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Metodický pokyn pro ur�ení optimální velikosti faktura�ního 
vodom�ru a profilu vodovodní p�ípojky. 
 
Ur�eno: Vodoprávním ú�ad�m 
 
K využití : Vlastník�m a provozovatel�m vodovod� a odb�ratel�m pitné  
                   vody 
 
Ministerstvo zem�d�lství 
 
�.j.: 10 535/2002 - 6000 
 
 
        Ministerstvo zem�d�lství vydává k zajišt�ní jednotného postupu p�i provád�ní �ásti 
�trnácté vyhlášky �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých zákon� (dále jen „vyhláška“) tento 
metodický pokyn: 
 

VÝCHOZÍ  PODKLADY 
(K § 32 odst. 2 a 3 a § 33 vyhlášky) 

 
�l. 1 

 
1.     V p�ípad�, že není uvažováno s požární vodou, optimální velikost vodom�ru, kterým je 

m��eno množství vody pro fakturaci (dále jen „faktura�ní vodom�r“), po p�ípad� optimální 
velikost profilu vodovodní p�ípojky, vychází z odebíraného množství vody, stanoveného 
na základ� �l. 11 �SN 73 6655  Výpo�et vnit�ních vodovod�, podle instalovaných 
výtokových armatur v objektu. V souladu se skute�ností se zde nep�edpokládá sou�asné 
používání všech za�izovacích p�edm�t�. Hodnoty jmenovitých výtokových množství 
osazených armatur jsou podle charakteru zásobovaného objektu použity pro stanovení 
statisticky významného pr�toku. 

2.  Pokud je v objektu instalován vnit�ní požární vodovod, souvisí velikost faktura�ního 
vodom�ru s tím,zda je osazen na samostatné p�ípojce pro p�ívod vody ur�ené pouze 
k požárním ú�el�m nebo na spole�né p�ípojce s rozvodem pitné vody. Dále je velikost 
faktura�ního vodom�ru ur�ena po�tem svislých požárních rozvod� (�SN 73 0873  Požární 
bezpe�nost staveb. Zásobování požární vodou). 

 
STANOVENÍ  OPTIMÁLNÍ  VELIKOSTI  VODOM�RU 

(K § 32 odst. 2 písmeno a, b vyhlášky) 
 

�l. 2  
 

1. U budov, ur�ených k bydlení (rodinné domky, �inžovní a panelové domy a pod.) se 
vypo�ítá pr�tok vodom�rem takto: 
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       Vzhledem k tomu, že od roku 1985, kdy �SN 73 6655 byla schválena, došlo hlavn� 
u obytných budov k mnoha zm�nám, mj. jak v sou�asném používání výtokových armatur 
za�izovacích p�edm�t�, tak v jejich konstrukcích z hlediska úspor vody, je nutné dále 
redukovat výsledné množství. Doporu�ená velikost opravného koeficientu ko vychází 
z praktických provozních zkušeností a experimentálních ov��ení jak �eských, tak 
zahrani�ních provozovatel� ve�ejných vodovod� a výrobc� vodom�r�. Maximální pr�tok 
vodom�rem se vypo�ítá takto: 
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      U obytných budov se samostatnou dodávkou teplé vody z centrálního zdroje se 
samostatným m��ením a fakturací se opravný koeficient dále sníží na hodnotu (ko = 0,42). 

 
      Zjednodušené stanovení velikosti vodom�ru je uvedeno v následující tabulce: 
 
Velikost vodom�ru  Qn(qp )  v m3 . hod-1     1,5     2,5     3,5    6,0   10,0 
Max.po�et byt� Výpo�et podle �SN * ko 

(ko = 0,55) 
 
   10 

 
    29 

 
    56 

 
   167 

 
   464 

 
 
2. V budovách nebytového charakteru s p�evážn� rovnom�rným odb�rem vody  
      (administrativní budovy, hotely a pod.).se vypo�ítá maximální pr�tok vodom�rem takto: 
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3. V budovách nebytového charakteru, kde dochází k hromadnému a nárazovému používání 
      výtokových armatur za�izovacích p�edm�t� (hygienické za�ízení pr�myslových závod�, 
      ve�ejné koupele a pod.). se vypo�ítá maximální pr�tok vodom�rem takto: 
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4. Pro stanovení velikosti vodom�ru platí vztah Qn (qp) = ½ Qmax. 
 

 
5. Jmenovité výtoky a sou�initelé sou�asného používání pro výtokové armatury za�izovacích 

p�edm�t� podle  �l.11 �SN 73 6655 jsou: 
 

DN qi ϕi 
výtoková armatura 

[mm] [l . s-1] [ - ] 

 Výtokový ventil   1/2" 15 0,2 0,3 
 Výtokový ventil   3/4" 20 0,4 0,3 
 Výtokový ventil     1" 25 1,0 0,3 
 Bidetové soupr. a baterie 15 0,1 0,5 
 D�ezová mísící baterie, 
výlevky 15 0,2 0,3 

 Umyvadlová mísící baterie 15 0,2 0,8 
 Vanová mísící baterie 15 0,3 0,5 
 Sprchová mísící baterie 15 0,2 1,0 
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DN qi ϕi 
výtoková armatura 

[mm] [l . s-1] [ - ] 

 Nádržkový splachova� 15 0,1 0,3 
 Tlakový splachova� 15 0,6 0,1 
 Tlakový splachova� 20 1,2 0,1 
 Lé�eb. za�íz. a vý�ep. 
stolice 15 0,3 1,0 

 Fontánky na pití 15 0,1 0,3 
 
      U baterií se hodnota jmenovitého výtoku použije pro výpo�et studené i teplé užitkové 

vody. 
 
 
      Uvedená symbolika: 
 Qmax. maximální pr�tok vodom�rem   [ l . s-1 ]  nebo v [m3 . hod-1] 
 m po�et jednotlivých typ� za�izovacích p�edm�t� v uvažovaném objektu 
 n po�et za�izovacích p�edm�t� stejného typu 
 q hodnota jmenovitého výtoku za�izovacího p�edm�tu                              [l . s-1] 
 � sou�initel sou�asnosti 

ko opravný koeficient je možno p�i objektivním zd�vodn�ní upravit 
Qn          trvalý (nominální) pr�tok vodom�rem                                               [m3 . hod-1]  
(qp)      trvalý (nominální) pr�tok vodom�rem                                               [m3 . hod-1] 
 

6. Pro návrh optimální velikosti faktura�ního vodom�ru pro pr�myslové objekty je nutno 
znát pr�b�h pot�eby na daném odb�rném míst�. Zdají-li se p�edpokládané údaje o pot�eb� 
vody uvedené odb�ratelem nejisté (nebo se p�i prvních ode�tech ukáží jako chybné), 
doporu�uje se registrovat odb�ry delší dobu (1 až 2 týdny), což umož�uje ov��it, zda 
velikost a typ instalovaného vodom�ru je optimální. V níže uvedených grafech je na ose x 
pr�tok a na ose y procento spot�eby p�i daném pr�toku. Pr�b�h spot�eby lze získat 
záznamem pomocí datového záznamníku na stávajícím vodom�ru. Vlastní návrh 
optimální velikosti vodom�ru na základ� uvedeného záznamu probíhá ve dvou etapách: 
a) Ur�ení t�ídy p�esnosti a typu vodom�ru: 

            obr. 1 – Vodom�r pracuje s malou dynamikou. V�tšina objemu vody protéká p�i 
            vyšším pr�toku. Vhodný typ vodom�ru je Woltmann, t�ída p�esnosti B. 
            obr. 2 – Vodom�r pracuje s velmi vysokou dynamikou. Odb�r probíhá jak p�i nízkých, 
            tak i vysokých pr�tocích. Vhodný je vodom�r t�ídy C nebo sdružený vodom�r. 
            obr. 3 – Vodom�r pracuje p�evážn� v oblasti nízkých pr�tok�. Pro záznam spot�eby je 
            nutný vodom�r t�ídy C (jednovtokový nebo objemový). 
 

obr. 1    obr. 2    obr. 3 
       
       b)  Ur�ení velikosti vodom�ru (obr. 4): 
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            Pr�se�ík k�ivky grafu s osou x ozna�uje Qmax. vodom�ru. 
            Qn   vodom�ru je v polovin� intervalu mezi po�átkem sou�adnic a Qmax. (zaokrouhlit 
            na nejbližší vyšší hodnotu normovaných pr�tok�). 
            Qmax.  se navrhuje na stejnou nebo v�tší hodnotu skute�n� zjišt�ného nejvyššího 
            pr�toku.Jinak m�že docházet k �astému p�et�žování m��idla (obr. 5). Povolené 
            p�etížení m��idla slouží jako bezpe�nostní faktor, který pokrývá nejistoty m��ení, další 
            vývoj pot�eby a pod. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
obr. 4       obr. 5 
 
 
7.  Nejmenší velikost osazovaného faktura�ního vodom�ru je Qn = 1,5 m3 . hod-1. (Qmax = 3    

m3 . hod-1, DN 15). 
 

VODOM�RY  PRO  POŽÁRNÍ  VODOVODY 
(K § 34 vyhlášky) 

 
�l. 3 

 
      V p�ípad�, že db�ratel má dv� odd�lené p�ípojky (jednu požární, druhou pro b�žnou 
pot�ebu), dimenzuje se vodom�r na p�ípojce pro b�žnou pot�ebu zp�sobem uvedeným v �l.2. 
Vodom�r p�ípojky požární se dimenzuje na pr�tok v p�ípad� požáru. Tento pr�tok je 
dostate�n� p�esn� spo�ítán a není nutné vodom�r p�edimenzovat. Vodom�r pro požární 
rozvody pracuje s malou dynamikou. Vhodný je axiální vodom�r typu Woltmann. 
 

VODOM�RY  PRO  SMÍŠENOU  INSTALACI 
(K § 32 odst. 2 písmeno b vyhlášky) 

 
�l. 4 

 

       V p�ípad�, že odb�ratel má jednu p�ípojku, která zásobuje jeho vnit�ní rozvody jak pro 
p�ípad požáru, tak i b�žnou pot�ebu, dimenzuje se vodom�r na zajišt�ní požární bezpe�nosti 
staveb, kterou ur�uje �SN 73 0873  Požární bezpe�nost staveb. Zásobování požární vodou. 

       Požadavek na dodávku pot�ebného množství požární vody dle �SN 73 0873 pro obytné 
budovy spl�ují s dostate�nou rezervou b�žn� osazované domovní vodom�ry. Pro objekty 
s jedním svislým požárním rozvodem je dosta�ující vodom�r Qn = 2,5 m3 . hod-1 (možnost 
p�etížení na Qmax. = 5 m3 . hod-1.) a pro objekty s více svislými požárními rozvody je 
dosta�ující vodom�r Qn = 3,5 m3 . hod-1 (Qmax. = 7 m3 . hod-1.), p�ípadn� vodom�r Qn = 5 m3 . 
hod-1 (Qmax. = 10 m3 . hod-1). P�edpokládá se, že p�i odb�ru vody pro požární ú�ely se 

Q QQn 
n 

Qmax Q Q
Qn Qmax 

Oblast 
p�etížení 
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neodebírá pitná voda pro zásobování objektu. Za výpo�tové množství se považuje v�tší 
z obou pr�tok�. 

 

VÝPO�ET  PROFILU  VODOVODNÍ  P�ÍPOJKY 
(K § 32 odst. 3 vyhlášky) 

 
�l. 5 

 
       P�i výpo�tu profilu vodovodní p�ípojky se vychází z  Qmax. vypo�teného podle 
p�edchozích ustanovení, a ztrát daných  rychlostí pr�toku vody v p�ípojce. 

 

PROGRAMOVÉ  VYBAVENÍ 

(K § 32 odst. 2 a 3 vyhlášky) 

 

�l. 6 
 
        P�i výpo�tu optimální velikosti vodom�ru nebo profilu p�ípojky pomocí programového 
vybavení se postupuje  podle  nápov�dy  v programu. Programové vybavení je k dispozici na 
internetových stránkách Ministerstva zem�d�lství. 

 
USTANOVENÍ ZÁV�RE�NÉ 

 
�l. 7 

 
       Vodoprávní ú�ady mohou podle tohoto metodického pokynu posuzovat návrhy optimální 
velikosti vodom�ru nebo profilu p�ípojky s vazbou na stanovení pevné složky dvousložkové 
formy vodného a sto�ného ode dne zve�ejn�ní tohoto metodického pokynu ve V�stníku 
ministerstva zem�d�lství nebo na .jeho internetových stránkách 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Nám�stek ministra zem�d�lství 
 V Praze dne  2. 5. 2002                                                            Ing. Karel   T u r e � e k 
 
 


