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ANOTACE 

Bakalářská práce pojednává o spotřebě vody a ztrátách vody v České republice. 

V práci je možné sledovat historický vývoj vodárenství od jeho prvopočátků, přes období 

komunismu až k vodárenství jak jej známe dnes.  Ačkoli je bakalářská práce zaměřena  

na spotřebu vody v České republice, okrajově je pro porovnání zmíněna také spotřeba vody 

ve světě. Vývoj specifické spotřeby vody, o kterém se v práci zmiňuji, poukazuje  

na rapidní pokles ve spotřebě v průběhu let, jež se odráží také v dalších kapitolách. 

Zmíněny jsou příčiny a důsledky klesající spotřeby vody, přičemž se tato problematika 

nedotýká jen vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, ale také 

spotřebitelů samotných. Druhým stěžejním tématem práce je poukázání na ztráty vody, 

které jsou jedním z mnoha faktorů ovlivňující spotřebu.   

Klíčová slova: voda, spotřeba vody, ztráty vody, spotřeba vody v České republice, 

spotřeba vody ve světě, klesající spotřeba vody, cena vody, vývoj zásobování vodou 

SUMMARY 

Bachelor thesis discusses the use of water and loss of water in the Czech Republic. 

The work follows the historical development of water industry from its earliest beginnings, 

through the period of communism to the water industry as we know it today. Although the 

thesis is focused on water consumption in the Czech Republic, for comparison, it also 

marginally deals with water consumption in the world. The development of specific water 

consumption, which is described in the study, points to a rapid decline in consumption over 

the years, which is also reflected in other chapters. Mentioned are the causes and 

consequences of decreasing water consumption, while this issue does not affect only the 

owners and operators of water infrastructure, but also the consumers themselves. The 

second main theme of the work is pointing to the loss of water, which is one of the many 

factors influencing consumption.  

Key words: water, consumption of water, water loss, consumption of water in the 

Czech republic, consumption of water in the world, price of water,  development of water 

supply  
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Spotřeba a ztráty vody v České republice se staly hlavním tématem pro vznik mé 

bakalářské práce se stejnojmenným názvem.  

Voda ačkoli zaujímá přes 70 % zemského povrchu a je možné ji pozorovat všude 

kolem nás, není určena k plýtvání a je nutné šetrné zacházení s touto životodárnou 

tekutinou, neboť jen malé procento znamená pro lidstvo vodu, kterou mohou užívat ke 

každodenním činnostem. Spotřeba vody závisí na mnoha faktorech, jako je klima, 

vyspělost státu, množství vodních zdrojů a jejich dostupnost, ale také se zde připisuje 

faktor funkčnosti a udržovanosti vodohospodářské infrastruktury ve spojení se ztrátami 

vody. S nárůstem populace v posledních letech samozřejmě stoupá i spotřeba vody.  

Na druhou stranu bývá vyšší vyspělost státu spojována také s pozitivní stránkou (bráno 

z ekologického hlediska) týkající se šetření vodou vlivem modernějších úsporných 

spotřebičů nebo využíváním dešťových či šedých vod. Ke spotřebě vody se krom jejího 

konečného užití řadí také ztráty vody tj. ztráty vody ve vodovodní síti kvůli netěsnostem 

a dalším závadám popř. ztráty vody zapříčiněné nepovoleným odběrem. Jediné co dokáže 

udržet spotřebu vodu v normě je především lidská morálka, větší informovanost obyvatel 

o problematice s vodou a zvyšující se úplaty za vodu. 

První kapitola by měla přiblížit počátky vodárenství a postupný průnik soukromých 

společností na trh s vodou. Na tuto kapitolu navazuje spotřeba vody v ČR v porovnání  

se spotřebou ve světě. Dalším bodem bakalářské práce je zmapování vývoje specifické 

spotřeby vody na území našeho státu a následně uvést druhy a příčiny ztrát vody. 

V závislosti na kapitoly předchozí se nabízí otázka, jaké jsou příčiny a důsledky klesající 

spotřeby vody v České republice, což je popsáno v poslední kapitole.  

Díky šetrnému zacházení a efektivnímu hospodaření s vodou dnešní společnosti, 

mohou být utlumeny dopady nedostatku vody pro budoucí generace a právě tato vize mě 

vedla ke zpracování mé bakalářské práce. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení a ucelení informací o spotřebě a ztrátách 

vody v ČR s následným nahlédnutím na problematiku příčin a důsledků právě klesající 

spotřeby vody.  
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2 VODA NA ZEMI 

 „Voda je mimořádná látka, která se chová anomálně téměř ve všech svých 

fyzikálněchemických vlastnostech a zřejmě představuje tu nejvíc složitou z jednoduchých 

chemických sloučenin „ (Němec, 2006). 

Voda na Zemi se nachází v různých skupenstvích a v různých formách. Vodu lze 

nalézt na zemském povrchu, pod zemským povrchem obsaženou v půdě, ale také v zemské 

kůře a atmosféře. Hydrosféra bývá nazývána vodním obalem země, který je tvořen právě 

výskytem vody v různých částech naší planety. Množství vody je na Zemi nerovnoměrně 

rozptýleno. Často je pozorován velký rozdíl v obnovitelných zásobách vody v určitých 

částech světa, kde příkladem může být Afrika s méně než 5000 m
3 

obnovitelných zdrojů 

sladké vody na obyvatele za rok, část Austrálie či blízký východ. Naopak velmi dobře se 

zásobami vody na tom jsou země Skandinávie, kde na Norského obyvatele připadá  

112 tisíc m
3
 vody za rok (Blažek, 2006, PLANETA, 2003). 

2.1 Zastoupení vody na Zemi 

Voda, která se v průběhu let nahromadila v ledu, sněhu a ledovcích je 

neodmyslitelnou součástí světových zásob sladké vody. Až 74 % veškeré sladké vody je 

akumulováno v ledovcích, což je kolem 1,7 % z celkových zásob hydrosféry. Ledovce 

představují přes 14 934 000 km
2
 z celkového povrchu země (Blažek a kol., 2006). Ledovce 

se dělí na kontinentální (95 %) a horské (5 %). Kontinentální je možné nalézt na velké 

části pevniny s častým zásahem do moře.  Téměř 90 % akumulované vody v ledu se 

nachází na Antarktidě. (Kleczek, 2011). Druhým největším ledovcem světa je ledovec 

Grónský, ten tvoří až 8 % pevninského ledu, jeho mocnost dosahuje až 4 km. Voda se 

z ledovců uvolňuje pouze při tání (Hydrosféra, 2010). 

Největší množství sladké vody se nachází pod zemským povrchem. Je zde 

soustředěno až 97 % vody v kapalném stavu. Vody pod zemským povrchem se rozdělují 

na půdní vláhu a podzemní vodu, která se vyskytuje ve větších hloubkách (Voda na Zemi, 

2014). 

Celková zásoba vody na pevnině je oproti vodám vytvářející světový oceán 

mnohem nižší a tvoří přibližně 47,9 mil.km
2
, z tohoto je přibližně 35 mil.km

2
 voda sladká. 

Zásoby sladké vody jsou soustředěny v ledovcích, jedná se o 24 mil.km
2
. Vodní toky, 
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jakožto jezera a řeky představují 13,5 mil.km
2 

(Voda na Zemi, 2014). Rozdělení zásob 

vody na Zemi je možné sledovat na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Rozdělení zásob vody na Zemi 

 

 

 

  

(vypracováno podle: Where On Earth Is the Water?, 2012) 
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3 VODÁRENSTVÍ 

Voda byla vždy neodmyslitelnou součástí života, byla využívána k mnoha životně 

důležitým účelům, jako je pití, vaření a hygiena.  Právě proto lidé soustřeďovali svá obydlí 

do okolí řek či potoků. S rostoucím počtem obyvatel bylo nutné zajistit dostatečné 

množství vody, aby se zamezilo konfliktům kvůli jejímu nedostatku.  Začínají se budovat 

studny a primitivní rozvody vody do menších vzdáleností. Základ vodárenství byl položen 

v Číně a velkým průkopníkem na území Evropy v tomto směru byl starověký Řím.  

Na území Českého státu se problematika vodárenství dostává mnohem později. Největší 

rozmach na našem území nastal v průběhu renesance, kdy vznikají mnohé inovace v oboru 

vodárenství. 

3.1 První zmínky o vodárenství 

Prvopočátky vodního hospodářství se píší kolem roku 2300 př. n. l. v Číně  

ve spojení s řekou Chuang-che, kde docházelo k častým rozlivům řeky. Tyto rozlivy 

způsobovaly obrovské ztráty na životech a ekonomické krize, kvůli zaplavování polí. 

S řešením přišel tamější stavitel, který ohradil řeku, tam kde protéká nížinami a zastavil tak 

rozlévání řeky mimo její koryto. Záplavy se díky tomuto kroku snížily na minimum. Plány 

nebyly dochovány, pouze se o nich utvořily mnohé tradice (Z historie plánování ve vodním 

hospodářství, 2004). 

Dochovaný vodohospodářský plán z období Babylonu už je podkladem, o něhož se 

lze opírat a tím se stává nejstarším dochovaným vodohospodářským plánem, který vznikl 

přibližně před 3700 lety. Plán obsahoval systém zavlažování zahrad, zásobení obyvatel 

vodou až do domu a také vytvoření vodních děl, které by mohly být využity ve prospěch 

rozvíjejícímu se hospodářství (Z historie plánování ve vodním hospodářství, 2004). 

Další průlom v historii vodního stavitelství nastal na území starověkého Říma 

stavbou akvaduktů, viz obrázek 2. Už podle výroku Caesara že „Římské impérium je 

založeno na silnicích a vodovodech. Teprve vodovod dělá město“ je patrné, že akvadukty 

byly symbolem vyspělosti měst (Jásek, 1997). V období nepokojů na území Říma byly 

vodovody zničeny a přistoupilo se k užívání studní nebo vod vzatých z koryt vodních toků, 

v nichž voda nedosahovala dostatečné kvality a byla tak jedním z hlavních důvodů šíření 

nemocí.  
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Dalším důvodem šíření nemocí byly také vybudované otevřené stoky, které 

lemovaly ulice. Tyto otevřené kanály sloužily k odvádění znečištěných vod namísto 

kanalizačního systému. Éra nevyhovujících hygienických podmínek v Evropě trvala 

bezmála 1000 let z důvodu náboženského, kde se na péči o tělo pohlíželo jako  

na zbytečnou a čištění probíhalo jen před velkými církevními svátky. Kvůli špatným 

hygienickým podmínkám docházelo k šíření chorob a s tím spojených epidemií, kdy 

vymřela téměř polovina obyvatelstva
 
(Z historie plánování ve vodním hospodářství, 2004). 

 

 

Obrázek 2 Akvadukt  

(vypracováno podle: Źródła rzeki Kamienica prawdziwym skarbem powiatu Limanowskiego, 2015) 

3.2 Vodárenství v průběhu století  

Počátky vodárenství na území našeho státu spadají až do středověku. Již v tomto 

období vzniká primitivní centralizovaná distribuce vody pro potřeby obyvatel. Nejednalo 

se však o zásobování vodou jak je známé dnes, nýbrž o využívání jímek a kašen  

pro veřejnost. Tento způsob využívání vody byl aplikován v rámci větších sídel např. 

v Praze a Olomouci (Broncová, 2006). Vývoj vodárenství v hlavním městě začal být 

sledován ve 12. století, kdy se trubními materiály pro rozvod vody stal kámen, hlína  

či dřevo, což je možné vidět na obrázku 3. První vodovody, které byly na území Prahy 

budovány, nesloužily pro občany města, ale jen pro soukromé vlastníky, jedním z nich byl 

například Strahovský klášter, Vyšehrad a dá se také hovořit o zásobování vodou Pražského 

hradu (Historie vodárenství, 2000). 
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14. století bylo průlomovým pro vznik veřejných vodovodů. Období renesance 

v českých zemích mělo vliv nejen na umění, ale také na technický pokrok společnosti 

v distribuci vody. S renesančním obdobím dochází ke zkvalitnění hygieny a tím rostoucí 

potřebě vody. Pod vlivem renesančních opatření dochází k rozmachu vodárenství  

a vodárenského stavitelství. Období je spjato se vznikem nových vodních nádrží  

a výstavbou gravitačních vodovodů. Objevují se také jiné významné inovace související 

s vývojem vodárenství, jako je výstavba vodáren, které tehdy pracovaly na principu 

pohánění vodního kola silou vody z řeky Vltavy. Voda se tímto procesem čerpala  

do nádrže, odkud dále samospádem odtékala dřevěným potrubím do kašen jak veřejných, 

tak i soukromých (Historie vodárenství, 2000, Jásek, 2000). Dalším pokrokem bylo přesné 

popsání technologie kladení potrubí a odběrů vody. Stavby vybudované v renesančním 

období sloužily až do 19. století, neboť po ukončení této etapy dochází ke stagnaci  

ve vodárenské technologii, kdy se lidé nemohou vymanit ze smýšlení o technice  

na přelomu 16. století a opětovně byly vynaloženy snahy na vznik „renesančních replik.“ 

Další pokrok se dostavil až s koncem 19. století za vzniku vodáren, pracujících na parní 

pohon (Jásek, 2000, Historie vodárenství, 2000). 

Obrázek 3 Výroba vodovodního potrubí ze dřeva 

 

 

 

(vodovod v Třebíči, 2016) 
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3.3 Vodárenství v období první republiky 

Vlivem rostoucí industrializace a s ní spojené urbanizace výrazně vzrostlo 

znečišťování vod.  Roku 1896 byl sepsán spis O Čištění splašků odpadních, na něhož 

v roce 1915 navazovala publikace O čistotě a chemickém složení vod v Království Českém. 

Roku 1919 byl zřízen výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka. Také stavařské 

obory, jejichž součástí byla výuka chemie a technologie vod se začínají podrobněji věnovat 

problematice stokování. V letech 1918-1938 byly i přes svízelnou ekonomickou situaci 

vynaloženy snahy na budování sítě pro distribuci vody. Začínají se také budovat první 

ČOV v podobě čistících odpadních jam, na které poté navazovaly návrhy, založené  

na hydrotechnickém dimenzování stok desetiminutového deště (125 l/s). K roku 1918 bylo 

na kanalizační síť napojeno pouze 7 % obyvatel (Broncová, 2002). 

K roku 1928 bylo provedeno vyhodnocení statistických údajů vodovodů. Statistiky 

byly rozděleny do čtyř částí pro oblast Čech, Moravy a Slezska, Slovenska a Podkarpatské 

Rusi. Nejvíce rozvinutá byla vodohospodářská infrastruktura v Čechách, kde bylo 

zásobeno 44,4 % obyvatel vodou z vodovodů. Na Moravě a ve Slezsku statistika ukazovala 

na 35,5 % obyvatel, kteří byli zásobeni vodovody.  Podstatně hůře na tom bylo Slovensko, 

kde bylo zásobeno z veřejného vodovodu jen kolem 10 % obyvatel a Podkarpatská Rus, 

kde statistiky ukázaly pouze  0,1% napojených obyvatel na vodovod (Kožíšek, 2007).  

3.4 Komunismus a jeho odraz ve vodárenství 

S koncem druhé světové války se do Československé republiky dostává politická 

ideologie komunismu.  Součástí komunistického režimu byla také snaha přesídlení  

co nejvyššího počtu obyvatel do měst za prací v rozvíjejícím se průmyslu. Tento krok 

s sebou přinesl také stoupající potřebu vody pro formující se aglomerace. Právě vlivem 

urbanizace a industrializace se vodohospodářská infrastruktura a její rozšiřování dostává 

do popředí zájmu, neboť tehdejší vodní zdroje nedokázaly pokrýt spotřebu vody. Začíná se 

s budováním přehrad, přehled vybraných přehrad s objemem větším než 30 mil.m
3 

budovaných v letech 1957-1988 je možné vidět v tabulce 1. Ze stejných důvodů byly 

v našem kraji vybudovány přehradní nádrže Žermanice nebo Morávka. Po roce 1965 se 

také začínalo s budováním vodárenských soustav (Jásek, 2000). V tomto období se zvyšuje 

také počet ČOV. S komunismem přichází znárodňování, kterému se nevyhnulo ani odvětví 

vodárenství. V tomto období se vytváří také první Státní vodohospodářský plán, který se 
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krom jiného zabýval aktuálním tématem té doby, jež bylo zpracování odpadních vod 

(Broncová, 2002). 

Tabulka 1 Vybrané vodní nádrže ČR s objemem větším než 30 mil. m
3 

(vypracováni podle: Voda v ČR do kapsy., 2006) 

Název vodní nádrže Kraj Rok výstavby 

Slapy Středočeský kraj 1957 

Kružberk Moravskoslezský 1958 

Vír I Vysočina 1958 

Lipno I Jihočeský 1960 

Orlík Jihočeský 1963 

Hracholusky Plzeňský 1964 

Nechranice Ústecký 1968 

Rozkoš Královehradecký 1969 

Šance Moravskoslezský 1970 

Švihov Vysočina 1975 

Dalešice Vysočina 1978 

Nové mlýny Jihomoravský 1988 

 

3.5 Privatizace a její dopad na vodárenství 

Po pádu komunismu v roce 1989 dochází k následné privatizaci majetku 

zestátněného politickou ideologií. Jelikož vodovody a kanalizace jsou zásadní  

pro společnost, její rozvoj a funkci, musela být vypracována strategie dalšího postupu 

(Chromec, 2012). 

 V 90. letech minulého století probíhala na území Českého státu transformace 

vodárenství. V Oboru vodárenství docházelo v této době k ustálení trhu. Vodárenský 

majetek, který byl vlastněn do příchodu privatizace státem, připadl do rukou samosprávy 

tj. měst a obcí ty jsou dodnes z větší části majiteli vodárenské infrastruktury. Provoz 

infrastruktury je poté dán modelem provozu. V České republice jsou nyní nejužívanějšími 

modely provozu oddílný a smíšený (Provozní modely českého vodárenství, 2009). 

U oddílného modelu, kterého je u nás nejvíce využíváno, je provoz uskutečněn  

na základě smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem. Akcie byly při 

provozu tohoto modelu uvolněny k přímému prodeji, tímto byl umožněn vstup na trh 

s vodou soukromému subjektu (Provozní modely českého vodárenství, 2009, Důsledky 

privatizace vodárenství, 2009). Smíšený model spočívá ve vlastnictví vodárenské 
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infrastruktury i jejího provozování jedním subjektem (Provozní modely českého 

vodárenství, 2009). 

3.5.1 Nejvýznamnější hráči na trhu s vodou 

V České republice se postupně dostávaly na trh s vodou zahraniční společnosti, 

které dnes společně s obcemi a jejich sdruženími jakožto vlastníky a provozovateli 

vodárenské infrastruktury ovládají trh. Na obrázku 4 lze vidět mapku se společnosti 

vyskytujícími se na trhu s vodou napříč ČR. Podíly zahraničních společností na 

vodárenském trhu neustále stoupají (Broncová, 2006). K nejvýznamnějším společnostem 

patří:  

3.5.1.1 Veolia voda 

 Jedním z nejvýznamnějších zahraničních investorů je francouzský prodejce vody 

společnost Veolia, která v České republice provozuje vodohospodářské služby, energetické 

služby a odpadové hospodářství. Na trhu s vodou na území České republiky se pohybuje 

od roku 1996, nyní zásobuje pitnou vodou více než 3,7 milionů obyvatel z 1 065 měst  

u nás (Veolia, 2016). 

 Skupinu Veolia voda tvoří 9 společností, kterými jsou:  

 Pražské vodovody a kanalizace a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., Středočeské 

vodárny, a.s., 1.SčV, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., RAVOS, s.r.o., 

VODOSPOL s.r.o. (Veolia, 2016). 

3.5.1.2 Suez environnement/Ondeo 

 Na trhu s vodou se také objevuje francouzská společnost Suez 

environnement/Ondeo (dříve Lyonnaise des Eaux), která se na tehdy ještě 

československém trhu začala pohybovat začátkem 90. let minulého století. Společnost 

Ondeo nyní působí v pěti vodárenských společnostech České republiky a k roku 2013 

zásobovala pitnou vodou přes brněnské vodárny a kanalizace, ostravské vodárny a 

kanalizace, vodárny  

a kanalizace Karlovy Vary, Šumperská provozní vodohospodářská společnost  

a vodohospodářská společnost Benešov přibližně 1,1 mil. obyvatel (Ondeo, 2013). 
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3.5.1.3 Aqualia 

 Dalším významným hráčem a jednou z největších firem na českém trhu s vodou je 

společnost Aqualia (Španělsko), která v České republice působí přes společnost 

severomoravské vodovody a kanalizace a. s. od roku 2006 (Severomoravské vodovody  

a kanalizace, a.s. a AQUALIA, 2016). 

3.5.1.4 Energie AG Bohemia s.r.o. 

Rakouská společnost Energie AG, se na trh dostala skrze své dceřiné společnosti  

a také díky aktivním majetkovým účastem ve vodárenské infrastruktuře. Energie AG 

Bohemia se nezabývá pouze zásobováním pitnou vodou, ale také odpady. Na území české 

republiky působí přes společnosti: ČEVAK a.s, VODOS s.r.o., VHOS a.s., VAK Berou 

a.s., VS Chrudim a.s., AQUA SERVIS a.s. u všech těchto společností se stává více 

nadpolovičním vlastníkem v případě ČEVAK a.s a VODOS s.r.o. je 100 % vlastníkem 

těchto společností (Energie AG). 

3.5.1.5 NGW  

 

Obrázek 4 Vodárenské společnosti napříč republikou 

(Cena vody 2016)  
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4 SPOTŘEBA VODY 

„Termínem spotřeba vody se rozumí skutečné odebrané množství vody 

z vodovodního zařízení za určitý časový interval“ (Tuhovčák a kol., 2006). 

Voda, ačkoli je nejrozšířenější sloučeninou na Zemi, se dostává do popředí zájmu 

především z hlediska její využitelnosti obyvateli, průmyslem, energetikou  

nebo zemědělstvím. Spotřebu vody ovlivňuje především cena vody. Éra stoupající spotřeby 

vody vznikla především kvůli nepřiměřeně nízkým úplatám za vodu. Nyní se platba  

za vodné a stočné v ČR liší, záleží především na dodavateli vody, zda je voda přiváděna  

ke spotřebiteli z městských vodáren nebo zahraničních koncernů. Spolu s navyšováním cen 

za energii k jejímu ohřevu se voda stává čím dál cennější surovinou (Voda, 2013, Cena 

vody 2016, 2016). 

4.1 Rozdělení spotřeby vody 

Spotřeba vody je podle Vyhlášky č.120/2011 Sb. rozdělena podle druhu spotřeby 

na jedenáct položek pod které spadá:  

I. bytový fond, který je rozdělen na spotřebu vody pro rodinné domy  

a rekreační chaty; 

II. veřejné budovy a školy; 

III. hotely a ubytovny; 

IV. zdravotnická a sociální zařízení;  

V. kulturní a osvětové podniky; 

VI. restaurace a vinárny; 

VII. provozovny; 

VIII. prodejny; 

IX. hospodářská zvířata a drůbež;  

X. zahrady;  

XI. mytí automobilů (Směrná čísla roční potřeby vody, 2016). 

4.2 Bilanční analýza spotřeby vody 

Bilanční analýza spotřeby vody se stanovuje především pro přesnější určení 

skutečné spotřeby vody za jistý časový interval, může se jednat o spotřebu vody za rok, 
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měsíc, týden či den. Spotřeba vody kolísá vzhledem k ročnímu období, dnech v týdnu  

ale i během dne je možné sledovat rozkolísanost spotřeby vody. V potaz se musí brát 

také koeficienty denní nerovnoměrnosti kd i hodinové nerovnoměrnosti kh, které je možné 

vidět v tabulce 2 a 3 (Tuhovčák, 2006). 

Koeficienty denní nerovnoměrnosti se odlišují podle charakteru a velikosti 

spotřebiště. 

kd = 
  

  
 , kde 

Qm - maximální denní spotřeba 

Qp - průměrná denní spotřeba 

 

Tabulka 2 Koeficienty denní nerovnoměrnosti podle Směrnice č. 9/1973 

(Tuhovčák, 2016) 

počet obyvatel kd 

do 1 000 1,5 

1 000-5 000 1,4 

5 000 - 20 000 1,35 

20 000 - 100 000 1,25 

nad 100 000 1,15 

Koeficienty hodinové nerovnoměrnosti jsou různé pro pracovní dny a víkendy. 

kh= 
  

  
 , kde 

Qh - maximální hodinová spotřeba 

Qp - průměrná denní spotřeba 

Tabulka 3 Koeficienty hodinové nerovnoměrnosti podle Směrnice č. 9/1973 

(Tuhovčák, 2016) 

charakter zástavby kh 

běžná zástavba 1,8 

Sídlištní charakter zástavby 2,1 

 

Bilanční analýzu spotřeby vody udává provozovatel vodovodu z provozní evidence.  
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Pro výpočet spotřeby vod je nutné znát následující proměnné: 

 ZO -  počet zásobených obyvatel z veřejného vodovodu 

 VVR – voda vyrobená k realizaci 

 VFC – voda fakturovaná celkem  

 VFD -  voda fakturovaná domácnostem 

 VFOO – voda fakturovaná ostatním odvratům (zemědělství, průmysl) 

 VNF – voda nefakturovaná 

 ZV – ztráty vody 

 VS – vlastní spotřeba  

 JUVNF – jednotkový únik vody nefakturované 

A z nich se dále stanoví specifické spotřeby vody: 

 SPVVR – specifická spotřeba vody vyrobená k realizaci  

 SPVFC – specifická spotřeba vody fakturovaná celkem  

 SPVFD – Specifická spotřeba vody fakturované domácnostem 

 SPVFOO – specifická spotřeba vody fakturované ostatním odběratelům 

 SPVNF – Specifická spotřeba vody nefakturované 

Dle Tuhovčáka se z těchto proměnných dále dají odvodit vztahy: 

 Voda vyrobená k realizaci 

            

 Voda fakturovaná celkem   

             

 Voda nefakturovaná  
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5 SPOTŘEBA VODY V ČR 

 Voda v České republice je rozdělena mezi různé technologické procesy, 

hygienické požadavky, dopravu a rekreaci. K největším odběratelům povrchové vody 

v České republice se řadí energetika a průmysl. Odběr vody právě k těmto účelům býval 

často spojován se znečišťováním toků, kvůli chybějícím limitům pro vypouštění odpadních 

vod. Voda je v energetice spotřebovává především na chlazení. Značné množství vody také 

spotřebuje chemický průmysl, hutnictví nebo výroba papíru, kde se na 1 kg papíru použije 

až 300 l vody (Vody je dost. Zatím…, 2015, V pohodě o vodě, 2016, Němec, 2006). 

V České republice k roku 2014 bylo nejvíce povrchové vody spotřebováno 

energetickým průmyslem. Vody podzemní bylo nejvíce odebráno k akumulaci, úpravě 

vody a jejímu následnému rozvádění (Vody je dost. Zatím…, 2015). 

Shromážděná data podle ČSÚ ukazují, že od roku 2000 do roku 2014 se stal 

největším konzumentem povrchových vod energetický průmysl, kde spotřeba vody 

z celkové spotřeby státu činila až 55 %.  Voda v energetickém průmyslu se užívá např. 

k chlazení turbín. Za energetickým průmyslem v odběru povrchové vody se řadí 

s procentuálním podílem 24 % odvětví zabývající se akumulací, úpravou a rozvodem vody. 

Nejmenší podíl na spotřebě vody v České republice připadá s necelými 3 % zemědělství, 

viz obrázek 5.  Spotřeba vody od roku 2002 klesla například ve zpracovatelském průmyslu 

a snižuje se také spotřeba na rozvod a akumulaci vody. V případě průmyslu v rozmezí let 

2002-2014 spotřeba klesla o jednu třetinu přibližně z 300 mil.m
3
 na 200 mil..m

3
. V případě 

spotřeby vody na rozvod a shromažďování se jedná o 30% pokles. Ve spotřebě vody 

podzemní převládá odvětví shromažďování, úpravy a rozvodu vody, kde je spotřebováno 

až 81 %. S velkým odstupem se řadí ve spotřebě podzemní vody průmysl a nejmenší 

odběry vykazuje energetika. Byl vypracován přehled odběrů podzemních vod pomocí 

obrázku 6. Od roku 2002 do roku 2014 byl zjištěn úbytek spotřeby podzemní vody téměř  

o jednu pětinu (Vody je dost. Zatím…, 2015).
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Obrázek 5 Struktura odběrů povrchových vod v ČR (2014) 

(vypracováno podle: Cikánková, 2016) 

 

 

Obrázek 6 Struktura odběrů podzemních vod v ČR (2014) 

(vypracováno podle: Cikánková, 2016) 
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5.1 Spotřeba vody v energetice a průmyslu 

Voda v průmyslu a energetice může být využita jako surovina na výrobu, časté je 

také využití jejího potenciálu jakožto chladicího média či promývacího činidlo. Voda musí 

v jistých případech projít předúpravou spojenou s vyššími nároky na její jakost. Na druhé 

straně při použití přísad a chemikálií v procesu dochází ke změnám v jakosti vody 

(Čermák, 2014).  

V průběhu let lze zaznamenat výkyvy ve spotřebě vody, které se nejmarkantněji 

projevují v energetickém průmyslu. V období mezi roky 1960-1980, přichází příliv nových 

technologií a začíná se  úsporně hospodařit s vodou, v této době byly odběry vody sníženy 

na jednotku výroby téměř o 45 %. Od roku 1989 dochází k rapidnímu poklesu spotřeby 

vody z důvodu privatizace a modernizace průmyslu. Nejvýraznější snížení lze zaznamenat 

u průmyslu. Odběry vody mezi roky 1990-2014  klesly z 830,1 mil.m
3
 na 225,8 mil.m

3
. 

Snížení nastalo také u energetiky, zde se odběry snížily z 1 060,9 mil. m
3
 na 710,4 mil.m

3
. 

U odvětví zemědělství se pak jedná o pokles z 97,2 mil.m
3
 na 35,2 mil.m

3
, tj. na pouhých 

36,2 % z tehdejšího odebíraného množství. V roce 2001 je spotřeba vody v energetickém 

průmyslu téměř u 500 mil. m
3 

a z historického hlediska dosáhla minima. Po roce 2001 opět 

dochází ke strmému nárůstu spotřeby vody v energetickém průmyslu, vlivem zapojení 

jaderné elektrárny Temelín viz obrázek 7 (Čermák, 2014, Zpráva o stavu vodního 

hospodářství České republiky v roce 2014, 2015).  

Obrázek 7 Spotřeba povrchové vody za období 1980 - 2014 

(Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, 2014) 
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Obrázek 8 poukazuje na rozdílnou spotřebu povrchové vody v jednotlivých 

sektorech výroby. Je z něj patrné, že nejnižší podíl na množství odebrané povrchové vody 

v ČR má zemědělství, poté průmysl a s velkým odstupem se na první příčku v odběru vody 

řadí energetika, která jen za rok 2014 odebrala 710 374 tis.m
3
 vody (Statistická ročenka 

životního prostředí České republiky, 2014). 

 

Obrázek 8 Odběry povrchové vody v jednotlivých sektorech 

(vypracováno podle: Statistická ročenka životního prostředí České republiky, 2014)  

 

Graf porovnání odběrů povrchových a podzemních vod v průmyslové výrobě 

ukazuje značný rozdíl ve využití vody povrchové a podzemní za časové období 2009-2014. 

Během tohoto období se odběr povrchových vod snížil z 260 000 tis.m
3
/rok  na 226 000 

tis.m
3
/rok. Na snižování spotřeby vody v průmyslu může mít vliv např., zavádění 

uzavřeného vodního cyklu tzn., že voda se v provozu používá opakovaně. Podzemní vody 

v průmyslu se využívají ve srovnání s povrchovými vodami jen minimálně, přesto od roku 

2009 byl zaznamenán nárůst v odběrech právě podzemní vody. Důvodem tohoto navýšení 

může být fakt, že výše poplatku za odběr podzemní vody se v průběhu 15 let prakticky 

nezměnila, přičemž zpoplatnění odběrů vod povrchových již několikrát. Nepoměr mezi 

poplatky za  odběr podzemní a povrchové vody může mít za následek využívání podzemní 

vody k činnostem, na které by mohla být použita voda z povrchových zdrojů, jedná se 

např. o průmyslové čištění písku (BÖHNISCH, 2016, Statistická ročenka životního 

prostředí České republiky, 2014). 
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Obrázek 9 Porovnání odběrů povrchových a podzemních vod pro průmysl 

 (vypracováno podle: Statistická ročenka životního prostředí České republiky, 2014)  

5.2 Spotřeba vody v zemědělství 

Zemědělství je závisléana množství srážek,ana jejich využitelném podílu  

ve vegetačním období abumělém zavlažování. V sektoru zemědělské výroby na území 

Českého státu se v průběhu let výrazně lišila spotřeba vody zejména v závislosti  

na politickém režimu (Blažek, 2006). 

 Již od dob vzniku zemědělství, je možno vyhledat zmínky o srážkách a období 

sucha na daném území, podle kterých se utvářely prognózy pro další roky (Svoboda, 

2003). 

Výrazná změna v zemědělství nastala s příchodem zelené revoluce v 60. letech 20. 

století, kdy se upustilo od malovýroby a rozptýlené živočišné výroby, kde spotřeba vody 

na zavlažování nebyla na jednom místě extrémně vysoká, ale byla rozložena a nebylo 

potřeba zajistit velké odběry vody (Blažek, 2006). 

Zelená revoluce = modernizace zemědělství, která je spojena se zaváděním nových 

moderních zemědělských technologií v důsledku populační exploze (Rybová, 2011).  

Při této modernizaci bylo využíváno intenzivního zavlažování, ale také docházelo 

k odvodňování pozemků, které by mohly sloužit k zemědělskému využití. Ve spojitosti 

s navyšováním rostlinné výroby se začala používat hnojiva obsahující pesticidy často  

ve větších dávkách, nežli bylo potřeba. Zemědělství ve  2. polovině 20. století se stalo 
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největším znečišťovatelem vody v krajině. V době kolektivizace dochází ke slučování polí 

a tím se zvyšuje i spotřeba vody na soustředěné zásobování vodou. Po roce 1990 dochází 

ke snížení odběrů vody pro zavlažování a živočišnou výrobu (Blažek., 2006).   

Největší vliv na odběry vody pro zemědělství mají především závlahy. Množství 

vody potřebné k závlahám je dáno množstvím srážek a teplotou ve vegetačním období 

(Vodní hospodářství a jakost vod., 2010). Od roku 2009 lze pozorovat každoroční mírné 

zvyšování odběrů vody pro zemědělství viz obrázek 10.  

 

Obrázek 10 Odběry vody v zemědělství 

      (vypracováno podle: Statistická ročenka životního prostředí České republiky, 2014) 
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6 SPOTŘEBA VODY – SVĚTOVÉ POROVNÁNÍ 

Již nyní je využíváno přes 54 % všech dostupných vodních zdrojů. Podle WHO se 

dostupným vodním zdroje rozumí takový zdroj pitné vody, který se nachází ve vzdálenosti 

maximálně 1 km od místa spotřeby a měl by spolehlivě zajistit minimálně 20 

l.os.den
-1

,
 
tento zdroj by také měl splňovat hygienické požadavky na pitnou vodu. S růstem 

obyvatelstva se využití sladkovodních zdrojů ještě v průběhu let vyšplhá nahoru. 

Dostupnost pitné vody lze vidět na obrázku 11 s vymezením oblasti nouze o vodu 

(především severní Afrika), napětí (Indie) a oblasti zranitelnosti (např. Čína). Pro rok 2025 

se odhaduje využití až 70 % sladkovodních zdrojů na Zemi (Úprava a čištění vody, 2010, 

(Water Sanitation and Health (WSH), 2016). 

 

Obrázek 11 Dostupnost pitné vody ve světě 

 

Problémem vody je její nerovnoměrné rozmístění v prostoru a právě kvůli tomuto 

vznikají rozporuplné otázky týkající se této strategické suroviny.  S nárůstem počtu 

obyvatelstva samozřejmě stoupá i spotřeba vody, což je patrné z obrázku 12. Členskými 

státy OECD jsou rozvinuté země, u kterých je poměrně vyspělá vodárenská infrastruktura. 

U zemí BRIICS je problémem vysoký počet obyvatel členských států především Číny  

a Indie, což se odráží na spotřebě. Z obrázku je patrné, že největší odběry vody jsou 

(Voda virtuální, přesto skutečná, 2014) 
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vynaloženy na zavlažování a prognóza ve struktuře spotřebované vody nevykazuje změny 

do budoucna.  Předpokládá se, že poptávka po vodě se do roku 2050 zvýší až o 55 %.  

Právě údaje o vodě použité v zemědělství jsou velmi zajímavé v kontextu vývozu a domácí 

spotřeby produktů. V  mnoha zemích s nedostatkem vody je běžné pěstování plodin 

náročných na zavlažování určených k exportu (VYUŽÍVÁNÍ VODY, 2011, Green growth 

and water, 2015). 

 

Obrázek 12 Vývoj spotřeby v jednotlivých hospodářských uskupeních světa 

 

Spolu se vzrůstajícím počtem obyvatelstva se prohlubují i globální problémy.  

V této době nemá přístup ke kvalitní pitné vodě více jak miliarda lidí. Především 

v rozvojových zemích trpí lidé tímto nedostatkem, jež se odvíjí hlavně na kvalitě jejich 

života v problému hygienického strádání. Užívání závadné vody souvisí s projevem až  

60 % onemocnění ve světě. Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země se 

podílí mnoho organizací jako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další (VOTAVA, 2004). 

(vypracováno podle: Green growth and water, 2015) 
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Na druhé straně se otevírá diskuze o nadměrném plýtvání vodou některých státu. 

Mezi státy Evropy, které šetří nejméně, se řadí Velká Británie, kde k roku 2009 spotřeba 

vod činila 343 l.os.den
-1

. Za Británií se řadí Španělsko se spotřebou 265 l.os.den
-1

.  

U dalších evropských států například. Francie, Portugalska  

nebo Maďarska je spotřeba vody mezi 150 až 160 l.os.den
-1

. Česká republika se svou 

spotřebou vody na obyvatele za den řadí k nejvíce šetřícím evropským zemím společně se 

Slovenskem a Pobaltskými státy, jejichž spotřeba činí v přepočtu 109 l.os.den
-1

 (Nejvíce 

vody spotřebují v USA, nejvíce zaplatí v Dánsku, 2009). 

Obrázek 13 vztahující se k roku 2002 poukazuje na velmi rozdílné množství 

spotřebované vody ve světě. Z obrázku je patrná nadměrná spotřeba vody v Severní 

Americe a Spojených arabských emirátech. Naopak v Indii je spotřeba vody na hranici 

minima a to s 25 l.os.den
-1

. Podle WHO by mělo být zajištěno k základním hygienickým 

potřebám a přípravě potravin minimální množství asi 20 l.os.den
-1

. Spotřeba vody v České 

republice k roku 2002 ukazuje, že se řadíme mezi státy světa s nižší spotřebou. (What is 

the minimum quantity of water needed?, 2016, Water, by the numbers, 2015). 

 

Obrázek 13  Spotřeba vody ve světě 

 

 Na celé Zemi je v současné době téměř 70 % užívané vody spotřebováno  

v zemědělství zejména k závlahám. V průmyslu se spotřebovává 23 % vody a spotřeba 

v domácnostech sahá na 8 %. Struktura spotřeby je ovšem rozdílná v jednotlivých 

(vypracováno podle: Water, by the numbers, 2015) 
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regionech. Na obrázku 14 je vyobrazena spotřeba vody v jednotlivých částech světa podle 

toho, k jakému účelu bývá voda nejčastěji použita. V Africe se zemědělství podílí  

na spotřebě vody až 85 %, pouze 10 % se využije v domácnostech a 5 % v průmyslu. Také  

v Austrálii a Indonésii je nejvyšší spotřeba vody právě v sektoru zemědělství. Spotřeba 

vody v průmyslovém odvětví je největší v Rusku, Kanadě a Evropě. Atypickým příkladem 

využití vody je demokratická republika Kongo v Jižní Africe, kde spotřeba vody dosahuje 

maxima v domácnostech (Water Consumption in Africa, 2016, Úprava a čištění vody, 

2010). 

 

Obrázek 14 Využití vody ve světě 

                                                 (Freshwater use: country profiles, 2008) 
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7 VÝVOJ SPECIFICKÉ SPOTŘEBY VODY 

Specifickou spotřebou vody se rozumí „Průměrná spotřeba vody v celé republice 

přepočtená na jednu osobu a jeden den. Do této spotřeby se započítává (rozpouští) i voda 

spotřebovaná v průmyslu“ (Spotřeba vody, 2013). 

Vývoj spotřeby vody s sebou přináší ovlivnění, která se mohou stát buď pozitivem, 

nebo mohou být negativním dopadem ať už na krajinu či vodárenský systém.  Tento vývoj 

je úzce spjat s životní úrovní obyvatelstva v zásobené oblasti. Čím vyspělejší je zásobený 

region, tím větší množství vody je zde využíváno. Na druhou stranu vyšší technická úroveň 

užitého zařízení vykazuje snižování spotřeby pitné vody (Vývoj potřeby vody v Praze. 

2016). 

Podle dat poskytnutých ČSÚ byl zpracován obrázek vývoje specifické spotřeby 

vody, kde je možné vidět hned několik milníku, které výrazně ovlivnily jak její nárůst, tak  

i pokles. S rozvojem vodovodů, lze samozřejmě sledovat zvyšující se spotřebu vody např. 

roku 1760 činila spotřeba vody 20 l.os.den
-1

 ,v roce 1850 spotřeba stoupla na čtyřnásobek 

této hodnoty, přičemž příčinou byl právě rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Spotřeba 

vody v období socialistického vývoje republiky prudce stoupala, na vině bylo především 

umělé udržování nízké ceny vody. Lidé si neuvědomovali nutnost šetření s vodou  

a odběratelé neměli důvod k jejímu šetrnému zacházení. S rozvojem měst  

a budováním nových bytových jednotek specifická spotřeba vody i nadále stoupala  

a zdroje vody byly přetěžovány. Bylo nutné rozšíření kapacity zdrojů na úkor údržby  

a rekonstrukce, na které po neustálém navyšování kapacity nezbýval dostatek financí. 

Ekonomické ztráty, ke kterým došlo v této etapě, se ve vodárenských společnostech 

promítají dodnes. Devadesátá léta, přesněji rok 1989 byl zlomem pro neefektivní 

hospodaření s vodou a dochází k výrazné změně ve spotřebě díky zavedení nákladových 

cen za vodné a stočné. Sledování vývoje spotřeby vody je důležitým klíčem k pochopení 

dějů minulých, ale také k utvoření prognóz do budoucna, kde je vynaložena snaha  

o stanovení reálných možností pro další vývoj (Vývoj potřeby vody v Praze, 2016, 

Spotřeba vody, vodné, stočné, 2016, Modré zprávy 2012,2013,2014). 
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Obrázek 15 Vývoj specifické spotřeby vody v ČR 

 (vypracováno podle: Spotřeba vody, vodné, stočné, 2016, Zpráva o stavu vodního hospodářství 

České republiky, 2014) 

7.1 Spotřeba vody v krajích ČR 

Spotřeba vody na hlavu se liší kraj od kraje v závislosti na jeho osídlení  

a průmyslovém potenciálu. V menších městech či vesnicích je nižší spotřeba vody 

zapříčiněna využitím studen namísto veřejného vodovodu. Podle předsedy sdružení 

vodovodů a kanalizací Františka Baráka se v některých oblastech jedná až o 50% rozdíl  

ve spotřebě vody ve městech a na vesnicích (Lidé šetří s vodou čím dál víc, účty přesto 

platí vyšší, 2012).  

Obrázek 16 ukazuje specifické množství vody fakturované domácnostem a poukazuje na 

rozdílnou specifickou spotřebu vody v krajích. Největší specifické množství vody 

fakturované domácnostem v rámci oblastí České republiky v roce 2014 vykazuje hlavní 

město Praha a to 106,0 l.os.den
-1

 a nejnižší specifické množství vody bylo zjištěno v kraji 

Středočeském tj. 70,8 l.os.den
-1

. Středočeský kraj také vykazuje v rozmezí let 2011-2014 

největší pokles ve spotřebě vody. Moravskoslezský kraj se v množství spotřebované vody 

mezi kraji řadí na druhou pozici hned za hlavní město se specifickou spotřebou vody 88,8 

l.os.den
-1

. Důvodem rozkolísanosti spotřeby vody v krajích může být také cestování lidí  

za prací do jiných regionů (Lidé šetří s vodou čím dál víc, účty přesto platí vyšší, 2012, 

Vodovody, kanalizace a vodní toky, 2014). 
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Obrázek 16 Specifické množství vody fakturované domácnostem dle krajů 

(vypracováno podle Vodovody, kanalizace a vodní toky, 2014) 

8 SPOTŘEBA VODY V DOMÁCNOSTECH 

Po roce 1989, kdy došlo k transformaci hospodářství, která se nevyhnula ani oboru 

vodárenství, si lidé začali uvědomovat nutnost omezování spotřeby vody. Vedlo k tomu 

především zvyšující se vodné a stočné na počátku 90. let. Množství vody fakturované 

domácnostem se od té doby rapidním tempem snižovalo a snižuje dodnes. Příčinou 

snižující se spotřeby je také využívání čím dál dokonalejších technologií na úsporu vody 

(Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší, 2015). 

Spotřeba vody v domácnostech kulminovala v roce 1990, kdy množství 

fakturované pitné vody dosáhlo 546 mil.m³. Z tohoto je možné určit, že jeden obyvatel 

napojený na veřejný vodovod spotřeboval v té době 173,5 l.os.den
-1

, což je oproti 

dnešnímu průměru téměř o polovinu více. Od roku 1990 do roku 2014 se spotřeba vody 

v domácnostech snížila o 230 mil.m³, zaznamenaný pokles byl 42 %. Spotřeba vody byla 

snížena na 87,3 l.os.den
-1 

(Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší, 2015). 

 Jak je patrné z obrázku 17, od roku 1970 byl postupně navyšován podíl obyvatel 

napojených na vodovod, příkladem může být rok 1970, kdy se jedná přibližně o 65% 

napojení obyvatel oproti roku 2010, kdy bylo na veřejný vodovod napojeno více jak 90 %. 

K roku 2014 se počet obyvatel napojených na vodovod dostává k hranici 95 %. S nárůstem 
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připojených obyvatel se však ukazuje také trend snižující se spotřeby vody v domácnostech 

(Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší, 2015). 

 

Obrázek 17 Závislost specifického množství vody na podílu napojených obyvatel 

(vypracováno podle: Horáčková, 2016) 

8.1 Běžné vyžití vody v domácnosti 

Až 50 % spotřebované vody v domácnostech bývá využito na osobní hygienu, 

kterou mnoho lidí provádí velmi nešetrným způsobem a tím dochází  

k jejímu neefektivnímu využití. Pokud by bylo k těmto rutinním záležitostem připočteno 

také praní, lze se dostat až na 70% spotřebu vody domácností pouze v koupelnách. 

Zbylých přibližně 30 % připadne na práce, jež jsou spojovány s kuchyní tj. vaření, 

umývání nádobí nebo příprava nápojů. V letních měsících se může přidat také zalévání 

zahrad. (Spotřeba vody v domácnosti, 2010). 

Tabulka 4 ukazuje spotřebu vody na jednotlivé úkony, které jsou v domácnostech 

běžně provozovány a částku kolik je možné za ně zaplatit. Data uvedená v tabulce se 

vztahují k roku 2010, kdy průměrná cena vody byla 70 Kč/m
3
 tzn. 1l = 0,070 Kč. K roku 

2015 je průměrná cena vody přibližně 81 Kč/m
3 

tzn. 1 litr = 0,081 Kč, což se poté značně 

odráží v ceně za vodu na jednotlivé činnosti, což je možné vidět ve srovnávací tabulce za 

oba tyto roky (Voda, vodné, stočné 2015, 2016, Spotřeba vody, 2013). 
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Tabulka 4 Spotřeba vody v domácnosti na jednotlivé činnosti 

(vypracováno podle: Voda, vodné, stočné, 2015, Spotřeba vody, 2013) 

Využití vody 

2010 2015 

Spotřeba  Průměrná  Průměrná  

[litr] cena [Kč] cena [Kč] 

spláchnutí toalety 10-12 0,77 0,89 

koupel ve vaně 100 – 150 8,75 10,13 

Sprchování 60 – 80 4,90 5,67 

mytí nádobí v myčce 15 – 30 1,57 1,82 

praní v pračce 40 – 80 4,20 4,86 

mytí rukou 3 0,21 0,24 

mytí automobilu 200 14,00 16,20 

pití každý den 1,5 – 2,0 0,12 0,14 

denní spotřeba v kuchyni 5-7 0,42 0,49 

 

8.2 Úniky vody v domácnosti  

K únikům vody v domácnostech může docházet kdekoliv na vnitřním rozvodu 

spotřebitele. Úniky vody na pozemcích se mohou projevit „náhle“ vlhkou půdou.  

K únikům může docházet také vlivem neudržovaných nebo zastaralých uzavíracích ventilů 

(Household Leak Detection and Mitigation Introduction, 2016). 

Úniky jsou nejen nepříjemností, ale také vykazují zbytečné náklady domácností 

navíc, přitom v častých případech by se jen na kapajícím kohoutku dalo vyměnit pryžové 

těsnění a ročně by se podle Moravské vodárenské a.s. dalo pouze na této závadě ušetřit  

až 1 674 Kč k roku 2016 (Kolik stojí případný únik vody, 2016, Household Leak Detection 

and Mitigation Introduction. 2016). 

Jedny z nejčastějších úniků vody jsou zapříčiněny toaletami. Tento druh úniku je 

jen velmi těžko postřehnutelný, ale jeho dopady se mohou velmi negativně odrazit  

na fakturaci za vodu. Dalším problémem krom vyšších nákladů je zbytečné zahlcení 

kanalizační sítě vodou, aniž by její jakost byla nějak pozměněna. (Household Leak 

Detection and Mitigation Introduction, 2016). 

Zastavením protékání vody na WC, se dá ročně ušetřit až 62 000 Kč, viz tabulka 5.   
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Tabulka 5 Cena úniku vody v domácnosti 

(Kolik stojí případný únik vody, 2016) 

Únik vody 
Do jaké 

míry 
litrů za den [m3

/rok] [Kč/rok] 

kapající kohoutek Slabě 24 8,8 748 

kapající kohoutek Silně 54 19,7 1 674 

protékající splachovač  

na WC 

Slabě 150 - 1 000 55 – 365 4 674 - 31 021 

protékající splachovač  

na WC 

Silně 1000 - 2 000 365 – 730 31 021 - 62 043 

8.3 Detekce úniků 

Nejlepším způsobem jak zjistit úniky ve vodovodní instalaci je ze všeho nejdřív 

kontrola vodoměru, která podává informace o úniku vody v domě. První krok zahrnuje 

vypnutí vody v domě, samozřejmostí je také vypnutí spotřebičů či zahradní techniky vně 

domu. Voda nebude po dobu 20 minut využita ani ke splachování toalety.  Po této prodlevě 

je nutné zaznamenat odečet vodoměru a čekat dalších 15 minut. Pokud vodoměr 

zaznamená spotřebu vody během zkoušky, tak se pravděpodobně jedná o únik vody 

(Household Leak Detection and Mitigation Introduction, 2016).  
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9 DRUHY A PŘÍČINY ZTRÁT 

Ztráty vody lze definovat jako rozdíl mezi objemem vody vyrobené k realizaci  

a autorizovaným odběrem (spotřeba pitné vody). 

Zjišťování ztrát a hledání jejich příčin se dostalo do povědomí vodárenských 

společností začátkem 90. let minulého století, hlavním důvodem řešení této problematiky 

bylo racionální využití vodních zdrojů, šetření energie, která v tomto odvětví bývá využita 

na úpravu a dopravu vody. Dalším důvodem bylo také efektivně zvyšovat výrobu  

a distribuci vody (Sovak, 2004). 

Pravidelná kontrola a utváření dokumentace o ztrátách v distribučním systému, 

spadá do povinností provozovatele vodárenského systému.  Zpočátku neodmyslitelně 

patřily procentuální údaje k těm nejvíce využívaným, tyto údaje byly vypracovány 

z celkového objemu vody dodané. Nyní se krom procentuálního zhodnocení užívají také 

hodnoty vystihující množství jednotkového úniku (Konečný, 2004). 

9.1 Základní pojmy  

Základním prvkem pro úspěšnou redukci ztrát vody je především porozumění 

jednotlivým složkám ztrát (viz obrázek 18) a uvědomění si jejich důležitost. Po tomto 

kroku je možné dále vyvíjet činnost spojenou s jednotlivými příčinami ztrát. Důležitým 

krokem pro odhalení příčin ztrát je především získání informací o vodovodní síti a její 

provozní činnosti (Sovak, 2004). 
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Obrázek 18 Schéma vody dodané 

(vypracováno podle:  SOVAK, 2004) 

 VD voda dodaná  

 Voda předaná - měřené množství vody prodané z vodovodního systému 

jednoho vlastníka (provozovatele), do distribučního vodovodního systému 

vlastníka (provozovatele) druhého. 

 Voda převzatá – je měřené množství vody nakoupené (resp. převzaté)  

od provozovatele (vlastníka) distribučního vodovodního systému jiného. 

 VR Voda k realizaci – jedná se o množství vody určené spotřebitelům, VR= 

VD + voda převzatá – voda předaná 

 VF Voda fakturovaná – voda dodána odběratelům za dané období, využívá 

se k vytváření statistických údajů, vytváření prognóz dále kvůli zjištění 

struktury odběrů (zemědělství, průmysl ad.)  

 VNF Voda nefakturovaná  VNF= VR-VF 

 Ú Úniky – úniky vody z rozvodné sítě (může se jednat o skryté úniky  

nebo úniky v podobě havárií) 

 SkÚ  Skryté úniky – tvoří největší část vody nefakturované, SkÚ se dělí na:  
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 SkÚa Skryté úniky akceptovatelné – množství ztracené vody je 

zanedbatelné vzhledem k neekonomickým vyhledáváním vady a její 

následné opravě 

 SkUn Skryté úniky neakceptovatelné – objem vody, který se již nedá 

považovat za nezanedbatelný, vyřešením těchto úniků se zabývá 

provozovatel vodohospodářské infrastruktury. 

 HaV Havárie 

 ReF Rezerva ve fakturaci – jde o nepřesná měření, černé odběry (Sovak, 

2004, Kyncl, 2014)  

9.2 Druhy ztrát 

V posledních letech se díky zvyšujícímu se zájmu o ztráty vody ukázalo, že terminologie 

bilance vody se v různých zemích i krajích liší, právě tato nejednotnost zapříčinila 

neschopnost porovnávat ztráty vody a nereálné určení velikosti ztrát. Na tento popud 

vznikla mezinárodní nezisková organizace pro vodu The International Water Association 

(IWA), která se zabývá právě ztrátami vody a jejich terminologií, jež je uvedena v tabulce 

6 (Ryša, 2004, Stehlíková, 2014). 

Dle tabulky 6 je možné vidět rozdělení vody určené k realizaci na dvě části a to na 

vodu fakturovanou a nefakturovanou. Voda nefakturovaná je součtem ztrát vody  

a neúčtované autorizované spotřeby tj. měřená voda neúčtovaná a neměřená voda 

neúčtovaná. Ztráty se v tomto případě dělí na zdánlivé a skutečné. 
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Tabulka 6 Roční bilance vody podle IWA 

(vypracováno podle: Ryša, 2004) 

 

9.2.1 Ztráty zdánlivé 

Ztráty zdánlivé = ztráty způsobené nepřesnostmi v měření ve výrobě, ale také  

u odběratele, dále se může jednat o ztráty způsobené neautorizovaným odběrem vody 

z hydrantů či ilegálním připojením na distribuční sít, kdy se mluví o tzv. černých odběrech 

vody (Ryša, 2004). 

9.2.2 Ztráty skutečné 

Ztráty skutečné vznikající zejména v závislosti na technickém stavu vodovodní sítě. 

Může se jednat např. o ztráty způsobené trhlinami v potrubí při poruchách potrubí či úniky 

spojenými s netěsnostmi na spojích a armaturách. Nejsou zde zahrnuty ztráty vody  

u zákazníka za bodem měření jeho spotřeby (Ryša, 2004). 

Tabulka 7 vztahující se k roku 2014 ukazuje 14 krajů České republiky a množství 

vody nefakturované v každém z nich.  Je možné vidět, že nejvyšším podílem vody 
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nefakturované v rámci republiky se podílí hlavní město Praha tj. 17 088 tis.m
3
, podíl ztrát 

z vody vyrobené určené k realizaci je 17,30 %. Dalším v pořadí s nejvyšším množstvím 

vody nefakturované je Ústecký kraj s podílem 14 100 tis.m
3 

(tj. 24 % podíl ztrát z vody 

vyrobené k realizaci). Prahu v podílu ztrát vody vyrobené určené k realizaci předběhl kraj 

Ústecký, Liberecký i Královehradecký. Ztráty ve vodovodní síti souvisí s délkou 

inženýrské sítě pro zásobování vodou, závisí také na jejím stavu a počtu obyvatel 

napojených na veřejný vodovod. Ztráty vody se nejčastěji vyjadřují v objemových 

jednotkách [tis. m
3] a v [%] z vody k realizaci (Vodovody, kanalizace a vodní toky, 2014). 

Tabulka 7 Ztráty vody v krajích ČR 

(vypracováno podle: Vodovody, kanalizace a vodní toky, 2014) 

 

 

Kraj, území 

 

Délka 

vodovodní 

sítě (km) 

Obyvatelé 

zásobení 

vodou  

z vodovodů 

[osoby] 

 

Voda 

nefakturovaná 

celkem 

 [tis. m
3
] 

 

Z toho 

ztráty vody 

v trubní síti 

[tis. m
3
] 

Podíl ztrát  

z vody 

vyrobené 

určené  

k realizaci 

[%] 

Hl. město Praha 3 618 1 251 075 17 088 16 178 17,30 

Středočeský 10 718 1 118 222 11 105 9 519 16,00 

Jihočeský 6 191 572 676 6 060 5 358 17,00 

Plzeňský 4 268 482 765 4 306 3 732 13,10 

Karlovarský 2 171 299 880 2 883 2 380 14,00 

Ústecký 6 639 800 482 14 100 12 117 24,00 

Liberecký 3 815 402 706 7 303 6 030 23,00 

Královehradecký 5 016 517 783 7 462 6 448 21,40 

Pardubický 4 724 501 972 4 815 4 071 15,20 

Vysočina 5 732 487 721 4 029 3 530 14,30 

Jihomoravský 7 866 1 135 411 7 944 6 808 10,90 

Olomoucký 4 501 575 533 5 466 4 772 15,80 

Zlínský 3 920 551 921 5 125 4 255 15,20 

Moravskoslezský 7 700 1 219 032 13 363 10 782 15,10 

 

Tabulka 8 poukazuje na viditelný pokles ztrát ve vodovodní síti v průběhu let 1989-

2014.  Pokles (v l.os.den
-1

) se snížil téměř o tři čtvrtiny v plynulé návaznosti na roky 

předchozí. Ztráty vody na 1 km vodovodního řádu se také extrémně snížily z 16 842 

l.km.den
-1

na 4 317,2 l.km.den
-1

, což vykazuje až čtyřnásobné zmírnění. Podle zprávy  

o stavu vodního hospodářství ČR se ztráty pitné vody v roce 1989 vyšplhaly na  

230 mil.m
3
, což je ve srovnání s rokem 2014, který vykazoval ztráty pitné vody 96 mil.m

3 
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značný rozdíl. Tento pokles ztrát může být způsoben lepší kvalitou a úrovní projektové 

dokumentace, zvýšenou kontrolou a pravidelností prohlídek funkčnosti jednotlivých prvků 

vodovodního systému či lepším vybavením např. měřící techniky. Důležitou roli také 

sehrává kvalifikovanost a zkušenost pracovníků (Ryša, 2004, Modré zprávy, 2014). 

Tabulka 8 Ztráty vody v průběhu let 1989 - 2014  

(vypracováno podle: Modré zprávy za rok 2008, 2000, 2014) 

   Rok 
 

 

Ztráty vody na 1 km 

řádu 

[l.km.den
-1

] 

Ztráty vody na obyvatele 

[l.os.den
-1

] 

1989    16 842,00 90,00 

1998    12 149,00 71,00 

2000      9 706,00 60,00 

2002      8 358,00 53,00 

2004      6 405,00 45,00 

2006      5 673,00 42,00 

2008      4 889,00 37,00 

2010      4 673,00 35,00 

2012      4 351,00 33,00 

2014      4 317,20  26,50 

 

9.3 Příčiny ztrát vody  

Ztráty vody v potrubí lze rozdělit podle příčin jejich vzniku na ztráty kvůli 

špatnému technickému stavu distribuční sítě a jejímu nesprávnému provozování, ztráty 

z důvodu nepřesnosti měření či špatného měření. Další příčinou ztráty vody může být 

nepovolený odběr vody z trubního systému, kdy se jedná se o tzv. „krádež vody“ (Kyncl, 

2014) 

Nejčastěji se v rozvinutých zemích jedná právě o ztráty vody zapříčiněné nepříznivým 

technickým stavem. V rozvojových nebo částečně rozvinutých zemích se mnohem 

významněji než v ČR na ztrátách vody podílí nezákonná připojení, chyby v měření  

nebo účetní chyby (Understanding and managing losses in water distribution networks.).  

9.3.1 Technický stav vodovodní sítě 

Hlavní příčinou ztrát, které se negativně odráží jak na straně dodavatele, tak na 

straně odběratele jsou ztráty vody v důsledku poruch a netěsností spojů potrubí, spojů 

armatur, netěsnostmi vodojemů ale také dalších vodárenských objektů, kterých se 
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v souvislosti s rozvodem vody využívá. Ztráty vody zapříčiněné právě stavem distribuční 

sítě se obvykle stávají nejobjemnější částí vykazovaných ztrát vody v síti. 

Na množství ztrát má vliv především:  

 materiál a délka potrubí; 

 hustota armatur a přípojek; 

 stáří použitého materiálu a spojů; 

 čas zabezpečování oprav a poruch a havárií;  

 fyzické opotřebení uzávěrů (Ryša, 2004). 

Poruchy na síti lze rozdělit na:  

 Poruchy zjevné – problémový úsek, kde dochází k úniku vody, je charakterizován 

vývěrem vody nad povrch. Díky vývěru nad terén je možný okamžitý zásah  

a oprava poruchy. Poruchy zjevné se na celkovém procentu ztrát příliš nepodílejí.  

 

 Poruchy skryté – často jsou odhaleny až po uplynutí určité doby od jejich vzniku  

a množství vody uniklé ze systému tvoří značné procento celkového objemu ztrát 

vody z distribuční sítě (Kyncl, 2014). 

9.3.2 Chyba a nepřesnost v měření 

Zmírnění ztrát vody v souvislosti s nepřesností měření vody vyrobené  

nebo převzaté je možné docílit osazováním vhodnějších měřidel, která jsou správně 

dimenzována. Problémem v měření může být také zavzdušnění potrubí v místě, kde je 

vodoměr osazen. Tyto ztráty se dají zmírnit zvolením vhodnějšího vodoměru, výměnou 

vodoměru za modernější a periodickým ověřováním jejich správné funkce (Kyncl, 2014). 

9.3.3 Černé odběry 

Ve ztrátách spojených s měřením se mohou promítnout krom zmiňovaných 

nevědomých nepřesností v měření také neoprávněné manipulace s vodoměry, záměrné 

zásahy a vzniky poruch vlastníkem vodoměru za účelem dosažení co nejnižší spotřeby 

vody. Neoprávněné odběry nejenže způsobují vady na vodovodní síti, ale zhoršují také 

kvalitu vody a na ceně vody se podepíší všem z důvodu větších ztrát. Na převážnou část 

neoprávněných napojení přicházejí vodárny samy, menší podíl případů pomáhají odhalit 
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lidé žijící v blízkosti černých odběrů (Kyncl, 2014, Na Ostravsku přibývají černé odběry 

pitné vody, 2010).  

Za neoprávněné odběry vody se podle zákona 274/2001 sb.  považuje: 

 odběr vody před vodoměrem; 

 odběr vody bez uzavřené smlouvy o její dodávce; 

  odběr vody přes vodoměr, do něhož bylo neoprávněnou osobou zasaženo  

a v tomto důsledku, je zaznamenán odběr vody menší než reálný; 

 odběr přes vodoměr, který nebyl ochráněn před poškozením. 

. Za neoprávněné odběry vody je odběratel povinen nahradit škody vzniklé 

vlastníkovi vodovodu nebo provozovateli pokud je ve smlouvě, že náhrada vzniklé ztráty 

je jeho příjmem (Předpis č. 274/2001 Sb.). 
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10 PŘÍČINY KLESAJÍCÍ SPOTŘEBY VODY 

Růst ceny vody, moderní úsporné spotřebiče, kontrola a opravy vodohospodářské 

infrastruktury, využívání alternativních zdrojů a náhrada pitné vody vodou dešťovou  

to vše se podepsalo na klesající spotřebě vody na území České republiky.  

10.1 Cena vody 

Podle zákona 526/1990, o cenách, je cena za vodné a stočné věcně usměrněná, 

tudíž není regulována trhem. Stanovení ceny vody spadá do kompetence ministerstva 

financí, které určí cenový výměr, kde je stanoveno, které položky mohou být do kalkulace 

započteny a které naopak nikoliv. Věcně usměrněné ceny mohou být jednosložkové,  

které jsou více využívány a dvousložkové (Předpis č. 526/1990 Sb., Cena vody: Vodné  

a stočné 2015).  

 Cena vody podléhá třem faktorům, kterými jsou:  

 oprávněné náklady - určí ministerstvo financí skrze cenový výměr, kde je 

uvedeno, které položky mohou být do ceny vodného započteny (energie, 

platy zaměstnancům, použité chemikálie nebo platba za pronájem pozemků, 

na nichž je vedena vodohospodářská infrastruktura) a které naopak nikoliv 

(Cena vody, 2014). 

 přiměřený zisk - slouží především na obnovu a rozvoj vodohospodářské 

infrastruktury. Neexistuje pro něj žádný cenový výměr a hranice tohoto 

zisku není nikde určena (Cena vodného a stočného, Cena vody, 2014). 

 kalkulační objemy 

10.1.1 Z čeho se skládá cena vody 

Cena vody se skládá ze dvou položek, které jsou označovány jako vodné a stočné. 

 Vodné je úplata za vodu odebranou spotřebitelem z veřejného vodovodu 

(Cena vodného a stočného, 2016). 

Pro stanovení množství odebrané vody z vodovodu je nainstalován podle zákona 

274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích vodoměr, který se osadí u vstupu potrubí  

do objektu nebo pokud není možné využití vodoměru, je stanoven jiný způsob měření 

množství dodané vody spotřebiteli. Zvolení jiného způsobu měření je v kompetenci 
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vlastníka nebo provozovatele vodárenské infrastruktury. Tyto způsoby měření odběrů vody 

jsou poté využívány za základní podklad pro pozdější fakturaci vody (Předpis č. 274/2001 

Sb., Cena vody, 2014).  

 Stočné je úplata za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací 

(Cena vodného a stočného, 2016). 

Cena za stočné obsahuje dvě položky, kterými jsou odvádění odpadních vod  

a jejich následné čištění.  Povinnost k platbě za stočné vzniká podle zákona 274/2001 

okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Množství 

odpadních vod se stanoví podle množství vody dodané z veřejné vodovodní sítě  

ke spotřebiteli (Cena vody, 2014, Cena vodného a stočného, 2016, Předpis č. 274/2001 

Sb.). 

10.1.2 Závislost spotřeby vody na ceně 

Před privatizací nebyla cena vody adekvátně ohodnocena a téměř veškeré náklady 

související s jejím čištěním, distribucí a budováním inženýrských sítí byly placeny státem 

nikoliv spotřebitelem.  Po následné privatizaci byly tyto služby převedeny do soukromého 

vlastnictví společností a upustilo se od dotací ze státního rozpočtu. Od roku 1994 

docházelo k nárůstu cen za vodu, především za účelem získání financí na nutné opravy  

a rekonstrukce ve vodárenské infrastruktuře, kvůli jejich postupnému chátrání. Dalším 

důvodem zvyšování cen jsou také zvyšující se materiální náklady, vyšší cena energií  

a náklady na zkvalitnění odběrů vody (Sborník konference Pitná voda, 2008). 

Pro porovnání byla cena za vodu v roce 1995 15 Kč za m
3 

a průměrná mzda občana 

ČR podle ČSÚ 8 307 Kč. K roku 2015 je průměrná cena vody 81,04 Kč za m
3 

a průměrný 

plat 26 287 Kč. Z toho vyplývá, že v roce 1995 bylo z průměrného platu možno „nakoupit“ 

téměř 554 m
3
, kdežto v roce 2015 pouze 324 m

3
, což značí pokles více jak o třetinu 

 (Za posledních 23 let zdražila voda stonásobně, 2016, Průměrná mzda. 2016, Cena vody: 

Vodné a stočné, 2016). Vývoj spotřeby vody na ceně je možné vidět na obrázku 19 a 20.  
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Obrázek 19 Vývoj ceny vodného a stočného v průběhu let 1990 - 2014 

(Voda: Tipy, jak pohodlně šetřit vodu, 2013) 

 

Obrázek 20 Specifická spotřeba vody v letech 1990 - 2014  

(vypracováno podle: Voda: Tipy, jak pohodlně šetřit vodu, 2013) 

 



 Michaela Olšáková: Spotřeba a ztráty vody v ČR  

41 

2016   

Po porovnání obrázků 19 a 20 je možno sledovat závislost spotřeby vody na její 

ceně.  Cena za vodu roste, zatímco její spotřeba klesá. V roce 2000 se cena vody 

pohybovala přes 30 Kč za m
3 

a spotřeba byla u 110 l.os.den
-1

. O deset let později se 

průměrná cena pohybovala okolo 55 Kč za m
3 

vody, přičemž její spotřeba poklesla téměř  

o 20,5 l.os.den
-1 

na 89,55 l.os.den
-1 

  (Spotřeba vody, vodné, stočné 2016, Voda, 2013). 

10.2 Úsporné spotřebiče 

Spotřeba vody v České republice neustále klesá a to také díky úsporným 

spotřebičům, které bývají využívány v domácnostech. Lidé si nejčastěji spojují spotřebu 

vody s hygienou a její četností, avšak za nejvyšší spotřebou vody v domácnostech může 

stát splachování toalety a mytí nádobí pod tekoucí vodou. K poklesu spotřeby v posledních 

letech dochází také díky zvyšující se oblibě úsporných spotřebičů. 

 Myčka na nádobí 

V posledních letech se v domácnostech stávají stále oblíbenější myčky na nádobí, 

které jsou schopny ušetřit 3-9 Kč na jedno mytí, oproti klasickému mytí pod tekoucí 

vodou. Na cyklus mytí nádobí v myčce je spotřebováno 14-17 l. Podobně ve spotřebě vody 

na tom je mytí nádobí v napuštěných dřezech (jeden na mytí, druhý na oplachování). Tímto 

se dá oproti mytí pod tekoucí vodou ušetřit kolem 40 l na jedno umytí. Úsporným řešením 

je také umývání za pomoci čisticích prostředků ve dřezu a následným opláchnutím  

pod tekoucí vodou, tento způsob mytí je podobně šetrný ke spotřebě vody jako myčka, 

spotřebuje cca 20 l vody. (Spotřeba vody je vztahována k 12ti dílné sadě nádobí) 

 Toaleta 

 Při využití úsporného splachování lze ušetřit téměř 1 000 Kč za rok. (8 spláchnutí/den  

kde se na jedno spláchnutí využije 2-6 l u úsporných oproti 7-10 l vody spotřebovaných 

starším typem toalety.)  

 Pračka 

Novější typy praček dokáží ušetřit 20-50l vody oproti pračce starší, což je přibližně 

1-3 Kč na jedno praní.  Úspornější pračka spotřebuje cca 40 l vody. Oproti tomu spotřebu 

až 90 l mají pračky v kombinaci se sušičkou, buben sušičky je totiž chlazen tekoucí vodou 

(Voda, 2013).  
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10.3 Častější kontroly a udržovanost vodárenské infrastruktury 

Vyšší technická úroveň používaného zařízení má také vliv na snižování spotřeby 

pitné vody viz kapitola druhy a příčiny ztrát. 

10.4 Využívání dešťových a šedých vod 

Stále větší oblibě se těší využívání srážkových vod. Důvodů nahrazení pitné vody 

touto alternativou je hned několik, jedním z nich je nedostatek srážek v minulých letech  

a s tím spojené sucho přinášející řadu nepříjemností především pro lidi zásobené 

z vlastních zdrojů (Využití srážkových vod… komplexní řešení, 2016). 

I když se Česká republika řadí mezi státy s nižší spotřebou vody, je pořád možné 

ušetřit více, díky využití dešťových vod. Objevuje se například možnost využití odpadní 

vody z mytí nebo dešťové vody na splachování toalet (Lidé šetří s vodou čím dál víc, účty 

přesto platí vyšší, 2016). 

Podle Moy, se dá dešťová voda využít až v 55 % spotřebované vody 

v domácnostech na činnosti, kde není nezbytně nutná voda pitná a kde dešťová voda může 

být považována za adekvátní náhradu. Dešťových vod se může využít v různých částech 

domu, kde kladené nároky na vodu nejsou tak přísné, jedná se především o zalévání 

zahrady, praní prádla a úklid. Naopak vysoké nároky na kvalitu vody jsou tam, kde 

s vodou přicházíme přímo do styku, což je pití, vaření a osobní hygiena, zde nemůže být 

pitná voda nahrazena touto alternativní cestou (Moy, 2012, Využívání dešťové vody (II): 

možnosti použití dešťové vody a části zařízení, 2007). Množství pitné vody a úkony, které 

mohou být nahrazeny vodou dešťovou, jsou rozvrženy na obrázku 21.  
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Obrázek 21 Co může nahradit dešťová voda? 

(Dešťová voda dokáže ušetřit přes polovinu vaší spotřeby vody, 2012) 

Využívání šedých vod je v naší republice téma probíráno spíše okrajově. Ne 

všechna využití šedých vod jsou specificky regulovaná. Na znovu využité vyčištěné 

odpadní vody se v ČR vztahují určité regulace popř. doporučení, závisí na oblasti dalšího 

využití. Ke dvěma nejrozšířenějším využitím šedých vod se řadí mytí podlah a zalévání 

zahrad. Právě na tyto úkony se regulace nebo alespoň doporučení vztahuje (Kožíšek, 

2012). 

Šedá voda je speciální druh městských odpadních vod, které jsou vyprodukovány 

potřebami člověka, jedná se například o vody z vany, sprchy, umyvadel či kuchyňských 

dřezů.  Odpadní vody z toalet nejsou v šedých vodách obsaženy (Fangue Li, 2009, Kader, 

2013).  

O využívání šedých vod v ČR je nepřímo psáno ve stavebním zákoně, ten sice 

nevyžaduje, aby obytný dům byl zásobován pitnou vodou, ale na druhé straně, u veřejných 

objektů je právě zásobování pitnou vodou požadováno. Zákon 258/2000 sb. o ochraně 

veřejného zdraví uvádí, že pitná voda je určená k pití a vaření, hygieně, je to voda využitá 

v potravinářském průmyslu a voda používána k čištění předmětů, s nimiž mohou přijít do 

kontaktu potraviny nebo je zde kontakt s lidským tělem ad., což je pro užívání šedých vod 

rozporuplné neboť lidé využívající veřejných budov jakožto hotely, ubytovny mohou přijít 

do kontaktu s podlahou např. chozením bos, dítě - batolením se (Kožíšek, 2012). 
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11 DŮSLEDKY KLESAJÍCÍ SPOTŘEBY VODY 

Trend snižující se specifické spotřeby vody na obyvatele má krom pozitivního 

dopadu na krajinu také negativní stránku, kterou je dopad na vodárenský systém. 

Vodárenské systémy, jejichž návrhy byly vypracovány před rokem 1989 v letech 

nadprůměrných odběrů vody, počítaly do dalších let s opětovným navyšováním potřeb 

vody. Celý systém rozvodů byl proto navržen tak, aby fungoval správně při výpočtových 

hodnotách, se kterými bylo počítáno při vypracovávání vodárenských projektů právě 

v letech před rokem 1989, kdy specifická spotřeba vody činila 179 l.os.den
-1

. Nikdo v té 

době nepočítal se snižováním, právě naopak. Trend klesající spotřeby vody, jež se dostavil  

po roce 1989, neustává ani dnes, např. v roce 2014 se množství spotřebované vody 

pohybovalo na 87,3 l.os.den
-1

, což tvoří pouze polovinu spotřeby vody v období roku 1989. 

Snižující se spotřeba vody se může neblaze projevit na kvalitě vody a také na technickém 

stavu systému, právě kvůli předimenzování (Sucháček, 2013, Spotřeba vody, vodné, 

stočné, 2016). 

2. polovina 20. století byla ve znamení budování inženýrských sítí pro zásobování 

vodou rozsáhlých území. V následujících odrážkách je možné vidět problémy, které se 

s postupem let od jejich zakládání projevily: 

 přebytek kapacity ve zdrojích;  

 předimenzovaný distribuční systém; 

 nedostatečné zajištění kvality vody dopravované distribučním systémem; 

 trubní rozvody provedené z materiálů, které nedostatečně odolávající korozi 

(Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, 2008). 

11.1 Klesající spotřeba a ovlivnění kvality vody 

Prvním, negativní dopadem, který bývá spojován s klesající spotřebou vody kvůli 

předimenzování systému, je neúměrně dlouhá doba dopravení vody, což je spojováno se 

zhoršující se kvalitou vody (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky, 

2008).  

Ovlivňování kvality vody v rozvodné síti se neděje nepřetržitě, ale jen za určitých situací. 

K takové situaci může dojít při maximálním odběru vody ze sítě nebo po silnějším dešti, 

který zasáhne do oblasti jímání vody. Jestliže dojde ke spojení těchto dvou faktorů, voda se 
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do systému dostává se zákalem a kvůli předimenzování sítě dochází k usazování částeček, 

které způsobují zákal. Sedimentace nastává především v hodinách, kdy vodovody nejsou 

tolik využívány tj. noční hodiny. Po této klidové fázi, kdy probíhá sedimentace, vytéká  

ze systému voda zbavená zákalu. Problém nastává při intenzivnějších odběrech,  

přičemž rychlost proudění stoupá a tím stoupá i unášecí rychlost, která má schopnost 

unášet částečky nečistot. Ke vznosu částic může docházet také vlivem tlakového rázu. 

Distribuční síť dimenzována v minulých letech na vyšší odběry se začíná v současné době 

stávat akumulačním prostorem, kde dochází ke zdržení vody na dobu delší, než je vhodné. 

Tato doba zdržení má vliv na zvyšující se tvorbu kalu ve vodovodních řádech a tudíž je 

nutné pravidelné a dostatečné odkalování, aby bylo dosaženo požadované kvality vody 

(Odkalování vodovodní sítě, 2006, Sucháček, 2013). 

11.2 Ekonomické aspekty klesající spotřeby 

I když spotřeba vody klesá, cena na chod provozu a údržby vodárenského systému 

zůstává prakticky na stejné finanční úrovni. Nižší cena se promítne např. u dezinfekčního 

činidla, jehož dávka klesá s klesající spotřebou. Tyto ušetřené výdaje jsou vesměs 

v zanedbatelných částkách oproti prodělávání např. na ČOV, kde se vyskytují velké,  

ne plně využité objekty a je nutné také zde provádět údržbu. (Sucháček, 2013, Benešová, 

2014).  

11.3 Pozitivum v poklesu spotřeby vody 

Za pozitivum spojené s klesající spotřebou vody se dá považovat ukončení 

přetěžování zdrojů pitné vody, což se neslo ve znamení uzavírání problematických zdrojů  

z hlediska jakosti surové vody. Při menším náporu na využívání zdrojů, bylo možné 

postupně začínat s rekonstrukcemi opotřebených úpraven vody. (Odkalování vodovodní 

sítě, 2006). 
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12 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zaobírala problematikou spojenou se spotřebou  

a ztrátami vody v České republice. Po srovnání odběrů vody v České republice se ukázalo, 

že největším spotřebitelem povrchových vod se stává energetika, ačkoli v průběhu let lze 

zaznamenat její prudké snižování. V odběrech vody podzemní převládala v odběru úprava, 

akumulace a rozvod vody. U spotřeby vody povrchové lze zaznamenat pokles,  

kdežto odběry vody podzemní mají zvyšující se tendenci, což může být následkem, 

minimálně se měnících poplatků u odběrů podzemní vody.  

Bylo provedeno srovnání spotřeby vody v České republice s vybranými 

zahraničními státy. Ve výsledku jsem dospěla k závěru, že Česká republika se svou 

spotřebou vody na obyvatele cca 87 l.os.den
-1 

bráno za rok 2014, řadí ke státům, které umí 

vodou šetřit a snaží se s ní šetrně zacházet, oproti dalším státům Evropy. Největším 

konzumentem vody v rámci světa se staly Spojené arabské emiráty, jejichž spotřeba 

přesahuje 300 l.os.den
-1

. Paradoxem se pro mě stalo neefektivní hospodaření  

s vodou v zemích, které jsou na bodu kritické dostupnosti vody, kde je převažující podíl 

vody zužitkován na závlahy s následným vývozem vody. 

Byla zjištěna specifická spotřeba vody a z ní usouzeno, že klesající trend spotřeby 

vody je závislý především na ceně. Avšak cenu nelze považovat za jediný faktor 

ovlivňující spotřebu. Ztráty vody v distribuční síti, které byly vyhodnoceny za snižující se, 

se také promítly ve spotřebě vody. Čím vyšší je udržovanost vodárenské infrastruktury, tím 

menších ztrát se dá docílit a tím menší bude také spotřeba vody. Pro porovnání činily ztráty 

pitné vody v roce 1989 230 mil.m
3
 v roce 2014 to bylo 96 mil.m

3
, což je důsledkem 

zvýšené kontroly a lepší údržbou vodárenské infrastruktury.   

Klesající spotřeba vody má své kladné stránky v podobě pozitivního dopadu  

na krajinu ale zároveň negativně ovlivňuje kvalitu vody v rozvodné síti, neboť vodárenské 

systémy bývaly budovány v letech vyšší spotřeby a do budoucna se počítalo s dalším 

navyšováním, což se ovšem nestalo.  Nyní v předimenzovaném systému dochází  

ke stagnaci vody a usazování částeček nečistot, což může vést ke zhoršení kvality vody. 
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