy odběrů v období, kdy na fakultě probíhá výuka, a čárkovanou 

čárou jsou vyneseny průběhy odběrů v období, kdy na fakultě výuka neprobíhá. Z grafu lze 

vyčíst, že úterní a středeční odběry patří v obou sledovaných obdobích k těm nejvyšším. 

Stejně tak v obou obdobích patří k nejnižším odběrům dny pátek a pondělí, přičemž pátek 

v období výuky dosahuje obdobných hodnot odběrů jako dny v období ne výuky. V pátek 

totiž už převážná část studentů do školy nechodí. 

Z  křivek je patrný i rozdíl průběhů mezi sledovanými obdobími a to z pohledu vychýlení, 

které je v období výuky značné a je způsobeno zejména přestávkami mezi vyučovacími 

hodinami, kdy spotřeba vody značně narůstá. Naopak takový to vývoj odběrů v období ne 

výuky sledovat nemůžeme. 

V Obr. 6.4-1 je pak znázorněn rozdíl průměrné spotřeby ve dni středa, kdy v jednom 

případě se jedná o období s probíhající výukou a v druhém případě neprobíhající výukou. 

Spotřeba v období výuky je vyšší a s menšími vychýleními z důvodu přestávek. 
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Obr. 6.4-1: Porovnání průměrné hodinové spotřeby pro středu v týdnu bez výuky a v týdnu s výukou 

V následujících grafech, tedy v Obr. 6.4-2 až v Obr. 6.4-6, je znázorněná spotřeba vody 

v jednotlivých dnech měsíce. Pro všechny tyto obrázky platí níže umístěná legenda. 

 

 

Obr. 6.4-2: Spotřeba vody v jednotlivých dnech za měsíc říjen 

Přehled spotřebované vody za měsíc říjen je znázorněn na Obr. 6.4-2. Maximálního odběru 

bylo dosaženo ve středu 5. 10. 2016, a to celkem 35,5 m
3
. Nejnižšího odběru bylo 

dosaženo v neděli 16. 10. 2016, a to celkem 2,1 m
3
. Celkově bylo za měsíc říjen 

spotřebováno 592,1 m
3
 pitné vody. 
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Obr. 6.4-3: Spotřeba vody v jednotlivých dnech za měsíc listopad 

Přehled spotřebované vody za měsíc listopad je znázorněn na Obr. 6.4-3. Maximálního 

odběru bylo dosaženo v úterý 15. 11. 2016, a to celkem 34,51 m
3
. Nejnižšího odběru bylo 

dosaženo v neděli 13. 11. 2016, a to celkem 2,3 m
3
. Celkově bylo za měsíc listopad 

spotřebováno 576,4 m
3
 pitné vody, což je o 15,7 m

3
 vody méně než měsíc předcházející. 

 

Obr. 6.4-4: Spotřeba vody v jednotlivých dnech za měsíc prosinec 

Přehled spotřebované vody za měsíc prosinec je znázorněn na Obr. 6.4-4. Maximálního 

odběru bylo dosaženo ve čtvrtek 8. 12. 2016, a to celkem 29,6 m
3
. Nejnižšího odběru bylo 

dosaženo v neděli 11. 12. 2016, a to celkem 1,9 m
3
. Celkově bylo za měsíc prosinec 
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spotřebováno 418,2 m
3
 pitné vody, což je o 158,2 m

3
 vody méně než měsíc předcházející. 

Tento značný rozdíl je způsobený tím, že budova byla část měsíce uzavřena. 

 
Obr. 6.4-5: Spotřeba vody v jednotlivých dnech za měsíc leden 

Přehled spotřebované vody za měsíc leden je znázorněn na Obr. 6.4-5. Maximálního 

odběru bylo dosaženo v úterý 24. 1. 2017, a to celkem 26,6 m
3
. Nejnižšího odběru bylo 

dosaženo v neděli 29. 1. 2017, a to celkem 2,5 m
3
. Celkově bylo za měsíc leden 

spotřebováno 459,7 m
3
 pitné vody, což je o 41,6 m

3
 vody více než měsíc předcházející, ale 

zároveň je to o 116,3 m
3
 méně než v měsíci listopadu. 

 
Obr. 6.4-6: Spotřeba vody v jednotlivých dnech za měsíc únor 

Přehled spotřebované vody za měsíc únor je znázorněn na Obr. 6.4-6. Maximálního odběru 

bylo dosaženo ve středu 22. 2. 2017, a to celkem 43,2 m
3
. Nejnižšího odběru bylo 

dosaženo v sobotu 4. 2. 2017, a to celkem 3,0 m
3
. Celkově bylo za měsíc únor 
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spotřebováno 619,0 m
3
 pitné vody, což je o 159,3 m

3
 vody více než měsíc předcházející, 

neboť na začátku ledna začala na fakultě opět probíhat výuka. Ve srovnání s měsíci, kdy 

výuka probíhala, tak v únoru byla o 28,1 m
3
 větší spotřeba vody než v říjnu a o 42,6 m

3
 

větší spotřeba vody než v listopadu. Celkově tedy ze všech měsíců byla spotřeba vody v 

měsíci únor nejvyšší. 

Celkem se za sledované období říjen 2016 – únor 2017 spotřebovalo u VF2 2664 m
3
 pitné 

vody. 

V následujících grafech, tedy v Obr. 6.4-7 až v Obr. 6.4-11, jsou zpracovány a znázorněny 

průběhy maximálních, průměrných a minimálních hodnot odběrů vody během dne, které 

byly v daném měsíci zaznamenány. Do této analýzy hodnot jsem uvažovala pouze dny 

pondělí až čtvrtek, protože v těchto dnech je spotřeba vody nejvyšší. Z průběhu křivek lze 

vyčíst, že aktivní spotřeba vody začínala kolem 5. hodiny ranní a končila kolem 19. hodiny 

večerní. Zpracované hodnoty odběrů pro jednotlivé měsíce jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

Hodnoty jsou uvedeny v l/s. 

 

Obr. 6.4-7: Průběh max., prům. a min. hodnot odběrů během dne v měsíci říjen 

V grafu je na první pohled výrazná anomálie vyskytující se kolem 8. hodiny ranní, která 

byla naměřená ve středu 26. 10. 2016 a její hodnota spotřeby činila 1,58 l/s. Tato anomálie 

se vyskytla v říjnu pouze v tento den. V ostatních dnech se odběry pohybovaly 

v obdobných průměrných hodnotách.  
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Obr. 6.4-8: Průběh max., prům. a min. hodnot odběrů během dne v měsíci listopad 

Neobvyklý vývoj spotřeby vody v listopadu můžeme vidět v nočních hodinách, kdy v úterý 

8. 11. a v pátek 11. 11. odskočila spotřeba od průměrných hodnot, které v tuto dobu bývají 

jinak velmi minimální. Nejvyšší spotřeba byla naměřena 1,17 l/s a to v úterý 15. listopadu 

v 12 hodin. 

 

Obr. 6.4-9: Průběh max., prům. a min. hodnot odběrů během dne v měsíci prosinec 

V měsíci prosinec můžeme vidět, že hodnota maximálního odběru kolem 10. hodiny 

dopolední je nepatrně vyšší než v měsíce předchozí. Hodnoty průměrných odběrů jsou 

víceméně obdobné s měsícem předcházejícím. Naopak minimální odběry mají zcela jiný a 

tolik nekolísavý průběh oproti měsícům předcházejícím. Nejvyšší spotřeba byla naměřena 

1,25 l/s a to ve středu 14. prosince v 10 hodin. 
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Obr. 6.4-10: Průběh max., prům. a min. hodnot odběrů během dne v měsíci leden 

V lednu se nám na průběhu křivek projeví období zkoušek, kdy nevznikají kolísavé odběry 

způsobené přestávkami. Minimální odběry jsou ještě menší než měsíce předcházející. Ve 

srovnání s ostatními měsíci je spotřeba vody nejmenší. Opět je zde neobvyklý vývoj 

spotřeby vody v nočních hodinách naměřený začátkem ledna. Nejvyšší spotřeba byla 

naměřena 1,06 l/s a to v úterý 24. ledna v 11 hodin. 

 

Obr. 6.4-11: Průběh max., prům. a min. hodnot odběrů během dne v měsíci únor 

V měsíci únoru se hodnoty spotřeb vody velmi podobají s hodnotami naměřenými v měsíci 

říjen. Opět je zde neobvyklý vývoj spotřeby vody v nočních hodinách naměřený v noci 28. 

února. Nejvyšší spotřeba byla naměřena 1,47 l/s a to ve středu 22. února v 14 hodin. 
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Tab. 6.4-1: Stanovení průměrné denní spotřeby, maximální denní spotřeby, maximální hodinové 

spotřeby a koeficientu hodinové nerovnoměrnosti 

  
Pracovní 

dny 

Nepracovní 

dny Celkem 

Qp [l/s] 0,28 0,04 0,20 

Qd [l/s] 0,38 0,05 0,27 

Qh [l/s] 1,58 0,17 1,58 

kh [-] 4,21 3,12 5,77 

kd [-] 1,34 1,34 1,34 

Hodnoty koeficientu hodinové nerovnoměrnosti jsou zpravidla různé pro pracovní dny a 

dny pracovního klidu a pohybují se v našich podmínkách v rozmezí 1,5 – 2,5. Uvedený 

rozsah je však pouze orientační a konkrétní hodnota závisí silně na charakteru spotřebiště. 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hodnoty koeficientu se pohybují nad orientačními 

hodnotami. Hodnoty koeficientu denní nerovnoměrnosti jsou určeny interpolací dle Tab. 

2.1-2, které jsou stanoveny empiricky. 

Tab. 6.4-2: Specifická potřeba na osobu v pracovních dnech pro budovy A, B, C, D a F. 

Spotřeba v pracovních dnech 

Celkově spotřebováno 2498 m
3
/5 měsíců 

Počet osob  3493 osob 

Spotřeba na osobu 0,01 m
3
/prac.den 

Spotřeba na osobu 6,99 l/os/den 

 

Při výpočtu specifické potřeby jsem uvažovala z celkového počtu studentů pouze půlku, 

protože jsem do výpočtu uvažovala jen spotřebu zaznamenanou ve vodoměru VF2, tedy 

v budovách A, B, C, D a F. Počet zaměstnanců jsem uvažovala 581. Doba, pro kterou je 

celkové množství spotřebováno, je brána od října 2016 do února 2017. 

Tab. 6.4-3: Specifická potřeba na osobu včetně nepracovních dní pro budovy A, B, C, D a F. 

Spotřeba včetně nepracovních dní 

Celkově spotřebováno 2664 m
3
/5 měsíců 

Počet osob  3493 osob 

Spotřeba na osobu 0,01 m
3
/prac.den 

Spotřeba na osobu 5,03 l/os/den 
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Tab. 6.4-4: Srovnání hodnot spotřeby získané z analýzy a získané z odečtů provedených zaměstnanci 

Správy budov u VF2 

Měsíc 
Celková spotřeba [m

3
] 

Rozdíl [m
3
] 

Z analýzy Ze správy budov 

Říjen 2016 592 620 28 

Listopad 2016 576 542 34 

Prosinec 2016 418 551 133 

Leden 2017 460 466 6 

Únor 2017 619 487 (pouze do 23.2.) 132 

 

Od pana Danihelky, který je zástupcem vedoucího ve Správě areálu fakulty, jsem získala 

hodnoty jejich odečtů u vodoměru VF2 prováděné ručně vždy jednou měsíčně. Bohužel 

tento systém odečítání vodoměrů je časově náročný a neumožňuje zobrazení časového 

průběhu odběrů přes den. Také není možné zjistit případné noční odběry nebo ztráty, které 

mohou nastat. Z tohoto důvodu byl na vodoměru VF2 nainstalován systém chytrého 

odečítání, který zaznamenává stav vodoměru po minutě a umožňuje tak sledování spotřeby 

v reálném čase. Více o tomto systému uvádím v kapitole 7. 

Rozdíly mezi hodnotami získanými z analýzy a ze Správy budov, mohou být způsobeny 

v odlišnosti časů odečtů, které provádějí zaměstnanci Správy budov. Mnou zpracovaná 

data, respektive začátky a konce sledovaných měsíců, jsou uvažovány vždy časem 

půlnočním.  Zaměstnanci odečty provádějí v zcela jinou dobu, třeba až v 2. den měsíce. 
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7  DOPORUČENÍ  

Klasickým postupem fakturace spotřeby vody je její frekvence odečtů. Zaměstnanci správy 

budov vždy na začátku kalendářního měsíce zaznamenají stav vodoměrů. Současný systém 

fyzických odečtů vodoměrů jednou měsíčně je pro účely samotné fakturace dostačující. 

Nevýhodou je však časová náročnost pochůzky, dvojí práce a možná chyba lidského 

faktoru. Pro lepší dohledání příčiny nestandardních odběrů se instalují systémy dálkových 

odečtů neboli systém chytrých odečtů. Pomocí získaných dat z těchto chytrých systémů lze 

odhalit a redukovat úniky vody či snížit množství vody nefakturované, data lze také použít 

pro hydraulické modelování a k předvídání změn ve spotřebě a v distribuci pitné vody. 

Celý proces popisující chytrou vodovodní síť se nazývá Smart Water Networks (SWAN) a 

výchozím krokem k zavádění tohoto systému je instalace inteligentních měřičů – SM 

(Smart Meters). Co se týče chytrých odečtů vody (Smart Meteringu), jsou celosvětově i 

v České republice zaváděny pilotní projekty, které řeší osazení inteligentních měřičů na 

vodovodních sítích. Evropská unie prozatím nevydala žádný legislativní dokument či 

doporučení jak postupovat v případě chytrých vodovodních sítí. Mnoho pilotních projektů 

se odkazuje na klimatické a energetické cíle EU do roku 2020, i když se zde přímo o vodě 

nehovoří.  

7.1 SMART METERING – SOUČASNOST A NASTUPUJÍCÍ 

TRENDY 

Jak už bylo zmíněno výše, novým směrem v problematice nedostačujících možnostech 

měření se ubírá Smart Metering, neboli inteligentní měření, které dokáže zajistit data 

v reálném či téměř reálném čase. Problematika řešení dálkových odečtů měřidel se skládá 

ze tří základních části. Jedná se o chytrá čidla, komunikační sítě s bezdrátovým přenosem a 

odečtové centrály. Novou generací zařízení je technický koncept IoT zajišťující dálkové 

odečty a přenos dat. IoT se svou architekturou nijak zásadně neliší od předchozí generace 

zařízení, které využívají sítě GSM a GPRS. Odlišnosti spíše uživatelé naleznou 

s investičními a provozními náklady. Nová generace Smart Meteringu rovněž rozvinula 

dlouhodobý provoz z vlastní baterie a energetickou nezávislost. Na dálkových odečtech 

IoT je také zajímavé, že nejsou finančně tolik náročné. Při použití technologie dálkových 

odečtů v internetu budou vodoměry vybaveny inteligentními senzory s bezdrátovým 

přenosem do cloudu operátora. V minulém roce se ukázalo, že se na tuzemském trhu 

vyskytuje celá řada českých výrobců, kteří jsou schopni nabídnout kvalitní řešení na úrovni 

inteligentních měřidel s integrovaným přenosem a integrátorů, jenž umí nabídnout 

komplexní řešení. 

Pro lepší představu principu celého systému Smart Meteringu je v Obr. 7.1-1 znázorněno 

základní schéma chytrého měření. 
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Obr. 7.1-1: Schéma chytrého měření [ 20 ] 

Struktura dat by měla být ukládána tak, aby data byla snadno přístupná, a měla by danému 

uživateli dávat smysl. Pro vytvoření analýzy dat je nutné, aby potřebná data měl uživatel 

k dispozici v počítači, mobilu či na jiném zařízení. Uživatel si na příslušném zařízení 

pomocí softwaru může zobrazit grafy, tabulky, mapy a podobně. Jediná kritická část Smart 

Meteringu je třeba data správně zanalyzovat. Díky dlouhodobým záznamům lze odhalit 

problematická místa v systému, lze určit místa úniků vody, nestandardních odběrů, apod. 

Nejen, že provozovatelé mohou poskytnout mnohem lepší služby svým zákazníkům, ale 

zároveň i sami zákazníci mohou získat cenné informace, které mohou změnit jejich přístup 

k nakládání s vodou. 

Chytré vodoměry můžeme podle druhu rozdělit na mechanické a elektronické, a ty se dále 

dělí: 

 Mechanické 

 Lopatkové 

 Jednovtokové 

 Vícevtokové 

 Šroubové 

 Turbínové 

 Elektronické 

 Ultrazvukové 

 Elektromagnetické 

Klasické vodoměry, tzv. „hloupé“, mohou být vybaveny optickým nebo elektronickým 

výstupem. Po umístění snímače umožní naměřené hodnoty převádět do externí paměti – 

dataloggeru, čímž se z nich stávají vodoměry chytré. Snímače jsou napojeny na baterii, bez 

kterých by nemohly fungovat. Na trhu jsou i vodoměry se zabudovanou pamětí, většinou 

jsou elektronické a využívají principu ultrazvuku nebo elektromagnetické indukce. Data se 

přenášejí pomocí zabudovaného vysílače nebo pomocí optického výstupu. 
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7.2 NÁVRH ŘEŠENÍ V AREÁLU FAST 

O nové trendy a možnosti jak efektivněji odečítat spotřebu pitné vody se zajímá také 

Fakulta stavební. Mezi hlavní důvod patří podrobný přehled o chování spotřebitelů 

v areálu fakulty a také zejména úspora času při odečítání vodoměrů. Neméně důležitým 

důvodem je také snaha o přesnější fakturaci a snížení nákladů.  

V současné době je systém chytrého měření v podobě čidla nainstalován pouze na 

průtokoměru VF2. Celý systém zprostředkovala a o celý systém se stará brněnská firma 

Synerga, která nejen zajišťuje monitorovací systémy, ale i technologický a energetický 

management, provoz a servis, preventivní údržbu, obsluhu a pohotovost 24 hodin. Firma 

Synerga má mimo jiné na starost technické zabezpečení budov i na ostatních fakultách 

VUT. V areálu FAST kromě měření a regulace objektů A, B, C, D a F zajišťuje i v areálu 

monitoring spotřeby tepla areálu, monitoring spotřeby elektrické energie, monitoring 

výtahů, monitoring bezpečnostních kamer aj.  

Pro měření spotřeby vody využívá firma systém Honeywell. Vodoměr je osazen 

snímačem, obvykle se volí magnetický nebo optický snímač, záleží na osazovaném 

vodoměru, který typ snímače se k němu vyrábí. Připojení vodoměru je provedeno na 

impulsní čítací vstup regulátoru MaR, kterým jsou data přenášena na předávací stanici. 

Tento způsob komunikace pracuje díky pokrytí celého areálu Wifi sítí. Z předávací stanice 

jsou data přenášena do softwaru Centraline BMS, který poskytuje již zmíněný systém 

Honeywell. Tento software například zprostředkovává centralizovaný sběr informací o 

systému, sběr a archivace dat, sběr a distribuce alarmů, umožňuje obsluze podat informace 

o reálných aktuálních hodnotách spotřeby.  

Na další stránce na Obr. 7.2-1 je znázorněno, jakou má obsluha k dispozici obrazovku, na 

které vidí aktuální průtok a spotřebu. Je zde také možné sledovat a porovnat spotřebu 

v aktuální den a v den předešlý, z čehož lze vyčíst případnou poruchu, pokud by se 

spotřeba vody mezi těmi dvěma dny nějak výrazně lišila. Sledování tohoto aktuálního 

průtoku a spotřeby vody má momentálně na starost vrátný. Zabývají se tím mimo jiné i 

pracovníci energetiky ze Správy budov. 
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Obr.  7.2-1: Obrazovka z monitorovacího softwaru 

V současné situaci je tedy v areálu FAST od října 2016 nainstalován systém chytrého 

odečítání pouze u jednoho vodoměru VF2. Zároveň je nyní již snahou zautomatizovat i 

zbylé fakturační a podružné vodoměry na fakultě a mít tak celkový přehled o spotřebě 

vody v areálu fakulty. Tento proces je zatím v projektové fázi a zpracovává ho opět firma 

Synerga, která se nyní mimo jiné snaží najít v areálu vhodné umístění předávacích stanic. 

Půdorysy s návrhovým umístěním technologie MaR (předávacích stanic) a umístěním 

vodoměrů jsou zobrazeny v Obr. 7.2-2 až v Obr. 7.2-7. Tyto půdorysy poskytl Ing. Hladký 

z firmy Synerga. 
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Obr. 7.2-2: Návrh umístění předávací stanice pro podružný vodoměr A 

 

Obr. 7.2-3: Návrh umístění předávací stanice pro podružný vodoměr B 
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Obr. 7.2-4: Návrh umístění předávací stanice pro podružný vodoměr C 

 

 

Obr. 7.2-5: Návrh umístění předávací stanice pro podružný vodoměr F 
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Obr. 7.2-6: Návrh umístění předávací stanice pro fakturační vodoměr VF3 

 

 

Obr. 7.2-7: Návrh umístění předávací stanice pro fakturační vodoměr VF1 
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Systém navržený firmou Synerga však není jediným možným řešení. Na českém trhu se 

vyskytuje celá řada jiných firem zabývající se dálkovým odečtem vodoměrů. 

Jako příklad můžu uvést bezdrátový GSM modul Hydro Meter H11 nabízený firmou 

Fiedler. Opět tento modul provozovatelům umožňuje trvalý přehled nad aktuální spotřebou 

vody v jednotlivých odběrných místech a monitorování mimořádných situací téměř 

v reálném čase. Provoz baterie modulu je garantovaná po dobu 6 let. Nastavení a odečty 

hodnot lze provádět buď bezdrátovou komunikací NFC pomocí mobilního telefonu nebo 

tabletu, či vzdálenou komunikací realizovanou technologií GPRS, kdy se přístroj 

automaticky přihlašuje k síti operátora. Pro nasazení modulu H11 na lokalitě se 

předpokládá instalace vodoměru snímačem s pulzním výstupem. Hydro Meter H11 je pak 

se snímačem propojen kabelově. Standardně jsou data ze zařízení publikována přes 

unifikovaný portál pro vizualizaci a správu dat provozovaný výrobcem zařízení. 

Vizualizace je pak upravena dle potřeby zákazníka, například denní, měsíční a roční 

přehledy odběrů či upozornění na mimořádné události formou e-mailů nebo SMS. 

 

Obr. 7.2-8: Hydro Meter H11 [ 22 ] 

 

Obr. 7.2-9: Vytváření přehledů- Denní, měsíční a roční přehledy o odběrech [ 22 ] 
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Další možností pro měření spotřeby vody či dalších energií se používají externí měřiče 

s M-Bus rozhraním. M-Bus je evropský standard pro měření energií, který podporuje 

většina zavedených výrobců měřičů. Tuto technologii nabízí například firma HWgroup 

svým produktem HWg-PWR 3/12/25. Tento produkt je chytrá ethernet gateway, která 

monitoruje spotřebu a varuje emaily či SMS při hodnotách mimo rozsah, obsahuje též web 

rozhraní a grafy. K jednotce HWg-PWR lze připojit až 25 měřičů (vodoměrů). Jednotlivé 

měřiče (vodoměry) jsou výrobkem třetích stran a připojují se pomocí rozhraní M-Bus. 

Vnitřní paměť produktu je až 170 000 hodnot. Naměřené hodnoty jsou zasílány periodicky 

(po týdnu, po měsíci).  

 

Obr. 7.2-10: Zařízení HWg-PWR 3/12/25 - Ip měření spotřeby energie [ 23 ] 

 

Obr. 7.2-11: Schéma technologie M-Bus [ 23 ] 
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8  ZÁVĚR 

Systém Smart Metering se jeví jako efektivní způsob měření spotřeby vody. Ze získaných 

hodnot lze nejen provádět podrobnou analýzu, ale také lze vytvářet grafy pro přehledný 

průběh spotřeb během celého dne či celého měsíce. Z tzv. „hloupých“ vodoměrů, u kterých 

se odečty provádějí ručně, bychom podrobnou analýzu provedli stěží. 

V rámci analýzy dat můžeme nalézt den s odběry, kdy jsou anomálie odběrů výrazně vyšší 

než hodnoty průměrných odběrů. Takový den by pak bylo vhodné více zanalyzovat, avšak 

takhle zpětně lze těžko dohledat příčinu vychýlení. Příklad výraznější anomálie je uveden 

v Obr. 7.1-1. Jedna z možných příčin této anomálie může být způsobena Laboratoří 

vodohospodářského výzkumu, která v areálu fakulty funguje a která při zkoušení svých 

modelů používá větší množství vody. 

 

Obr. 7.2-1: Den s vyššími anomáliemi odběrů 

Jak už jsem se zmiňovala v kapitole předchozí, naměřená a přenesená data se shromažďují 

a zpracovávají v softwaru BMS, který nám umožňuje v programu zadat alarmové hodnoty 

spotřeby, jež představují horní mez povolených hodnot spotřeby. Při jejich překročení 

dojde ihned k alarmovému zaslání zprávy, která upozorní obsluhu na neobvykle větší 

spotřebu vody či případnou poruchu a únik vody. Pro nejefektivnější činnost těchto alarmů 

je důležité vhodně zvolit alarmové hodnoty, které se určí z analýzy již naměřených dat. 

Zadávání alarmových hodnot do softwaru BMS jde třemi způsoby. Buď se dá nastavit 

pouze jedna hodnota, což je nejjednodušší způsob, avšak tento postup není moc přesný, 

vzhledem k odlišným hodnotám spotřeby během dne. Druhým způsobem je zadání dvou 

hodnot, kdy jedna zastupuje odběry v noci a druhá přes den. Třetí způsob zadávání je 

nejvíce přesný, protože se zadávají hodnoty pro každou hodinu. Při tomto postupu se 

provádí zpracování dat periodickým scriptem na serveru BMS, který generuje hodinové 

alarmové stavy.  
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Pro návrh alarmových hodnot jsem si zvolila třetí způsob zadávání, tedy pro každou 

hodinu zvlášť. Při návrhu vhodných alarmových hodnot jsem vycházela z dat naměřených 

za období říjen 2016 až únor 2017. Z tohoto časového úseku jsem si určila maximální a 

průměrné hodinové odběry pro každý jednotlivý měsíc. Následně jsem pro každou hodinu 

zvolila maximální hodnotu z maximálních odběrů jednotlivých měsíců a maximální 

hodnotu z průměrných odběrů jednotlivých měsíců. Tabulka znázorňující jednotlivé 

hodnoty je uvedena v Příloze č. 2 a v Příloze č. 3.  

Stanovené maximální hodnoty jsem si vynesla do grafů a její průběh nám vytváří obalovou 

křivku přípustných odběrů. Při jejím překročení neboli při překročení alarmových hodnot 

dostane obsluha ihned varování.  Obalová či limitní křivka je znázorněna v grafech barvou 

červenou. 

Návrh alarmových hodnot jsem tedy zpracovala pro maximální a průměrné odběry a záleží 

na Správě budov, které rozmezí si vyberou, kolik vody chtějí zaznamenat. Při řešení 

maximálních odběrů jsem ještě vypracovala zvlášť období bez uvažování měsíce října, 

který nám v ranních hodinách způsobuje značnou anomálii, u které lze předpokládat, že se 

bude vyskytovat jen výjimečně. Také mohla být v měsíci říjen větší spotřeba z důsledku 

zavádění systému chytrého měření.   

Působení Laboratoře vodohospodářského výzkumu v areálu fakulty jsem již ve své práci 

zmiňovala. Bylo by vhodné, aby zaměstnanci laboratoře předem informovali obsluhu o 

potřebě vyššího množství vody pro jejich výzkum, aby obsluha věděla důvod případných 

alarmových upozornění, které by dostávala od systému BMS. 

V Obr. 7.2-2 až v Obr. 7.2-3 jsou vykresleny průběhy křivek z maximálních odběrů a 

v Obr. 7.2-4 jsou vykresleny průběhy křivek z průměrných odběrů. 

 

Obr. 7.2-2: Návrh alarmových hodnot z maximálních odběrů, pro období říjen-únor 
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Obr. 7.2-3: Návrh alarmových hodnot z maximálních odběrů, pro období listopad-únor 

 

 

Obr. 7.2-4: Návrh alarmových hodnot z průměrných odběrů, pro období říjen-únor 

 

Zautomatizování zbylých fakturačních a podružných vodoměrů lze více způsoby. Pro 

měření spotřeb je nejpoužívanější sběrnice M-Bus. V areálu FAST však není natažená 

areálová sběrnice M-Bus, musela by se realizovat ke všem měřícím místům. Další 

možností je připojení vodoměrů na impulsní čítací vstup regulátoru MaR, který je 

v některých případech blízko. V případě FAST by byla možná kombinace těchto dvou 
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možností. Třetí možností je využití bezdrátové komunikace GSM, jejíž velkou výhodou je 

prakticky celoplošná dostupnost operátorů v celém areálu. Tato možnost řešení se mi jeví 

asi jako nejjednodušší. Vodoměr se osadí pouze snímačem s pulzním výstupem, následně 

se snímač propojí s modulem, například se zmíněným H11, a ten zprostředkovává data na 

server pro jejich zpracování.  

Do budoucna by bylo vhodné zjistit a zhodnotit, na kolik cenově vyjde instalace výše 

zmíněných způsobů přenosu dat. Na základě celkové kalkulace jednotlivých způsobů 

technologie bych se poté rozhodla, která varianta je pro areál fakulty nejvhodnější. Také by 

bylo vhodné zjistit, jaké typy snímačů pořídit na podružné a fakturační vodoměry, zdali 

vůbec mohou být osazeny snímači a s tím související případná jejich výměna. Zhodnotit, 

kolik pořízení nových snímačů či případná výměna bude stát. Investice do celkového 

zautomatizování areálu fakulty je jistě potřebná a přinese do budoucna daleko lepší přehled 

o celkově spotřebované pitné vodě. 
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SEZNAM ZKRATEK 

BMS   Building Management Servis 

BVS   Brněnská vodárenská soustava 

ČR   Česká republika 

ČSN   Označení českých technických norem 

ČSR   Československá republika 

DN   Jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EU   Evropská Unie 

EUROSTAT  Statistický úřad EU 

FAST   Fakulta stavební VUT 

GRPS   Universální Paketová Rádiová Služba 

GSM   Globální Systém pro Mobilní Komunikaci 

JUVNF  Jednotkový únik vody nefakturované 

Kd   Koeficient denní nerovnoměrnosti 

Kh   Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 

LAN   Local Area Network - Lokální síť 

Qd   Maximální denní potřeba vody 

Qh   Maximální hodinová potřeba vody 

Qp   Průměrná denní potřeba vody 

qsp   Specifická potřeba vody 

MaR   Memory Adress Register 

M-BUS  Komunikační protokol pro dálkový odečet hodnot spotřeby 

SM   Smart Meter – Inteligentní Měřič 

SPVFC  Specifická spotřeba vody fakturované celkem 

SPVFD  Specifická spotřeba vody fakturované domácnostem 

SPVFOO  Specifická spotřeba vody fakturované ostatním odběratelům 

SPVNF  Specifická spotřeba vody nefakturované 

SPVVR  Specifická spotřeba vody vyrobené k realizaci 

SVP   Směrný vodohospodářský plán 

SWAN  Smart Water Networks – Inteligentní Vodovodní Sítě 

VF   Fakturační vodoměr 
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PŘÍLOHA č. 1: Zpracované hodnoty minimálních, 

maximálních, a průměrných spotřeb vody pro jednotlivé 

měsíce.  

 

ŘÍJEN 2016 

ČAS 
MIN MAX PRŮM 

[m
3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] 

23:00-0:00 0,000 0,000 0,301 0,084 0,137 0,038 

0:00 - 1:00 0,000 0,000 0,402 0,112 0,130 0,036 

1:00 - 2:00 0,000 0,000 0,398 0,111 0,118 0,033 

2:00 - 3:00 0,000 0,000 0,301 0,084 0,123 0,034 

3:00 - 4:00 0,000 0,000 0,398 0,111 0,100 0,028 

4:00 - 5:00 0,500 0,139 0,902 0,251 0,689 0,191 

5:00 - 6:00 0,500 0,139 1,000 0,278 0,73 0,203 

6:00 - 7:00 0,801 0,223 3,301 0,917 1,176 0,327 

7:00 - 8:00 1,301 0,361 5,699 1,583 1,912 0,531 

8:00 - 9:00 1,398 0,388 2,000 0,556 1,711 0,475 

9:00 - 10:00 2,402 0,667 4,000 1,111 3,123 0,868 

10:00 - 11:00 1,898 0,527 3,199 0,889 2,300 0,639 

11:00 - 12:00 2,898 0,805 4,398 1,222 3,535 0,982 

12:00 - 13:00 1,699 0,472 2,797 0,777 2,176 0,604 

13:00 - 14:00 2,703 0,751 4,000 1,111 3,300 0,917 

14:00 - 15:00 1,398 0,388 2,598 0,722 2,089 0,580 

15:00 - 16:00 0,902 0,251 3,398 0,944 2,512 0,698 

16:00 - 17:00 0,500 0,139 3,500 0,972 1,270 0,353 

17:00 - 18:00 0,398 0,111 1,902 0,528 1,071 0,298 

18:00 - 19:00 0,199 0,055 0,898 0,250 0,494 0,137 

19:00 - 20:00 0,102 0,028 0,402 0,112 0,295 0,082 

20:00 - 21:00 0,098 0,027 0,500 0,139 0,212 0,059 

21:00 - 22:00 0,098 0,027 0,398 0,111 0,170 0,047 

22:00 - 23:00 0,000 0,000 0,398 0,111 0,141 0,039 

23:00 - 0:00 0,000 0,000 0,301 0,084 0,141 0,039 
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LISTOPAD 2016 

ČAS 
MIN MAX PRŮM 

[m
3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] 

23:00-0:00 0,000 0,000 0,699 0,194 0,165 0,046 

0:00 - 1:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,125 0,035 

1:00 - 2:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,148 0,041 

2:00 - 3:00 0,000 0,000 0,699 0,194 0,141 0,039 

3:00 - 4:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,147 0,041 

4:00 - 5:00 0,500 0,139 1,000 0,278 0,665 0,185 

5:00 - 6:00 0,602 0,167 1,297 0,360 0,787 0,219 

6:00 - 7:00 1,000 0,278 1,902 0,528 1,171 0,325 

7:00 - 8:00 1,098 0,305 2,598 0,722 1,588 0,441 

8:00 - 9:00 1,402 0,389 2,301 0,639 1,865 0,518 

9:00 - 10:00 2,199 0,611 4,102 1,139 3,053 0,848 

10:00 - 11:00 1,602 0,445 3,699 1,028 2,165 0,601 

11:00 - 12:00 2,801 0,778 4,203 1,168 3,265 0,907 

12:00 - 13:00 1,699 0,472 2,797 0,777 2,152 0,598 

13:00 - 14:00 2,598 0,722 3,703 1,029 3,053 0,848 

14:00 - 15:00 1,699 0,472 2,699 0,750 2,089 0,580 

15:00 - 16:00 1,801 0,500 3,297 0,916 2,376 0,660 

16:00 - 17:00 0,797 0,221 1,699 0,472 1,141 0,317 

17:00 - 18:00 0,500 0,139 1,500 0,417 0,959 0,266 

18:00 - 19:00 0,297 0,083 1,000 0,278 0,535 0,149 

19:00 - 20:00 0,199 0,055 0,898 0,249 0,335 0,093 

20:00 - 21:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,247 0,069 

21:00 - 22:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,206 0,057 

22:00 - 23:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,200 0,056 

23:00 - 0:00 0,000 0,000 0,699 0,194 0,168 0,047 



Analýza spotřeby vody   Denisa Pokorná  

Bakalářská práce 

68 

 

 

PROSINEC 2016 

ČAS 
MIN MAX PRŮM 

[m
3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] 

23:00-0:00 0,000 0,000 0,203 0,056 0,123 0,034 

0:00 - 1:00 0,098 0,027 0,203 0,056 0,131 0,036 

1:00 - 2:00 0,000 0,000 0,199 0,055 0,115 0,032 

2:00 - 3:00 0,000 0,000 0,199 0,055 0,092 0,026 

3:00 - 4:00 0,098 0,027 0,301 0,084 0,154 0,043 

4:00 - 5:00 0,301 0,084 0,703 0,195 0,615 0,171 

5:00 - 6:00 0,598 0,166 0,902 0,251 0,716 0,199 

6:00 - 7:00 0,699 0,194 1,398 0,388 1,007 0,280 

7:00 - 8:00 0,902 0,251 2,000 0,556 1,500 0,417 

8:00 - 9:00 1,098 0,305 2,301 0,639 1,777 0,494 

9:00 - 10:00 1,000 0,278 4,500 1,250 2,562 0,712 

10:00 - 11:00 0,902 0,251 2,602 0,723 1,939 0,539 

11:00 - 12:00 0,699 0,194 3,699 1,028 2,530 0,703 

12:00 - 13:00 0,898 0,249 2,801 0,778 1,831 0,509 

13:00 - 14:00 0,801 0,223 3,398 0,944 2,270 0,631 

14:00 - 15:00 0,902 0,251 2,297 0,638 1,769 0,491 

15:00 - 16:00 0,598 0,166 2,301 0,639 1,677 0,466 

16:00 - 17:00 0,500 0,139 1,500 0,417 1,016 0,282 

17:00 - 18:00 0,199 0,055 1,301 0,361 0,861 0,239 

18:00 - 19:00 0,203 0,056 0,801 0,223 0,508 0,141 

19:00 - 20:00 0,199 0,055 0,602 0,167 0,324 0,090 

20:00 - 21:00 0,098 0,027 0,699 0,194 0,238 0,066 

21:00 - 22:00 0,098 0,027 0,500 0,139 0,177 0,049 

22:00 - 23:00 0,098 0,027 0,602 0,167 0,192 0,053 

23:00 - 0:00 0,098 0,027 0,500 0,139 0,150 0,042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza spotřeby vody   Denisa Pokorná  

Bakalářská práce 

69 

 

 

LEDEN 2017 

ČAS 
MIN MAX PRŮM 

[m
3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] 

23:00-0:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,149 0,041 

0:00 - 1:00 0,000 0,000 0,797 0,221 0,162 0,045 

1:00 - 2:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,139 0,039 

2:00 - 3:00 0,000 0,000 0,699 0,194 0,150 0,042 

3:00 - 4:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,173 0,048 

4:00 - 5:00 0,102 0,028 1,199 0,333 0,605 0,168 

5:00 - 6:00 0,098 0,027 1,203 0,334 0,683 0,190 

6:00 - 7:00 0,102 0,028 1,500 0,417 0,961 0,267 

7:00 - 8:00 0,199 0,055 1,898 0,527 1,384 0,384 

8:00 - 9:00 0,199 0,055 2,398 0,666 1,655 0,460 

9:00 - 10:00 0,301 0,084 3,500 0,972 1,889 0,525 

10:00 - 11:00 0,301 0,084 3,801 1,056 1,922 0,534 

11:00 - 12:00 0,301 0,084 3,500 0,972 1,700 0,472 

12:00 - 13:00 0,301 0,084 2,199 0,611 1,461 0,406 

13:00 - 14:00 0,297 0,083 2,199 0,611 1,355 0,376 

14:00 - 15:00 0,301 0,084 2,500 0,694 1,550 0,431 

15:00 - 16:00 0,402 0,112 1,801 0,500 1,183 0,329 

16:00 - 17:00 0,098 0,027 1,301 0,361 0,800 0,222 

17:00 - 18:00 0,102 0,028 1,000 0,278 0,656 0,182 

18:00 - 19:00 0,199 0,055 0,602 0,167 0,395 0,110 

19:00 - 20:00 0,102 0,028 0,500 0,139 0,267 0,074 

20:00 - 21:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,266 0,074 

21:00 - 22:00 0,000 0,000 0,801 0,223 0,200 0,056 

22:00 - 23:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,200 0,056 

23:00 - 0:00 0,098 0,027 0,801 0,189 0,189 0,053 
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ÚNOR 2017 

ČAS 
MIN MAX PRŮM 

[m
3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] [m

3
/hod] [l/s] 

23:00-0:00 0,098 0,027 0,898 0,249 0,269 0,075 

0:00 - 1:00 0,102 0,028 0,801 0,223 0,263 0,073 

1:00 - 2:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,237 0,066 

2:00 - 3:00 0,098 0,027 0,898 0,249 0,269 0,075 

3:00 - 4:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,293 0,081 

4:00 - 5:00 0,500 0,139 1,199 0,333 0,750 0,208 

5:00 - 6:00 0,598 0,166 1,102 0,306 0,800 0,222 

6:00 - 7:00 0,801 0,223 1,598 0,444 1,144 0,318 

7:00 - 8:00 1,000 0,278 2,102 0,584 1,794 0,498 

8:00 - 9:00 1,398 0,388 2,902 0,806 2,019 0,561 

9:00 - 10:00 1,500 0,417 4,699 1,305 3,319 0,922 

10:00 - 11:00 1,500 0,417 3,301 0,917 2,382 0,662 

11:00 - 12:00 1,699 0,472 4,598 1,277 3,405 0,946 

12:00 - 13:00 1,199 0,333 3,699 1,028 2,294 0,637 

13:00 - 14:00 1,301 0,361 5,301 1,473 3,281 0,911 

14:00 - 15:00 1,402 0,389 2,898 0,805 2,094 0,582 

15:00 - 16:00 1,598 0,444 5,102 1,417 2,656 0,738 

16:00 - 17:00 0,797 0,221 2,398 0,666 1,344 0,373 

17:00 - 18:00 0,500 0,139 2,098 0,583 1,219 0,339 

18:00 - 19:00 0,199 0,055 1,402 0,389 0,644 0,179 

19:00 - 20:00 0,102 0,028 1,297 0,360 0,481 0,134 

20:00 - 21:00 0,098 0,027 1,199 0,333 0,344 0,096 

21:00 - 22:00 0,098 0,027 1,102 0,306 0,275 0,076 

22:00 - 23:00 0,098 0,027 0,801 0,223 0,250 0,069 

23:00 - 0:00 0,098 0,027 0,898 0,189 0,274 0,076 
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PŘÍLOHA č. 2: Návrh alarmových hodnot z maximálních 

odběrů 

 

MAXIMÁLNÍ HODNOTY ODBĚRŮ NÁVRH ALARMŮ 

ČAS 
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR MAX MAX BEZ ŘÍJNA 

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

23:00-0:00 0,084 0,194 0,056 0,223 0,249 0,249 0,249 

0:00 - 1:00 0,112 0,223 0,056 0,221 0,223 0,223 0,223 

1:00 - 2:00 0,111 0,223 0,055 0,223 0,223 0,223 0,223 

2:00 - 3:00 0,084 0,194 0,055 0,194 0,249 0,249 0,249 

3:00 - 4:00 0,111 0,223 0,084 0,223 0,223 0,223 0,223 

4:00 - 5:00 0,251 0,278 0,195 0,333 0,333 0,333 0,333 

5:00 - 6:00 0,278 0,360 0,251 0,334 0,306 0,360 0,360 

6:00 - 7:00 0,917 0,528 0,388 0,417 0,444 0,917 0,528 

7:00 - 8:00 1,583 0,722 0,556 0,527 0,584 1,583 0,722 

8:00 - 9:00 0,556 0,639 0,639 0,666 0,806 0,806 0,806 

9:00 - 10:00 1,111 1,139 1,250 0,972 1,305 1,305 1,305 

10:00 - 11:00 0,889 1,028 0,723 1,056 0,917 1,056 1,056 

11:00 - 12:00 1,222 1,168 1,028 0,972 1,277 1,277 1,277 

12:00 - 13:00 0,777 0,777 0,778 0,611 1,028 1,028 1,028 

13:00 - 14:00 1,111 1,029 0,944 0,611 1,473 1,473 1,473 

14:00 - 15:00 0,722 0,750 0,638 0,694 0,805 0,805 0,805 

15:00 - 16:00 0,944 0,916 0,639 0,500 1,417 1,417 1,417 

16:00 - 17:00 0,972 0,472 0,417 0,361 0,666 0,972 0,666 

17:00 - 18:00 0,528 0,417 0,361 0,278 0,583 0,583 0,583 

18:00 - 19:00 0,250 0,278 0,223 0,167 0,389 0,389 0,389 

19:00 - 20:00 0,112 0,249 0,167 0,139 0,360 0,360 0,360 

20:00 - 21:00 0,139 0,223 0,194 0,223 0,333 0,333 0,333 

21:00 - 22:00 0,111 0,223 0,139 0,223 0,306 0,306 0,306 

22:00 - 23:00 0,111 0,223 0,167 0,223 0,223 0,223 0,223 

23:00 - 0:00 0,084 0,194 0,139 0,189 0,189 0,194 0,194 
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PŘÍLOHA č. 3: Návrh alarmových hodnot z průměrných 

odběrů 

 

PRŮMĚRNÉ HODNOTY ODBĚRŮ 
NÁVRH                  

ALARMŮ 

ČAS 
ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR MAX 

[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] 

23:00-0:00 0,038 0,046 0,034 0,041 0,075 0,075 

0:00 - 1:00 0,036 0,035 0,036 0,045 0,073 0,073 

1:00 - 2:00 0,033 0,041 0,032 0,039 0,066 0,066 

2:00 - 3:00 0,034 0,039 0,026 0,042 0,075 0,075 

3:00 - 4:00 0,028 0,041 0,043 0,048 0,081 0,081 

4:00 - 5:00 0,191 0,185 0,171 0,168 0,208 0,208 

5:00 - 6:00 0,203 0,219 0,199 0,190 0,222 0,222 

6:00 - 7:00 0,327 0,325 0,280 0,267 0,318 0,327 

7:00 - 8:00 0,531 0,441 0,417 0,384 0,498 0,531 

8:00 - 9:00 0,475 0,518 0,494 0,460 0,561 0,561 

9:00 - 10:00 0,868 0,848 0,712 0,525 0,922 0,922 

10:00 - 11:00 0,639 0,601 0,539 0,534 0,662 0,662 

11:00 - 12:00 0,982 0,907 0,703 0,472 0,946 0,982 

12:00 - 13:00 0,604 0,598 0,509 0,406 0,637 0,637 

13:00 - 14:00 0,917 0,848 0,631 0,376 0,911 0,917 

14:00 - 15:00 0,580 0,580 0,491 0,431 0,582 0,582 

15:00 - 16:00 0,698 0,660 0,466 0,329 0,738 0,738 

16:00 - 17:00 0,353 0,317 0,282 0,222 0,373 0,373 

17:00 - 18:00 0,298 0,266 0,239 0,182 0,339 0,339 

18:00 - 19:00 0,137 0,149 0,141 0,110 0,179 0,179 

19:00 - 20:00 0,082 0,093 0,090 0,074 0,134 0,134 

20:00 - 21:00 0,059 0,069 0,066 0,074 0,096 0,096 

21:00 - 22:00 0,047 0,057 0,049 0,056 0,076 0,076 

22:00 - 23:00 0,039 0,056 0,053 0,056 0,069 0,069 

23:00 - 0:00 0,039 0,047 0,042 0,053 0,076 0,076 

 


