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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá energetickým auditem vodovodů. První část je věnována 

současnému stavu problematiky v České republice, ale především této problematiky 

v zahraničí. Dále je v práci zpracována struktura energetického auditu podle získaných 

zkušeností z odborných článků a navržen vzorový příklad, na kterém je tento audit proveden, 

jako první varianta je energeticky náročný vodovodní řad a druhá varianta energeticky 

úspornější vodovodní řad. Poslední část je věnována provedení energetického auditu na 

reálném vodovodním řadu v obci Kateřinice v okrese Vsetín. 

Klíčová slova 

Energetický audit, energetický ukazatel, energie, ztráta, úspora energie, tlak, odběratel, uzel, 

čerpadlo, vodojem, účinnost, mikro turbína. 

  

  

Abstract 

This Disertation deals with energetical audit of aqueduct. First part is dedicated to the current 

status in Czech Republic, but expecially abroad. Other part processes structure of energetical 

audit according to the knowledge gained and also from academic articles and set up an 

example, where this audit is made. Firts variant is energetically intensive water line and other 

variant is nergetically economical. Last part id dedicated to perform an energetical audit on 

real water line in Kateřinice village, Vsetín district. 

Keywords 

Energy audit, energy indicator, energy, loss, energy savings, pressure, customer, node, pump, 

reservoir, efficiency, micro turbines. 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce má za záměr přiblížit Energetický audit vodovodů vzorovým 

příkladem a dále jej aplikovat na reálné příklady. 

Tato diplomová práce je rozdělena na několik částí. V první části je přiblíženo téma 

energetických auditů v České republice a ve světě, je uvedeno několik případů a typů různých 

energetických auditů v zemích Evropy. Následně jsou prezentovány vybrané ukazatele a části 

navrženého auditu, který je prezentován ve vzorovém příkladě a po té již na skutečném 

vodovodním řadu. 

Přínos této diplomové práce, by mohl být následující, využití vodáren výsledků 

energetických auditů při plánování obnovy svého vodovodního řadu a následné snižování 

energie při dopravě vody k odběratelům. 
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2  ENERGETICKÉ AUDITY VODOVODŮ 

V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH 

Problematika spotřeby energii ve 21. století je čím dál víc větší a předpokládá se, že 

bude nadále stoupat a teda je logické, že následují snahy o kroky, které mají spotřebu energie 

všemi možnými prostředky zefektivnit. Již několik let známe energetické štítky u 

el. spotřebičů, podle kterých vybíráme např. pračky, myčky, ledničky, atd. Tento trend se 

rozšířil i na obytné domy a šíří se do širokého odvětví, které nás každodenně obklopuje a není 

náhoda, že se tyto snahy o úsporu energie začaly týkat i oboru vodního hospodářství a to 

zejména dopravou pitné vody od zdroje až k jednotlivým zákazníkům. 

Ekonomická krize v posledních letech znovu zaměřila zájem lidí o minimalizaci 

spotřeby energie v řízení systému zásobování vodou (SZV). Jednotná metodika je 

prezentována jako snaha splnit tři hlavní cíle energetického zachování: konvenční plánování 

čerpání ke snížení přímé spotřeby elektrické energie; současně optimalizace uvažuje výrobu 

energie na strategicky umístěných místech na síti, pomocí čerpadel fungujících jako turbíny 

(PAT), které mohou působit analogickým způsobem ke konvenčním redukčním ventilům, 

zatímco dodatečně vyrábějí elektřinu. Výsledky, získané na skutečném SZV prokázaly jasný 

ekonomický přínos  instalace PAT k energetickému využití ve spojení s plánováním čerpání a 

režimem řízení tlaku.
[1]

 

Vzhledem k hospodářské a energetické krizi posledních let se stala podpora 

alternativních zdrojů energie větším zájmem v mnoha oblastech. Nutnost uspokojit 

energetické požadavky za nízké náklady vede k uplatňování strategií, které by mohly 

současně umožnit snížení spotřeby a výrobu energie z nových zdrojů. V poslední době se 

tento cíl stal předmětem zvyšujícího se zájmu s odkazem na provozní řízení systému 

zásobování vodou (SZV), které jsou energeticky náročné v samotné podstatě.  Až dosud, bylo 

snížení spotřeby energie ve SZV obvykle spojené s vývojem strategií pro snižování nákladů 

na čerpání (např. Lansey a Awumah, 1994; Ramos a kol., 2012); snížení úniků, tj. 

prostřednictvím omezení tlaku v síti (např. AbdelMeguid a Ulanicki 2011; Araujo a kol., 

2006; Armenopoulos a Jowitt, 1989) nebo s přihlédnutím obou výše uvedených hledisek při 

optimalizaci procesu s cílem odhalit Pareto optima (např. Giustolisi a kol., 2013; Morley a 

kol., 2013).
[1]

 

Tlakové vodovodní systémy (Pressurized water systems PWS) jsou klíčovou součástí 

dodávky pitné vody. Jak roste světová populace, potřeba vody (pro městský provoz a pro 

zavlažování) stoupá, a PWS vyžadují více energie (4 % celkové evropské energie, 2 % 

zemědělství, 1-2 % pitná voda) a s odkazem na Eurostat, by mohla spotřeba energie pro 

vodárenství dosáhnout 100 TWh/rok. Pro snížení emisí skleníkových plynů (GHG) a ke 

zlepšení energetické účinnosti PWS je zásadní, jakým způsobem bude vyvíjeno 

nízkouhlíkové hospodářství, jedno z pěti klíčových odvětví pro růstovou strategii Evropy 

2020.
[2]

 

2.1 ENERGETICKÉ AUDITY VODOVODŮ V ČR 

V České republice jsou energetické audity ve vodním hospodářství zatím jen ojedinělou 

záležitostí a to především v dopravě pitné vody. Neexistuje jednotná legislativa, ani strategie, 
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podle které by se měly vodárny řídit. Bohužel jsem nenašel jediný český článek nebo 

publikaci, která by tento problém řešila globálně jako se děje např. v zahraničí 

2.2 ENERGETICKÉ AUDITY VODOVODŮ V ZAHRANIČÍ 

V zahraničí se energetickými audity vodovodů zabývají už několik let a bylo vydáno 

několik zajímavých článků, ze kterých by naši odborníci zabývající se vodárenstvím a 

zejména provozovatelé vodárenské infrastruktury mohli čerpat a díky tomu ušetřit nemalé 

peníze v provozu. 

2.2.1 Výroba energie ve vodovodních sítích pomocí microtubín
[1]

 

Potřeba snížit celkové náklady na energie při provozu hydraulického systému v 

kombinaci s nutností snížit tlak pro minimalizaci úniku, byla příčinou vzniku koncepce 

využití přebytečného tlaku pro výrobu energie vložením turbín do sítě (např. Artinya a kol., 

2008; Carravetta a kol., 2013;. 

Fontana a kol., 2012). Vzhledem k vysokým nákladům na turbíny pracujících v mikro-

vodních elektrárnách, je alternativou, s většími ekonomickými možnostmi, použití čerpadla 

působícího v opačném směru, které může pracovat jako turbína: Čerpadlo jako turbína (PAT) 

(např. Agarwal, 2012). Nicméně použití PAT je v současné době omezeno zejména v 

důsledku obtížnosti předpovědět účinnost čerpadla pracujícího v tomto módu. Tyto informace 

nejsou dosud šířeny výrobci zařízení, to vedlo k několika studiím, které se touto 

problematikou zabývaly na základě experimentálních dat nebo prostřednictvím výpočetních 

analýz dynamiky tekutin s cílem odhadnout výkonnost PAT (např Carravetta a kol, 

2012.;Fecarotta a kol, 2011.; Derakhshan a Nourbakhsh, 2008; Nautiyal a kol, 2010.; 

Williams, 1995). Nicméně, tyto výzkumy nepokrývají celý rozsah rychlostí, které by mohly 

být zajímavé, a proto se omezují aplikace PAT v reálných systémech. Samozřejmě, pokud je 

nainstalován systém PAT, kde snížení tlaků již bylo považováno za nezbytné, aby bylo možné 

využít tlak pro výrobu energie, je nutné stanovit omezení provozního režimu PAT – a 

současně zajistit požadované snížení tlaku v síti pro příslušné operace. Hlavním cílem tohoto 

problému zde formulované optimalizace je navrhnout metodiku, která snižuje spotřebu 

energie v SZV tím, že minimalizuje náklady na čerpání a zváží jak umístění PAT, tak 

nastavení nezbytného odpovídajícího tlaku k minimalizaci úniků v rámci sítě a maximalizovat 

ekonomický prospěch, vyplývajícího z energetického využití. 

Postup optimalizace je proveden pomocí vysoce paralelních evolučních algoritmů 

využívajících analýzu řízení tlaků, aby se dala vyhodnotit hydraulická omezení (Morley a 

kol., 2013). Vhodnější analýzy, mimoto uvažují požadavky na potřebu vody pomocí 

pravděpodobnostního přístupu. Za tohoto předpokladu, zde byly požadavky na potřebu vody 

modelovány pomocí normálního rozdělení s hodnotou variačního koeficientu (VK), která se 

rovná hodnotě 0,1 (např. Tricarico a kol., 2007). Předložená metodika, byla aplikována na 

skutečném systému zásobování vodou, který dokazuje jasný ekonomický přínos pro instalaci 

PAT k energetickému využití ve spojení s rozvržením čerpadel a s režimem řízení tlaku. 

Formulace problémů: 

 

Více cílová úloha byla formulována s ohledem na: 

Minimalizaci:  
1 1

cena čerpání 
pNT

t t

k k

j k

P c
 

      (2.1) 
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Minimalizaci:  
, min

1 1

( )
T n

i t

t i

P P
 

        (2.2) 

Maximalizace: roční příjem PAT     (2.3) 

Kde:  

 T počet časových kroků v rozšířené simulaci období, 

 Np počet čerpadel na síti, 

 Pk spotřeba elektrické energie k- tého čerpadla [kW/h], 

 ck tarifní cena energie pro k- té čerpadlo [€/kW/h], 

 Pi,t tlak v i-tém uzlu v časovém intervalu t, 

 Pmin minimální požadavky na tlak k plnému zajištění potřeby vody. 

Optimalizace je předmětem hydraulických omezujících podmínek pro každý časový krok: 

,

1

0
j i

i

N

j DEL

j

Q Q


    i=1 ,… ,Nn      (2.4) 

, ,dj u j j jH H r q     j=1,…, Nl      (2.5) 

Kde: 

 Qj průtok v j-tém potrubí, 

 QDELi dodaný průtok do i-tého uzlu na síti, 

 Hj,u tlaková výška v předcházejícím j-tém uzlu potrubí, 

 Hj,d tlaková výška v navazujícím j-tém uzlu potrubí, 

rj koeficient j-tého potrubí (vzorec ztrátové výšky, funkcí délky potrubí, 

průměru a drsnosti), 

ε exponenciální funkce vzorce ztrátové výšky, 

Ni,j počet potrubí napojených do i-tého uzlu sítě, 

Nl počet vazeb na síti, 

Nn počet uzlů na síti. 

V první řadě musí být řešení hydraulicky proveditelné, to znamená, že neexistují uzly 

na síti, kde dochází k negativním tlakům, a že všechny požadavky na systém by měly být 

dosaženy v plné výši. Zadruhé je určeno minimální tlakové omezení, aby všechny uzly v síti 

zajistily potřebu a řešení mohlo být považované za platné. 

K zajištění udržitelné činnosti systému, tedy činnosti, která je opakovatelná několik po 

sobě jdoucích dnů, se další omezení realizují tak, že hladiny jakýchkoliv nádrží v systému by 

měly být alespoň tak vysoké, jako tomu bylo na začátku plánovaného horizontu. Dále může 

uživatel určit čas pro každou nádrž, ve kterém musí splňovat určitou úroveň hladiny, aby 

splňovala všechny nutné požadavky k plnění účelu. 

min  když 0t t

i DELiP P Q    1,...,  ; 1,...,ni N t T      (2.6) 

,0 ,T(L L ) 0i i     1,...,  si N      (2.7) 
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Kde: 

Ns počet nádrží na síti, 

Pi tlak v síti na i-tém uzlu, 

Li,0 úroveň hladiny v i-té nádrži na počátku, 

Li,T úroveň hladiny v i-té nádrži na konci časového úseku, 

Požadavek na minimální tlak byl nastaven ve výši 10 m pro všechny uzly spojené s 

požadavky a prodloužená doba simulace byla uvažována za jeden den s intervalem období 1 

hodiny.  

Pro každý časový interval byl průtok uvažován jako náhodná veličina a byl modelován 

pomocí normálního rozdělení, kde střední hodnota je základní požadavek na síťový uzel a 

variační koeficient je roven 0,1, Případová studie byla uvažována jako rozsáhlá síť, která 

zásobuje více než 1000 uživatelů (Tricarico a kol., 2007). 

Pro účely rozvržení čerpání, jsou rozhodovací čerpací proměnné definovány jako 

neznámý stav každého čerpadla (1 - pracuje, 0 - nepracuje) za každou hodinu plánovaného 

horizontu (menší časové intervaly je možné použít také, pokud jsou vhodné). Kromě toho 

může být každá pumpa před optimalizaci nastavena pevně na „Vždy zapnuto“, „Vždy 

vypnuto“, nebo může respektovat stávající regulaci čerpadla, jak je definováno v 

hydraulickém modelu - tedy vyloučit ji z optimalizačních procesů úplně. 

Volba PAT může být provedena buď na celém světě, přičemž žádná PAT není 

definována v modelu EPANET, mohou být instalována s některým z typů PAT definovaných 

nebo omezená podmnožina PAT může být nahrazena uživatelem specifikovaným množstvím. 

Kromě toho, počáteční hladiny vody v každé z nádrží v systému, lze považovat za 

rozhodovací proměnné. 

Výše uvedený problém byl omezen s ohledem na všechny možná PAT umístěná na síti 

s ohledem na rozdílné PAT křivky, které by mohly být vybrány v závislosti na průtoku a 

dostupném tlaku v místě instalace. Široké spektrum charakteristických křivek PAT bylo 

zváženo změnou počtu stupňů a průměrem oběžného kola, s cílem pokrýt téměř celý rozsah 

průtoků- tlaků, s kterými by se dalo setkat. V této případové studii, bylo namodelováno 33 

různých čerpadel od značky KSB (www.ksb.com), které by mohly být použity jako PAT v 

opačném režimu. Otáčky čerpadla byly uvažovány jmenovitě na 1450 ot/min, při provozu v 

režimu turbíny byla rychlost otáčení uvažována na 1500 ot/min. 

Pracovní bod byl vypočten podle formulace Willliamse (1995), ve kterém je možné určit Qtb a 

HTB  PAT z pracovního bodu čerpadla: 

0,8

pb

pbt
tb

p

QN
Q

N 
    2

1,2
( )

pb

pbt
tb

p

HN
H

N 
       (2.8) 

Kde: 

Q je průtok, 

H je dopravní výška, 

N je počet otáček, 

Η účinnost a s označením p, t a b se týká čerpadla, PAT a pracovního bodu 

respektive, podle pokusů vedených Derakhshanem a Nourbakhshem (2008), 

http://www.ksb.com/
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pracovní bod čerpadla jako turbíny se měl shodovat s pracovním bodem 

čerpadla. 

Výkon PAT (kW) se v pracovním bodě vypočítá následovně: 

 P  = g Q Htb tb tb tb            (2.9) 

Kde: 

 ρ je hustota kapaliny, 

 g gravitační zrychlení. 

 

Protože se potřeba vody ve vodovodní síti mění, je nutné také zkoumat charakteristické 

křivky mimo pracovní bod. Odhad charakteristik  PAT na základě pracovního bodu byl 

proveden s odkazem na stejné experimentální studie popsané výše (Derakhshan a 

Nourbakhsh, 2008), které jsou platné pro otáčky pumpy 1450 ot/min, PAT Nt = 1550 ot/min a 

pro odstředivá čerpadla průtokem Ns <60 m
3
/s: 

21,0283( ) 0,5468( ) 0,5314

tb tb

t t t

tb

H Q Q

H Q Q
         (2.10) 

3 20,3092( ) 2,1472( ) 0,8865( ) 0,0452

tb tb tb

t t t t

tb

P Q Q Q

P Q Q Q
        (2.11) 

Výkon PAT Pt může být počítán pro každý časový interval, po který byl den rozdělen a 

pro každé  PAT. Produktem pro každý časový interval (Δt), ve kterém PAT pracuje v roce je 

Energie (kWh): 

24

1 1

NČJT

t t t

ČJT t

E gQ H t 
 

           (2.12) 

Roční výnos PAT tak lze odhadnout vynásobením výsledku rovnice (2.12) cenou 

energie. Cena prodávané energie se mění jako funkce celkové výroby vyprodukované (MWh). 

Například, podle italského finančního práva, cena energie 220 € / MWh by mohla být 

uvažována pro výrobu elektrické energie nižší než 1 MW. 

Roční příjem PAT, který se maximalizuje v průběhu optimalizace, se tak získá 

odečtením údržby PAT z ročních příjmů. Jako předběžná studie, náklady na údržbu lze 

považovat za 15% z celkových nákladů na instalaci turbíny, funkce nákladů na instalaci PAT 

a ze stavebních prací nutných pro jeho instalaci, které by mohly být aproximovány jako 30% 

nákladů na instalaci PAT (Fontána a kol., 2012). Ten lze odhadnout na základě instalovaného 

výkonu na řádově 545 €/kW, s ohledem na součet nákladů na PAT, generátor a měničem 

napětí pro požadované připojení do elektrické distribuční sítě (Carravetta a kol., 2013). Poměr 

mezi celkovými náklady na instalaci a ročním příjmem určuje návratnost investice. 

Vzhledem k rozšířené době zaběhnutí, který může být nezbytný s evolučními algoritmy, 

integrovanými do softwaru, je deEPANET (Distribuční ohodnocení pro EPANET) systém pro 

paralelizování výpočtů spojených s hydraulickou simulací (Morley a kol., 2006). Toto 

realizuje paralelní zpracovávací systém, který může distribuovat řadu hydraulických sítí 

čekajících simulací pro místní zpracovatele nebo vzdáleně na počítači v síti LAN.  
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Vzhledem k poměrně bezvýznamné rychlosti přenosu dat ve vztahu k výpočetní době 

požadované na delší dobu hydraulické simulace, lineárního zlepšení GA se dosahuje přidáním 

zpracovávacích jader. 

Případová studie 

Analyzovala model sítě poloostrova Sorrento v Itálii, kterou spravuje společnost 

G.O.R.I. S.p.a.. Nachází se v oblasti Kampánie, mezi Neapolským zálivem a Salernem. 

Zásobuje osm urbanizovaných území, které dohromady dodávají vodu 90 000 uživatelům a 

dalším 70 000 sezónních uživatelů v průběhu léta. V osmé oblasti jsou vodou zásobována tato 

města: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrent, S. Agnello, Sorrento, Masa Lubrense, Capri a 

Anacapri, jak je znázorněno na obrázku 2.2.1. Dva zdroje zásobují celý systém: systém studní 

v Gragnano a zdroj ve Fontana Grande. 

 

Obrázek 2.2.1 Plán studie případové území[1] 

 

Hlavní část sítě se nachází na poloostrově, jehož část tvoří pohoří Lattari a dodává vodu 

lidem, žijícím na úbočí stejně jako distribuuje vodu do oblastí podél pobřeží. Kvůli velmi 

různorodým výškám systému, jsou použity čerpací stanice, které dodávají vodu do výše 

položených míst v síti a odpovídající vyšší tlaky jsou stanoveny v rámci celé sítě, kde jsou 

redukovány prostřednictvím tlakových redukčních ventilů, které se v síti již nachází. Celý 

systém se skládá z 2 nádrží, 68 vodojemů a 13 čerpadel.  

Navrhovaná případová studie má částečný význam pro cíle navrhované v této 

diplomové práci, tzn. systém, kde spolu koexistují pásma nízkého a vysokého tlaku. To vede 

k potřebě čerpání vody do vyšších úrovní - a tedy k nutnosti minimalizovat náklady spojené 
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s čerpáním, naplánováním chodu čerpadel v souladu s nejnižší cenou - při současnosti je 

vyžadováno značné snížení v pobřežní oblasti sítě, což je předmětem zájmu pro stanovení 

kompromisu mezi příjmy z generované energie a provozními náklady, které mohou být 

získány díky využití PAT. 

Problém byl vyřešen tím, že byla zvážena možnost nahradit v síti stávající tlakové 

redukční ventily PAT. Aby bylo možno vymezit vyhledávanou oblast, byl počet PAT 

stanoven na 5, 10 a 15, dokonce pro tuto studii, jak bude patrno z výsledků, omezený počet 10 

PAT vykazoval vyšší příjmy s ohledem na vyšší počet čerpadel. Stejně tak jako 33 

dostupných charakteristických křivek PAT, tak i volba bez PAT je možná, když bude 

vybrána, bude obnoveno původní uspořádání tlakových redukčních ventilů. 

Kromě toho byly simulace provedeny na základě posouzení spotřeby vody požadované 

uživateli nejprve deterministicky a následně statisticky, kde je potřeba vody stanovena díky 

normálnímu rozdělní se střední hodnotou, která se rovná základní poptávce a CV je rovno 0,1. 

Byly provedeny 24 hodinové simulace s časovým krokem 1 hodina. 

Výsledky studie 

Výsledky získané po uplatnění výše uvedeného přístupu vytvořily následující pareto 

optimalitu pro deterministické a statistické simulace se zvážením možnosti umístnění 

množství instalací v rozmezí 5, 10 a 15 PAT. 

Minimalizováním přebytečného tlaku a nákladů na čerpání, společně s maximalizací 

příjmů s PAT pareto optimal řešení, které musí vzít v úvahu všechny tyto cíle společně. 

Z několika řešení má být vybráno takové, které zohledňuje minimální náklady na čerpání, 

minimální přebytečný tlak a maximální příjmy z PAT ve stejné době (tj. oblast 

zakroužkovaná v obrázku 2.2.2).  

 

Obrázek 2.2.2 Pareto optimální po deterministické simulaci s různým počtem instalovaných PAT[1] 
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Jak je znázorněno, zvyšující se počet PAT v systému, také zvyšuje příjem z PAT, 

přestože toto řešení je spojeno s vyššími náklady. V případě instalace 15 PAT, je příjem 

z těchto čerpadel značně nižší než při 10 PAT - navzdory zvýšení nákladů na čerpání pro toto 

řešení. Předpokládá se, že to je proto, že tlaková výška v systému je rozdělena mezi vyšší 

počet turbín, což je činí méně ekonomicky výhodnými. Za tohoto předpokladu je nutno 

zvážit, zda neurčit 10 PAT jako prahovou hodnotu v případě této studie. 

 

Obrázek 2.2.3 Srovnání Pareto optimální po pravděpodobnostní a tereministické simulaci 

s nainstalovanými 5 PAT[1] 

Stochastická řešení, avšak pro stejný počet instalovaných PAT vytváří řešení s vyššími 

čerpacími náklady a vyššími příjmy z PAT v porovnání s deterministickým řešením 

(obrázek 2.2.3). Druhé řešení se ukazuje citlivějším na malé změny v požadavcích. Toto je 

demonstrováno podstatně vyššími náklady spojenými se stochastickými řešeními. Tato řešení 

udržují vyšší tlak v systému a zachovávají vyšší hladiny ve vodojemech napříč systémem - 

což má za následek robustnější systém. Vedlejším efektem sítě s vyšším tlakem je úměrné 

navýšení příjmů z PAT generátorů.  

Téměř všechna získaná řešení nabízejí příjem z PAT, který je srovnatelný s náklady na 

čerpání, které umožňují předpokládat, že pokud by všechny tlakové redukční ventily byly 

nahrazeny PAT, vytvořený příjem by pokryl téměř všechny provozní náklady čerpadel - 

s předpokladem výhodné výkopní ceny elektrické energie takové jaké jsou v dnešní době. 

V několika případech byly nalezeny řešení, ve kterých se ukázal příjem PAT vyšší 

v porovnání s náklady na čerpání, například jako v situaci na obrázku 2.2.4, kde byly náklady 

na čerpání 13 840,70 € a příjmy z PAT 14 262,40 €. 
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Obrázek 2.2.4 Jeden z Parento optimalní konfigurace pro nainstalovaných 5 PAT[1] 

Tyto výsledky dokazují, že je možné pokrýt náklady nezbytné pro čerpání, ale zároveň 

umožňují dosáhnout zisku z produkce energie. Samozřejmě, že zde navrhované výsledky by 

měly být dále analyzovány. Porovnáním všech řešení získaných pro 5 PAT 

s deterministickým a pravděpodobnostním přístupem je možno si uvědomit, že PAT mohou 

být umístěny v síti v různých polohách v závislosti na různé konfiguraci a jen málo z nich se 

prolíná v obou dvou metodách (obrázek 2.2.5).   
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Obrázek 2.2.5 Všechny možné alokace pro 5 PAT v obou případech, deterministické a 

pravděpodobnostní[1] 

Zhodnocení 

Nová metodika v řízení tlaku v systémech distribuujících vodu navržená v této práci 

dosahuje tří cílů současně. Zejména minimalizace nákladů na čerpání s minimalizací 

přebytečného tlaku tak, aby tohoto bylo dosaženo na minimální požadované úrovni a 

současně s maximalizací příjmů z PAT, které budou umístěny na hlavní vedení sítě místo 

tlakových redukčních ventilů. Problém byl optimalizován prostřednictvím evolučních 

algoritmů a výsledky byly porovnány s ohledem na přístup, jak deterministický, tak 

pravděpodobnostní k potřebě vody uživateli. Možnost vložení PAT do sítě kvůli obnově 

energie se ukázal jako ekonomicky přínosný ve spojení s plánovaným čerpáním a řízením 

tlakového režimu. Příjem z PAT dosahuje téměř stejné hodnoty jako náklady na čerpání, což 

umožňuje výrazně snížit provozní náklady v případě uvažovaném v této studii. Stochastická 

řešení prezentují výsledky, které ilustrují vyšší náklady na čerpání z důvodů nezbytnosti 

dodržování vyšších tlaků v systému a hladin ve vodojemech na síti, a tak mohou být 

považovány za robustnější. Vedlejším efektem tohoto zvýšeného tlaku v systému je zvýšení 

příjmů z PAT generátorů pro konfiguraci, kdy je proměnlivost potřeby vody vyjádřena 

pravděpodobnostmi. V této případové studii bylo vypozorováno, že prahové hodnoty týkající 

se PAT souvisí s maximalizací příjmů energie. 

Toto řešení se nejlépe hodí v členitém terénu, kde lze přebytečnou energii využít právě 

pomocí systému PAT a dodat ji zpátky do sítě, tím také minimalizovat náklady na čerpání. 

Bohužel ve větších městech, které jsou výškově méně rozmanité se tento systém dá využít jen 

vyjímečně. Systém PAT je prezentován a popisován v mnoha publikacích, kterými jsem se 

zabýval. 
[6]
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2.2.2 Energerické vyhodnocení tlakových vodovodních systémů
[2] 

 

Celková energetická analýza (PWS) vyžaduje energetický audit. Tím se dá zjistit, nejen 

kolik energie se ztrácí, ale také, kde se ztrácí. Pouze prostřednictvím tohoto globálního 

hlediska, s dobře řešenými úpravami se dá spotřeba energie optimalizovat. Průměrná úspora 

okraje městských sítí, není nižší než 30 % a přitom může být až 50 % u moderních 

vodovodních řadů. Představená metodika ukazuje, jak je důležité identifikovat největší 

úsporné balíčky na cestě k minimalizaci požadavků energie. 

Novinkou v navrhovaném přístupu je globální pohled na vodu a energii jako na 

vodoenergetické spojení. Z toho spojení je snadno identifikovatelné jako nákladové opatření. 

Celková energie (Et) přicházející do celého systému za jednotku času (obrázek 2.2.6) je 

základním údajem (známým z účtů placených dodavatelům energie tj. kWh/rok).  

Významné procento této energie se ztrácí v různých částech systému. Další část může 

být potenciálně obnovena pomocí mikro turbíny a zbytek energie je dodána spotřebitelům 

(přenášena vodou). V případě, že tlak vody přesahuje jeho doporučenou hodnotu, energie je 

dodávána také v nadbytku. Hlavní cíl je přiblížit hodnotu vstupující energie Et hodnotě 

požadovaného minima Emin,užit, (dobře známé množství stanovené na základě potřeby vody 

v každém uzlu, jeho nadmořské výšky a minimálního požadovaného tlaku) a energie 

rekuperované pomocí micro turbín, Er. 

Pro tento účel je nutné určit z celkové analýzy, kde a jak moc energie se ztrácí. 

V ideálním systému (bez energetických ztrát), Et= Emin,užit + Er, zatímco v reálných systémech 

se rovnice stává složitější. V praxi, obr 2.2.6, se energie se ztrácí v různých fázích systému 

(při čerpání, při tření vody v potrubí a při únicích). Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, 

voda může být dodávána zákazníkům s vyšším tlakem, než je tlak doporučený. V tomto 

případě Eu (energie dodána zákazníkovi) je vyšší než Emin, užit, rozdíl má být navrácen jako 

provozní náklady. 

Poté, co byly vypočteny všechny podmínky, za použití výkonnostních ukazatelů a 

směrodatných odkazů, lze získat jasný obraz o možnostech jak vylepšit tyto údaje.  Tyto 

hodnoty ukazují, jaká opatření mají být přijata k minimalizaci zjištěných ztrát. Náklady 

vložené pro zavedení těchto opatření, s ohledem na získané úspory, uvedou dobu návratnosti 

investic, která bude ukazatelem, zda realizace projektu dostane zelenou.  

 
Obrázek 2.2.6 Kontrola objemu PWS a kontrola objemu vodovodní sítě[2] 
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Z globálního pohledu na problematiku zlepšování energetické účinnosti tlakových 

vodovodních systémů je rostoucí zájmem už několik let. Od dřívějšího počítačového 

navrhování (Alperovits a Shamir, 1977) až po současné operační analýzy (Fontana a kol., 

2012, Giustoliosi a kol., 2013), od nastavovaného výkonu čerpadla požadovaného systémem 

(Lingireddy and Wood, 1998) po zlepšování pravidel pro kontrolu (Ulanicki a kol., 2007) 

nebo další, v neposlední řadě, snížení spotřeby vody a plánování potřeby vody pro obyvatele, 

aby se účty za energii minimalizovaly (Diaz a kol., 2005, Carrillo a kol. 2011). Dokonce 

vznikají i vize (včetně analýzy životních nákladů), ale v okamžiku, kdy jsou v počáteční fázi 

(Filion, 2008). Další články aplikované na srovnání techniky, dokonce pro použití 

v závlahách např. (Corcoles a kol., 2012).  Mělo by být však zdůrazněno, že tento problém je 

analyzován pouze z částečného pohledu, nikoli globálně, něco, co je jen spojuje vody a 

energii a provádění energetických auditů. 

Pokud jde o ukazatele výkonnosti energie, i když existují již několik let (Pelli a Hitz, 

2000), které nejsou založeny za základě globálních auditů, které nabízejí obecná hlediska 

spotřeby energie v rámci systému, je to záležitost, která je v poslední době zkoumána (Alegre 

a kol., 2006;.. Duarte a kol., 2009;. Cabrera a kol., 2010; Pardo a kol. 2013). 

 

Energetický popis PWS 

Pro vodohospodáře je důležité mít přesnou představu o tom, jak efektivní (z 

energetického hlediska) je jeho PWS. A v případě, že odpověď není pozitivní, jak se často 

stává, další otázka je jak mohu zvrátit situaci a jaké z požadovaných opatření uvedu jako 

příznivější k nastolení efektivní rovnováhy. A jakou cestou se vydat je popsáno 

v následujících šesti krocích: 

 

 První fáze: Základní analýza. Jakmile je definována část PWS, která má byt 

analyzována, první fáze je pohled na základní data (energie a voda dodána do 

systému, potřeba vody, požadovaný tlak vody a topografie sítě), která jsou potřeba 

k diagnostice sítě. Použití výkonnostních ukazatelů jako doporučených hodnot, 

pomůže k zařazení analyzovaného systému. 

 Druhá fáze: Vodovodní audit. Jestliže diagnostika říká, že PWS je účinný, není nutné 

pokračovat. Ale v případě, že je nutné vědět, proč a kde se energie ztrácí a jak zvrátit 

situaci, se musí udělat vodovodní audit systému, (Almadoz a kol., 2004). Nemůžeme 

zapomenout, že voda je nosič energie. Z tohoto pohledu plýtváme nejen vodou, ale i 

energii. 

 Třetí fáze: Energetický audit. Po vodovodním auditu musí být proveden energetický 

audit (Cabrera a kol., 2010) aplikován ve všech systémech (obr. 2.2.6). Energie 

vstupuje jako kontrolní hodnota, která ohraničuje systém, musí být identifikována. Ta 

se rovná součtu energie dodané zákazníkům a ztrátám energie (účinnost čerpadel a 

jejich motorů, třením v potrubí, místní ztráty armatur,  některých městských 

systémech, energie ztracená v domácích nádržích, kde je voda bez tlaku. 

 Čtvrtá fáze: Analýza provozních opatření. V mnoha případech může být spotřeba 

energie snížena zlepšením fungování systému. V této souvislosti lze nalézt některé 

malé rozdíly v užívání vody jako městskou nebo pro zavlažování. Například, pro 

použití na závlahu je velmi účinné vylepšení transformovat plán potřeby vody na 

pevný plán. Jiný způsob je změnit pořadí zavlažování v závislosti na nadmořských 

výškách hydrantů a zemědělských faktorech. V případě městské vody jsou tyto 
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opatření nemožná díky potřebě vody, která je závislá na odběratelích a nedá se změnit. 

Nicméně, většina těchto strategií je sdílena v obou systémech, jako je např. nastavení 

požadavků na tlak. A to buď čerpadly s proměnnými otáčkami, nebo pomocí 

redukčních ventilů, které nesnižují energetické náklady, ale snižují ztráty vody a jejich 

výsledkem je úspora. A poslední podmínka je, že čerpadla musí pracovat na jejich 

nejvyšší výkon, nebo když jsou ceny energie nižší. 

 Pátá fáze: Analýza strukturálních opatření. Z provedených auditů lze zjistit využití 

energie. Z tohoto globálního pohledu, jsou známy také úspory vody a energie a jsou 

identifikována strukturální opatření. Špatná energetická výkonnost PWS může být 

způsobena různými důvody. Špatným výkonem čerpadel (energetický problém), 

vysokou mírou úniků (problémy s energií i vodou) nebo nedostatečnými průměry 

vyvolávající ztráty jsou neefektivní a je zapotřebí je řešit strukturálními opatřeními. 

V této fázi, je první odhad toho, jaká energie se ztrácí, jednodušší a levnější na 

obnovu. Pro tento účel jsou vyžadovány ukazatele účinnosti (tj. jaký je minimální 

přijatelný výkon čerpadla, míra úniků, atd.). Tyto hodnoty umožňují posouzení řešení, 

které byly studovány (analýza nákladů), a které z nich mohou být realizovány. 

 Šestá fáze: Značení energetické účinnosti PWS. V současném ekonomickém kontextu, 

je důležité dělat více pro nižší náklady. Stejně jako ve skutečnost, kde Evropská 

růstová strategie, Evropa 2020, (EU, 2010a) je založena na účinnosti, pokud jde o 

vodní energii, tří publikací s velkým významem: směrnice 2010/30 na označování 

spotřeby energie (EU, 2010b) směrnice 2009/123 s ohledem na ekonomické 

požadavky čerpadel (EU, 2012a) a směrnice 2012/27 na energetickou účinnost (EU, 

2012b). Zde jsou pro ukázku některé body této směrnice. 

Bod 13: po členských státech se požaduje nastavení ukazatelů národních cílů, schémat a 

programů v oblasti energetické účinnosti. 

Bod 24: Členské státy by měly vypracovat programy na podporu malých a středních podniků 

(MSP) a podrobit je energetickým auditům. Energetické audity by měly být povinné a 

pravidelné pro velké podniky, z čehož může být uspořena velká část energie. 

Bod 41: Většina podniků EU jsou malé a střední podniky a tyto představují obrovský 

potenciál úspory energie pro EU. Chcete-li jim pomoci přijmout opatření ke zvyšování 

energetické účinnosti, měly by členské státy vytvořit příznivou strukturu zaměřenou na 

poskytování technické pomoci malým a středním podnikům a cílených informací. 

Bod 53: finanční mechanismy by mohly poskytnout zdroje na podporu školících a 

certifikačních programů, které by mohli zlepšit dovednosti v oblasti energetické účinnosti. 

Je zde vidět evidentní zájem VH úřadů a vodohospodářů, jak je energeticky účinný 

jejich PWS. Tuto klasifikaci lze řešit, v důsledku podobnosti mezi zavlažovacím a městským 

systémem a jsou-li jejich rozdíly ujasněny, vytvořením ukazatelů, které mají pomoci 

benchmarketingu, zatřiďovat systémy podle celkové energetické účinnosti na základě 

jednotlivých vah různých částí systému. Diagnóza první části je nedostatečná k označení 

celého systému. Projekt předložený do Bruselu v rámci Inteligentní energie pro Evropu, má 

jako hlavní cíl vytvořit systém štítků pro PWS, na základě vah různých ukazatelů, které 

charakterizují celý systém z energetického hlediska. 
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Případová studie 

Nový PWS pro zavlažování pomerančů Cap de Terme, Villarreal (Španšlsko)  

 

Obrázek 2.2.7 Případová studie (Cap de Therme), zavlažovací síť[2] 

Základní data, hodnoty z roku 2011: 

 Zavlažovaný povrch = 850 ha 

 Objem dodaný na metr = 2 332 019 m
3
/rok (125,51 dní plné závlahy) 

 Objem stupující do systému = 2 405 260 m
3
/rok 

 Spotřeba elektrické energie = 732 098 kWh/rok 

 Nadmořská výška vodojemu = 30 m n. m. (velké rozměry, konstantní hladina vody) 

 Výsledná energetická intenzita = 0,314 kWh/rok 

 Počet úseků (HDPE) = 478 

 Počet uzlů = 479  

 Celková délka = 53 735 m 

 Maximální a minimální průměr potrubí = 700 – 75 mm 

 Nadmořská výška uzlů (minimální, maximální a průměrná) = 14,39 m n. m., 24,18 m 

n. m., 35,53 m n. m. 

 Minimální požadovaný tlak (podle postřikovačů) = 20 m 

 Žádné redukční ventily nejsou na síti instalovány, ačkoli někteří farmáři, kteří mají svá 

pole v nižších uzlech, si je nainstalovali na vstup svých soukromých sítí 

 Kvůli špičce odběrů jsou pole zavlažovány během noci (od 0:00 do 8:00) ve čtyřech 

řadách (každá řada 2 hodiny). 

Čerpací stanice je srdcem celého systému.  Odebírá vodu z vodojemu a dodatečně 

poskytuje chybějící energii. Studie je zaměřena na diagnostiku a ve stručnosti popíše 

následující etapy. Minimum zužitkované energie (požadované za den) může být jednoduše 

spočítáno ze vzorce: 



Energetický audit vodovodů   Bc. Filip Krupa 

Diplomová práce 

 25 

 

   









479

1

min

4

1

min, )(*20*81,9
i

i

ii

t

t

useful tVzzE  kWh     (2.13) 

Kde zi je nadmořská výška každého bodu, zmin je nadmořská výška nejníže položeného 

bodu, 20 m je minimální požadovaný tlak a Vi je objem dodaný do každého bodu. Tabulka 1 

ukazuje výsledky: 

Tabulka 2.2.1 Minimální potřebná energie 

 

Celková energie Et dodaná do systému se rovná spotřebě elektrické 

energie: 732 098 kWh/rok, plus gravitační energie poskytnuta vodojemem (přírodní energie, 

na nejnižším uzlu je 103 163 kWh / rok nebo 821,95 kWh / den) V součtu je to 835 261 

kWh/rok (6 654,9kWh/den). Souhrnně to vede k vysoké energetické náročnosti 

0,35817 kWh/m
3
 což je hodnota mnohem vyšší než u průměrného ideálního systému (0,0804 

kWh/m
3
) a prokazatelně je zde vidět, že je mnou prostoru ke zlepšení.  

V ideálním případě bez tření a plně funkčním systému teoretická úspora energie (6654,9 

– 1494,23 = 5160,67 kWh) nemůže být dosažena, protože musíme garantovat minimální tlak 

v každém bodě, a to i v tom nejvyšším, vzhledem k tomu, že je celý systém spojený přes 

všechny uzly, bude ve všech uzlech (vyjma toho nejvyššího) vznikat nevyhnutelný přebytek 

energie Esurplus. Jeho hodnota je: 
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Maximum energie, která může být ušetřena zlepšením účinnosti, (žádné úniky, žádné 

ztráty v trubkách a v čerpacích stanicích) je rovno 5 160,67 -481,61 = 4 697,62 kWh/den, 

nicméně tento úbytek může být částečně navrácen pomocí mikro turbíny. 

Další fáze je ujistit se, kde a kolik energie se ztrácí. Vodovodní audit je první krok, 

který je v tomto případě velmi jednoduchý. Celkový objem dodán do systému za rok, měřeno 

na čerpací stanici je 2 405 260 m
3
/rok, výsledná ztráta vody (reálná a zjevná) je 73 241 m

3
, 

což je malé a rozumné procento, vzhledem k délce potrubí, které je zcela nové. Kromě toho 

v zavlažovacích systémech jsou zjevné ztráty v současné době nižší než u vody městské a to 

díky potřebě vody, která zůstává v čase konstantní. Měřidla jsou vybrány jednoduše a na 

základě měření se snadno vyhnou tomu, čemu my říkáme skutečné ztráty.  

Třetí fáze byla provedení energetického auditu. Pro tento účel, byla spočtena celková 

účinnost (čerpadel a jejich motorů) čerpacích stanic 0,692 %. Byly opraveny křivky uvedené 

výrobcem a přepsány skutečné hodnoty do matematického modelu. Naměřené hodnoty pro 

čerpadlo byly nejlepší v pracovním bodě čerpadla a to o 6,2 % nižší než hodnoty udávané 
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výrobcem, s odkazem na nedávnou práci (Papa a kol., 2013). Energetický audit sítě následuje 

metodologii autorů (Cabrera a kol., 2010 and Pardo a kol., 2013). Tento audit požaduje 

matematický model sítě, kalibrovaný řádným způsobem. V tomto případě, bylo dosaženo 

dobré shody mezi teoretickými a naměřenými hodnotami. Ale jak ukázaly první výsledky, 

tlak v nejvyšším bodě byl vyšší než tlak požadovaný. Počáteční energetický audit byl: 

Tabulka 2.2.2 Energetický audit Cap de Thermeú 

 

Tabulka 2.2.3 ukazuje tu stejnou energetickou bilanci, ale z hlediska charakteru 

každého období, toto je fakt, který ovlivňuje strategii na obnovu energie. Tyto výsledky mají 

vliv na konstrukční a operativní opatření, které se považují za zlepšení energetické účinnosti 

systému. Řídící opatření nevyžadují investice, a proto je vhodné začít s nimi. Pro tento účel je 

matematické modelování klíčovým nástrojem. A ty byly uvažovány: 

Tabulka 2.2.3 Energetický audit v Cap de Therme (kWh/den) 

Ztracená energie Přebytek energie 

Přebytek energie, 

způsobený 

topografií sítě Energie dodaná 

zákazníkům 

Celková 

dodaná 

energie (k nahrazení konstrukčními 

opatřeními) 

(k odstranění 

pomocí řídících 

opatření) 

(náhrada pomocí 

microturbín) 

Čerpání tření úniky Eu, nad požadavky Esurplus Eu, požadovaná Et 

1796,56 1670,05 95,33 1598,76 481,61 1012,62 6654,93 

 

Provozní opatření: 

 Pořadí zavlažování bylo přeorganizováno, aby se udržovaly podobné podmínky pro 

všechny případy. Tabulka 2.2.2 je důkazem, že zde jsou důležité rozdíly. Objemy 

prošlé 2 řadem jsou o 40 % vyšší než v řadu 4. První opatření bylo přeplánovat řady, 

protože v tomto případě mohou být přeprogramovány vzorce potřeby. 

 ČS byla upravena. Energetická bilance ukazuje vysoký přebytek energie v této lokalitě 

(okolo 24 % celkové energie, protože i v nejvyšším bodě byl tlak přes 20 m v. sl.) 5 

čerpadel, zapojených paralelně, pracovalo, i když 4 čerpadla poskytuji dostatek 

potřebné energie. Jedno čerpadlo bylo okamžitě odstaveno. 

 Byly přenastaveny proměnlivé otáčky čerpadel. ČS už měla tato opatření zavedena (2 

čerpadla byly napájeny přes frekvenci ventilátoru) ale, i přes to, když pracují jen 

4 čerpadla, tlak v nejvyšším uzlu byl přes 20 m v. sl. Rychlost otáček byla upravena 

tak, aby tlak dosáhl požadovaných hodnot, ale ne víc. 
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 Přechody (změna pořadí) bylo upraveno. Při změně řady musí být dodržena konstantní 

potřeba. Jinými slovy, snižování průtoku (hydranty jsou vypínány postupně) musí být 

přesně kompenzováno potřebou hydrantů, které jsou připojovány. Jestliže přechody 

nejsou dobře vybalancovány, potřeba energie během přechodů zvyšuje průměrnou 

spotřebu energie, což je ve skutečnosti trest od energetické společnosti. 

S těmito všemi opatřeními byly požadavky na energii významně sníženy (okolo 28%) a 

špičková výkonnostní potřeba byla zmenšená také. Tyto změny se odrazily na účtu (40 % a 

nižší ) než býval. 

 

Konstrukční opatření 

Tabulka 2.2.3 dokazuje, že v tomto konkrétním případě, konstrukční opatření mohou být 

účinnější než související provozní. Ale je tu jeden velký rozdíl. Ty poslední jsou levnější 

v provedení než ty konstrukční, takže v každém případě si zaslouží být podrobně zkoumány. 

V případě Cap de Terme se postupovalo následovně: 

 Jestliže je výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem, je poměrně jednoduché, 

rozdělit ty nejnižší a nejvyšší oblasti. ČS byly upraveny tak, aby mohly tyto oblasti 

zásobovat nezávisle. (2 čerpadla pro každou oblast). S tímto opatřením se dá ušetřit 

10 m v. sl. na 50 % zavlažovaného území (nižší oblast) a přebytek energie poklesne o 

to stejné množství. 

 Ztráty třením jsou zde velmi vysoké. Ale přes 40 % z těchto ztrát vzniká v ČS, díky 

vysokým místním ztrátám (na tvarovkách a filtrech). A celkově to dělá až 10 m v. sl. 

ztráty. Pak je tedy nezbytné tyto filtry nahradit za energeticky účinnější filtry. Tato 

nová úspora 10 m v. sl. je nejdůležitější, protože se pak sníží ostatní ztráty na celém 

systému. 

 Matematický model dokazuje, že základní úseky vykazují vysoké ztráty. Nový 

energetický audit může jednoduše a přesně posoudit ekonomicky dopad na jejich 

nahrazení. 

 Účinnost ČS může být zvýšena v souladu s doporučením EU (EU, 2012 a). Ztracená 

energie je přes 25 % z celkové požadované energie, což je hodnota, která je celkem 

dobrá ve srovnání s průměrnou účinností závlahových čerpadel v Kalifornii (Perez 

Urrestarazu a Burt, 2012). V každém případě, provedená analýza nám ukáže, jestli se 

tato náhrada bude jevit jako správná. 

 V tomto případě jsou ztráty vody irelevantní stejně jako energie v nich ztracená. 

 Charakteristika této oblasti znemožňuje rekuperaci přebytků energie pomocí mikro 

turbín. V každém případě, rozdělení na nižší a vyšší oblast dokáže tuto energie 

zužitkovat účinnějším způsobem. 

Poté, až budou provedeny všechny vylepšení, které mají být realizovány, bude 

aktualizován energetický audit a tato bilance ukáže zlepšení a nový výsledný energetický 

výkon tohoto PWS. Chceme-li označit jeho výslednou účinnost, je důležité definovat vhodné 

energetické ukazatele a doplnit je těmi stávajícími (Duarte a kol., 2009, Cabrera a kol., 2010), 

které by měly být srovnatelné podle zavedených měřítek. Jak už bylo řečeno, toto je hlavním 

cílem nového projektu Evropského společenství. V každém případě, bez ohledu na výsledek 

tohoto návrhu, je víc než pohodlné následovat tento směr, vyvíjet přátelské nástroje a 

protokoly pro snadné provedení těchto auditů. Nová evropská směrnice (EU, 2012b) a 
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konečné místo určení nadcházejících evropských základů (viz. www.inforegio.europa.eu) 

ukazují tímto směrem a zdůvodňují všechny tyto snahy. 

Zhodnocení 

Budoucnost patří účinnosti a šetrnosti k přírodě a zdrojům, hlavně s ohledem na ty 

základní jako jsou voda a energie. Širší pohled na to jak jsou voda a energie využívány 

v PWS je potřeba identifikovat, kde je možné energii ušetřit. Jakákoli analýza bude požadovat 

postup tímto způsobem. Tento základní obraz o energetických požadavcích je shrnut 

adekvátními ukazateli, které ukážou přesné nápady na využití energie v PWS, a kolik 

možností pro vylepšení tu je a v neposlední řadě mají být opatření přijata ke zlepšení 

současného stavu. 

2.2.3 Energerický audit jako nástroj pro zlepšení zásobování vodou
[3]

 

V následujícím textu Vám představím systém auditu pro posuzování energetické 

účinnosti v systémech zásobování vodou. Hlavní novinkou, o které se chci zmínit je přímý 

odkaz na audity vody, s cílem motivovat vodárny k propojení provozování vodovodních sítí 

spolu se ztrátami vody a s tím související energetickou účinností. Klíčové ukazatele 

energetické účinnosti jsou vypočteny na základě energetického auditu bez nutnosti použití 

hydraulického modelování. Jsou zde probírány dvě případové studie. Tento dokument 

ukazuje, že specifická spotřeba energie a účinnost čerpadla nejsou dostačující pro hodnocení 

energetické účinnosti daného systému. 

Zásobování vodou spotřebovává energii prostřednictvím jednotlivých aktiv (úpravou a 

čerpáním) a rozptýlení do distribučního procesu. Vzhledem k tomu, že důležité součásti 

provozních nákladů jsou spojené se spotřebou energie, je zde jasná motivace pro snížení 

spotřeby energie. Nicméně, vodárny (městské podniky) mají tendenci se zaměřovat buď na 

optimalizaci čerpání, nebo na zlepšení účinnosti jednotlivých zařízení (např. čerpadla, 

armatury). Význam vyhodnocování energetické účinnosti z hlediska systémového, respektive 

výpočty pro návrh systému a provozních aspektů ventilů, byl značně přehlížen. Navíc, jen 

málo studií se vztahuje k tomuto systémovému přístupu s využitím reálných dat. Energetický 

audit umožňuje zhodnotit efektivitu globálního systému, podporujícího jak taktické, tak 

operativní úrovně řízení. Na taktické úrovni, poskytuje diagnostiku systému jako celku, 

umožňuje srovnání mezi systémy a v důsledku toho přispívá k prioritám oblasti podpory. Na 

provozní úrovni, kritické oblasti mohou zlepšit službu specifickým postupem, jako jsou 

změny v provozu čerpání podle poptávky (např. denní čerpací plány, přijetí regulátorů), nebo 

instalace redukčních ventilů nebo čerpadel jako turbín. 

Vodní energie se nyní dostává široké pozornosti ve všech odvětvích činnosti od 

technického do politického. Podle portugalského regulačního úřadu vodohospodářských a 

odpadových služeb (ERSAR), se v závislosti na zásobování vodou čerpání spotřebuje téměř 

10 GWh /rok, což stojí v průměru 138 M €. Každý rok, jsou vodárny žádány regulačním 

úřadem o výpočet vodní bilance, a několik dalších výkonnostních ukazatelů (PI), podle 

kterých hodnotí chod vodáren založený na referenčních hodnotách. Vyhodnocení energetické 

účinnosti se počítá standardizovaná spotřeba energie. Tento ukazatel výkonnosti odpovídá 

IWA PH5, a vyjadřuje průměrné množství energie spotřebované za m
3
 čerpaný do 100 m 

výšky. Obr. 2.2.8 ukazuje standardizovanou spotřebu energie, spolu s referenčními hodnotami 

dobrými (0,27; 0,40), přijatelnými (0,40; 0,54) a nevyhovujícími (0,54; + ∞) limitními 

úrovněmi služeb, pro podmnožinu 21 vodáren, které se v současné době podílejí na 

Portuguese National Water Loss Initiative (www.iperdas.org). Jak je znázorněno, přibližně 

jedna třetina vodáren vykazuje neuspokojivou úroveň služeb. Na druhé straně, tento ukazatel 

http://www.inforegio.europa.eu/


Energetický audit vodovodů   Bc. Filip Krupa 

Diplomová práce 

 29 

 

neposkytuje žádné vyhodnocení pro systémy bez čerpacích stanic (WU 10, 13 a WU WU 15), 

ačkoli by jeho energetická účinnost neměla být ignorována. Např. některé systémy bez 

čerpacích stanic můžou poskytovat nadměrnou energii spotřebitelům díky vysokému 

provoznímu tlaku, který způsobuje vysokou úroveň ztrát vody a vysoké náklady související 

s úpravou vody.  

The Water Loss Initiative, která je v rámci rozvoje, dobrá příležitost k hlubšímu poznání 

energetické účinnosti 21 distribučních systémů které se podílejí na projektu a to zejména 

mnohem citlivějšímu pohledu návrhu systémů a to nejen jeho částí, což je typický přístup. 

 

Obrázek 2.2.8 Standardizovaná spotřeba energie referenční hodnoty pro Vodárny, které se účastní 

National Water Loss Initiativeú[3] 

Zde je prezentováno schéma energetických auditů, které jsou založené na komplexním 

přehledu stávajících metodik energetické bilance a na zásadách IWA vodní bilance. Hlavní 

navržená novinka je přímý odkaz na audit vody s cílem povzbudit vodárny k propojení řízení 

vodních ztrát a energetické účinnosti. Jeho cílem je umožnit výpočet některých klíčových 

indexů energetické náročnosti bez nutnosti použití hydraulického modelování. Jsou použity 

údaje z roční vodní bilance vypočtené vodárnami. Tato bilance umožňuje schůdnější 

energetické audity, a tím, podporuje taktické a operativní řízení vodovodů. Dvě případové 

studie jsou zkoumány, s uplatněním uvedené energetické bilance a výpočtem dalších indexů 

energetické účinnosti. Zde navržená energetická bilance umožňuje vývoj předběžné diagnózy 

a identifikaci kritických oblastí z hlediska energetické účinnosti. 

Schéma energetického auditu a výkonnostní ukazatele 

V tabulce 2.2.4 je uveden navržený systém energetického auditu. Systém je založený na 

komplexních přehledech stávajících metodik energetické bilance a na zásadách vodní bilance 

IWA. V tomto energetickém auditu, jen šest částí vyžaduje hydraulický model (označené 

šedě), které se dají snadno provést pomocí parametrů inženýrských sítí. Před výpočtem 

energetické bilance dílčích částí, by měla být analyzováno uspořádání systému. Zvláště, 

veškeré vodní vstupy do systému by měly být identifikovány (tj, vodojemy, čerpací stanice, 

studny). Navíc jsou důležité jednotlivé minimální tlakové výšky, dále informace o dodávkách 

vody a spotřebované energii spotřebované každou skupinou. V případě studen nebo vodních 

zdrojů s čerpadly by se měla minimálně zvážit sací schopnost čerpadla.  
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Tabulka 2.2.4 Energetická bilance (kWh) 

 

 

Energie může být dodávaná pomocí vodovodů, reservoárů a vodojemů (Přírodní zdroje 

energie) nebo čerpací stanice (umělý zdroj energie). Systémem je vyžadována minimální 

energie spojená s minimálním tlakem, který je vyžadován pro to, aby spotřebitelé měli 

dostatek vody v jejich domovech. Minimální teoretická energie také odpovídá ideální situaci 

bezztrátového systému.  

Výpočtové rovnice pro složky energetické bilance
[3]
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Parametry v prezentovaných vzorcích jsou:  = objemová hmotnost vody (9800 N/m
3
); QNC 

= průtok dodávaný vodovodem (m
3
/s); QNR = průtok dodaný z vodojemu (m

3
/s); QS = průtok 

dodaný čerpací stanicí (m
3
/s);Q

i
AC = průtok spojený s autorizovaným odběrem v i-tém uzlu; 

Q
i
WL = průtok spojený se ztrátou vody v i-tém uzlu; H

i
NC = tlaková výška na distribuční síti 

vztažená k v nulové nadmořské výšce (m); H
i
R = tlaková výška ve vodojemu vztažená k v 

nulové nadmořské výšce (m), H
i
S = tlaková výška v čerpací stanici vztažená k v nulové 

nadmořské výšce (m); Hmin = minimální požadovaná tlaková výška na i-tém uzlu měřená 
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vzhledem k přijaté referenci (m); H
i
V = tlaková ztráta rozptýlená v i-tém uzlu na navazujícím 

ventilu (m); H
i
T = tlaková výška poskytovaná turbínou vztažená k nulové nadmořské výšce 

(m); H
i
rec = získaná výška na i-tém uzlu (m); VAC = objem daný autorizovanou spotřebou (dán 

vodní bilancí), VAC = objem spojený se ztrátami vody (dán vodní bilancí); NC = počet uzlů 

vstupujících do systému „distribučního systému“; NR = počet vodojemů nebo nádrží; Ns = 

počet uzlů s čerpací stanicí; N = počet odběrných uzlů; NV= počet uzlů na navazujícím 

ventilu; NT = počet turbín v systému;  

Nrec = počet uzlů s obnovitelnou energií ηs = účinnost čerpadla; ηT = účinnost turbíny; 

Δt =časový interval. Veškeré veličiny musí být vyjádřeny v mezinárodním systému jednotek a 

výsledky musí být vyděleny 3,6x10
6
 (1000 W/kW x 3600 s/h). 

Energetická účinnost je obvykle hodnocena pomocí dvou ukazatelů a to: účinnosti 

čerpadla a specifické spotřeby. V poslední době se doporučují tři nové ukazatele, kterým se 

dostává určité pozornosti. Ty jsou založeny na pojmech minimální energie a přebytečná 

energie, které umožňují identifikaci systémů s vyšším potenciálem zlepšení energetické 

účinnosti. 

E1 – Přebytečná energie na jednotku vstupního objemu (kWh/m
3
): 

 

 

 (2.30) 

Tento index představuje teoretický potenciál pro snížení spotřeby energie na m
3
 

vstupního objemu, Vinp. Ten by měl být tak nízký, jak je to jen možné a vždy kladný. Je to 

adekvátní ukazatel posuzující dopad při různých opatřeních energetického řízení. Nicméně 

neumožňuje posouzení vlivu úniku kontrolních opatření v oblasti energetické účinnosti. 

Z tohoto důvodu, E1 není adekvátní pro porovnávání systémů s různými úrovněmi ztrát vody. 

E2 – Přebytečná energie na jednotku přijaté vody (kWh/m
3
): 

 

 

 (2.31) 

 

Tento ukazatel představuje teoretický potenciál pro snížení spotřeby energie na m
3
 

přijaté vody. E2 je vždy kladná hodnota, v ideálním případě co nejnižší. Používání přijaté 

vody, Vrev, ve jmenovateli (místo vstupního průtoku) ukazatel odráží dopad úniku kontrolních 

opatření z hlediska energie. Jsou- li ztráty zlepšeny, ukazatel bude mít nižší (lepší) hodnotu, 

protože se čitatel zmenší (Vinp je nižší), a ve jmenovateli je stejný. Z tohoto důvodu, E2 je 

výhodnější ve srovnání s E1 a měl by být preferován. Zásahy, které ke zlepšení ztrátové 

energie (např. sanace potrubí) se projeví jen v indexech E1 a E2, pokud změny vedou ke 

snížení celkové poskytované tlakové výšky u zdroje (tedy, zajistí se hydraulický výkon). 

E3 – Poměr maximální energie ku přebytečné (bezrozměrné)  
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Tento ukazatel kvantifikuje teoretickou energii vyšší, než která je k dispozici v systému 

(mínus využitou energií), ve srovnání s minimální potřebnou energií. Podobně jako v 

předchozích dvou ukazatelích, za předpokladu, hydraulické výška obsahuje součást tlakových 

ztrát, je důvod, proč je vždy vyšší než 1. Záleží na nulové referenční výšce. 

Případová studie 1 

První případová studie se zaměřuje na srovnávání energetické účinnosti dvou 

podobných systémů, a rozhodnutím, který z nich má vyšší prioritu, pokud jde o intervenční 

úsilí. Voda je čerpána z vodovodního přivaděče ve výšce 0,00 m, v prvním případě do 

vodojemu na úroveň 65,00 m a v druhém na úroveň 45,00 m. Materiál, délka a průměr potrubí 

jsou stejné v obou systémech a také objem 800 m
3
, který se čerpá 8 hodin každý den. V 

případě druhého příkladu je regulační ventil na regulování tlaku umístěn před vodojemem. 

Poměr mezi množstvím vstupní vody do vodojemu a autorizovanou spotřebou je 70%. 

 

Obrázek 2.2.9 Ukázka systémů 1 a 2[3] 

Tabulka 2.2.5 Charakteristiky čerpadla 

Charakteristiky   Systém 1  Systém 2 

Čerpací výška, Ht (m)  80   72 

Účinnost čerpadla   82%   85% 

Specifická spotřeba   0,266   0,231 
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Tabulka 2.2.6 Posouzení energetické bilance pro systémy 1 a 2 

 

Podle charakteristiky čerpadla uvedenou v Tabulce 2.2.6, se zdá být systém 1 méně 

účinný, protože má nižší účinnost čerpadla a vyšší specifickou spotřebu el. energie oproti 

systému 2. Jinými slovy, systém 1 spotřebuje více energie na metr krychlový čerpané vody, 

než systém 2. 

Nicméně, předtím, než uděláme předčasné závěry, by mělo být počítáno se složkami 

energetické bilance, spolu s ukazateli energetické účinnosti. Tabulka 4 ukazuje energetickou 

bilanci pro systémy 1 a 2. 

Energie ztracená v armaturách je vypočtena a uvažuje se, že tlaková ztráta na obyvatele 

je pro oba systémy stejná. Tabulka 5 ukazuje výsledky ukazatelů energetické účinnosti, za 

předpokladu, že nejsou žádné ztráty. Pokud tam byly ztráty, následný průtok, by se měl rovnat 

povolené spotřebě. 

Tabulka 2.2.7 Energetické ukazatele účinnosti pro systémy 1 a 2 

 

Tyto výsledky ukazují, opačný závěr: Systém 2 je celkově méně efektivní než systém 1. 

Ve skutečnosti, regulační ventil na ovládání průtoku v proti směru pohybu vodojemu 

představuje místní tlakové ztráty, které by neměly být zanedbány. Hydraulická tlaková výška 

je znázorněna na obr. 2.2.10. 
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Obrázek 2.2.10 Ukázka čáry energie u systému 1 a 2 [3] 

Tento příklad ukazuje, že základem správnosti rozdělení energie na aktiva a aktiva, může 

snadno selhat identifikování kritické energetické účinnosti. Regulační ventily, jak je 

znázorněno v tomto příkladu, jsou velmi typické pro přínos, kterým je ztráta energie; proto, 

by měla být dána zvláštní pozornost ventilům umístěných za čerpadlem. V tomto případě je z 

hlediska vynaložení efektivních nákladů se jeví pravděpodobné, že bude vyměněno čerpadlo 

v systému 2, s cílem eliminovat potřebu regulačního ventilu. 

Případová studie 2 

Tato druhá případová studie odkazuje na skutečné gravitační vodovodní sítě, které patří 

do zásobovací oblasti v Amadore (Portugalsko), a dodává vodu 221 odběratelům. Distribuční 

síť je znázorněna na obr. 2.2.11. Voda je dodávána prostřednictvím distribuční sítě, která má 

odběrné místo na začátku sítě, které je znázorněno vodojemem. 

Pro kalibrování sítě hydraulického modelu byla poskytnuta užitková voda s průměrnou 

spotřebou, nadmořská výška a roční účtované množství spotřeby pro každý uzel. Z této 

případové studie uvádíme dvě alternativy pro výpočet minimální potřebnou energii: 

 

 Alternativa 1:  

Podrobná analýza pro každý uzel s využitím všech údajů, které byly poskytnuty. 

Minimální potřebné množství energie se vypočte pomocí integrálu z celkové spotřeby pro 

každý uzel vynásobené průměrnou denní spotřebou modelu, Minimum vyžadované/potřebné 

energie je počítáno integrálem celkové fakturované spotřeby pro každý uzel, násobeno 

průměrným denní spotřebou podle modelu, minimální tlakovou výškou (maximální a 

minimální požadovaný tlak) a čas (v hodinách), poté násobíme specifickou spotřebou vody. 

 

 Alternativa 2:  

Zjednodušená analýza pro celou síť pomocí podstatně méně dat (tj, průměrná 

nadmořská výška a průměrný minimální tlak). Minimální energetické výsledky vycházejí ze 

součtu průměrné nadmořské výška a vynásobení tlaku s celkovou vodou fakturovanou a 

specifickou hmotnosti vody a času (v hodinách). 
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Energetická bilance a ukazatelé energetické účinnosti jsou uvedeny v tabulkách 2.2.8 a 2.2.9. 

 

Obrázek 2.2.11 Ukázka vodovodní distribuční sítě s bodovými výškami[3] 

Účelem těchto analýz je pochopit, do jaké míry jsou možná zjednodušení, neboť ve 

většině případů, není nutné používat hydraulické modely pro celý systém. V tomto 

konkrétním případě, rozdíly mezi detailní a zjednodušenou analýzou nejsou příliš významné 

(méně než 5% v E3). Nicméně, pro systémy se značnými rozdíly v topografii, nebo 

stavebních výšek, se doporučuje rozdělit jej v oblastech, v nichž může být požadovaný 

minimální požadovaný tlak za konstantní. 

Tabulka 2.2.8 Energetická bilance posuzující alternativy 1 a 2 

 

Tabulka 2.2.9 Ukazatelé energetické účinnosti pro alternativu 1 a 2 

Alternativa 1  Alternativa 2 

E1 (kWh/m
3
)   0,061   0,065 

E2 (kWh/m
3
)   0,087   0,093 

E3 (-)    1,617   1,696  
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Zhodnocení 

Byl zde prezentován standardizovaný postup energetické bilance. Tento postup byl 

testován průběžně na 19 vodohospodářských zařízení pro portugalskou národní iniciativu pro 

kontrolu ztrát vody IPERDAS  (www.iperdas.org). Vrcholem tohoto postupu je skutečnost, že 

většina složek se může vypočítat bez hydraulického modelování a metodických dat z vodní 

bilance, které jsou ročně vypočteny vodohospodářskými zařízeními zařízení. Za účelem 

získání prvního přehledu o dané soustavě pomocí tři ukazatelů energetické účinnosti se 

doporučuje mít k dispozici také (energii přesahující na jednotku objemu vstupní energie, 

přesahující na jednotku příjmů vody, poměr maximální energie v přebytku), kromě ukazatelů 

výkonnosti, které se běžně používají pro posouzení energetické účinnosti (tj účinnost čerpadla 

a měrnou spotřebu). 
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3  NÁVRH ENERGETICKÝCH AUDITŮ 

Po přečtení několika zahraničních článků jsem usoudil, že nejlepší zpracování struktury 

energetického auditu je obsaženo v návrhu od autorů: E. Cabrery, E. Cabrery Jr., R. Cobacha a J. 

Soriana, kde jsem převzal strukturu rozdělení jednotlivých energií, které se týkají dané problematiky. 

A následně pro výpočet jednotlivých energetických bilancí jsem se inspiroval návrhem, který navrhli 

autoři: A. Mamadea, D. Loureiroa, D. Covasb, H. Alegre. 

3.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ V SYSTÉMU 

3.1.1 Energie dodaná vodojemy 

Vnější energie dodaná do kontrolního objemu nádržemi, nebo vodojemem s gravitačním 

přítokem a konstantní hladinou je: 

  tgHQE ppp ****  ; MWh       (3.1) 

Qp  průtok dodaný vodojemem       l/s 

Hp  tlaková výška vztažená od nejnižšího bodu části vodovodu k hladině  

  vodojemu         m  

∆t  časový interval za který je měřena energie     s 

ηč  účinnost čerpadla        - 

3.1.2 Energie dodána čerpacími stanicemi 

  tgHQE čččč *****  ; MWh      (3.2) 

Qč  průtok dodaný čerpadlem       l/s 

Hč  tlaková výška vztažená dle výkonu čerpadla     m  

∆t  časový interval za který je měřena energie     s 

3.1.3 Energie odebraná odběrateli 

  tgHQE ododod ****  ; MWh      (3.3) 

Qod  aktuální průtok doebíraného množství vody     l/s 

Hod  tlaková výška v místě odběru , vztažená k jednotlivým uzlům  m  

∆t  časový interval za který je měřena energie     s 

3.1.4 Energie ztracená v úniku vody   

  tgHQE úúú ****  ; MWh       (3.4) 

Qú  aktuální únik vody z vodovodního řadu     l/s 

Hú  tlaková výška v místě úniku, vztažená k jednotlivým uzlům  m  

∆t  časový interval za který je měřena energie     s 
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3.1.5 Energie ztracená v ztrátách tlaku třením  

obúodvstuptř EEEEE  ; MWh        (3.5) 

3.1.6 Energie využitá obnovitelnými zdroji 

  tHQgE tobobob *****  ; MWh       (3.6) 

Qob  průtok převedený přes mikroturbínunu     l/s 

Hob  tlaková výška v místě turbíny      m  

∆t  časový interval za který je měřena energie     s 

ηt  účinnost mikro turbíny       - 

3.1.7 Energie výstupní minimální 

  tgHQE vsvsvýst ****min,  ; 
požjuzelgeodiuzelgeodvs HHHH

,min,.min, 
 ; MWh (3.7) 

Qvs  aktuální průtok, vztažený k jednotlivým uzlům   l/s 

Hvs rozdíl výšky hladiny ve vodojemu a geodetické výšky bodu a k nim připočtená 

minimální tlaková výška tzn 15 m.v.sl.    m  

Hmin,pož  min.požadovaný tlak na výstupu, tzn. 15 m.v.sl.   m 

Hmin.geod,uzel-j geodetická výška vztažená k nejnižšímu uzlu   m.n.m  

Hgeod,uzel-i geodetická výška, vztažená k jednotlivým uzlům   m.n.m  

∆t  časový interval za který je měřena energie    s 

 

 

Tabulka 3.1.1 Energetická struktura ve vodovodním řadu 
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3.2 NÁVRH JEDNOTLIVÝCH ENERGETICKÝCH UKAZATELŮ 

V následující části popisuji návrh jednotlivých energetických ukazatelů. Název 

ukazatele vychází ze zkratky Energy indicator (EI). Výsledná hodnota je zařazena do 

kategorií, přičemž nejlepší katogorie je K1, nejhorší K3. 

3.2.1 EI 1 

Součinitel EI 1 představuje poměr energie dodané do systemu gravitačně a celkové 

vstupní energie. Nejlepší hodnocení je, když veškerá energie vstupní je dodávána do systému 

gravitačně bez potřeby čerpání. Čím méně je využita přirozená energie tím je hodnocení horší. 

100*1
vstup

p

E

E
EI  ; [%] EI 1= K1 <100;76>    (3.8) 

K2 <75;26> 

K3 <25;0> 

3.2.2 EI 2 

Součinitel EI 2 představuje poměr energie dodané do system pomocí čerpáním a 

celkové vstupní energie. Nejlepší hodnocení vychází tehdy, když není vůbec využíváno 

energie získané čerpáním a naopak nejhorší hodnocení vznikne, když veškerou vodu do 

systému přivádíme pomocí čerpadel. 

100*2
vstup

č

E

E
EI  ; [%] EI 2= K1 <0;25>     (3.9) 

     K2 <26;75> 

K3 <76;100> 

3.2.3 EI 3 

Součnitel EI 3 představuje poměr energie využité obnovitelnými zdroji zpátky na 

energii, která se dá využít a celkové vstupní energie. Nejlepší hodnocení je, když veškerá 

vstupní energie je přetransformována a znovu vytvořena např. pomocí micro turbín, tato 

pravděpodobnost je nereálná (Perpetuum mobile), a proto jakákoli blížící hodnota ke 100 % 

bude hodnocena nejlepším hodnocením. Nejhůře hodnocený systém je ten, který nemá v 

systém žádný mechanismus pro obnovení aspoň část dodané energie. Tento ukazetel je 

hodnocený velice mírně protože v současné době se skoro z 99% neaplikuje žádná snaha o 

obnovitelnou energii ve vodovodní síti a tak i male využití obnovitelných zdrojů je velkým 

přínosem do budoucna. 

100*3
vstup

ob

E

E
EI  ; [%] EI 3= K1 <100;6>    (3.10) 

     K2 <5;2> 

K3 <1;0> 
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3.2.4 EI 4 

Součinitel EI 4 představuje poměr energie ztracenou třením a celkové vstupní energie. 

Nejlepší hodnocení bude dosáhnuto, když nebude docházet vůbec k tlakové ztrátě vlivem 

třením. Nejhorší hodnocení nastane, když ztráta třením dosáhne 50 % vstupní energie a vice.  

100*4
vstup

tř

E

E
EI  ; [%]  EI 4= K1 <0;20>     (3.11) 

     K2 <21;50> 

K3 <51;100> 

3.2.5 EI 5 

Součinitel EI 5 představuje poměr energie ztracenou úniky vody a celkové vstupní 

energie. Nejlepší hodnocení bude dosáhnuto, když nebude docházet vůbec k únikům vody. 

Nejhorší hodnocení nastane, když energie ztracená úniky vody přesháne 21 % energie na 

vstupu.  

100*5
vstup

ú

E

E
EI  ; [%]  EI 5= K1 <0;5>     (3.12) 

     K2 <6;20> 

K3 <21;100> 

3.2.6 EI 6 

Součinitel EI 6 představuje poměr energie odebrané odběrateli a celkové vstupní 

energie.  Nejlepší hodnocení je dosáhnuto, když se tyto energie rovnají, tudíž nedochází ke 

ztrátám třením, místním a ztrátám vlivem úniků vody. Tento stav je ale nedosažitelný, a proto 

je nejlepší výsledek považován ten, který se blíží k  hodnotě 100%. Nejhorší ovšem nastane, 

když klesne procentuální podíl energie odebrané odběrateli k 20%. Tento ukazatel je spjatý s 

ukazatelem EI 4 a je s ním provázaný. 

100*6
vstup

od

E

E
EI  ; [%] EI 3= K1 <100;51>    (3.13) 

     K2 <50;21> 

K3 <20;0> 
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3.2.7 EI 7 

Součinitel EI 6 představuje poměr minimální energie na výstupu a energie odebrané 

odběrateli. Nejlepší hodnocení nastane když se tyto energie rovnají, z důvodu snížení 

výstupních tlaků na min. požadovanou hodnotu. Nejhorší hodnocení nastane, když energie 

odebraná odběrateli je mnohonásobně větší než je potřeba pro zásobování odběratelů. Jelikož 

nikdy nejde dosáhnout takového tlaku na výstupu, aby odpovídal pokaždé min. přípustnému, 

tak jsem usoudil, že nejlepší hodnocení lze již dostáhnout při 40% výsledku. 

100*7
min,

od

výstup

E

E
EI  ; [%] EI 3= K1 <100;41>   (3.14) 

      K2 <40;11> 

K3 <10;0> 
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4  NÁVRH VZOROVÉHO PŘÍKLADU 

K prezentaci a lepšímu pochopení energetického auditu je zde vzorový příklad, který 

jsem provedl, abych si osvojil postup výpočtu navrženého energetického auditu. Na úkázku 

výpočtu jsem připravil dvě situace a to prezentaci zastaralého vodovodního řadu a  situaci, ve 

které je vodovodní řad postaven energeticky výhodněji a má prvky moderní doby. V obou 

případech se jedná o spotřebiště, které má character okruhové vodovodní sítě s gravitačním 

přítokem z vodojemu umístěném nad spotřebištěm a čerpadlem, které slouží k čerpání vody 

do vodojemu přes rozvodnou síť umístěném pod úrovní spotřebiště. 

4.1 VSTUPNÍ DATA 

Předpokládáme, že jak celková potřeba odběratelů, tak hodinové koeficienty potřeby 

vody v průběhu dne budou po celý rok stejné. Množství unikající vody ze systému, vztažené 

na jednotlivé uzly, se stanovuje k délce potrubí, která k uzlu náleží

Vzorový příklad 1: 

Voda dodaná z nádrže: 

Vp = 1 202 533 m3/rok 

Voda dodaná čerpadlem: 

Vč = 1 202 533 m3/rok 

Voda odebraná odběrateli 

Vod = 1 202 533 m3/rok 

Reálné úniky vody 

Vú = 180 380 m3/rok 

Průměr nádrže:  20 m 

Výška provozní hladiny: 9,5 m 

Drsnost potrubí:  0,4 mm 

Max. tlak v uzlu:  66,75 m.v.sl. 

Min. tlak v uzlu:  28,12 m.v.sl. 

Vzorový příklad 2: 

Voda dodaná z nádrže: 

Vp= 944 832 m3/rok 

Voda dodaná čerpadlem: 

Vč = 944 832 m3/rok 

Voda odebraná odběrateli 

Vod= 944 832  m3/rok 

Reálné úniky vody 

Vú(tú) = žádné 

Průměr nádrže:  20 m 

Výška provozní hladiny: 9,5 m 

Drsnost potrubí:  0,001 mm 

Max. tlak v uzlu:  53,30 m.v.sl. 

Min. tlak v uzlu:  15  m.v.sl.

 

Na obr. 4.1.1  je vidět jednoduché schéma fiktivní vodovodní sítě s 12 odběrnými uzly, 

nádrží na vodu, ze které čerpá čerpadlo do vodojemu umístěného nad vodovodním řadem . 

 

Obrázek 4.1.1 Vzorový příklad – energeticky náročná síť [Krupa] 
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Na obr.4.1.2 je změna oproti prvnímu případu v tom, že byla umístěna microturbína 

mezi uzly 11 a 2, a byl uzavřeno přístupové potrubí mězi uzly 11 a 10 díky tomu byl uzel 11 

zásobován jen z jednoho potrubí a mohlo dojít k seškrcení tlaku na min. požadovaný a to 15 

m.v.s. Tento seškrcený a využitý tlak se pak díky turbíně využil pro výrobu obnovitelné 

energie. 

 

Obrázek 4.1.2 Vzorový příklad - energeticky usporná síť[Krupa] 

 
Tabulka 4.1.1 Parametry vodovodního potrubí

 

Tabulka 4.1.2 Výškové umístění uzlů na síti 
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Při výpočtu koeficientu hodinové potřeby jsem použil tabulku průběhu potřeby vody 

v procentech potřeby vody celodenní ze směrnic 9/1973 
[7]

. 

 

Obrázek 4.1.3 Graf koeficientu hodinové  potřeby vody pro názorný příklad[Krupa]

4.2 VÝSLEDKY VZOROVÉHO PŘÍKLADU 

4.2.1 Výsledky energeticky náročné  vodovodní sítě

Tabulka 4.2.1 Energie dodaná vodojemem Tabulka 4.2.2 Energie dodaná čerpadlem 

 

 

Zde jde vidět veliký rozdíl v energii, která je potřeba jako vstupní a to, že jen malá část 

energie je získávána z gravitačního zdroje pomocí vodojemu a převážná je získávána díky 

čerpadle, které je umístěné pod spotřebištěm. 
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Tabulka 4.2.3 Energie ztracená v úniku vody
 

 

Tabulka 4.2.4 Energie odebraná odběrateli 
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Tabulka 4.2.5 Minimální energie požadovaná  na výstupu 

 

Tabulka 4.2.6 Shrnutí všechen energií 

Tabulka 4.2.7 Výsledky energetických ukazatelů 
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4.2.2 Výsledky energeticky úsporné vodvodní sítě 

Tabulka 4.2.8 Energie dodaná vodojemem 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.2.9 Energie dodaná čerpadlem 

Zde je vidět pokles energie vytvořené jak vodojemem, tak čerpadlem. Hlavním důvodem je 

také snížení výkonu čerpadla. 
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Tabulka 4.2.10 Energie odebraná odběrateli 

 

Tabulka 4.2.11 Energie získána díky dvěma mikru turbínám 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.2.12 Minimální energie požadovaná na výstupu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.2.13 Shrnutí všech energií
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V prezentovaných tabulkách druhého příkladu je vidět pokles energie odebrané 

uživateli (z důvodu poklesu tlaku v síti), tak také pokles min. energie, která je potřebná na 

výstupu z důvodu dodržení minimálních tlakových podmínek. Jsou zde i dvě tabulky navíc a 

to tabulka se zpětně získanou energií z mikro turbíny umístěné mezi uzly 2 a 11  a uzly 5 a 6, 

kde došlo ke snížení tlaku na min. 15 m.v.sl. a díky tomu byla tato energie využita jako 

obnovitelný zdroj. Účinnost mikro turbíny je předpokládaná mezi 40-70 % viz miniturbínka 

„SETUR“ vyvinutá týmem Miroslava Sedláčka ze stavební fakulty Českého vysokého učení 

technického (ČVUT).
[5] 

 

Tabulka 4.2.14 Výsledky energetických ukazatelů 

 

Při srovnání výsledků je patrné jen malé zlepšení v hodnocení. První dva ukazatelé jsou 

ovlivněni způsobem dopravy vody, která by se musela změnit (např. zdroj vody nad 

spotřebištěm bez nutnosti čerpat) aby došlo k výraznému zlepšení. Na ukazateli tři je nepatrné 

zlepšení díky aplikaci 2 mikro turbín, bylo by nutné jich použít větší množství. Ztráta třením 

je velká z důvodu nadměrné délky rozvodného řadu, zlepšení by nastalo,pokud by se 

jednotlivé části rozdělili do samostatných celků a zásobovali samostatně. Díky nulovým 

únikům vyšel pátý ukazatel s nejlepším hodnocením. Šestý ukazatel souvisí se ztrátami třením 

a sedmý s aplikací redukčních ventilů a nebo mikro turbín díky kterým by se výstupní energie 

přiblížila k minimální nutné. 
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4.3 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ENERGETICKÉHO AUDITU NA 

VZOROVÉ VODOVODNÍ SÍTI 

4.3.1 Výsledek EI 1 

Energetický ukazatel v obou případech vychází negativně z důvodu použití jen malé 

kapacity vodojemu, která nejde zvýšit bez razantních ekonomických investic. 

4.3.2 Výsledek EI 2 

Energetický ukazatel v obou případech vychází negativně z důvodu použití velké 

energie pomocí čerpadla, která nejde nijak jinak nahradit, výjimkou je snad jen zvětšení 

objemu vodojemu a zmenšení doby čerpání, ale to by mělo za následek velké zdržení vody 

v nádrži. 

4.3.3 Výsledek EI 3 

Zde vidíme, jak dalekou cestu máme ještě před sebou, a že jen jedna nebo dvě turbíny na síti 

neznamenají veliký skok v šetření energie dopředu, při aplikaci těchto mikro turbín se musí 

postupovat globálně a celé síti a aplikovat je na místa k nim nejvhodnější a v nejlepším 

možném počtu. 

4.3.4 Výsledek EI 4 

Je vidět, že i při poklesu drsnosti potrubí, je stále největší ztráta energie v síti díky třením, je 

to důsledek velice dlouhé rozvodné sítě. 

4.3.5 Výsledek EI 5 

Výsledek ukazuje, že v prvním případě dochází k ucházejícím ztrátám vody a v druhém 

případě se předpokládá, že je síť vodotěsná. 

4.3.6 Výsledek EI 6 

Výsledek obou příkladů je podobný z důvodu dispozičního umístění vodovodního řadu a 

neschopnosti změnit způsob zásobování vody. Výsledek je spjatý to na výšce umístěného 

vodojemu, tudíž se naskýtá příležitost umístit před vodojem MVE. 

4.3.7 Výsledek RI 7 

Tento výsledek je taktéž téměř totožný a jeho důvodem jsou stejné argumenty jako u 

ukazatele RI 7, ale také menší možnost využití mokro turbín v okruhové síti sídlištního 

charakteru. 

 

 



Energetický audit vodovodů   Bc. Filip Krupa 

Diplomová práce 

 51 

 

5  ENERGETICKÉ ZHODNOCENÍ REÁLNÝCH SÍTÍ 

5.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ – OBEC KATEŘINICE 

V následující kapitole bude podrobněji popsáno zkoumané zájmové území respektive 

vodovodní síť v obci Kateřince. 

5.2 POPIS OBCE KATEŘINICE 

Obec Kateřinice se nachází na východní Moravě ve Zlínském kraji, leží v Hostýnských 

vrších 9 km severozápadně od Vsetína, do jehož okresu Kateřinice spadají. Obec se rozléhá v 

sevřeném táhlém úzkém údolí potoka Kateřinky. Katastr obce je zhruba z poloviny pokryt 

lesy a je značně výškově členitý. Průměrná nadmořská výška obce je 390,00 m n. m. Směr 

údolí, ve kterém se nachází obec, je severojižní.
[4]

 

 

Obrázek 5.2.1Poloha zájmové obce v ČR[4] 

 

Obrázek 5.2.2 Poloha zájmové obce ve Vsetínském okrese[4] 
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Obrázek 5.2.3 Vodovodní síť – rozložení DN[4] 

 

Obrázek 5.2.4 Průběh spotřeby vody v pracovních dnech[4] 
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Obrázek 5.2.5 Průběh spotřeby vody ve dne pracovního klidu[4] 

 

Obrázek 5.2.6 Průběh spotřeby vody bez ohledu na pracovní či nepracovní dny[4] 

Z grafů je dobře patrné, že obec Kateřinice je typické spotřebiště bez větších 

průmyslových závodů, bez zemědělských objektů odebírajících vodu, zkrátka bez větších 

odběratelů. Hlavním odběratelem je obyvatelstvo. Díky tomu, že drtivou většinu tvoří odběr 

obyvatelstva, je průběh křivky jasně rozdělen do dvou denních špiček. První z nich nastává 

v dopoledních hodinách mezi desátou a dvanáctou hodinou. Druhá špička nastává ve 

večerních hodinách mezi devatenáctou a jednadvacátou hodinou, po které přichází prudký 

pokles spotřeby. Jedná se tedy o typické spotřebiště se dvěma denními špičkami. 
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Tabulka 5.2.1 Naměřené a vypočtené průtoky a koeficienty nerovnoměrnosti 

 
 

5.3 GRAFICKÁ UKÁZKA VODOVODNÍHO ŘADU V PROGRAMU 

EPANET 

 

Obrázek 5.3.1 Ukázka zatížení vodovodního řadu při nejvyšším odběru[4] 
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5.4 KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ENERGETICKÉHO AUDITU 

VČETNĚ ENERGETICKÝCH UKAZETELŮ A ENERGETICKÉ 

BILANCE 

5.4.1 VÝSLEDKY VÝPOČTU JEDNOTLIVÝCH ENERGIÍ 

Tabulka 5.4.1 Energie dodaná vodojemem 
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Tabulka 5.4.2 Energie odebraná odběrateli 
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Tabulka 5.4.3 Energie ztracená v úniku vody 
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Tabulka 5.4.4 Minimální energie požadovaná na výstupu 

 

Tabulka 5.4.5 Shrnutí všech energií 
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5.4.2 VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ENERGETICKÝCH 

UKAZATELŮ 

Tabulka 5.4.6 Výsledky energetických ukazatelů 

 

 

5.5 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ ENERGETICKÉHO AUDITU NA 

REÁLNÉ VODOVODNÍ SÍTI 

5.5.1 Výsledek EI 1 

Energetický ukazatel vychází pozitivně, z důvodu využití přírodní energie. 

5.5.2 Výsledek EI 2 

Energetický ukazatel vychází pozitivně, z důvodu vyhýbání se využití energie 

čerpáním. 

5.5.3 Výsledek EI 3 

Tento ukazatel vyšel má ze všech nejhorší hodnocení z důvodu ignorace využití 

obnovitelných zdrojů a to mikro turbín. 

5.5.4 Výsledek EI 4 

Tento ukazatel měl hodnocení ucházející, což dokládá, že drsnost potrubí je ucházející. 

5.5.5 Výsledek EI 5 

Ukazatel úniku vody vychází neuspokojivě, ale díky energeticky nenáročné dopravě 

vody a jejího dostatku není tento stav pro obec prioritní. 

5.5.6 Výsledek EI 6 

Zde je mírný přebytek energie a potenciál jej využít například pomocí mikro turbín. 

5.5.7 Výsledek RI 7 

Ukazatel vychází velice uspokojivě a jde vidět, že není plýtváno přebytečnou energií, i 

když i tak jde ještě velké množství energie využít. 
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Když přistoupím ke komplexnímu zhodnocení daného auditu a zaměřím se na 

energetické aspekty tak hlavně z důvodu přírodní energii získané vodojemem, do kterého se 

nemusí čerpat z důvodu samospádového přítoku z prameniště, postrádá provozovatel potřebu 

snižovat energetické ztráty a také zanedbává využití přebytečné energie, která by byla velmi 

dobrým finančním přínosem pro rozpočet. Dále pak neřeší velké ztráty vody právě z důvodů 

již popsaných. 

Všechny výpočty v programu Excel a řešené vodovodní řady v programu Epanet, budou 

umístněny na CD v archivu Vodního hospodářství obcí Fakulta stavební VUT v Brně.  
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ZÁVĚR 

Během zpracování této diplomové práce jsem přečetl několik odborných článků a nabral 

mnoho vědomostí, které se týkají energií vstupujících do provozování vodovodů. Velice mě 

překvapilo v jakém stádiu řešení a následné aplikace již vytvořených postupů je vidět 

v okolních zemí, zejména na západě, oproti naší republice. Kde se teprve prosazuje jednotný 

technický audit, který spíše bere ohled na stav infrastruktury jako takový a její spolehlivost, 

ale opomijí právě tu důležitou část a to je energetické náklady. Pomocí zahraničních článků, 

které jsem přečetl, jsem vytvořil metodiku hodnocení. Je velice podobná těm, jež zmiňuji na 

začátku práce a jen s malými úpravami jsem ji aplikoval do své diplomové práce. 

Při vytváření struktury hodnocení a následně tvorbě vzorového příkladu jsem zjistil 

některé zajímavé aspekty. Například, že na rozvětvené vodovodní síti lze lépe provádět 

úsporná energetická opatření a plně využít nových technologií (mikro turbíny , systém PAT), 

oproti tomu okruhová síť klade do řešení mnoho úskalí a  je v ní obtížnější hledat úsporná 

provozní řešení z důvodu propojení odběrných míst několika směry. Důvod, proč se 

v současné době moc nepoužívají tzv. mikro turbíny je dle mého názoru několik. Hlavní 

důvod je nedostatek informací, jak v odborné literatuře, tak na veletrzích a podobně. Velikou 

otázkou je i účinnost již zmiňovaných mikro turbín nebo systému PAT a jejich účinnost a ne 

plně 100% vhodnost použití pro každý vodovodní řad. Ale můj názor je takový, že je to jen 

otázka pár let, kdy se tento způsob úspory a znovu využití energie stane každodenní 

zkušeností všech vodáren. 

Při následné aplikaci na příkladech vodovodních řadů, jsem zjistil, že největší plýtvání 

energií způsobuje ztráta třením a také zbytečně vysoký tlak na síti. Takže logický další postup 

by byl postupně obměňovat potrubí a díky tomu snižovat ztráty třením a uniky vody, ale už se 

nemyslí na to jak snížit tlak a přitom tento tlakový skok využít. Provozovatelé vodárenské 

infrastruktury mají na jedné straně možnost snížit tlak a využít tuto energii jinde, ale taky díky 

snížení tlaku dochází k menšímu odběru u odběratelů a tudíž snížení finančních prostředků 

z vodného. Jinde je zase tento tlak redukován redukčními ventily, ale bez dalšího využití. 

Samozřejmě, že dané téma nejde vyřešit během jedné diplomové práce a najde se 

mnoho pozměňovacích návrhů k hodnocení navrženého Energetického auditu a je to na 

odborné diskuzi, jak tyto parametry správně nastavit, ale podle mého názoru je základ 

správný a to jsou jednotlivé dílčí energie, které mají nepopíratelné zastoupení v provozování 

vodovodních řadů. 

Doufám, že i moje snaha o přiblížení dané problematiky, zejména v České republice 

přispěje k pokroku a také k jistému úspornějšímu a šetrnějšímu provozu dopravy pitné vody. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SZV   systém zásobování vodou 

PAT   čerpadlo pracujicí jako turbína 

PWS   tlakové vodovodní systémy 

EA   energetický audit 

EI   energetický ukazetel 

EF   energie ztracená třením     [MWh] 

EL   energie uniklá ze systému ve formě ztrát vody  [MWh]  

Emin,useful min. užitná energie potřebná k udržení tlakových poměrů na síti za 

předpokladu nulových úniků vody a nulového tření [MWh] 

Emin,flat    Minimální užitná energie potřebná k udržení tlakových poměrů na síti 

za předpokladu ideálně ploché sítě, nulových úniků vody a nulového 

tření v potrubí       [MWh] 

EN    „přirozená“ energie dodaná do sítě nádržemi  [MWh] 

EOutput   výstupní energie      [MWh] 

EP    „pracovní“ energie čerpadel     [MWh] 

EU   energie odebraná ze sítě odběrateli    [MWh] 

Ep   energie dodaná vodojemem     [MWh] 

Eč   energie dodaná čerpacími stanicemi    [MWh] 

Eod   energie odebraná odběrateli     [MWh] 

Eú   energie ztracená v úniku vody    [MWh] 

Etř   energie ztracená v ztrátách tlaku třením   [MWh] 

Eob   energie využitá obnovitelnými zdroji   [MWh] 

Evýstup,min  energie výstupní miimální     [MWh] 

Q   průtok        [l/s] 

V   objem        [m
3
] 

DN   průměr        [mm] 

H   tlaková výška       [m] 

N   počet uzlů, kusů  atd.      [ks] 

Li;0,T   úroveň hladiny v nádrži     [m] 

η   účinnost čerpadla, mikro turbíny, systému PAT  [-] 

g   gravitační zrychlení      [m/s
2
] 

ρ   hustota vody       [kg/m
3
] 

P   tlak        [Pa] 
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SUMMARY 

During elaboration of this thesis I have read some of academic articles and I gained a lot 

of knowledge according to the energies entering operating aqueduct. I was surprised at what 

stage of solution and following aplication already created procedures can be seen in ambient 

countries, especially on the west. In Czech Republic, where the unified technological autdit is 

just being enforced and respect the state of infrastructure and its depandability, ale do not 

count with such an important part like energetical cost. With help of foreign academic articles 

I have read i create a metodical rating. It is very similar to that one I have mention at the 

begining of my work, and only with small changes I have applied it to my disetration. 

During creating structure of rating and subsequent generation of model example I 

figured out interesing aspects. For example that on the branched water network it is better to 

make economy drive and fully use new technologies microturbines, PAT system, ..), against 

circuit net is making difficulties into the solution and it is harder to look for the economy 

drive because of conection supply point in severat directions. Reason, why microturbines are 

not videly use are many. Main reason is lack of information, in litterature so at the fairs. Big 

question is effectiveness of microturbines od PAT system and also not suitability of using it 

for every water line. In my opinion it is just a matter of time, when this manner of saving and 

reuse og eneries become everyday part of waterworks. 

In following aplication on examples on water lines, I have found out, that the biggest 

wasting of energies causes loss in friction and also very high pressure on the net. Other 

logical thing is to little by little change conduit and thanks to thist reduce lost caused by 

friction and leaked water, but the forget to emphasize how to reduce pressure and at the same 

time to reuse this pressure leap. Operators of water infrastructure have on one side the option 

to reduce pressure and reuse this energy, but thanks to the lower pressure leads to less 

comsumption by customers and it leads to reduction of financial sources rom water. 

Elsewhere this pressure is reduced by reduction valves, but without further use. 

I hope, that even my effort to get closer to the issue, mean in Czech Republic will 

contribute to the progress and also to the more economical and thrifty transport of drinkable 

water. 

 


