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Abstrakt  

V předložené disertační práci je řešena možnost dezinfekce vody chlorem připravovaným 

v místě použití. Předmětem práce je ověření metody přípravy dezinfekčního činidla na bázi 

chloru. Vybraná činidla jsou provozně jednoduchá na obsluhu a nabízejí alternativní možnost 

dezinfekce pitné vody.  

Byly ověřeny dvě metody přípravy, které nepoužívají plynný chlor a jsou provozně 

jednoduché na obsluhu. První ověřovanou technologií je příprava oxidu chloričitého pomocí 

technologie TwinOxide. Během laboratorních experimentů bylo zjištěno, že připravený 

zásobní roztok desinfekčního činidla je nutno ponechat čtyři hodiny v reakci, aby poskytoval 

stále koncentrace oxidu chloričitého. Činidlo je vhodné pro jednorázové desinfekce nebo 

menší zdroje s ohledem na kvalitu vody. Dále je vhodné do lokalit, kde použití plynného 

chloru z bezpečnostních důvodů není vhodné. Uvedeným činidlem lze vzorky vody 

hygienicky zabezpečit a sledované ukazatele vyhovují vyhlášce MZd. č. 252/2004 Sb. 

Druhým způsobem bylo ověření dezinfekční účinnosti směsnými oxidanty, vyrobenými 

elektrolýzou chloridu sodného pomocí kapesní dezinfekční tužky Miox. Laboratorním 

ověřením bylo zjištěno, že zařízení je použitelné pro dezinfekci malých objemů vod a je nutno 

brát ohled na vstupní kvalitu vody. Sledované ukazatele vyhovovaly vyhlášce  

MZd. č. 252/2004 Sb. 

V další fázi výzkumu, byly oba uváděné způsoby přípravy dezinfekčního činidla ověřeny 

na vzorcích důlních vod s rozdílnou kvalitou vody. Z výsledků vyplývá, že lze důlní vodu 

využít jako alternativní zdroj pro úpravu na vodu pitnou v krizových suchých obdobích. 

Nutné je sledovat její složení, neboť její kvalita je v prostoru i čase značně proměnlivá.  
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Abstract  

This dissertation focuses on solving possibility of water disinfection with chlorin prepared 

on-site. The object is verification of method of chlorine-based disinfectant preparation. 

Selected agents are operationally simple to use and offer an alternative option for disinfection 

of drinking water. 

Two preparation methods that do not use chlorine gas and are operationally simple to use 

were verified. The first verified technology is the preparation of chlorine dioxide using 

TwinOxide technology. During laboratory experiments, it was found that the prepared stock 

solution of the disinfectant is necessary to leave in reaction for four hours to provide a 

constant concentration of chlorine dioxide. The agent is suitable for disposable disinfection or 

less sources with respect to water quality. It is also appropriate to localities where using of 

chlorine gas is not suitable for safety reasons. Water samples could be hygienically secured by 

mentioned agent and monitored indicators meet the Ministry of Health Decree. No. 252/2004 

Coll. 

The second method of disinfectant production was verifying the effectiveness of mixed 

oxidants produced by the electrolysis of sodium chloride, using a handheld disinfecting pen 

Miox. It was found by laboratory verification that the device can be used for disinfecting 

small quantities of water and it is necessary to take into account the input water quality.The 

monitored indicators meet the Ministry of Health Decree. No. 252/2004 Coll.  

In the next phase of the research, both presented methods of preparation disinfectant were 

tested on samples of mine water with different water quality. The results showed that mining 

water can be used as an alternative water source for drinking water treatment in critical dry 

periods. It is necessary to monitor its composition, because its quality is in space and time 

very variable. 

Key words 

Disinfection, TwinOxide, Miox, mixed oxidants produced, chlorine, chlorine dioxide, 

drinking water. 
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Motivace  

 

Dezinfekce pitné vody je stále důležitou součástí úpravy vody. Nejběžnějšími 

dezinfekčními prostředky jsou látky na bázi chloru. Dezinfekce vody plynným chlorem je 

vzhledem k jeho toxicitě podmíněna dodržováním poměrně přísných bezpečnostních předpisů 

pro dopravu, skladování a provoz dávkovacího zařízení. Zároveň je nutné manipulovat 

s tlakovými láhvemi a sudy s kapalným chlorem. Z těchto důvodů dochází k hledání 

jednodušších způsobů aplikace dezinfekčních činidel u menších zdrojů, kde je použití chloru 

neekonomické a bezpečnostně rizikové. Předmětem práce je ověření metody přípravy 

dezinfekčních činidel na bázi chloru v místě použití, které nepoužívají plynný chlor a jsou 

provozně jednoduché na obsluhu a nabízejí alternativní možnost k dezinfekci pitné vody.  



OBSAH 

1. ÚVOD ........................................................................................................................... 1 

 

2. CÍL A ZAMĚŘENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ............................................................ 2 

 

3. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ VODY .................................................................. 3 

3.1 Jednotlivé způsoby dezinfekce.............................................................................. 4 

3.2 Vývoj dezinfekce v oblasti pitných vod ................................................................ 5 

3.3 Legislativa v oblasti hygienického zabezpečení ................................................... 6 

 

4. ZPŮSOBY DEZINFEKCE PITNÉ VODY............................................................... 9 

4.1. Metody fyzikálně – chemické ............................................................................... 9 

4.1.1 Termická dezinfekce ..................................................................................... 9 

4.1.2 Ultrafialové záření....................................................................................... 10 

4.1.3 Oligodynamické působení iontů těžkých kovů ........................................... 11 

4.1.4 Ostatní ......................................................................................................... 12 

4.2 Chemické metody................................................................................................ 13 

4.2.1 Chlor a jeho sloučeniny............................................................................... 14 

4.2.2 Dezinfekce ozonem ..................................................................................... 29 

4.2.3 Další oxidační činidla (peroxid vodíku, manganistan draselný, jód) .......... 31 

4.3 Srovnání výhod a nevýhod jednotlivých dezinfekčních činidel.......................... 32 

 

5 VEDLEJŠÍ PRODUKTY DEZINFEKCE .............................................................. 33 

5.1 Vedlejší produkty chlorace.................................................................................. 34 

5.2 Vedlejší produkty chloraminace.......................................................................... 35 

5.3 Vedlejší produkty při použití oxidu chloričitého ................................................ 36 

5.4 Vedlejší produkty ozonizace ............................................................................... 36 

 

6 POŽADAVKY NA JAKOST PITNÉ VODY ......................................................... 37 

6.1 Mikrobiologický rozbor vod ............................................................................... 37 

6.2 Mikrobiologické rozbory – Organotrofní bakterie.............................................. 40 

6.2.1 Bakterie psychrofilní ................................................................................... 41 

6.2.2 Organismy kultivovatelné ........................................................................... 41 



6.2.3 Indikátory fekálního znečištění ................................................................... 42 

6.3 Biologické ukazatele ........................................................................................... 43 

 

7 OVĚŘOVANÉ METODY PŘÍPRAVY DEZINFEKČNÍCH ČINIDEL NA BÁZI 

CHLORU ........................................................................................................................... 44 

7.1 Dezinfekce pitné vody oxidem chloričitým - technologie TwinOxide ............... 44 

7.2 Dezinfekce pitné vody elektrolýzou chloridu sodného – technologie MIOX..... 46 

7.2.1        Zkušenosti s technologií MIOX .................................................................. 48 

 

8 LABORATORNÍ EXPERIMENTY........................................................................ 49 

8.1 Použité metody.................................................................................................... 49 

8.2 Popis a vstupní analýza vzorků ........................................................................... 50 

8.2.1 Vstupní údaje vzorků vody z ÚV Podhradí pro laboratorní experimenty... 50 

8.2.2 Vzorky vody – důlní voda po těžbě rud ...................................................... 52 

   8.3    Ověření  technologie TwinOxide pro přípravu dezinfekčního činidla…………..53 
8.3.1 Příprava oxidu chloričitého technologií Twinoxide.................................... 53 

8.3.2 Stanovení koncentrace ClO2 v připraveném zásobním roztoku.................. 53 

8.3.3 Sledovaní stability zásobního roztoku v závislosti na stáří roztoku............ 54 

   8.4       Porovnání stability ClO2 připravovaného chlor – chloritanovým procesem a     

               technologií Twinoxide.......................................................................................... 56 

  8.5       Volba vhodné dávky dezinfekčního činidla k hygienickému zabezpečení vody -   

               bakteriální nezávadnost při použití technologie TwinOxide................................ 59 

8.5.1 Metodika odběrů a stanovení ...................................................................... 59 

8.5.2 Naměřené výsledky – dávky v rozsahu 0,1 – 0,2 mg.l-1 ClO2    

                připravovaného technologií TwinOxide...................................................... 60 

8.5.3 Naměřené výsledky – dávka v rozsahu 0,2 - 0,3 mg.l-1 ClO2 připraveného      

                technologií TwinOxide................................................................................ 65 

8.5.4 Naměřené výsledky – dávka v rozsahu 0,3 - 0,4 mg.l-1 ClO2 připraveného    

                technologií TwinOxide................................................................................ 66 

8.5.5 Ověření optimální dávky dezinfekčního činidla ClO2 připravovaného    

                technologií TwinOxide................................................................................ 67 

8.6 Dílčí závěr k použité technologii TwinOxide ..................................................... 70 

8.7 Ověření technologie MIOX Purifier ................................................................... 71 

8.7.1 Příprava dezinfekčního roztoku metodou Miox.......................................... 72 



8.7.2 Stanovení koncentrace chloru v zásobním roztoku..................................... 73 

8.7.3 Hygienické zabezpečení elektrolýzou směsnými oxidanty – MIOX .......... 74 

8.7.4 Hygienické zabezpečení pomocí dezinfekční tužky MIOX – vzorek  vody      

                z ÚV Podhradí ............................................................................................. 76 

8.7.5 Vliv teploty vody na probíhající reakce s dezinfekčním činidlem Miox ve    

                 vodě ............................................................................................................ 77 

8.8           Volba vhodné dávky dezinfekčního činidla k hygienickému zabezpečení vody –   

                 bakteriální nezávadnost při použití technologie Miox ....................................... 80 

8.8.1 Naměřené výsledky s dezinfekčním činidlem  metodoa  Miox .................. 81 

8.9 Dílčí závěr k dezinfekčnímu činidlu vyráběnému metodou dezinfekční  

                 tužky Miox ......................................................................................................... 87 

8.10 Využití dezinfekčních činidel připravovaných v místě použití pro dezinfekci    

                 důlních vod......................................................................................................... 89 

8.10.1 Hygienické zabezpečení důlní vody z lokality Teplice - Vrchoslav ........... 89 

8.10.2 Hygienické zabezpečení důlní vody z lokality Kraslice – Rotava Komín .. 91 

8.10.3 Dílčí závěr k dezinfekci důlních vod........................................................... 93 

8.11 Zkušební poloprovoz technologie TwinOxide na vodojemu Čerťák.................. 94 

8.11.1 Lokalita........................................................................................................ 94 

8.11.2 Zavádění  technologie TwinOxide na vodojemu Čerťák ............................ 95 

8.11.3 Získané výsledky......................................................................................... 96 

8.12 Dílčí závěr k zkušebnímu provozu na vodojemu Čerťák.................................... 98 

 

9 ZÁVĚR....................................................................................................................... 99 

 

10    POUŽITÁ LITERATURA ..................................................................................... 101 

 

11    PŘÍLOHY ................................................................................................................ 107 

 

 

 

 
 



Seznam obrázků 

 
Obrázek č. 1:  Chlorační křivka v nepřítomnosti amoniaku 

Obrázek č. 2:  Chlorační křivka v přítomnosti amoniaku 

Obrázek č. 3:  Výskyt kyseliny chlorné a chlornanového anionu ve vodě v závislosti  

                          na pH. 

Obrázek č. 4:  Výskyt kyseliny chlorné a chlorovaného anionu v závislosti na pH vody 

Obrázek č. 5:  S rostoucím pH vody obsah Cl ve formě kyseliny chlorné značně klesá 

Obrázek č. 6:  Trubkový ozonátor 

Obrázek č. 7:   Escherichia coli  

Obrázek č. 8:  Clostridium perfringens 

Obrázek č. 9: Technologie výroby směsných oxidantů 

Obrázek č. 10: Dezinfekční tužka MIOX Purifier 

 

Seznam grafů 
 
Graf č. 1:  Závislost stálosti zásobního roztoku TwinOxide na stáří roztoku 

Graf č. 2:  Výrobní jednotka ClO2 – voda po filtraci ÚV Podhradí 

Graf č. 3:  Oxid chloričitý připravovaný pomocí technologie Twinoxide – voda  

po filtraci ÚV Podhradí 

Graf č. 4:   MIOX - Koncentrace chloru v destilované vodě v závislosti na čase 

Graf č. 5:         MIOX – závislost koncentrace chloru ve vzorku vody z ÚV Podhradí 

                        na čase 

 

 



Seznam tabulek 
 

Tabulka č. 1.  Příklad vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů z vyhlášky 

Ministerstva  zdravotnictví  č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 187/2005 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu  

Tabulka č. 2:  Srovnání výhod a nevýhod dostupných dezinfekčních činidel 

Tabulka č.3:  Mikrobiologické limity pro pitnou vodu stanovené vyhláškou  

č. 252/2004 Sb. 

Tabulka č. 4:  Hodnocení jakosti surové vody z ÚV Podhradí 

Tabulka č. 5:  Stanovení koncentrace ClO2 v zásobním roztoku 

Tabulka č. 6:  Naměřené hodnoty koncentrací při dávkování oxidu chloričitého z výrobní 

jednotky 

Tabulka č. 7:  Naměřené hodnoty koncentrací při dávkování oxidu chloričitého  

 připraveného technologií TwinOxide  

Tabulka č. 8:  Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedených dávkách   

   ClO2 připravovaného pomocí technologie TwinOxide  

Tabulka č. 9:  Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedené dávce  

  ClO2 

Tabulka č.10: Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedené dávce  

  v rozsahu 0,3-0,4 mg.l-1 ClO2 ve vzorcích vody 

Tabulka č. 11: Vzorek č.1 - dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku, datum odběru  

                         březen 2012 

Tabulka č. 12:  Vzorek č.2 - dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku, datum odběru  

    červen 2012 

Tabulka č. 13: Koncentrace v chloru v roztoku v závislosti na počtu protřepání 

Tabulka č. 14:  Naměřené koncentrace aktivního chloru v destilované  vodě 

Tabulka č. 15: MIOX – naměřené koncentrace chloru 

Tabulka č.16:  Dávka 0,5 ml dezinfekčního činidla Miox do 500ml vzorku vody  

Tabulka č.17: Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do 1000ml vzorku vody 

Tabulka č.18: Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při dávce 1 ml  

                       dezinfekčního činidla Miox na zvolené objemy vzorků vody 



 

Tabulka č.19: Dávkování dezinfekčních činidel do vzorků důlní vody z lokality Teplice –  

                       Vrchoslav 

Tabulka č.20: Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do uvedených objemů vzorků vody 

Tabulka č.21: Dávkování dezinfekčních činidel do vzorků důlní vody z lokality Rotava –  

                        Komín 

Tabulka č. 22: Postupné dávkování roztoku ClO2 vyráběného technologií TwinOxide 

Tabulka č.23: Mikrobiologické ukazatele při dávkování ClO2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam symbolů, zkratek a značek 
 
 

Ag+  stříbrný iont 

AgCl  chlorid stříbrný 

AOX  halogenové organické sloučeniny 

BSK5  biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 

c (Cl2)  koncentrace chloru 

Ca(OH)2  hydroxid vápenatý 

Cl2  chlor 

ClO2  oxid chloričitý 

Cu2+  měďnatý iont 

ČSN  československá (česká) státní norma 

DBP = VPD disinfection by-products = vedlejší produkty dezinfekce 

DH  doporučená hodnota 

ES  evropská směrnice 

H3O
+  oxoniový oin 

CHSKMn  chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným 

MIOX  mixed oxidants = směsné oxidanty 

MH  mezní hodnota 

MZd ČR  ministerstvo zdravotnictví České republiky 

MZe ČR  ministerstvo zemědělství České republiky 

NaClO  chlornan sodný 

NH4
+  amonný iont 

NMH  nejvyšší mezní hodnota 

NO3
-  dusičnany 

O3  ozon 

PE  polyethylen 

PE – HD  vysokohustotní polyethylen 

TDT  čas potřebný k usmrcení daného množství organismů 

THM  trihalogenmethan 

TOC  celkový uhlík 

UV-záření ultrafialové záření   

ÚV  úpravna vody 

VIS  viditelné záření



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Tímto bych chtěla poděkovat prof. Dr. Ing. Miroslavu Kynclovi za cenné rady při zpracování 

disertační práce, zajištění potřebných materiálu, poznatky při výzkumu a tvorbě této práce. 

Dále děkuji Ing. Silvii Heviánkové, PhD., a Ing. Ivě Bestové, PhD.,  za ochotu a rady  

při řešení problému spojených s výzkumem. Velké díky patří laborantkám IEI 546 Jarmile 

Bilské a Ing. Martině Nováčkové za asistenci při přípravě laboratorních analýz. V neposlední 

řadě patří díky mým rodičům za podporu v době studia. 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 1 - 

1. ÚVOD 
Dezinfekce pitné vody se ve většině lokalit provádí pomocí chloru, případně oxidem 

chloričitým. V některých případech se pak používá dezinfekce ozonem nebo UV zářením. 

Zřejmě nejběžnější je aplikace plynného chloru přímo do upravené vody, resp. aplikace 

tzv. chlorové vody, vyrobené smícháním plynného chloru s úměrně malým množstvím 

vody. Chlorace plynným chlorem je vzhledem k toxicitě chloru podmíněna dodržováním 

poměrně přísných bezpečnostních předpisů pro dopravu, skladování a provoz dávkovacího 

zařízení. Zároveň je nutné manipulovat s tlakovými lahvemi a sudy s kapalným chlorem. 

Současný vývoj směřuje ke snižování dávek dezinfekčních činidel a případné použití 

chloru vede k nižší účinnosti a výskytu mikroorganismů v pitné vodě. V nedávné minulosti 

se jako alternativní řešení při dezinfekci pitné vody začalo používat jako účinné 

dezinfekční činidlo, oxid chloričitý.  

Aplikace každé z uvedených technologií resp. chemických látek má z provozního 

hlediska své výhody a nevýhody. Jak již bylo zmíněno chlorace plynným chlorem 

je vzhledem k toxicitě chloru podmíněna dodržováním poměrně přísných bezpečnostních 

předpisů pro skladování a provoz dávkovacích zařízení. Dále chlor v podobě plynného 

chloru může v upravené vodě reagovat s některými organickými látkami za vzniku 

vedlejších produktů dezinfekce, které jsou považovány za potenciální karcinogeny 

(trihalogenmethany, halooctové kyseliny a další).  

V průběhu doby se také ukázalo, že oxid chloričitý se v pitné vodě rozkládá za vzniku 

chloritanů. Nejnovější výzkumy však ukázaly škodlivost vyšších koncentrací chloritanů  

ve vodě. Z tohoto důvodu bylo přijato opatření v podobě přísnějšího hygienického limitu  

na obsah chloritanů ve vodě, což obecně vede k snižování dávky tohoto činidla, v jehož 

důsledků dochází k snížení dezinfekční účinnosti.  

V současnosti se nabízí další možnost, alternativa. Je to použití oxidu chloričitého 

vyráběného technologií známou pod obchodním názvem TwinOxide. Výrobce uvádí,  

že při výrobě oxidu chloričitého touto technologií nevzniká volný chlor a netvoří halogen 

deriváty organických látek. S připraveným zásobním roztokem lze snadno manipulovat, 

skladovat ho, a je stálý po dobu 72 hodin. 
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Jako další alternativa pro hygienické zabezpečení se ukazuje možnost využití chloru 

resp. jeho oxidů vzniklých elektrolýzou chloridu sodného. K této problematice je 

v dostupné literatuře a praxi velmi málo poznatků, a proto je potřeba zjistit bližší 

podrobnosti k dané problematice, zejména v účinnosti způsobu dezinfekce, v tvorbě 

vedlejších produktů, případně haloformů. Případné využití elektrolýzy chloridu sodného 

při dezinfekci pitné vody by výrazně zvýšilo také bezpečnost práce a snížilo by  

se nebezpečí úniku chloru do prostředí, neboť by se vyloučila doprava a manipulace 

s plynným chlorem. 

2. CÍL A ZAMĚŘENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Disertační práce se zabývá možnostmi dezinfekce vody pomocí dezinfekčních činidel 

připravovaných v místě použití. Byly ověřeny dvě metody přípravy, které nepoužívají 

plynný chlor a jsou provozně jednoduché na obsluhu. 

První ověřována technologie, je příprava oxidu chloričitého pomocí technologie 

TwinOxide.  Druhou metodou je technologie Miox, která pracuje na principu elektrolýzy 

chloridu sodného, při které vzniká roztok směsného oxidačního činidla. Současný výzkum 

má málo odpovědí na danou problematiku týkající se přípravy tohoto chloračního činidla. 

Při ověřování dezinfekční účinnosti činidla jsem se zaměřila na: 

• vliv teploty vody na probíhající reakce s chloračním činidlem ve vodě 

• vliv chloračního činidla na hodnotu pH 

• stanovení mikrobiologických rozborů, tedy sledování ukazatelů mikrobiologických, 

biologických a chemických, dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví  

č.252/2004 Sb.  ve znění pozdějších předpisů 

• tvorba chloritanů jako vedlejšího produktu rozkladu chloračního činidla 

• ekonomika provozu 

Výsledky s dezinfekčním činidlem, které je vyráběno elektrolýzou chloridu sodného, 

byly porovnávány se současnými dezinfekčními činidly, chlorem a oxidem chloričitým 

využívaných v současné praxi. Výsledky budou využívány pro podklad technologického 

návodu dezinfekce vody chlorem bez použití plynného chloru.  
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3. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ VODY 
 

Zdravotním zabezpečením se rozumí zabezpečení hygienické nezávadnosti vody, 

které je prováděno zpravidla dezinfekcí. Dezinfekce vody je proces zneškodňování 

choroboplodných zárodků, kdy dochází k oxidaci anorganických a organických látek 

přítomných ve vodě. Hygienické zabezpečení se provádí přímo na úpravně vody  

a při dlouhé době zdržení vody ve vodovodní sítí, může docházet k dezinfekci i během její 

dopravy ke spotřebiteli. Účelem dezinfekce je dodatečná ochrana proti přenášení 

infekčních nemocí pitnou vodou. Její zabezpečení je nutno provádět takovými způsoby, 

které zaručí její trvalou bakteriologickou nezávadnost [2].  

Dezinfekce se provádí v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu 

minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). 

Dezinfekcí lze také nazvat ničení vegetativních a i dormantních mikroorganismů pomocí 

chemických a fyzikálních metod. Při úpravě pitné vody a  při jejím hygienickém 

zabezpečení neexistuje ideální způsob dezinfekce, který by vyhovoval všem 

technologickým, zdravotním a provozním podmínkám.  

Při výběru metody hygienického zabezpečení vody je třeba posuzovat hlavně [4]: 

• kvalitu, složení a množství vody před hygienickým zabezpečením 

• charakter distribuční sítě a druh zdroje  

• tvorbu vedlejších produktů hygienického zabezpečení 

• investiční a provozní náklady 

• bezpečnost a spolehlivost provozu 

Účinnost dezinfekce závisí na celé řadě faktorů [5]: 

• povaze dezinfekčních činidel a jejich koncentraci 

• teplotě 

• charakteru a koncentraci bakteriologického znečištění přítomného ve vodě 

• na počtu organismů, bakterií a virů a jejich odolnosti vůči dezinfekčním 

prostředkům  
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3.1   Jednotlivé způsoby dezinfekce 

Nárazová dezinfekce – nebo-li jednorázová dezinfekce vody, se využívá v případě, 

že voda dlouhodobě vykazuje vyhovující jakost z mikrobiálního hlediska, nebo není 

technologicky možné provádět trvalou kontinuální dezinfekce. Způsob je také vhodný 

při občasném použití zdroje (tábory, chaty). Nárazová dezinfekce se také provádí u studní, 

potrubí, cisteren, vodojemů. Nejobvyklejšími prostředky pro nárazovou dezinfekci jsou 

SAGEN (oligodynamické účinky), SAVO, chlornan sodný, chloramin. 

Kontinuální dezinfekce – aplikuje se u vodojemů a vodovodů, které trvale vykazují 

nevyhovující jakost z mikrobiálního hlediska a dále u všech zdrojů hromadného zásobení 

pitnou vodou. Dezinfekce se provádí chlornanen sodným, chlorem, chloraminací, 

chlordioxidem, UV zářením a ozonizací [1]. 

Pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplatňovat  

tzv. multibariérový přístup, což znamená vytvoření systému tolika opatření v průběhu 

dopravy vody od zdroje ke spotřebiteli, kolik existuje rizikových míst vstupů infekčních 

zárodků do vody. 

První bariérou je důsledná ochrana zdroje surové vody (funkční ochranné pásmo). 

Druhou bariérou je zvolení technologie úpravy vody, která odpovídá kvalitě surové 

vody. Např. jedná–li se o povrchovou vodu nebo o podzemní vodu pod vlivem povrchové 

vody, je nezbytná filtrace, která spolu s koagulací bývá nejefektivnějším dezinfekčním 

prvkem v průběhu úpravy, protože zachytí nejen většinu bakterií a virů, ale i prvoky  

a jejich odolná stádia, na které nemá používaná chemická dezinfekce téměř žádný vliv. 

Pokud voda po úpravě vyžaduje další stupeň dezinfekce, je nutné vybrat a provozovat 

takový způsob, který bude dostatečně účinný vzhledem ke kvalitě vody.  

Třetí bariérou je ochrana vody před sekundární kontaminací během distribuce 

ke spotřebiteli. Proces spočívá v udržování stálého přetlaku vody ve vodovodním řádu 

(aby nemohlo dojít k nasátí kontaminované vody z podloží při podtlaku), udržování 

integrity vodovodních řádů a ochrana vody při akumulaci na vodojemech. 

Čtvrtou bariérou je vnitřní vodovod u spotřebitele, který by měl být dimenzován tak, 

aby zde nedocházelo ke zbytečné stagnaci vody. Měl by být proveden z hygienicky 

nezávadných materiálů nepodporujících množení bakterií a hlavně zde nesmí dojít 
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k žádnému propojení s rozvodem jiné, nepitné vody (alternativní rozvod z domovní studny, 

paralelní rozvod užitkové nebo technologické vody v některých podnicích). 

Při zvolení funkčního multibariérového systému ochrany, není v mnoha případech 

nutné distribuovat vodu se zbytkovou chemickou dezinfekcí. Což vede jednak k příznivým 

organoleptickým vlastnostem pitné vody, jednak k minimalizaci vzniku nežádoucích 

vedlejších produktů dezinfekce [1]. Mnoho vodárenských společností v Nizozemí, 

Německu, Švýcarsku, Rakousku i jinde uplatňují tento multibariérový systém ochrany,  

kdy vyrábí a distribuují vysoce kvalitní pitnou vodu po stránce mikrobiologické, chemické 

i organoleptické, i bez použití chemické dezinfekce. Distribuce vody bez chloru se netýká 

pouze vodáren využívajících podzemní vodu, ale i vodu povrchovou. Dále se to netýká 

menších spotřebišť, ale i statisícových nebo milionových aglomerací jako je Amsterdam, 

Berlín, Mnichov či Vídeň. První takové případy jsou již evidovány i v ČR, byť se doposud 

jedná o menší spotřebiště [6]. 

3.2 Vývoj dezinfekce v oblasti pitných vod 

Za jeden z prvních pokusů o hygienické zabezpečení vody je možno považovat její 

uchovávání ve stříbrných nádobách, kdy si lidé všimli, že se voda v těchto nádobách 

nekazí. Tento jev si však lidé tehdejší úrovně lidského poznání nedokázali vysvětlit. 

 První známé použití chloru k dezinfekci pitné vody se datuje v roce 1854, kdy John 

Snow dezinfikoval pumpu a studnu v londýnské ulici Broad Street po epidemii cholery. 

První známá jednorázová dezinfekce potrubí pitné vody chlorovým roztokem byla roku 

1897 v Maidstone po epidemii tyfu. Prvním místem ve světě, kde v roce 1902 přistoupili 

ke kontinuální dezinfekci pitné vody (chlorováním), bylo belgické přímořské město 

Middlekerke. Voda se dezinfikovala převážně jen nárazově při propuknutí epidemii tyfu.  

V Evropě nastal rozmach dezinfekce až po prvním zprovoznění uvedené technologie  

v USA v roce 1908 a jejímu úspěšnému použití americkými vojáky. V Čechách došlo 

k rutinnímu použití dezinfekce na úpravně vody v Mostě již na počátku první světové 

války, když zde jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku zavedli ozonizaci vody.  
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Jak uvádí [6], bylo první řádné chlorování pitné vody v našich zemích zavedeno 

v roce 1924  v Praze. Během prvního roku neprobíhalo dávkování chloru kontinuálně,  

ale jen v období zhoršené kvality surové vody.  

V roce 1928 chlorovalo vodu jen pět z 1680 vodovodů v Čechách, na Moravě  

a ve Slezsku. Přes 90% pitné vody bylo vyráběno ze zdrojů podzemních a čtyři z pěti 

zmíněných vodovodů využívaly jako zdroj vodu povrchovou. Voda se tehdy chlorovala 

chlorovým vápnem, chlornanem sodným nebo směsí chloridu a chlornanu vápenatého.  

K téměř plošné dezinfekci pitné vody se u nás přistoupilo až od 50. let a to z důvodu 

toho, že se zvyšoval podíl povrchových zdrojů vody, zároveň se zhoršovala jejich kvalita,  

ale především byly zavedeny první mikrobiologické požadavky na jakost pitné vody. 

Prvním závazným předpisem, který definoval požadavky na jakost pitné vody byla  

ČSN 56 7900 Pitná voda, kterou byl stanoven maximální obsah zbytkového chloru 

u spotřebitele na 0,2 mg.l-1 [6]. 

3.3 Legislativa v oblasti hygienického zabezpečení 

Oblast výroby a zásobování pitnou vodou je v ČR kompetenčně rozdělena mezi tři 

ministerstva. 

Ministerstvo životního prostředí, v jehož kompetenci je ochrana vodních zdrojů, 

všechny zdroje pitné vody produkující více než 10 000 m3 za rok musí mít ochranná 

pásma, aby se chránila jejich vydatnost, kvalita a bezpečnost. 

V kompetenci ministerstva zemědělství je využití vodních zdrojů, výroba pitné vody 

a její doprava ke spotřebiteli a v kompetenci ministerstva zdravotnictví je zajištění jakosti 

pitné vody u spotřebitele [1]. 

Kvalita pitné vody v České republice se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví 

č.258/2000 Sb. v platném znění a vyhláškami. V předpisech (98/83/ES) jsou zahrnuty 

požadavky evropských směrnic pro pitnou vodu. 

Požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody jsou dále stanoveny 

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č.252/2004 Sb., se změnami 

187/2005 Sb. a 293/2006 Sb., kterou se stanoví ,,hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“.  
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Požadavky na jakost zdroje, výrobu a distribuci pitné vody včetně kontroly jsou 

stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění „ o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, především pak vyhláškou Ministerstva zemědělství  

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.“  

Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, fyzikálním 

a radiologickým požadavkům. V ČR jsou požadavky shrnuty ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č.187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

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

Hodnoty ukazatelů jsou stanoveny jako nejvyšší mezní hodnoty (NMH), kde patří všechny 

látky vysloveně toxické povahy nebo indikující fekální znečištění, mezní hodnoty (MH), 

kde patří např. koliformní bakterie, amonné ionty, barva, TOC, volný aktivní chlor, ozon, 

pach, pH, železo a další. Mezi ukazatele s doporučenou hodnotou (DH) patří vápník, 

hořčík a jejich suma [7]. 

 

Tabulka č. 1: Příklad vybraných fyzikálních a chemických ukazatelů z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

 č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu [7]. 

Ukazatel Limit Typ limitu 

Amonné ionty 0,50 mg.l-1 MH 

Barva 20 mg.l-1 Pt MH 

Bromičnany (BrO3
-) 0,01 mg.l-1 NMH 

Volný aktivní chlor *) 0,3 mg.l-1 MH 

Chloritany (ClO2
-) 0,2 mg.l-1 MH 

Měď **) 1,0 mg.l-1 NMH 

Ozon 0,05 mg.l-1 MH 

pH 6,5 – 9,5 MH 

Stříbro ***) 0,05 mg.l-1 NMH 

THM ****) 100 g.l-1 NMH 

Trichlormethan 30 g.l-1 MH 

 
*)  Ukazatel volný aktivní chlor se stanovuje pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor. Použije-li 

se  pro dezinfekci chloraminace, stanovuje se celkový aktivní chlor, pro který platí mezní hodnota 0,4 mg.l-1. 
**)  Při koncentraci mědi nad 0,1 mg.l-1 může již docházet ke změnám organoleptických vlastností vody.  
***)   Stanovení stříbra se týká vod dezinfikovaných solemi stříbra.  
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****) Limitní hodnota pro THM se vztahuje na součet koncentrací trichlormethanu, tribrommethanu, 

dibromchlormethanu a bromdichlormethanu [28]. 

 

Normy pro limity koncentrace chlóru v pitné vodě ve světě 

Směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, ze které  

v současnosti legislativa pitné vody v zemích EU vychází, žádný požadavek na obsah 

chloru neobsahuje (ani nejvyšší, ani nejnižší hodnotu) a jednotlivé země řeší tuto otázku 

individuálně. 
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4. ZPŮSOBY DEZINFEKCE PITNÉ VODY  

Způsoby dezinfekce pitné vody lze rozdělit následovně: 

Metody fyzikálně – chemické 

• Termická dezinfekce 

• Ultrafialové záření 

• Oligodynamické působení iontů těžkých kovů 

• Ostatní metody 

Metody chemické 

• Chlor a jeho sloučeniny 

• Ozon 

• Další oxidační činidla 

4.1. Metody fyzikálně – chemické 

Metody fyzikálně chemické nejsou v praxi tak často využívány jako metody 

chemické, snad jen s výjimkou UV záření, které se využívá pro menší kapacitní výkony 

nebo doúpravu v domácnostech. Při fyzikálně chemických způsobech hygienického 

zabezpečení není voda zabezpečena proti další možné mikrobiologické kontaminaci  

ve vodovodním potrubí. 

4.1.1 Termická dezinfekce 

Termická dezinfekce je jedna z nejstarších metod hygienického zabezpečení pitné 

vody. Používána metoda má však řadu nevýhod. Za největší nevýhodu je považována 

vysoká spotřeba energie (vodu je nutné ohřát na 80°C a tuto teplotu udržovat po dobu 

nejméně 20 minut; podmínky odpovídající sterilizaci). Při tepelném ošetření vody dochází 

k narušení vápenato-uhličitanové rovnováhy, což může vést až k vyloučení sraženiny 

uhličitanu vápenatého. Čas potřebný k usmrcení daného množství organismů při specifické 

teplotě se nazývá "thermal death time" (TDT).  
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Zabezpečení termickou dezinfekcí nebo-li tepelnou úpravou je dnes nepřijatelné  

a nelze ji použít pro vodárenské účely. Pokud se používá, tak pouze jako provizorium [3]. 

4.1.2 Ultrafialové záření 

 

Ultrafialové záření (UV) je přirozenou složkou elektromagnetického spektra,  

kterou využívají UV jednotky pro fyzikální dezinfekci vody. UV záření způsobuje 

inaktivaci mikroorganismů, aniž by docházelo k tvorbě vedlejších produktů. Využívá se při 

dezinfekci pitné vody, u procesních vod, odpadních vod a v dalších speciálních aplikacích. 

UV se nachází mezi rentgenovým zářením a viditelnou části spektra (vlnová délka  

200 - 400 nm). Můžeme jej klasifikovat na Vacuum UV (100 až 200 nm), UV-C  

(200 až 280 nm), UV-B (280 až 315 nm), UV-A (315 až 400nm). 

Ultrafialové záření likvidačně působí na bakterie, viry, řasy, plísně a obecně  

na mikroorganismy již přes více než sto let. Historie dezinfekce vody UV zářením se 

datuje od začátku 20. století, kdy v roce 1910 byla tato technologie použita na úpravně 

vody pro Marseille.  

Obecný princip UV dezinfekce je charakterizován následovně. Mikroorganismy 

(bakterie, viry, paraziti) jsou vystaveny UV záření, dochází k absorpci emitovaných 

fotonů, čímž je vyvolána fotochemická reakce. Hlavní buněčnou složkou, kterou UV 

narušuje, jsou nukleové kyseliny. Záření ničí mikroorganizmy změnou jejich genetické 

informace porušením řetězce DNA [12]. Při tomto způsobu dezinfekce pitné vody se 

přítomné mikroorganismy z vody neodstraňují, nýbrž dochází k jejich inaktivaci. 

K žádoucímu usmrcení dochází při účinné vlnové délce 260 až 265 nm. Zdrojem 

ultrafialového záření bývají rtuťové křemenné lampy, kolem nichž v tenké vrstvě (150mm) 

proudí voda, která musí být průzračná, neboť zákal snižuje prostupnost světla a tím i jeho 

účinnost [14].  

UV záření nemá dlouhodobější účinek v potrubních rozvodech, je však nesrovnatelně 

účinnější než jsou jiná chemická dezinfekční činidla při likvidaci parazitů, jakými jsou 

například Cryptosporidium nebo Gardia [15]. Druhotnému znečištění můžeme předcházet 

správným provozem rozvodné sítě – udržení správného přetlaku, pravidelné proplachovaní 

sítě, občasnou šokovou dávkou chloru. 
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Výhody ultrafialového záření: 

• UV záření se nedá předávkovat, protože se nedávkují žádné chemikálie 

• rozsah spektra je silně bakteriocidní 

• odpadá manipulace s chemikáliemi, včetně kontroly jejich dávkování  

• nevznikají vedlejší závadné produkty 

• voda nemá pach po chloru 

• dezinfekce je okamžitá [13] 

Nevýhody ultrafialového záření: 

• nároky na energii jsou poměrně vysoké 

•  voda musí být prozařována v poměrně tenké vrstvě  

• účinek dezinfekce není trvalý, v rozvodné síti může dojít k druhotné 

kontaminaci  (proto se kombinuje s chlorováním) 

• záření je ve vodě silně absorbováno, proto musí být voda zbavena jakéhokoli 

zákalu a zabarvení [14] 

4.1.3 Oligodynamické působení iontů těžkých kovů 

Ionty kovů, zejména stříbra a mědi, mají schopnost i v minimálních koncentracích 

ničit mikroorganismy. Účinek, zvaný oligodynamický, spočívá v blokování enzymů 

vlivem iontů Ag+, příp. Cu2+. Pro dosažení požadovaného účinku, je doba kontaktu s vodou 

poměrně dlouhá, obvykle alespoň 3 až 6 hodin. Koncentrace iontu přítomná ve vodě 

v důsledku součinu rozpustnosti sloučeniny má již potřebné bakteriocidní účinky [3].  

Oligodynamické působení rozlišujeme podle způsobu  

1) Kontaktní katadynace  

Upravovaná voda se dostává do styku s elementárním stříbrem, jemně rozptýleným 

na velkém povrchu různých materiálů. Koncentrace stříbra, které se rozpustí ve vodě 

je velice nízká, ale pro oligodynamický účinek dostačující. 
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2) Elektrokatadynace 

Ionty Ag+ jsou uvolňovány do vody ze stříbrné anody elektrolytickým procesem. 

Při expozici stejnosměrného proudu 1,6 V po dobu 0,5 až 2 minuty se dosáhne koncentrace 

stříbra 0,05 - 0,5 mg.l-1, což je postačující. 

3) Oligodynamické přípravky 

Jedná se o sloučeniny stříbra, ve vodě málo rozpustné, jako je chlorid stříbrný. 

Jsou vhodné k nárazové dezinfekci malých zdrojů. Obchodní název přípravku na bázi 

AgCl je Sagen. Podle zkušeností dostačuje dávka 10 g Sagenu pro dezinfekci 1 m3 vody 

[14]. 

Způsob oligodynamického působení iontů těžkých kovů je vhodný pro dezinfekci 

málo kontaminovaných vod, se používá zejména pro dezinfekci malých zdrojů podzemní 

vody. Dnes se používají v praxi pouze stříbrné ionty. Do studny nebo vrtu se podle jeho 

objemu nadávkuje předepsané množství přípravku (např. přípravek Sagen je komplexní 

chlorid stříbrný, který vzniká smíšením roztoku dusičnanu stříbrného s nadbytkem chloridu 

sodného) ve formě roztoku. Ve studni je směs nutno homogenizovat. Výsledkem je 

vysrážení jemného koloidního chloridu stříbrného, který dále koaguluje do větších celků  

a posléze se usadí na stěnách studny nebo vrtu [3]. 

Za výhodu tohoto způsobu lze považovat, že ionty stříbra nemění chuť vody a jejich 

dávkování do vody je snadné. Dostačující koncentrace dávkovaného stříbra je  

asi 25 g.l-1 [17].  

 

4.1.4 Ostatní  

Mezi ostatní fyzikálně – chemické metody hygienického zabezpečení pitné vody 

zařazujeme: 

a) Ionizující záření - vytváří ve vodě reaktivní částice, a to jednak ionty a elektrony, 

jednak elektricky neutrální volné radikály vody, které reagují s většinou organických 

a anorganických látek a likvidují bakteriální znečištění [16]. 
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b) Bakteriální filtry (ultrafiltry) pracují na principu ultrafiltračních membrán 

s velikostí pod 0,5 m. Membrány musí být v pravidelných intervalech dezinfikovány. 

Jednoduché verze ultrafiltrů jsou rovněž používány pro malé domácí filtry pitné vody.         

U těchto filtrů hrozí nebezpečí průniku bakterií přes filtr.  

c) Ultrazvuk - k dezinfekčním účinkům dochází krátkými, pro lidské ucho neslyšitelnými 

zvukovými vlnami s vysokou frekvencí. Princip spočívá v tom,  

že ultrazvuk způsobí silný pohyb molekul, ty se o sebe třou a díky tomu  

se trhají a ničí [15]. 

4.2 Chemické metody 

Chemické způsoby jsou založeny na oxidačním působení dezinfekčního činidla 

na bakterie, popřípadě na viry. Současně s dezinfekcí probíhá také oxidace některých látek 

anorganického a organického původu. Vznikají nové látky nazývané vedlejší produkty 

dezinfekce, které mohou vyvolávat zdravotní rizika [18]. Při centrální úpravě pitné vody 

chemické metody naprosto převládají. Ze všech chemických metod hygienického 

zabezpečení zase převládají různé metody chlorace pitné vody. Další chemickou metodou, 

která se používá k hygienickému zabezpečení je dezinfekce ozonem. Z méně používaných 

metod lze uvést dezinfekci pomocí oxidačních činidel jako jsou manganistan sodný 

a peroxid vodíku [3]. 

 

Chemické metody rozdělené dle použitého dezinfekčního činidla 

• Chlor a jeho sloučeniny (chlor, oxid chloričitý, chloramin T, chloran sodný, chloran 

vápenatý) 

• Ozon  

• Další oxidační činidla (peroxid vodíku, manganistan sodný) 
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4.2.1 Chlor a jeho sloučeniny 

 Do této skupiny jsou zařazeny následující sloučeniny: 

chlor, oxid chloričitý, chloramin T, chlornan sodný, chlornan vápenatý 

 

Chlor 

Vlastnosti chloru  

Chlor je za normálních podmínek žlutozelený dusivý plyn, který porušuje sliznici 

dýchacích orgánů. Jeho hustota je 2,5 krát větší než hustota vzduchu. Bod varu 

je za normálního tlaku - 34,1°C, bod tuhnutí - 101,5°C. Tlak chloru v uzavřené nádobě 

se zvyšuje s teplotou, při - 34,1°C je tlak 0,101 MPa, při 0°C je 0,369 MPa a při 20°C 

je 0,665 MPa. Dodává se v ocelových lahvích nebo barelech [14]. 

Chlor se řadí k nejvíce reaktivním prvkům, ale snadno se váže na jiné prvky. 

V periodické tabulce prvků se chlor nachází mezi halogeny. Chlor je ve vodě velmi dobře 

rozpustný a se vzrůstající teplotou klesá jeho rozpustnost za předpokladu konstantního 

tlaku. 

Počátky historie chloru 

Chlor v roce 1774 připravil švédský lékárník C.W.Scheele, reakcí kyseliny 

chlorovodíkové s oxidem manganičitým. Název chlor, navrhl v roce 1811 anglický chemik 

Humphry Davy. Název vychází z řeckého slova ,,chloros“ a znamená nažloutlý nebo světle 

zelený. Právě od této charakteristické barvy vznikl název tohoto plynu. První zmínka  

o bělících účincích se datuje od roku 1774, kdy Scheele popsal bělící účinky chloru.  

O první technické využití se zasloužil v roce 1785 Berthollet [21]. 

Formy výskytu ve vodách  

Chlor se ve vodách vyskytuje převážně ve formě chloridů, chlornanů, kyseliny 

chlorné, elementárního chloru, chloraminů, chloritanů, chlorečnanů, dále se může 

vyskytovat jako oxid chloričitý nebo jako organické chlorderiváty. Chlor se ve vodě 

rozpouští na chlorovou vodu. Při teplotě 10°C se v destilované vodě rozpustí  
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asi 10 g chloru v jednom litru. Rozpustnost chloru závisí na hodnotě pH, kdy se vzrůstající 

hodnotou pH se rozpustnost zvyšuje v důsledku chemické přeměny na chlornany [14]. 

V hydrochemii a technologii vody se pod pojmem aktivní chlor rozumí všechny formy 

chloru, které oxidují jodidy v kyselém prostředí na jod (molekulární chlor, chlornany, 

chloraminy, ClO2). Dále se rozlišuje aktivní chlor volný (molekulární chlor, chlornany, 

ClO2) a aktivní chlor vázaný (aktivní chlor obsažený v chloraminech). Obsah vázaného 

aktivního chloru se nestanovuje, ale určí se rozdílem koncentrací celkového a volného 

aktivního chloru stanoveného podle ČSN ISO 7393-1, 2, 3 [7]. Chlor na odtocích 

z úpraven vod se nazývá zbytkový aktivní chlor. Aktivní chlor se ve vodách vyskytuje 

převážně po hygienickém zabezpečení vod [6]. 

Již od počátku používání chloru jako dezinfekčního prostředku se vědělo, že jak chlor, 

tak i chemické sloučeniny vznikající reakcí chloru s látkami přítomnými v surové vodě, 

patří mezi látky, které mohou nepříjemně ovlivnit pach či chuť vody. Citlivé osoby jsou 

schopny chuťově i pachově zjistit přítomnost chloru v pitné vodě i při koncentracích 

nižších než 0,3 mg.l-1, což je limitní hodnota stanovena vyhláškou č. 252/2004 Sb.  

pro pitnou vodu [6].  

Z hlediska hygienického zabezpečení pitné vody chlorací má prahová koncentrace 

pachu chloru velký význam. Závisí do značné míry na hodnotě pH vody, kdy v alkalické 

oblasti je chemická rovnováha posunuta ve prospěch nedisociované kyseliny chlorné  

a chlornanových iontů, které převládají nad rozpuštěným molekulárním chlorem, 

projevujícím se velmi silně organolepticky. Například při hodnotě pH 5 je prahová 

koncentrace pachu chloru 0,075 mg.l-1, při hodnotě pH 7 to je 0,156 mg.l-1 a při hodnotě 

pH 9 asi 0,450 mg.l-1 [7]. 

Účinky chloru: 

a) Oxidační účinek. Chlor oxiduje anorganické i organické sloučeniny. Reakce 

s anorganickými látkami (Fe2+, NO2
-) je zpravidla rychlá, reakce s organickými 

látkami probíhá obvykle pomaleji. 

b) Chlorační účinek. Chlor se váže v molekule, zpravidla organické sloučeniny,  

aniž ji rozloží. Příkladem je chlorování fenolů za vzniku toxických a silně 

zapáchajících chlorfenolů. 
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c) Oxidačně chlorační účinek. Při této reakci se uplatňují oba výše uvedené děje, 

tj. oxidace i chlorace. 

d) Dezinfekční účinek. Usmrcení choroboplodných zárodků, zejména bakterií [19]. 

 

V České republice se pro hygienické zabezpečení větších zdrojů pitné vody nejběžněji 

využívá aplikace plynného chloru přímo do vody, resp. aplikace tzv. chlorové vody, 

vyrobené smícháním plynného chloru s úměrně malým množstvím vody [20]. 

Po přídavku chloru do vody ve formě koncentrované chlorové vody probíhá ve vodě 

hydrolýza:   

 Cl2 + H2O →←  H+ + Cl- + HClO   (1) 

  

Spotřebou určité části obsahu HClO dochází ke změně poměru koncentrací HClO  

a ClO- ve prospěch ClO- a dojde k hydrolýze přebytečných chlornanových iontů.   

Při úpravě vody je důležitá spotřeba chloru anebo spíše rychlost rozpadu kyseliny chlorné 

nebo chlornanových iontů podle rovnice: 

 HClO →←  H+ + ClO-  (2) 

 ClO- +H2O →←  Cl- + 2OH- 

Z rovnice disociace a hydrolýzy chloru vyplývá pro provozní praxi velmi důležitý 

poznatek, čím nižší je hodnota pH vody, tím menší množství dezinfekčního chloru se 

dávkuje, zatímco účinek Cl2 je vyšší [12]. 

Závislost zbytkové koncentrace chloru po určité době působení při určité teplotě 

na aplikované dávce chloru vyjadřuje chlorační křivka [2]. Její průběh je závislý na tom, 

obsahuje - li voda amoniak či nikoliv. 

Při chlorování vody v nepřítomnosti amonných iontů odpovídá koncentrace chloru 

zjištěného ve vodě jeho přidanému množství po odečtení podílu chloru spotřebovaného 

oxidačními, příp. chloračními reakcemi s látkami obsaženými ve vodě. Uvedený úbytek 

se projeví prodlevou na začátku chlorační křivky, viz. obr. č. 1. Chlorační křivka  

v nepřítomnosti amoniaku [19].  
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Závislost koncentrace chloru na dávce chloru v nepřítomnosti amoniaku 

 

Obr. č. 1: Chlorační křivka v nepřítomnosti amoniaku [14].  

 

Závislost koncentrace chloru na dávce chloru v přítomnosti amoniaku 

 
Obr. č. 2: Chlorační křivka v přítomnosti amoniaku [14]. 
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Popis obrázku č. 2 chlorační křivky v přítomnosti amoniaku 

A. V tomto úseku dochází k oxidaci a chloraci látek ve vodě. 

B. Tvoří se chloraminy, příp. organické chloraminové komplexy. Ve vodě je 

přítomen vázaný chlor. Na vrcholu křivky je veškerý amoniak přeměněn 

na chloraminy. 

C. Při velkém poměru Cl2 : NH4
+ dochází k rozkladu chloraminu. 

BZ Bod zlomu. Ve vodě existuje vázaný aktivní chlor. 

D. Za BZ zůstává určité množství vázaného aktivních chloru (H). Úměrně 

s množstvím přidaného chloru vzrůstá za BZ zbytková koncentrace volného 

aktivního chloru (G) [19]. 

Dávkování chloru 

Chlor je dávkován do vody chlorátory, jejichž princip spočívá v přívodu plynného 

chloru do uzavřené nádrže spolu s ředící vodou, v níž se rozpustí. Teprve vzniklá chlorová 

voda je dávkována do upravované vody, ve které je dokonale promíchána [19]. 

Koncentrovaný roztok chloru je žíravina, a proto musí být veškeré potrubí a čerpadla 

z odolných materiálů [14]. Chlorátory pro dávkování plynného chloru lze rozdělit  

na tlakové   a podtlakové. Podtlakové mají větší výhodu v bezpečnosti provozu, neboť  

při netěsnosti neuniká chlor do ovzduší. Maximálně přípustná koncentrace chloru 

v ovzduší je při delším pobytu 1 mg.kg-1 vzduchu [19]. 

Výhody a nevýhody při použití chloru 

Výhody: 

• nízká cena 

• dostupnost a jednoduchost dávkovacích zařízení 

• relativní stálost ve vodných roztocích 

• delší doba působení zejména při dopravě vody 

Nevýhody: 

• chlor působí na organické látky a bakterie nejen oxidačně, ale i chloračně (vznik 

vedlejších produktů) 

• téměř nepůsobí na viry 
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• pachové závady 

• nebezpečí úniku chloru do ovzduší [12] 

Účinnost dezinfekce chlorováním závisí na: 

• koncentraci chloru a době jeho působení (požadovaná doba působení chloru 

je minimálně 10 – 15 minut, v praxi 1 až 2 hodiny) 

• pH (snížením pH se zvyšují podíly účinnější formy – HClO) 

• teplotě (s rostoucí teplotou roste i účinnost chlorace a zároveň se snižuje stálost 

chloru) 

• chemickém složení vody 

V technologickém procesu úpravy vod rozeznáváme několik způsobů chlorace: 

• prostou chloraci 

• předchloraci 

• dochlorování, 

• přechlorování a dechloraci 

• chloraminaci [12] 

Vliv dezinfekčních činidel na hodnotu pH 

Volný chlor, který ve vodě měříme sestává z několika forem: 

• rozpuštěného plynného chlóru 

•  kyseliny chlorné 

• chlornanového aniontu 

 

Mezi těmito uvedenými formami se v závislosti na pH vody ustaví určitá rovnováha. 

Kyselina chlorná a chlornanový aniont se vyskytuje při velmi nízkém pH pod 4 spolu            

s rozpuštěným plynným chlorem, byť ve velmi malém množství. Se vzrůstajícím pH  

se plynný chlor přeměňuje na kyselinu chlornou a ta zase na chlornanový aniont [47]. 
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Obr. č. 3: Výskyt kyseliny chlorné a chlornanového anionu ve vodě v závislosti na pH [14]. 

 

Kyselina chlorná je ve vodě prakticky přítomná pouze při pH = 4,  

už se v ní nevyskytuje rozpuštěný chlor a ještě se nezačal uvolňovat chlornanový aniont. 

Při pH = 5 je kyseliny chlorné 99,7 % zbylých 0,3%  je ve formě chlornanového aniontu. 

Při pH = 6 je kyseliny chlorné 96,8 %, při pH = 7 je jí 75,2 % a při pH = 8 už jen 23,2 % 

[47]. 

 
 
 

 

Obr. č. 4: Výskyt kyseliny chlorné a chlorovaného anionu v závislosti na pH vody [47]. 

 

Aktivní chlor v uváděných formách má velmi rozdílné dezinfekční účinky. Další  

v pořadí dle dezinfekční účinnosti je kyselina chlorná a teprve daleko za ní je chlornanový 

aniont. Podle druhu mikroorganismů, na které bychom nechali pro porovnání působit 

kyselinu chlornou a chlornanový aniont je rozdíl v účinnosti velký.  
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Efektivita usmrcení naprosto běžně se vyskytující bakterie Escherichia coli je při použití 

kyseliny chlorné 80x vyšší než při použití chlornanového aniontu [47]. 

Při pH blížícímu se osmi a více se začíná daleko rychleji tvořit chlor vázaný. Voda  

při vyšším pH je voda daleko dráždivější a více zapáchá po chloru. Vázaný chlor také 

vykazuje jisté dezinfekční účinky, ale ty jsou ještě nižší než u chlornanového aniontu. 

Chlor se aplikuje do vody nejčastěji dvěma způsoby. První způsob spočívá v aplikaci 

plynného chloru z tlakové nádoby, ve formě chlorové vody. Druhý způsob je založen  

na dávkování roztoku chlornanu sodného. Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby je 

samozřejmě v množství potřebné chemikálie a ve způsobu ovlivňování pH. Aplikace 

plynného chloru pH snižuje, aplikace chlornanu pH zvyšuje [24, 47]:   

Procentní závislost kyseliny chlorné na pH vody 

Procentuální vyjádření kyseliny chlorné - s rostoucím pH vody obsah chloru ve formě 

kyseliny chlorné klesá, například při pH = 7,2 je obsah HClO 66%, ale jak z grafu můžete 

vidět při pH = 7,8 je obsah HClO již 33%.  

Závislost kyseliny chlorné na pH vody 

 
Obr. č. 5: S rostoucím pH vody obsah Cl ve formě kyseliny chlorné značně klesá 

pH 7,2: 66% HCIO  
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Kyselina chlorná a chlornany podléhají ve vodném roztoku samovolnému rozkladu 

v závislosti na teplotě, a na hodnotě pH. 

Při teplotě 10°C  se v destilované vodě rozpustí asi 10 g chloru v 1 litru. Rozpustnost 

chloru závisí právě na hodnotě pH. Se vzrůstající hodnotou pH se rozpustnost zvyšuje 

v důsledku chemické přeměny na chlornany [24].   
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Oxid chloričitý  

Vlastnosti oxidu chloričitého 

Formálně lze sice zařadit oxid chloričitý ClO2 mezi sloučeniny chloru používané  

pro hygienické zabezpečení pitné vody, ale na rozdíl od ostatních sloučenin chloru 

nepůsobí oxid chloričitý prakticky vůbec chloračně. Jeho působení je pouze oxidační. 

Oxid chloričitý je za běžných teplotních podmínek oranžový, páchnoucí, ve vodě 

rozpustný plyn, leptající sliznici, nebo červenohnědá explozivní kapalina se silnými 

oxidačními účinky. Ve vodě se rozpouští lépe než ozon, ale podstatně hůře než chlor [3]. 

Jedná se o dezinfekční prostředek, který díky svým mnohačetným přednostem stále častěji 

nahrazuje chlor v mnoha aplikacích. Jeho dezinfekční účinek je větší a není závislý  

na hodnotě pH vody. K dosažení účinné dezinfekce je potřeba minimální reakční doba 

působení 15 minut [3]. Roztoky ClO2 jsou však značně nestálé, a to i ve tmě, a proto musí 

být neprodleně aplikován. Dávky při dezinfekci pitné vody bývají do 1 mg.l-1. 

Použití oxidu chloričitého k hygienickému zabezpečení pitné se v České republice 

začalo objevovat v provozním měřítku až v průběhu 90. let minulého století. Používáním 

oxidu chloričitého se potvrdilo, že jeho uplatnění má řadu kladných účinků, 

od organoleptických, přes technologické k provozním.  

Problém s oxidem chloričitým nastal až při nabytí účinnosti vyhlášky č. 252/2004 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. 

Oproti ČSN 75 7111 Pitná voda totiž obsahuje nový ukazatel – chloritany s poměrně 

nízkou mezní hodnotou 0,2 mg.l-1 [22].  

Oxid chloričitý nelze vzhledem ke své vysoké nestabilitě skladovat, proto musí být 

vyráběn ve speciálních zařízeních v požadovaném množství přímo v místě jeho užití.  

V praxi se využívají oba běžně dostupné postupy přípravy oxidu chloričitého, a to s reakcí 

chloritanu sodného s chlorem, nebo reakcí chloritanu sodného s kyselinou 

chlorovodíkovou. Každý z uvedených způsobů má svoje specifické výhody. 

Hygienické zabezpečení vody oxidem chloričitým je realizováno tak, že se nejprve 

reakcí chloru s chloritanem sodným připraví poměrně koncentrovaný roztok oxidu 

chloričitého a dávkuje se v požadovaném množství do pitné vody. 
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Chlor-chloritanový proces: 

2 NaClO2 + Cl2 = 2 ClO2 + 2 NaCl  (3) 

kde výsledný roztok obsahuje ClO2 a chlor, protože u tohoto procesu je nutné dávkovat 

chlor   s přebytkem, aby se dosáhlo optimální přeměny chloritanu na oxid chloričitý.  

Při pH vyšším než 5 již tento proces prakticky neprobíhá, protože chloritan sodný i chlor je 

již přítomen  v iontové formě [7]. 

Kyselino-chloritanový proces: 

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O   (4) 

při použití této metody je oxid chloričitý vyráběn rozkladem kyselinou chlorovodíkovou 

bez produkce chloru. Dá se říci, že vyrábíme téměř čistý oxid chloričitý. Pro kvantitativní 

konverzi je třeba jistého přebytku kyseliny chlorovodíkové, důležitá je i délka reakční 

doby v nádrži. Roztoky oxidu chloričitého ve vodě jsou poměrně stálé, pokud jsou 

uchovávány v temnu a chladu.  

Teprve po delší době nebo v silně alkalickém prostředí se oxid chloričitý rozkládá  

za vzniku chloritanů a chlorečnanů podle následujícího schématu. 

2 ClO2 + H2O = 2 H+ + ClO2
- + ClO3

-   (5) 

2 ClO2 + 2 OH-= ClO2
- + ClO3

- + H2O   (6) 

Rychlost rozkladu závisí kromě hodnoty pH také na celkovém složení vody 

(koncentraci chloridů, síranů, uhličitanů, fosforečnanů, aj.). 

Oxid chloričitý je silným oxidačním činidlem v kyselém i zásaditém prostředí, 

přičemž se redukuje přes chloritany až na chloridy. Jakmile je oxid chloričitý smíchán  

s vodou probíhají reakce, při nichž se obvykle redukuje až na chlorid [5]: 

 2 ClO2 + H2O = 2 H+ + 2 Cl- + 5 O   (7) 

Tuto reakci je možné rozdělit na dílčí reakce: 

ClO2 + e- = ClO2
-  E0 = 1,15 V   (8) 

ClO2
- + 2 H2O + 4 e- = Cl- + 4 OH-   E0 = 0,76 V   (9) 
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Z velikosti standardních potenciálů vyplývá, že oxidace oxidem chloričitým bude 

účinnější než u oxidace chlornanovými ionty: 

 

HClO + H+ + 2 e- = Cl-+ H2O  E0 = 1,49 V  (10) 

ClO- + H2O+ 2 e- = Cl- + 2 OH-  E0 = 0,94 V (11) 

Rychlost spotřeby oxidu chloričitého je závislá na složení vody, především na povaze 

organických látek a také na teplotě.  

Koncentrace ClO2 po čase t bude za předpokladu platnosti vztahu pro monomolekulární 

reakci dána vztahem [7]: 

 

c = c0 + e –kt   (12) 

 

kde :  c - obsah ClO2 ve vodě po čase t (mg.l-1) 

          c0 - počáteční obsah ClO2 ve vodě (mg.l-1) 

t - čas (min) 

k - rychlostní konstanta (pro běžné druhy vod je řádu 10-3 min-1) 

Výhody oxidu chloričitého v porovnání s chlorem 

• dezinfekční účinek není závislý na pH  

• dlouhodobá stabilita zaručuje trvající účinek v potrubních rozvodech 

a tím i mikrobiologickou ochranu po mnoho hodin až dní  

• účinně redukuje nárůst biofilmů v potrubích a nádržích a tím efektivně chrání 

celý distribuční systém vody proti legionelám  

• nereaguje s amoniakem a tím se udržuje jeho plný dezinfekční potenciál  

• nevytváří chlorfenoly ani jiné zapáchající sloučeniny typické pro chlorování 

• nevytváří trihalogenmetany ani chlorované uhlovodíky, nezpůsobuje vzrůst 

hodnot AOX [10]. 
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Působení oxidu chloričitého je pouze oxidační, což znamená, že při dezinfekci vody 

s obsahem huminových látek nevznikají haloformy [3]. Nežádoucím produktem dezinfekce 

pitné vody oxidem chloričitým je však tvorba chloritanů a chlorečnanů. 

Chloraminace – Chloramin T  

Proces dezinfekce chloraminem se nazývá chloraminace. Chloraminy vznikají 

sloučením chloru a amoniaku. Chloraminace je vhodná pro vody méně bakteriologicky 

znečištěné a s nízkým obsahem organických látek. Aplikace je vhodná při dopravě vody 

na velké vzdálenosti [14]. Anorganické chloraminy jsou stálejší, takže lze očekávat 

pomalejší pokles koncentrace aktivního chloru v pitné vodě. Na druhou stranu jsou 

anorganické chloraminy slabším dezinfekčním činidlem než je samotný chlor.  

Anorganické chloraminy se vyrábějí přímo v upravované vodě dávkováním chloru 

a amonných iontů, které se zpravidla dávkují ve formě roztoku síranu amonného [5]. 

Z anorganických chloraminů se používá např. Chloramin B a Chloramin T. 

Chloramin T (N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl) 

Sloučenina je bílý prášek, který tvoří s vodou nestabilní roztoky. Při reakci vznikají  

ve  vodě mírně zásadité roztoky (pH 8,5). Při rozpadu ve vodě při dezinfekci vzniká 

chlornan. Chloramin T lze používat k dezinfekci a jako algicid nebo baktericid, k hubení 

parazitů a k dezinfekci pitné vody. Molekulární struktura toluensulfonamidu je podobná 

jako u kyseliny paraaminobenzoové, mezičlánku v metabolismu bakterií, který je tímto 

sulfonamidem narušen (stejný způsob jako u léčebných sulfonamidů).  Proto je chloramin 

T schopen inhibovat růst bakterií dvěma mechanismy, fenylsulfonamidovou částí molekuly 

a elektrofilní části molekuly [25]. 

 

Při chloraminaci probíhají následující reakce: 

 NH4
+ + HClO ↔ NH2Cl + H2O + H+ (13) 

 

 NH4
+ + ClO- ↔ NH2Cl + H2O 
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Vzniklý monochloramin reaguje dále s kyselinou chlornou za vzniku dichloraminu: 
 

 NH2Cl + HClO ↔ NHCl2 + H2O (14) 

 
Při velmi nízkém pH můžeme předpokládat vznik trichloraminu: 

 
 NH2Cl + HClO ↔ NCl3 +  H2O (15) 

Mimoto reagují spolu chloraminy za vzniku elementárního dusíku, a tím dochází ke ztrátě 

chloru [3]:   

 NH2Cl + NHCl2 ↔ N2 + 3 H+ + 3 Cl- (16) 

Organické chloraminy (na bázi chlorsulfonamidů) patří mezi slabší dezinfekční 

činidla. Používají se pouze jako provizorium nebo ve výjimečných situacích. V běžné praxi 

nemají širší použití [5]. 

Chlornan sodný NaClO 

Roztok chlornanu sodného NaClO podle [14] se používá u menších zdrojů místo 

plynného chloru. Obvykle používaný chlornan má 14 % až 17 % aktivního chloru, roztok 

se používá v úpravnách vody ke chloraci vody v bazénech a v menších vodárnách. Velké 

provozy používají nejčastěji přímo plynný chlor. Koncentrovaný roztok chlornanu 

vápenatého je nabízen jako prostředek pro chlorování vody v bazénech a obsahuje 

přibližně 30 % chlornanu vápenatého. K témuž účelu se prodává také krystalická sůl, 

obvykle obsahuje méně než 50 % chlornanu vápenatého. Obsah "aktivního chloru" však 

může být vyšší. Roztok chlornanu sodného lze přímo nebo po naředění dávkovat 

do upravované vody. Při pH >10 je stálý, na světle a v přítomnosti katalyzátorů  

se rozkládá. Chlor je zde přítomen ve formě ClO-, proto musí být kontakt delší  

než při dezinfekci plynným chlorem [28].  

V průmyslové praxi se připravují pouze vodné roztoky chlornanu sodného, vzhledem 

k nestálosti tuhých hydrátů chlornanu sodného. Připravují se buď elektrochemicky 

s obsahem 12 – 30 g aktivního chloru na litr, nebo chemicky s obsahem asi 150 g aktivního 

chloru na litr. 
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a) Elektrochemická výroba chlornanu sodného – chlornan sodný se připravuje 

bezdiafragmovou elektrolýzou chloridu sodného. Pochody, které se uskutečňují 

na anodě (může být z titanu, poplatinovaného titanu, platiny nebo grafitu) a reakce 

v objemové fázi elektrolytu, lze vyjádřit následujícími rovnicemi: 

 2 Cl- →←  Cl2 + 2 e- 

 Cl2 + H2O →←  H+ + Cl- + HClO (17) 

 HClO + OH- →←  ClO- + H2O 

 H+ + OH- →←  H2O 

Na katodě, která bývá z grafitu, niklu nebo z nerezové oceli se jako hlavní děj 

uskutečňuje vylučování vodíku podle rovnice:  

 2 H2O + 2 e- →←  2 OH+ + H2 (18) 

Vznikající hydroxylové ionty migrují směrem k anodě a reagují s produkty hydrolýzy 

chloru za vzniku chlornanu.  

b) Chemická výroba chlornanu sodného – v ČR se roztok chlornanu sodného vyrábí 

absorpcí vzduchem zředěného chloru ve zředěném roztoku hydroxidu sodného 

exotermní reakcí:  

 2 NaOH + Cl2 →←  NaClO + NaCl + H2O (19) 

Absorpce se provádí ve skrápěných věžích s výplní. Proces může být veden kontinuálně 

nebo šaržovitě.  

Chlornan vápenatý Ca(ClO)2 a chlorové vápno 

Chlornan vápenatý je dodáván ve formě bílého, lehce rozpustného granulátu 

nebo bílých tabletek. Obsahuje 40 až 70% aktivního chloru. Při rozpouštění chlornanu 

vápenatého ve vodě vzniká mléčně bílý roztok. V praxi se obvykle používá 1 %-ní roztok, 

který je stálý a lze ho skladovat až několik měsíců, aniž by se v něm snížil obsah chloru. 

Roztoky o vyšší koncentraci chloru jsou již méně stabilní a po určitém čase se v nich obsah 

chloru snižuje. Účinky chlornanu vápenatého jsou podobné jako u chlornanu sodného. 
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 Reakci chloru s hydroxidem vápenatým vzniká Ca(OH)2 tzv. chlorové vápno, 

které se k dezinfekci používalo v dřívějších dobách [28]. 

 

4.2.2 Dezinfekce ozonem 

Ozon je tvořen alotropickou modifikací kyslíku s tříatomovými molekulami [14]. Kapalný 

ozon je zbarven fialově, plynný ozon má namodralou barvu, je mimořádně jedovatý. Ozon 

reaguje dvojím způsobem, jednak jako molekulární O3, jednak jako různé radikály. 

Z chemického hlediska, na rozdíl od chloru, oxiduje jodidy na jodičnany a bromidy 

na bromičnany, avšak amoniakální dusík je oxidován jen obtížně [7]. Ozon je považován 

za nejsilnější dezinfekční a oxidační prostředek použitelný pro úpravu vody [15].  

Vzniká z kyslíku podle rovnice [14]: 

 3 O2 → 2 O3  (20) 

Přeměna kyslíku na ozon vyžaduje značné množství energie. Ozon silně reaktivní  

a nestabilní, nemůže být skladován a musí být vyráběn přímo na místě použití. Vyrábí se  

v generátorech ozonu z plynů obsahujících kyslík (ze suchého vzduchu lze vyrábět ozon  

v koncentracích od 20 do 60 g.m-3, pro výrobu větších objemů se stále častěji používá 

průmyslový kyslík nebo kyslíkem obohacený vzduch [12]), pomocí tichého elektrického 

výboje. Tuto metodu využívají všechny průmyslové generátory ozonu. Účinnost 

generátoru ozonu ovlivňuje řada faktorů. V závislosti na vstupním plynu, síle elektrického 

pole, chlazení a konstrukci generátoru ozonu lze dosáhnout výtěžnosti ozonu 1 až 16 

hmotnostních % z použitého plynu.  

Ozon se vyrábí průtokem vzduchu nebo kyslíku mezi dvěma elektrodami s vysokým 

napětím. Ozonátory jsou trubkové nebo deskové. V pouzdru trubkového ozonátoru je 

několik desítek skleněných trubic (obr. 6). Pouzdrem protéká voda, která obsahuje 

uzemněnou elektrodu. Druhou elektrodu tvoří kovová trubice uložená uvnitř skleněné. 

K tvorbě ozonu dochází ionizací vzduchu protékajícího prstencem mezi oběma trubicemi 

[29]. Plynný ozon nebo jeho roztok ve vodě silně koroduje ocel, litinu, měď i ebonit. Proto 

se přívodová trubice ozonu a vzduchu doporučuje z plastů na bázi PE materiálů. 
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Obr. č. 6:  Trubkový ozonátor 

1 – skleněná trubice, 2 – ocelová trubice, 3 – táhlo, 4 – středící šroub, 5 – kontakt, 6 – stěna  [29] 

 

Směšování ozonizovaného vzduchu s vodou 

Ozon vyrobený v ozonizátoru se přivádí do směšovacího zařízení různého typu. 

Ke směšování  ozonu s vodou se zpravidla používají: 

• kontaktní nádrže s probubláváním směsi ozonového vzduchu sloupcem vody 

zdola  

• ejektory s přisáváním ozonového vzduchu 

• rotorové mísiče ve směšovacím prostoru  

• vodní skok [29] 

Po dokonalém promísení plynné a kapalné fáze je třeba, aby byla zajištěna 

požadovaná doba kontaktu ozonu s vodou. Podle [14] má být doba kontaktu při teplotě 

10°C minimálně 10 minut, při teplotě 20°C minimálně 5 minut. 

Ozon se ve vodě poměrně rychle rozpadá za vzniku atomárního kyslíku, který 

se buď slučuje  na molekulární kyslík, anebo reaguje s přítomnými anorganickými 

či organickými látkami [5]. 

Přitom probíhá také reakce ozonu s vodou podle [5]: 

 2 O3 + 4 H3O
+ + 4 e- = 2 O2 + 6 H2O (21) 

 6 H2O = O2 + 4 H3O
+ + 4 e- 
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Při úpravě pitné vody se ozon používá jako dezinfekční prostředek tehdy, pokud 

proces úpravy zahrnuje oxidační stupeň jako je odbourání zabarvení vody, odbourání 

železa, manganu nebo likvidace organických látek jako např. kyselina huminová. 

Jeho hlavní předností je, že jeho působením nevznikají žádné vedlejší nežádoucí produkty 

a ozon sám se rozkládá na pouhý kyslík. Jeho nevýhodou je nízká trvanlivost (krátký 

poločas rozkladu) [15], ozon se ve vodě poměrně rychle rozkládá [3]. Ve vodovodním 

rozvodu by pitná voda nebyla hygienicky zabezpečena. Proto se po ozonizaci voda ještě 

dochlorovává nízkou dávkou chloru, aby byla pitná voda ve vodovodním rozvodu 

chráněna proti rekontaminaci. 

4.2.3 Další oxidační činidla (peroxid vodíku, manganistan draselný, jód) 

Z ostatních oxidačních činidel se nejčastěji používá manganistan draselný a peroxid 

vodíku [5]. Obě tato činidla v praxi nenašla náležité uplatnění. U hygienického 

zabezpečení peroxidem vodíku  by byly zapotřebí příliš vysoké dávky. Manganistan 

draselný je sice velmi dobré dezinfekční činidlo, ale v neutrálním prostředí se sám 

redukuje na hydratovaný oxid manganičitý. Výsledkem hygienického zabezpečení pitné 

vody manganistanem draselným by byla i hnědočerná sraženina [3]. Dalším oxidačním 

činidlem je jód, který patří stejně jako chlor mezi halogenové prvky, nicméně vyznačuje 

 se delší životností. Jód pro úpravu pitné vody byl poprvé použit v britské a americké 

armádě a ve většině anglosaských zemí je dodnes populární ve formě tablet pro úpravu 

pitné vody. Značnou nevýhodou tohoto dezinfekčního prostředku je nepříjemná chuť. 

Vysoké a opakované dávky jodu mohou v průběhu několika týdnů vést k poruchám štítné 

žlázy. Jod aplikovaný z důvodu hygienického zabezpečení lze z pitné vody odstranit 

prostřednictvím filtrů s aktivním uhlím [20]. 
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4.3 Srovnání výhod a nevýhod jednotlivých dezinfekčních činidel 

 
V následujícím přehledu je srovnání jednotlivých dezinfekčních činidel. 

 
Tabulka č. 2: Srovnání výhod a nevýhod  dezinfekčních činidel 

 

 
Dezinfekční 
prostředek 

 

 
Výhody 

 
Nevýhody 

 
 
 
 

Plynný chlor 

 
• dobře rozpustný 
• silné oxidační činidlo 
• spolehlivost při ničení 

mikroorganismů 
• krátká doba  působení  
• nižší provozní náklady 

 
• vznik vedlejších produktů 
• nutnost dodržení limitů chloru 
• skladování chloru a dodržování 

bezpečnostních podmínek při 
manipulaci 

• účinnost závisí na hodnotě pH 
• negativní vliv na organoleptické 

vlastnosti 
 

Oxid 
chloričitý 

 

• větší oxidační schopnost než 
plynný chlor 

•  účinek v širším rozsahu pH 
• výrazné snížení tvorby 

chlorfenolů 
• žádné pachové a chuťové 

závady u spotřebitele 

• nutno vyrábět na místě, značně 
nestály 

• vyšší provozní náklady, složitější 
obsluha 

• vznik vedlejších produktů 

 
Chlornan 

sodný 

 
• menší náročnost na obsluhu 

 
• menší účinnost než plynný chor 
• při dávkování dochází ke vyšení 

pH 
 

Ozon 
 
• vysoký dezinfekční účinek 
• nevzniká žádný vedlejší 

produkt 
• dobrá účinnost při ničení 

virů a bakterii 

 
• krátkodobý účinek, nelze ho 

skladovat 
• musí se vyrábět na místě 
•  je toxický a těkavý 
• vysoké investiční náklady a 

prostorová náročnost 
 

Směsné 
oxidanty 

 

 
• snížení obsahu THM o 30-

50 % ve srovnání s chlorem 
• nejsou skladovány žádné 

nebezpečné chemikálie  
• výroba v místě použití 

 
• vysoké investiční náklady 
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5 VEDLEJŠÍ PRODUKTY DEZINFEKCE 

Použití chemických oxidantů, jako jsou chlor, chloramin, oxid chloričitý a ozon 

pro zabezpečení mikrobiologické kvality pitné vody, umožňuje úspěšně bojovat 

s výskytem některých přenosných onemocnění. Chemická dezinfekce vody přinesla 

veřejnosti výhody a zisk, ale na druhé straně sebou přinesla i rizika [30]. V roce 1974 

holandští a američtí vědci zjistili, že chlor v pitné vodě nezabíjí jen bakterie, ale reaguje 

také s přítomnými přírodními organickými látkami (prekursory) za vzniku organických 

i anorganických sloučenin v upravované vodě – tzv. vedlejších produktů dezinfekce  

nebo-li VPD (DBP z anglického ,,disinfection by-products”) [6]. Postupem času byla 

zjištěna tvorba VPD také u ostatních chemických dezinfekčních přípravků na bázi oxidace 

jako oxid chloričitý, chloramin či ozon. Jedná se o velkou skupinu látek, dosud bylo 

identifikováno více než 600 VPD, z nichž větší část se vyskytuje ve stopových množstvích, 

ale některé v dobře měřitelných koncentracích. Tyto látky jsou potencionálními nebo již 

prokázanými karcinogeny, mutageny a teratogeny. Z tohoto důvodu jsou jejich 

koncentrace v pitné vodě poměrně pečlivě sledovány. 

Tvorbu vedlejších produktů ovlivňuje řada faktorů: 

• pH 

• teplota  

• druh a koncentrace prekursorů 

• typ oxidačního činidla  

• způsob úpravy  

• doba kontaktu (s rostoucí dobou kontaktu oxidantu s vodou roste koncentrace 

VPD) 

 

Omezit vliv vyšších koncentrací vedlejších produktů dezinfekce lze v zásadě třemi 

způsoby: 

• odstraněním prekursorů tvorby těchto produktů před chlorací vody 

• odstraněním vedlejších produktů již vzniklých 

• použitím takových dezinfekčních postupů, při nichž vedlejší produkty nevznikají 
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Omezení tvorby vedlejších produktů dezinfekce je možno dosáhnout realizací 

následujících technologických opatření: 

• nepoužívat předchloraci surové vody 

• je-li nutná oxidační předúprava vody, nepoužívat chlor, ale jiné oxidační činidla 

(např. manganistan draselný, popř. ozon nebo ClO2) 

• aplikace optimálních dávek koagulantu a zajištění maximálního účinku  

při odstraňování huminových látek 

• chlorovat vodu až na konci úpravárenského procesu, kdy je obsah organických 

látek snížen na minimum 

5.1 Vedlejší produkty chlorace 

Nevýhodou dezinfekce vody chlorem je především skutečnost, že v přítomnosti tzv. 

prekurzorů mohou při chloraci vyššími dávkami chloru ve větším množství vznikat 

chlorované uhlovodíky, chlorfenoly a zejména THM (trihalogenmetany), přičemž jejich 

koncentrace se zvyšuje s rostoucím obsahem prekurzorů, s rostoucí dávkou chloru, 

zvyšující se hodnotou pH a rostoucí dobou kontaktu chloru s vodou. Trihalogenmetany 

jsou ve své podstatě halogenové sloučeniny metanu (CH4) vyznačující se karcinogenními 

účinky. 

Nejdůležitějši z toxikologickeho hlediska jsou: 

trichlormetan (CHCl3) 

dichlorbrommetan (CHCl2Br) 

chlordibrommetan (CHClBr2) 

bromoform (CHBr3) 

chlorfenoly 

Vzhledem k největšímu rozšíření chlorace, jsou nejlépe prozkoumány vedlejší 

produkty chlorování vody [1]. Z organických látek jsou to nehalogenové aldehydy, 

karboxylové kyseliny a halogenové acetáty, aldehydy, acetonitrily, furanony a chlorpikrin. 

Avšak nejznámějšími vedlejšími produkty chlorace jsou trihalogenmethany (haloformy), 

jejichž objev spadá do prvé poloviny sedmdesátých let [30]. THM jsou považovány  

za toxické a dokonce bylo zjištěno, že jsou mutagenní a karcinogenní.  



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 35 - 

Limitní koncentrace THM v pitné vodě v České republice (nařízení vlády č. 252/2004 Sb.) 

je 100 g.l-1 [27]. Všechny THM jsou těkavé a lehce rozpustné ve vodě, s rozpustnosti 

menší než 1 mg.ml-1 při 25 ° C. Ve většině systémů povrchových vod je chloroform často 

převládajícím THM [31]. Vedle trichlormethanu byly v pitných vodách nalezeny  

i bromdichlormethan, dibromchlormethan a tribrommethan. Bromované trihalogenmethany 

vznikají díky přítomnosti byť i stopového množství bromidů ve vodách. Hlavními 

prekursory trihalogenmethanů jsou přirozené makromolekulární organické látky přítomné 

především v povrchových vodách. Jedná se hlavně o huminové látky, avšak i řasy  

a jejich metabolické produkty. 

 Dnes jsou analýzy trihalogenmethanů v pitných vodách standardní součástí kontroly 

kvality pitné vody. Další skupinou látek, které patří mezi vedlejší produkty chlorace vody, 

a okolo kterých je situace dnes již poměrně dobře zmapována, jsou chlorfenoly. Fenolické 

látky se i ve velmi nízkých koncentracích ve vodě snadno chlorují za vzniku silně 

páchnoucích   a chuťově postižitelných chlorfenolů.  

Chlorfenoly vykazují zpravidla tak silný zápach, že koncentrační limit pro pitnou 

vodu se odvíjí od senzorických hledisek a nikoli toxikologických. Mezi vedlejší produkty 

chlorace vody můžeme zařadit i anorganické chloraminy. Tyto látky vznikají reakcí chloru 

s amonnými ionty přítomnými ve vodě. Amonné ionty jsou běžnou složkou vod (limitní 

koncentrace amonných iontů v pitné vodě je 0,5 mg.l-1). Při nízkých koncentracích není 

vliv amonných iontů na kvalitu dezinfekce pitné vody chlorem nijak výrazný, zvláště je-li 

dávka chloru vyšší, než odpovídá stechiometrii reakce s amonnými ionty. Při vyšších 

koncentracích amonných iontů však jejich přítomnost ovlivňuje průběh dezinfekce 

poměrně výrazně [30].  

5.2 Vedlejší produkty chloraminace 

V případě použití chloraminů jsou v upravované vodě nalezeny amonné ionty 

a chloraminy. Dále vedlejší produkty dezinfekce jako v případě zabezpečení pitné vody 

chlorem, byť v menší míře, a to včetně trihalomethanů, haloketonů a aldehydů, 

halooctových kyselin, chlorpikrinu. 
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5.3 Vedlejší produkty při použití oxidu chloričitého 

Oxid chloričitý narozdíl od chloru nereaguje s přirozenými organickými látkami 

ve vodě chloračně, ale reaguje pouze oxidačně. Nevznikají tedy vedlejší produkty 

dezinfekce typu trihalogenmethanů nebo halooctových kyselin. Oxid chloričitý je 

explozivní plyn a není možno jej skladovat v čistém stavu. Proto se připravuje přímo 

na úpravnách vody reakcí chloritanu sodného s chlorem nebo kyselinou chlorovodíkovou. 

Vzniklý koncentrovaný roztok oxidu chloričitého je pak dávkován do pitné vody.  

Při použití oxidu chloričitého není podle současných údajů ani tak problém  

se samotným ClO2, jako spíše s nezreagovaným chloritanem, který může vznikat zpětnou 

reakcí oxidu chloričitého s vodou a sloučeninami chloru ve vyšším oxidačním stupni,  

než v chloritanu. Vyhláška MZ ČR uvádí mezní hodnotu pro koncentraci chloritanů v pitné 

vodě 0,2 mg.l-1. 

5.4 Vedlejší produkty ozonizace 

Ozon sám o sobě neposkytuje vedlejší produkty dezinfekce typu trihalogenmethanů  

a halooctových kyselin. Rozklad ozonu ve vodě je ve srovnání s redukcí chloru daleko 

rychlejší. Pokud má být voda zabezpečena proti rekontaminaci ve vodovodní síti, je nutné 

ji odchlorovat. Při vyšších dávkách chloru pak mohou vznikat i vyšší koncentrace 

trihalogenmethanů, než když není použitá předozonizace. Při použití ozonu jakožto 

dezinfekčního činidla, byly pozitivně prokázány i některé další vedlejší produkty 

dezinfekce. Jedná se například o nehalogenové látky jako jsou aldehydy (formaldehyd). 

Aldehydy jsou dráždivé a pravděpodobně i karcinogenní látky. Z anorganických vedlejších 

produktů se při ozonizaci tvoří peroxid vodíku a bromičnany. Bromičnany vznikají oxidací 

stopových koncentrací bromidů, které jsou běžně přítomny ve vodách. Vedle bromičnanů 

vznikají i bromnany, které jsou meziproduktem oxidace bromidů na bromičnany [30]. 

 Odstranění již vzniklých produktů dezinfekce z vody je poměrně obtížné. 

Aplikace běžných vodárenských postupů (aerace, adsorpce na práškovitém nebo zrněném 

aktivním uhlí) se např. pro odstranění chloroformu ukázala jako velmi málo účinná. 

Perspektivnější metodou omezení vzniku vedlejších produktů dezinfekce je použití jiných 

dezinfekčních činidel než chloru [32]. 
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6 POŽADAVKY NA JAKOST PITNÉ VODY 
 

Cílem hygienického zabezpečení, neboli dezinfekce, upravené vody je zneškodnění 

choroboplodných a patogenních zárodků bakterií a virů [33]. 

Dle místa a cíle aplikace rozdělujeme dezinfekci na primární (prvotní inaktivace 

patogenních mikroorganismů a virů) a sekundární (hygienické zabezpečení vody  

v distribuční síti). V úsecích vodovodních řádů a rozsáhlých vodovodních systémech  

s delší dobou zdržení, dochází vlivem nedostatečné koncentrace zbytkového chloru  

k sekundárnímu pomnožování a častému výskytu živých mikroorganismů. 

Po stránce fyzikální nesmí mít pitná voda zabarvení zákal nebo pach. Z hlediska 

bakteriologického musí být zabezpečena až do té míry, aby nevzniklo nebezpečí infekčních 

nebo parazitárních lidských a zvířecích chorob. Co se týká chemických složek, musí 

vyhovovat normám přípustnosti těchto látek pro pitnou vodu [3]. 

Mimo baktericidního a viricidního účinku je nutné hodnotit vliv dezinfekčních 

prostředků na mikroorganismy a jejich separovatelnost z vody, vliv na mutagenitu, aktivaci 

bakterií po dezinfekční úpravě a tvorbu vedlejších produktů dezinfekce [34].  

6.1 Mikrobiologický rozbor vod 

Mikrobiologický rozbor pitné vody je zaměřen především na sledování všeobecného 

bakteriálního znečištění a na sledování bakterií indikující znečištění střevního (fekálního) 

původu. Za určitých okolností jsou sledovány i některé další konkrétní druhy bakterií. 

Kromě uvedených mikrobiologických charakteristik je v pitných vodách zjišťována také 

přítomnost živých a mrtvých organismů mikroskopicky (prvoci, řasy, sinice, bezobratlí 

apod.). 

Současná právní úprava požadavků na jakost pitné vody je dána vyhláškou 

č. 252/2004 Sb., která stanoví hygienické limity mikrobiologických, biologických, 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody a je v souladu 

s právem Evropské unie [35]. Jedná se o jednu z prováděcích vyhlášek k zákonu 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Podle výše uvedené vyhlášky nesmí být  

v pitné vodě žádné živé biologické organismy, mrtvých organismů předpis povoluje  

50 jedinců na ml. Problém je v tom, že předpis zakazuje jakékoliv živé organismy  
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v upravené pitné vodě. Není sice problém organismy v procesu úpravy usmrtit například 

zvýšenými dávkami dezinfekčních a oxidačních činidel, ale při tomto způsobu může 

ovšem docházet při destrukci organismu k rozložení jejich buněčných těl a buněčná 

tekutina, právě  

po reakci s chlorem, může tvořit zapáchající sloučeniny. Může také docházet k reakci 

chloru s organickými látkami, tvorbě haloformů. Jako nejvhodnější se proto jeví odstranění 

těchto biologických organismů separačními postupy tak, aby při závěrečné fázi úpravy 

vody dezinfekcí, bylo těchto organismů ve vodě co nejméně [36]. 

Limity pro obsah bakterií všeobecného znečištění jsou ve vyhlášce uvedeny 

v maximálních počtech KTJ (= CFU) v 1 ml vyšetřované vody, kdežto limity pro obsah 

střevních a jiných bakterií jsou uvedeny v objemech vyšetřované vody, v němž nesmí být 

dané bakterie přítomny.  
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Tabulka č. 3: Mikrobiologické limity pro pitnou vodu stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

 

Ukazatel Limit Poznámka 

Clostridium perfringens   
Negativní / 100 ml 

Stanovení se provádí  
u pitných vod vyrobených 
z vod povrchových nebo  
z vod jimi ovlivněných. 

Negativní / 100 ml  Enterokoky  

Negativní / 250 ml Platí pouze pro balenou 
pitnou vodu. 

Negativní / 100 ml  Escherichia coli 

Negativní / 250 ml Platí pouze pro balenou 
pitnou vodu. 

Koliformní bakterie  Negativní / 100 ml  

200 CFU / ml  

500 CFU / ml Platí pro balenou pitnou 
vodu. 

Psychrofilní bakterie  
(22°C) 

 
500 CFU / ml 

Platí pro vodu náhradního 
zásobování a vodu 

z malých zdrojů. *** 

100 CFU / ml  

 20 CFU / ml Platí pro balenou pitnou 
vodu. 

Mezofilní bakterie (36°C) 

100 CFU / ml Platí pro vodu náhradního 
zásobování a vodu 

z malých zdrojů. *** 

Pseudomonas aeruginosa Negativní / 250 ml Platí pouze pro balenou 
pitnou vodu. 

 
***  Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních 

a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných 
zdrojů, produkujících méně než 5 m3 za den. 
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V historii mikrobiologického vyšetřování vod byla veškerá identifikace 

mikroorganismů založena na mikroskopickém pozorování objektů. S postupem času  

a vývoje identifikačních metod, bylo mikroskopování nahrazeno fyzikálně chemickými, 

fyziologickými a biochemickými metodami. V současné době jsou v laboratořích 

mikrobiologické metody odkázány spíše na kultivační metody a mikroskopické metody 

jsou výjimečné. Tyto kultivační metody jsou usanční, tzn. je nutné přísné dodržování 

pracovního postupu, uvedeného v ČSN či ISO normě a tím se vyloučí i případné 

nesrovnatelné výsledky.  

6.2 Mikrobiologické rozbory – Organotrofní bakterie 

Mikrobiologické vyšetřování vody je založeno na sledování možného výskytu 

bakterií, které indikují obecné a fekální znečištění vody. Metodika mikrobiologických 

rozborů prováděných v laboratořích je zaměřena na stanovení nespecifických 

organotrofních bakterií rostoucích na masopeptonovém agaru rozdělených podle růstové 

teploty. 

Rozdělení organotrofních bakterií na [37]:  

•  psychrofilní (kultivace při 20 °C), 

•  mezofilní (kultivace při 36 °C) či organismy kultivovatelné 

• indikátorů fekálního znečištění (koliformní, enterokoky, Escherichia coli, 

klostridia) 

Přítomnost bakterií se používá pro běžný monitoring mikrobiální kvality pitné vody  

v akumulacích a distribučních sítích. 
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Obr. č. 7: Escherichia coli [18]                          Obr. č. 8: Clostridium perfringens [18] 

 

6.2.1 Bakterie psychrofilní 

Bakterie psychrofilní jsou chladnomilné bakterie, které rostou nejlépe při teplotách 

nižších než 20 °C. V přírodě se vyskytují v hlubokých jezerech, studených pramenech, 

 kde rozkládají organické látky klesající ke dnu. Velmi nebezpečné mohou být v chladicích 

systémech. Velmi pomalu se rozmnožují. Minimální teploty růstu jsou v rozsahu -5 – 0 °C, 

optimální 10 – 20 °C, maximální 25 – 30 °C.  

Stanovení psychrofilních bakterií je dáno normou ČSN 75 7842. Kultivačním médiem 

je masopeptonový agar MPA. Metoda a postup stanovení spolu s vyhodnocováním 

výsledků je obdobné jako v případě stanovení mezofilních bakterií. Rozdíl je v kultivační 

teplotě, kterou je 20 °C ± 1 °C a doba kultivace 72 hod ± 3 hod.   

6.2.2 Organismy kultivovatelné 

Organismy kultivovatelné se dle normy ČSN EN ISO 6222 rozlišují na organismy 

kultivovatelné při teplotách 22 a 36 °C. Jedná se o všechny aerobní bakterie, kvasinky  

a mikromycety, schopné tvořit kolonie v/na povrchu specifického pevného kultivačního 

média za předem definovaných podmínek. Organismy kultivovatelné při 22 °C, hůře 

snášejí vyšší teploty a nemají hygienický význam. Organismy kultivovatelné při 36 °C,  
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ve vodě přežívají obtížně a velmi krátkou dobu. Kultivačním médiem je agarové médium  

s kvasničným extraktem [37].  

6.2.3 Indikátory fekálního znečištění  

Koliformní bakterie 

Koliformní bakterie svým výskytem signalizují neodpovídající technologii úpravy 

vody, dodatečnou kontaminaci její distribucí, nadměrné množství živin ve vodě  

a neúčinnost dezinfekce při úpravě vody.  

Koliformní bakterie jsou gramnegativní tyčinky, které netvoří spory a jsou schopné 

růstu na kultivačním médiu obsahujícím žlučové sole či jiné povrchově aktivní látky  

s podobnými vlastnostmi. Jsou aerobní či fakultativně anaerobní. Původně  

se předpokládalo, že na Endoagaru rostou pouze kolonie Escherichia coli, později  

se zjistilo, že na tomto médiu mohou růst i jiné organismy s podobným habitem.  

Prvním objeveným podobně se chovajícím organismem byl druh Enterobacter 

aerogenes, který dal název laktózo pozitivním kmenům jako „coli-aerogenes“, později  

se vžil název „coliforms“, tj. koliformní. Metoda stanovení koliformních bakterií  

se používá jako indikace účinnosti úpravy vody či dodatečné kontaminace.   

Za koliformní bakterie jsou všeobecně považovány rody: 

• Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella 

Escherichia coli upřesňuje informaci o fekálním znečištění. Od roku 1993 jsou dle 

směrnic WHO presumptivní Escherichia coli jediným správným  

a vyhovujícím indikátorem fekálního znečištění vody. Jsou to bakterie schopné růstu  

v aerobním prostředí při teplotě 44 °C ± 0,5 °C.   
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Enterokoky  

Enterokoky (fekální streptokoky) jsou považovány za závažné indikátory 

hygienických závad. Jsou citlivější k vnějším vlivům, ve vodě se nemnoží, přežívají velmi 

krátkou dobu a indikují čerstvé fekální znečištění. Jsou odolné vůči dezinfekčním 

prostředkům, např. chloru, proto dále indikují nedostatečnou dávku dezinfekčního 

prostředku (× koliformní bakterie se chovají jinak, chlor je usmrcuje). 

Clostridium  

Anaerobní clostridia indikují fekální znečištění dlouhodobého data. Spory mají 

vysokou rezistenci k chemickým a fyzikálním faktorům. Ve fekáliích se může vyskytovat 

i příležitostně pro člověka patogenní Pseudomonas aeruginosa [37].  

Clostridia jsou anaerobní organismy, tvořící spory. V našich vodách je nejvíce 

zastoupen druh Clostridium perfringens (dříve Clostridium welchii). Spory se vyskytují  

v intestinálním traktu, exkrementech či odpadní vodě, ale nejsou tak hojné jako  

např. koliformní bakterie. Jelikož mají vysokou rezistenci vůči chloru a jiným chemickým 

či fyzikálním faktorům, je vhodné využít je pro doplňkovou kontrolu vodárenského 

systému, rozvodů a pro kontrolu účinnosti dezinfekce vody. 

6.3 Biologické ukazatele 

Pokud se týká biologických ukazatelů jakosti pitné vody, přichází v úvahu 

mikroskopický obraz. Mikroskopický obraz zahrnuje stanovení abiosestonu, počtu 

organismů a stanovení živých organismů. Jde např. o řasy, prvoky, viřníky, mikromycety, 

červy aj., které umožňují podrobnější interpetaci výsledků při posuzování jakosti vody [7]. 
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7 OVĚŘOVANÉ METODY PŘÍPRAVY DEZINFEKČNÍCH 

ČINIDEL NA BÁZI CHLORU  

7.1 Dezinfekce pitné vody oxidem chloričitým - technologie TwinOxide 

V současné době existují dva, respektive tři způsoby přípravy oxidu chloričitého,  

které bychom mohli brát v úvahu v oblasti vodárenství, a tedy pro hygienické zabezpečení 

upravované vody. První dva způsoby využívají pro vznik oxidu chloričitého chemickou 

reakci, která probíhá ve speciálním zařízení  různých konstrukcí. Pro správný průběh 

reakce, respektive pro vznik oxidu chloričitého je mimo zdrojových chemikálií nutné  

do zařízení dodávat určité množství elektrické energie. Prvním způsobem přípravy  

je reakce chloritanu sodného s chlorem, nebo druhý způsob přípravy je reakce chloritanu 

sodného s kyselinou chlorovodíkovou viz (reakční schéma 22 a 23). Chloritan sodný  

se používá jako 20% roztok. 

Chlor – chloritanový proces 

 2 NaClO2 + Cl2 → 2 ClO2 + 2 NaCl  (22) 

 

Kyselino – chloritanový proces 

 5 NaClO2 + 4 HCl→  4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O  (23) 

 

Třetí a tedy poslední zmiňovaná možnost geneze oxidu chloričitého je v oblasti 

vodárenství novým způsobem. Jedná se o technologii, respektive způsob přípravy oxidu 

chloričitého. Technologie známá pod obchodním názvem TwinOxide představuje systém, 

poskytující roztok oxidu chloričitého o analytické čistotě (tj. 99,9%).  

Princip této přípravy spočívá v chemické reakci dvou základních složek. První 

reakční složkou je chloritan sodný (NaClO2), který se používá i při klasickém způsobu 

přípravy, ale v pevném stavu. Druhou reakční složkou je hydrogensíran sodný (NaHSO4). 

Chemická rovnice probíhající reakce je uvedena dále (reakční schéma 24). Koncentrace  

a množství jednotlivých složek jsou voleny tak, aby vždy vznikal 0,3 %-ní vodný roztok 

oxidu chloričitého, který slouží zároveň jako roztok zásobní a je tedy možné ho skladovat 

[26].  
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Schéma chemické rovnice:  

 5 NaClO2 + 4 NaHSO4→ 4 ClO2 +NaCl + 4 Na2SO4 + 2H2O (24) 

 

Technologie TwinOxide je aplikovatelná především na úpravu a dezinfekci pitných 

vod, ale také pro úpravu vod užitkových či pro úpravu vod v potravinářském a lékařském 

průmyslu. Tuto technologii lze také snadno uplatnit při odstraňování plísňových  

a biofilmových nárostů na nejrůznějších površích či v trubních systémech. 

V následující tabulce je uvedeno porovnání dvou způsobů přípravy oxidu chloričitého, 

které uvádí dodavatel technologie TwinOxide [26].  

Klasický generovaný oxid 

chloričitý 

Technologie TwinOxide 

Velmi rychle se rozkládá, při vyšších 
koncentracích může vybuchovat. 

0,3%-ní roztok oxidu chloričitého, není 
explozivní. 

Během procesu je ředěn, proto jeho 
koncentrace může kolísat. 

Zaručuje přesnou koncentraci roztoku. 

Vyžaduje složitá a drahá zařízení. Nutný PE-HD uskladňovací barel. 

Jsou používány toxické a nebezpečné 
chemikálie. 

Je připravován z práškových velmi 
stabilních komponent (trvanlivost až 5 

let). 
Čistota roztoku oxidu chloričitého začíná 

od 65%. 
Čistota připraveného oxidu chloričitého je 

velmi vysoká (99,0%). 

Musí být generován na místě a ihned 
použit. 

Roztok může být vytvářen jak na místě 
tak i jinde. 

 
Velmi rychle se rozkládá. 

Reziduální efekt takto generovaného 
oxidu chloričitého je po aplikaci 

v závislosti na kvalitě vody více než 72 
hodin. 

Obsahuje velké množství chloritanů, 
chlorečnanů a volného chloru. 

Neobsahuje volný chlor a netvoří halogen 
deriváty organických látek. 

Během jeho geneze může vznikat volný 
chlor, který reaguje s org. látkami za 

vzniku vedlejších produktů. 

Jako vedlejší produkt vzniká síran sodný 
a chlorid sodný. 

Látka z níž je připravován je korozivní. Má minimální korozivní účinky. 
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7.2 Dezinfekce pitné vody elektrolýzou chloridu sodného – technologie 

MIOX 

Dezinfekční technologie známá pod obchodním názvem MIOX, byla vyvinuta v roce 

1980 v USA pro dezinfekci vody a je používána dodnes. Původně byla vyvinuta  

pro vojenské účely. Principem metody je elektrolýza chloridu sodného, kdy vzniklé 

oxidační produkty jsou dávkovány do vody pro její dezinfekci. Technologie MIOX 

používá pouze sůl, vodu a elektřinu k výrobě velmi zředěného roztoku chloru elektrolýzou 

koncentrované solanky v místě použití. Koncentrace roztoku chloru je nižší než 1 %, 

 tedy je pod hranicí nebezpečnosti. Na rozdíl od 10-15 % koncentrace chlornanu sodného 

dodávaného ve velkém balení.  [39].  

 

 
Obr. č. 9 Technologie výroby směsných oxidantů [39] 

 

Voda se používá buď přímo ze zdroje, nebo v případě, že se jedná o úpravnu vody, 

tak se používá voda upravená. Využívá se chlorid sodný v co nejvyšší kvalitě. Z těchto 

základních surovin lze vyrobit buď chlornan sodný nebo směsné oxidanty s vyšší oxidační 

schopností, než je klasicky aplikovaný chlornan sodný nebo chlor. V průmyslu  

se elektrolýza soli pro výrobu chlóru používá už více než sto let. Obvykle je vyrobený 

chlór balen do lahví a válců (plynný chlor) nebo barelů (chlornan sodný) a poté 

dopravován ke koncovému uživateli. V roce 1970 byly vyrobeny menší zařízení 

na elektrolýzu, které tento proces přesunuly do místa použití, s cílem eliminovat transport 

nebezpečných chemikálií [39]. 
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Technologie nabízí svým koncovým uživatelům všestranné využití v rámci oboru 

vodního hospodářství. Eliminuje problémy s výskytem biofilmu, problematickou údržbou 

zbytkového chloru, tvorbou vedlejších produktů dezinfekce [38]. 

 

Přehled výhod výroby směsných oxidantů v místě použití 

• inaktivace mikroorganismů a železitých bakterií 

• zabraňuje nežádoucímu růstu mikroorganismů 

• dobrá dostupnost základních surovin 

• snížená tvorba vedlejších produktů dezinfekce 

• déle trvající přítomnost zbytkového chloru 

• zlepšená chuť a pach vody  

• zpohledu bezpečnosti nejsou použity, vyráběny, skladovány ani dopravovaný 

nebezpečné chemikálie 

• nehrozí únik plynného chloru, chemikálie nejsou hořlavé 

Snížená tvorba vedlejších produktů dezinfekce 

Pro snížení tvorby THM musí být snížena koncentrace buď organických prekurzorů, 

nebo volného chloru. Směsné oxidanty dosahují obou těchto požadavků tím, že snižují 

výskyt organického biofilmu a zároveň snižují dávku chloru. Poté, co je biofilm  

z rozvodného systému odstraněn a dávka chloru je příslušně snížena, dochází k snížení 

tvorby THM od 30 do 50 %. Při mnoha případech technologie MIOX snížilo použití 

směsných oxidantů také tvorbu THM ve vlastní vodě ve srovnání s běžným chlorem [39]. 

Nevýhody 

Technologie Miox má i své nevýhody a ty jsou: 

• Náklady na chemikálie v porovnání s chlorem jsou cca 3x vyšší a představují  

při dávce 1mg.l-1 oxidantů cca 0,034 Kč.m3 vody. 

• Vysoké investiční náklady. 
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U potenciálních uživatelů mohou ovšem doposud poskytované informace o této 

metodě vyvolat určité pochybnosti. Nejsou totiž, ani v obecné rovině, naznačeny použité 

elektrodové materiály, především anodový materiál a také je nejasně uvedeno kvalitativní 

i kvantitativní složení dané směsi oxidantů [6]. Na základě laboratorních pokusů,  

při kterých byl připraven roztok podobných vlastností se předpokládá, že tento roztok  

se skládá  cca z 91% volného chloru, 5% ozonu, 2,3% oxidu chloričitého a 2,1% peroxidu 

vodíku  [49].  

 

7.2.1 Zkušenosti s technologií MIOX 

Technologie MIOX je na trhu hlavně zahraničním již řadu let. Pro použití jako 

dezinfekčního prostředku pitné vody je plně akceptována americkou vládní společností  

pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví U. S. Environmental Protection Agency 

(US EPA). Mezinárodní organizací NSF International byla technologie MIOX 

certifikována jako netoxická. Technologie byla schválena Státním zdravotnickým úřadem  

a dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví vyhovuje požadavkům vyhlášky 409/2005 Sb. 

pro styk technologie s pitnou vodou [41]. V České republice používá na Úpravně vody 

Nejdek, ve které se upravuje pitná voda. V hotelu Hilton Praha, se touto technologií 

upravuje bazénová voda. V České republice nemá tak velké zastoupení jako v zahraničí. 

Po celém světě je přes 2000 instalací, do této sumy nejsou počítány přenosné a osobní 

elektrolyzéry. Lze také instalovat v nápojovém průmyslu a na chladících okruzích. 
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8 LABORATORNÍ EXPERIMENTY 

 

Cílem je posouzení možných způsobů zdravotní zabezpečení pitné vody pomocí dvou 

různých dezinfekčních činidel. Jejich srovnání z hlediska nejefektivnějšího způsobu 

dezinfekce a volba optimální dávky, tak aby byly splněny podmínky obsahu aktivního 

chloru v upravené vodě. Koncentrace chloru je dána vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 

České republiky (MZČR) č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stanovující 

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

8.1 Použité metody 

 
Stanovení pH 

Stanovení pH bylo provedeno dle normy ČSN ISO 10523 Jakost vod – stanovení pH. 

Hodnota pH je záporný dekadický logaritmus aktivity iontů H3O
+ ve zkoumaném vzorku. 

Měřícím čidlem pH – metru je skleněná elektroda, což je vlastně iontově selektivní 

elektroda citlivá na koncentraci H3O
+ iontů. Podstatou pH - metru je měření rozdílu 

potenciálů měřící skleněné elektrody a tzv. referenční (srovnávací) elektrody, která je 

nejčastěji argentochloridová [37]. 

 

Stanovení aktivního chloru adsorpční spektrofotometrií po  reakci s o-tolidinem     

Stanovení koncentrace aktivního chloru adsorpční spektrofotometrií po reakci 

s o-tolidinem podle ČSN ISO 7393-2.  

 

Stanovení celkového a volného chloru 

Stanovení koncentrace celkového a volného chloru se provádělo pomocí přenosného 

kolorimetru od firmy Hach. Přístroj měří volný nebo celkový chlor (v závislosti  

na použitých reagenciích) ve dvou koncentračních mezích: 0,02 až 2,00 mg.l-1 (citlivost 

0,01 mg.l-1), nebo 0,1 až 8,0 mg.l-1 (citlivost 0,1 mg.l-1). Princip stanovení odpovídá ČSN 

ISO 7393-1, práškové reagence jsou dlouhodobě stabilní a dobře rozpustné ve vodě.  
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Stanovení oxidu chloričitého 

Stanovení volného a celkového chloru a oxidu chloričitého spektrofotometrickou 

metodou DPD ve vodách pomocí setů HACH. Metoda firmy Hach  ČSN ISO 7393-2. 

 

Stanovení mikrobiologických a biologických ukazatelů  

Stanovení ukazatelů bylo prováděno na základě norem ČSN EN ISO 62222,  

ČSN 757712 a návodu výrobce dostupného v laboratoři  pro stanovení Escherichia coli  

a koliformní bakterie. Uvedené metody jsou použitelné zejména ke stanovení jakosti vody 

určené pro lidskou spotřebu, včetně vod balených a přírodních minerálních vod. Ukazatele 

se stanovují dle požadavků vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 252/2004 Sb. v platném 

znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly.  

8.2 Popis a vstupní analýza vzorků 

Vzorky pro laboratorní experimenty byly odebrány z ÚV Podhradí. Úpravna je 

zásobována z vodní nádrže Kružberk, jedná se o povrchový zdroj vody. Byly také 

ověřovány možnosti dezinfekce vody z lokalit zatopených dolů, kde byly odebírány důlní 

vody. Důlní voda byla ověřována pro dezinfekci, jako alternativní možnost zdroje vody 

v krizových suchých obdobích.  

8.2.1 Vstupní údaje vzorků vody z ÚV Podhradí pro laboratorní experimenty 

Pro laboratorní experimenty byly vzorky vody odebírány na vstupu do úpravny vody 

z odběrného potrubí s označením surová voda. Vzorky byly po celou dobu měření 

uchovávány ve tmě a v chladu při teplotě 9,6°C.  
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Tabulka č. 4: Hodnocení jakosti surové vody z ÚV Podhradí 

Ukazatel Jednotka Hodnota 

Teplota °C 8,0 

pH - 7,6 – 8,0 

NO3
- mg.l-1 9,3 

CHSKMn mg.l-1 5,0 

BSK5 mg.l-1 2,7 

NH4
+ mg.l-1 0,12 

TOC mg.l-1 7,3 

 

 Úpravna vody v Podhradí u Vítkova 

Kapacita této Úpravny vody Podhradí je 2 300 l.s-1. Surová povrchová voda z údolní 

nádrže Kružberk, která slouží jako zdroj, je do úpravny přiváděna potrubím o profilu  

1200 mm a hned na přítoku je rozdělena na dvě větve, které mohou pracovat jako 

samostatné úpravny. Po rozdělení a měření je do přiváděné vody zaústěno dávkování 

chemikálií potřebných pro úpravu vody. Trvale se dávkuje síran hlinitý jako koagulant, 

oxid chloričitý pro předoxidaci a chlor pro předchloraci. Místo chlorových preparátů lze 

také použít pro předoxidaci surové vody manganistan draselný, který se uplatňuje zejména 

při odstraňování zvýšeného počtu organismů (např. řasy). 

Nadávkovaná surová voda odtéká do nádrží s rychlomísením a poté je potrubím 

přiváděna do flokulačních nádrží a následně na otevřené pískové rychlofiltry. Filtrovaná 

voda je přiváděna do akumulační nádrže, v jejíž přítokové části je míchací komora,  

kde jsou dávkovány další chemikálie. Pro dezinfekci vody je používán chlor nebo oxid 

chloričitý, případně společně, dále pak vápenná voda a je zde možnost i dávkování dalších 

chemikálií. Z akumulace odtéká přes měření již upravená voda. Rekonstrukce technologie 

dávkování chloru proběhla na úpravně vody v roce 1993 a bylo vybudováno dávkování 

oxidu uhloričitého. Také přibyly velkoobjemové sklady chloritanu sodného (chemikálie 

pro výrobu oxidu chloričitého) [46]. 
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8.2.2 Vzorky vody – důlní voda po těžbě rud 
 

Popis vybraných lokalit k využití důlních vod k úpravě vody na vodu pitnou 

Po provedené rešerši byly vybrány dvě lokality, konkrétně Kraslice – Rotava Komín, 

Teplice – Vrchoslav, které by po úpravě vyhovovaly jakosti pitných vod. Odebrané  

vzorky z těchto lokalit s dostačující vydatností vyhovovaly ukazatelům jakosti surové vody 

dle normy ČSN 757221. Naměřené výsledky koncentrace byly srovnávány s vyhláškou  

č. 252/2004 Sb. 

Lokalita Teplice – Vrchoslav   

Jedná se o důlní vody vypouštěné z bývalého dolu Vrchoslav – štola 5. květen  

do Zalužanského potoka, číslo hydrologického pořadí toku 1-14-01-087 v k. ú. Krupka. 

Těžily se zde hlubinně především rudy cínu a molybdenu, ale také živce a fluoritu. 

Průměrný roční průtok vypouštěné důlní vody je Q = 488 350 m3.rok-1. Z provedených 

rozborů bylo zjištěno, že při srovnání s legislativními požadavky na pitnou vodu, nejsou 

překročeny mezní hodnoty, a vybrané sledované ukazatele vyhovovaly vyhlášce 

č.252/2004 Sb. Tento zdroj po úpravě  hygienickém zabezpečení vody lze teoreticky použít 

jako zdroj vody pitné a užitkové.  

 

Lokalita Kraslice - Rotava Komín   

Jedná se o výtok důlních vod z bývalého důlního díla Rotava komínem K 12 na pozemku 

p. č. 964/1 do místní vodoteče, která je pravostranným přítokem do Novoveského potoka  

v ř. km cca 1,08, č.h.p. 1-13-01-113, hydrogeologický rajon „Krystalinikum Smrčin  

a zapadní části Krušných hor“, k. ú. Rotava, město Rotava. Průtok důlní vody zde nabývá 

hodnoty Q= 586 570 m3.rok1, což můžeme považovat za dostačující. Voda není 

problematická z hlediska kvality. 
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8.3 Ověření  technologie TwinOxide pro přípravu dezinfekčního 
činidla  

8.3.1 Příprava oxidu chloričitého technologií Twinoxide 

Byl připraven zásobní roztok TwinOxide o koncentraci 0,3 mg.l-1, dle návodu 

výrobce, tedy smícháním dvou práškových komponentů. Princip této přípravy spočívá  

v chemické reakci dvou základních složek. První reakční složkou je chloritan sodný 

(NaClO2), který se používá i při generátorovém způsobu přípravy. Druhou reakční složkou 

je hydrogensíran sodný (NaHSO4). Chemická rovnice probíhající reakce je uvedena níže.  

Schéma chemické rovnice [48]: 

5 NaClO2 + 4 NaHSO4→ 4 ClO2 +NaCl + 4 Na2SO4 + 2H2O    (25) 

Při přípravě zásobního roztoku jsem vycházela z předpokladu, že TwinOxide je 0,3% 

roztok ClO2, tedy obsahuje 3g.l-1. Roztok se tedy připraví smícháním uvedených 

komponentů v hmotnostním poměru 1:1 do předem zvoleného objemu vody. V mém 

případě 20g složky ,,A“ a 20g ,,B“ na 1litr destilované vody. Směs byla důkladně 

promíchána, aby se obě dvě složky ve formě práškových solí rozpustily, následně byl 

roztok TwinOxide ponechán k reakci. 

Koncentrace a množství jednotlivých složek jsou voleny podle doporučení výrobce 

tak, aby vždy vznikal 0,3 %-ní roztok oxidu chloričitého, který slouží zároveň jako roztok 

zásobní a je tedy možné ho skladovat. 

8.3.2 Stanovení koncentrace ClO2 v připraveném zásobním roztoku 

Po přípravě zásobního roztoku, provedeného dle postupu viz výše, jsem v laboratoři 

stanovila koncentraci připraveného roztoku.  

Pro stanovení oxidu chloričitého v zásobní roztoku byla použita metoda,  

kde stanovení je založeno na principu spektrofotometrického stanovení pomocí 

amarantové metody.  
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Do objemu 250 ml stanovovaného vzorku se přidávají pufrační činidla,  

která  poskytují fialové zabarvení, a měření se provádí na spektrofotometru při vlnové 

délce 575nm. V tabulce jsou uvedena jednotlivé faktory ředění. K ředění docházelo 

z důvodu vysoké koncentrace oxidu chloričitého, vzorky byly mimo mez stanovitelnosti.  

 

Tabulka č. 5: Stanovení koncentrace ClO2 v zásobním roztoku 

Zásobní roztok 
ClO2 

Objem vzorku 
 

Ředění 
 

Koncentrace 
c(ClO2) 

Výsledná 
c(ClO2) 

Číslo stanovení 
 
 
 

 

V=[ml] 
 

Vvz=[ml] 
 
 

 
[mg.l-1] 

 
[mg.l-1] 

1 250 250 1:1 
mimo mez 

stanovitelnosti 
- 

2 25 250 1:10 
mimo mez 

stanovitelnosti 
- 

3 2,5 250 1:100 
mimo mez 

stanovitelnosti 
- 

4 1 250 1:250 
mimo mez 

stanovitelnosti 
- 

5 0,5 500 1:1000 0,84 840 

 

Z uvedených výsledku vyplývá, že připravený zásobní roztok obsahuje 840 mg.l-1 

ClO2. Uvedeným postupem jsem připravila 0,08% zásobní roztok ClO2. Připravený roztok 

neposkytuje požadovanou koncentraci ClO2, dle doporučení výrobce, a neposkytuje  

0,3 % roztok oxidu chloričitého. Naměřená koncentrace může být zatížena chybou měření  

a ředěním při stanovování koncentrace. 

8.3.3 Sledovaní stability zásobního roztoku v závislosti na stáří roztoku 

Výrobce v návodu uvádí krátký čas působení zásobního roztoku TwinOxide od jeho 

přípravy, proto byla pro upřesnění v následujících pokusech sledována stabilita zásobního 

roztoku na reakční době ve vzorku vody dle následujícího postupu.  

1. Příprava zásobního roztoku TwinOxide. 

2. Dávkování zásobního roztoku do vzorku vody bylo prováděno v následujících 

časových intervalech: po 15 minutách, po 1, 2, 3, 4 a 24 hod, od přípravy  

zásobního roztoku. 
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3. Sledování koncentrace ClO2 v uvedených vzorcích  po uplynutí reakční času  

od přípravy zásobního roztoku. 

4. Vyhodnocení výsledků do grafu č. 1: Závislost stálosti zásobního roztoku 

TwinOxide na stáří roztoku. 

 

 Do grafu byly vyneseny hodnoty koncentrace oxidu chloričitého měřené v časovém 

rozmezí 24 hodin od  přípravy zásobního roztoku při konstantní dávce. 

 

Vliv reakční doby na tvorbu oxidu chloričitého 
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Graf č.1: Závislost stálosti zásobního roztoku TwinOxide na stáří roztoku 

Z grafu je viditelné, že během prvních čtyř hodin od přípravy zásobního roztoku, je 

roztok nestabilní a poskytuje kolísavé koncentrace ClO2. Z předpokladu, že ClO2 tak 

rychle nevyprchá, byly vzorky měřeny po dobu 24 hodin od přípravy. Jak z grafu můžeme 

vidět, již od 4-té hodiny dochází k ustálení koncentrace oxidu chloričitého a dávkovaný 

roztok poskytuje stabilní koncentraci kolem hodnoty 0,5 mg.l-1. Zjištěné výsledky 

neodpovídají doporučení výrobce. Laboratorním experimentem bylo zjištěno, že zásobní 

roztok musí být ponechán alespoň 4 hodiny v reakci. 
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8.4 Porovnání stability ClO2 připravovaného chlor – chloritanovým 

procesem a technologií Twinoxide 

 

V následující sérií laboratorního měření byla sledována a porovnávána stabilita oxidu 

chloričitého vznikajícím chlor – chloritanovým procesem s přípravou oxidu chloričitého 

pomocí technologií TwinOxide. 

K sledování daných dezinfekčních činidel byl odebrán vzorek vody z Úpravny vody 

Podhradí po filtraci. Vzorek byl po celou dobu měření uchováván ve tmě a chladu. 

Do jednoho vzorku byl nadávkován oxid chloričitý z výrobní jednotky tak,  

aby počáteční koncentrace oxidu chloričitého byla 0,6 mg.l-1 a do druhého vzorku vody byl 

nadávkován ClO2 připravený pomocí technologie TwinOxide. V nadávkovaných vzorcích 

po filtraci byla po dobu 15 dnů sledována koncentrace chloru, oxidu chloričitého  

a chloritanů. Získané výsledky jsou zpracovány v tabulkách a grafech.  

Tabulka č. 6: Naměřené hodnoty koncentrací při dávkování oxidu chloričitého z výrobní jednotky 

Výrobní jednotka – koncentrace 0,6 mg ClO2 . l
-1 vody po filtraci 

čas 
[dny] 

c(Cl2 celkový) 
[mg.l-1] 

c(Cl2 volný) 
[mg.l-1] 

ClO2 

[mg.l-1] 
ClO2

- 

[mg.l-1] 
0 0,45 0,41 0,43 0,036 

½ 0,36 0,32 0,18 0,050 

1 0,28 0,25 0,12 0,044 

2 0,20 0,15 0,09 0,043 

3 0,15 0,10 0,02 0,033 

4 0,13 0,09 0 0,029 

8 0,08 0,05 0 0,031 

9 0,08 0,03 0 0,021 

15 0,04 0 0 0,019 

 

Z výsledků získaných měřením koncentrací chloru, oxidu chloričitého a chloritanů byl 

sestrojen graf pro lepší přehlednost výsledků. Graf č. 2 vyjadřuje závislost vynášených 

hodnot koncentrací na čase při konstantní dávce oxidu chloričitého, dávkovaného  

do vzorků vody po filtraci, získaného z výrobní jednotky na úpravně vody v Podhradí. 
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Graf č.2:  Výrobní jednotka ClO2 – voda po filtraci ÚV Podhradí 

 Následující tabulka č. 7 uvádí naměřené koncentrace chloru, oxidu chloričitého  

a chloritanů s dezinfekčním činidlem ClO2 vyrobený technologií TwinOxide s koncentrací 

0,6 mg ClO2.l
-1 vody po filtraci. 

Tabulka č. 7:  Naměřené hodnoty koncentrací při dávkování oxidu chloričitého připraveného technologií 
TwinOxide 

 

Twinoxide – koncentrace 0,6 mg ClO2 . l
-1 vody po filtraci 

Čas 
[dny] 

c(Cl2 celkový) 
[mg.l-1] 

c(Cl2 volný) 
[mg.l-1] 

ClO2 

[mg.l-1] 
ClO2

- 

[mg.l-1] 
0 0,43 0,39 0,36 0,045 

½ 0,26 0,18 0,20 0,050 

1 0,22 0,16 0,07 0,043 

2 0,19 0,11 0,03 0,042 

3 0,17 0,09 0 0,031 

4 0,15 0,08 0 0,028 

8 0,09 0,03 0 0,028 

9 0,08 0,03 0 0,022 

15 0,06 0,01 0 0,020 

Oxid chloričitý dávkovaný z výrobní jednotky  

0 
0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

čas [dny]

ko
nc

en
tr

ac
e 

[m
g.

l-1
]  

c Cl2 celkový c Cl2 volný ClO2 ClO2
- 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 58 - 

 

 
Graf č.3: Oxid chloričitý připravovaný pomocí technologie Twinoxide – voda po filtraci ÚV Podhradí 

 

V uvedených výsledků a grafů při porovnání obou metod vyplývá, že oxid chloričitý 

připravovaný pomocí technologie Twinoxide poskytuje srovnatelné koncentrace oxidu 

chloričitého, chloru i chloritanů. Při porovnání metod přípravy je koncentrace oxidu 

chloričitého u technologie Twinoxide po 2 dnech nulová, a poskytuje nižší hodnoty 

koncentrace chloru. Z naměřených výsledků vyplývá, že obě činidla jsou z hlediska 

stability a využitelnosti srovnatelná. Rozdíl je v přípravě roztoku oxidu chloričitého. Oxid 

chloričitý při přípravě chlor-chloritanového procesu je nestabilný a výbušný. Výbušnost se 

s rostoucím tlakem zvyšuje, a proto nesmí být skladován v tlakových nádobách. Kvůli 

bezpečnosti není nikdy přepravován a všude se musí vyrábět přímo v místě použití. Při 

výrobě se musí manipulovat s tlakovými láhvemi chloru, a musí být dodrženy veškeré 

bezpečnostní předpisy. Při přípravě roztoku ClO2 technologií TwinOxide je příprava 

jednodušší a nemusí být dodržovány takové přísné bezpečnostní předpisy. 
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8.5 Volba vhodné dávky dezinfekčního činidla k hygienickému 

zabezpečení vody - bakteriální nezávadnost při použití technologie 

TwinOxide 

Na základě vstupních informací a provedených laboratorních experimentech 

uvedených v předešlých kapitolách, jsem prováděla ověření technologie dezinfekce vody 

pomocí technologie TwinOxide. 

Cílem těchto pokusů bylo ověřit účinnost a stabilitu dezinfekce pomocí oxidu 

chloričitého vyráběného pomocí technologie TwinOxide, ve vzorcích vody z Úpravny 

vody v Podhradí tak, aby kvalita vody vyhovovala vyhlášce. Cílem první série pokusů bylo 

stanovit optimální dávku. Účinnost byla sledována v rozsahu kráceného mikrobiologického 

rozboru. Rozsah mikrobiologických rozborů vzorků pitné vody se rozlišuje na krácený a 

úplný rozbor. Zjištěná optimální dávka je dále ověřována v rozsahu úplného rozboru. 

Účelem kráceného rozboru je získání informace o stabilitě a účinnosti úpravy vody, a zda 

jsou dodržovány hygienické limity.  

8.5.1 Metodika odběrů a stanovení 

• Vzorky byly odebírány z odběrného místa s označením surová voda. 

• Vzorky byly odbírány v období jaro 2012, léto 2012. 

• Stanovení vstupních parametrů vzorků vody z Úpravny vody v Podhradí, byly 

použity výsledky analýz z akreditované laboratoře úpravny. 

1. základní fyzikálně chemický rozbor 

2. speciálně anorganický rozbor 

3. mikrobiologický rozbor 

4. krácený biologický rozbor 

• Na základě zjištěných výsledků byly vybrány jednotlivé dávky dezinfekčního 

činidla ClO2 připraveného technologií TwinOxide o koncentraci 0,2 mg.l-1 až 0,4 

mg.l-1 do objemu 1000 ml vzorku vody. 

• Po nadávkování byly provedeny jednotlivé rozbory vody. Byly prováděny krácené 

rozbory, tak i celkové přehledy rozborů pro hodnocení vzorků vody.  

• Stanovení jsem prováděla v laboratoři IEI 546 na VŠB – TU Ostrava, 

mikrobiologické  a biologické rozbory stanovovala akreditovaná laboratoř. 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 60 - 

• Pro jednotlivé dávky dezinfekčního činidla byla vyhodnocena mikrobiologická 

účinnost pro danou dávku ClO2. 

• Dávka, která nejvíce snížila obsah mikrobiologických ukazatelů byla dále 

dávkována, do vzorků vody v daném časovém období, jaro 2012, léto 2012 

s různou kvalitou vody. 

• V následujících tabulkách jsou uvedeny stanovené výsledky. 

8.5.2 Naměřené výsledky – dávky v rozsahu 0,1 – 0,2 mg.l-1 ClO2 

připravovaného technologií TwinOxide 

 

Dávkování pro sérií vzorků s ClO2 vyrobeného technologii TwinOxide.  

 vzorek č.1 - dávka 0,1 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.2 - dávka  0,13 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku  

 vzorek č.3 - dávka 0,15 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.4 - dávka 0,2 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku   

 

 

Vzorek č.1 - dávka 0,1 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka 
Vstupní 

rozbor 
Vzorek č.1 

Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,05 max. 0,30 Vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,09 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,04 - - 

pH  7,25 7,20 6,9 – 9,5 Vyhovuje 

CHSK Mn mg/l 3,76 2,5 max. 3 Vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,1 max. 0,2 Vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 10,8 max. 100 Vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - <0,01 - - 
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Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens KTJ/100ml 15 5 max. 0 Nevyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 Vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 5 max. 0 Nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg. 

při 36°C 
KTJ/1ml 67 34 max. 20 Nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C 
KTJ/1ml >300 >300 max. 200 Nevyhovuje 

 

 

 Vzorek č.2 - dávka  0,13 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku  

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek   

č. 2 

Limit dle  

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,05 max. 0,30 Vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,10 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,05 - - 

pH  7,25 7,20 6,9 – 9,5 Vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,76 2,8 max. 3 Vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,09 max. 0,2 Vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 12,1 max. 100 Vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - 0,03 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium 

perfrigens 
KTJ/100ml 15 4 max. 0 Nevyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 Vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 4 max. 0 Nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

36°C 
KTJ/1ml 67 32 max. 20 Nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

22°C 
KTJ/1ml >300 80 max. 200 Vyhovuje 
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Vzorek č.3 - dávka 0,15 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.3 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,09 max. 0,30 Vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,14 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,05 - - 

Ph  7,25 7,20 6,9 – 9,5 Vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,76 2,7 max. 3 Vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,09 max. 0,2 Vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 11,8 max. 100 Vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - 0,05 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml 15 3 max. 0 Nevyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 Vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 3 max. 0 Nevyhovuje 

Kultiv. mikroorg. při 

36°C 

KTJ/1ml 67 25 max. 20 Nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

22°C 

KTJ/1ml >300 56 max. 200 Vyhovuje 
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Vzorek č.4 - dávka 0,2 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku   

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.1 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,07 max. 0,30 Vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,13 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,04 - - 

pH  7,25 7,20 6,9 – 9,5 Vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,76 2,89 max. 3 Vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,08 max. 0,2 Vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 12,3 max. 100 Vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - 0,07 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml 15 2 max. 0 Nevyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 Vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 2 max. 0 Nevyhovuje 

Kultiv. mikroorg. při 

36°C 

KTJ/1ml 67 19 max. 20 Vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

22°C 

KTJ/1ml >300 14 max. 200 Vyhovuje 
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Tabulka č. 8:  Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedených dávkách ClO2 

připravovaného pomocí technologie TwinOxide 

 
Clostridium 

perfrigens 

Escherichia 

coli 

Koliformní 

bakterie 

Kultiv.mikroorg. 

při 36°C 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C 
Dávka 

ClO2   

mg.l-1  

 

Vstupní 

hodnoty 

mg.l-1 

15 59 >200 67 >300 

výstup 

mg.l-1 
5 0 5 34 >300 

0,1 mg.l-1 
účinnost 

% 
66,7 100 97,5 49,3 0 

výstup 

mg.l-1 
4 0 4 32 80 

0,13 mg.l-1 
účinnost 

% 
73,3 100 98 52,2 73,3 

výstup 

mg.l-1 
3 0 3 25 56 

0,15 mg.l-1 
účinnost 

% 
80 100 98,5 62,7 81,3 

výstup 

mg.l-1 
2 0 2 20 27 

0,20 mg.l-1 
účinnost 

% 
86,6 100 99,0 70,1 91,0 

Pozn. Barevně vyznačené hodnoty nevyhovují vyhlášce MZd č.252/2004 Sb. 

 

Z naměřených výsledků vyplývá, že při zvolených dávkách ClO2 lze odstranit 

Escherichia coli s 100% účinnosti. Dávky jsou účinné na Koliformní bakterie s průměrnou 

účinnosti 98%. Kultiv.mikroorganismy při 22°C lze odstranit dávkou 0,2 mg.l-1 ClO2 

s 91% účinnosti. Pokud hodnotíme analyzované ukazatele dle vyhlášky MZd č.252/2004 

Sb., nevyhovuje požadavkům ani jeden z nadávkovaných vzorků vody, hodnoty ukazatelů 

jsou překračovány přes povolené limity. 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 65 - 

8.5.3 Naměřené výsledky – dávka v rozsahu 0,2 - 0,3 mg.l-1 ClO2 připraveného 

technologií TwinOxide 

Z výše uvedených důvodů byla dávka ClO2 zvýšena na rozmezí koncentrací  

od 0,2 -  0,3 mg.l-1.  

Dávkování pro sérií vzorků s ClO2 vyrobeného technologii Twinoxide.  

 vzorek č.1 - dávka 0,2 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.2 - dávka 0,23 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku  

 vzorek č.3 - dávka 0,25 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.4 - dávka 0,3 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku   

 
Tabulka č. 9: Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedené dávce ClO2 

 
Clostridium 

perfrigens 

Escherichia 

coli 

Koliformní 

bakterie 

Kultiv.mikroorg. 

při 36°C 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C Dávka   

ClO2 

v mg.l-1  

Vstupní 

hodnoty 

mg.l-1 

15 59 >200 67 >300 

výstup 

mg.l-1 
2 0 2 21 29 

0,2 mg.l-1 
účinnost 

% 
86,7 100 99,0 68,7 90,3 

výstup 

mg.l-1 
1 0 1 20 28 

0,23 mg.l-1 
účinnost 

% 
93,3 100 99,5 70,1 90,7 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 6 15 

0,25 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 91,1 95,1 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 3 16 

0,30 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 95,5 94,6 

Pozn. Barevně vyznačené hodnoty nevyhovují vyhlášce MZd č.252/2004 Sb. 
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Vzorky vody v analyzovaných ukazatelích vyhovují požadavkům dle vyhlášky  

pro mikrobiologické ukazatele, při dávkování 0,25 mg.l-1 a 0,3 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml 

vzorku vody. Dávka 0,2 mg.l-1 a 0,23 mg.l-1 není dostatečně účinná a hodnoty nevyhovují 

vyhlášce pro požadavky na kvalitu pitné vody. 

8.5.4 Naměřené výsledky – dávka v rozsahu 0,3 - 0,4 mg.l-1 ClO2 připraveného 

technologií TwinOxide 

 

Na základě zjištěných výsledků byly dávky dezinfekčního činidla TwinOxide následující 

 vzorek č.1 - dávka 0,3 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.2 - dávka  0,33 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku  

 vzorek č.3 - dávka 0,35 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku 

 vzorek č.4 - dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku    

 

Tabulka č. 10: Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při uvedené dávce v rozsahu 

 0,3-0,4 mg.l-1 ClO2 do vzorků vody 

 
Clostridium 

perfrigens 

Escherichia 

coli 

Koliformní 

bakterie 

Kultiv.mikroorg. 

při 36°C 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C 
Dávka 

ClO2   

mg.l-1  

 

Vstupní 

hodnoty 

mg.l-1 

15 59 >200 67 >300 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 5 18 

0,30 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 92,5 94,0 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 4 13 

0,33 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 94,1 95,6 
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výstup 

mg.l-1 
0 0 0 1 5 

0,35 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 98,5 98,3 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 1 3 

0,40 mg.l-1 
účinnost 

% 
100 100 100 98,5 99 

Pozn. Barevně vyznačené hodnoty nevyhovují vyhlášce MZd č.252/2004 Sb. 

Dávkování ClO2 v dávkách od 0,3 - 0,4 mg.l-1, vyhovuje vyhlášce v analyzovaných 

mikrobiologických ukazatelích. Limity nejsou ani v jednom případě překročeny  

nad povolený limit. Nejlepší účinnosti odstranění je dosaženo při dávce 0,4 mg.l-1 ClO2  

na objem vzorku 1000 ml.  Z tohoto důvodu byla pro následující dávkování zvolena dávka 

0,4 mg.l-1 ClO2 na objem vzorku 1000 ml.  

8.5.5 Ověření optimální dávky dezinfekčního činidla ClO2 připravovaného  

technologií TwinOxide  

Zjištěná optimální dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 na objem 1000 ml vzorku byla dále ověřována  

• ve vzorku vody, který byl odebrán v měsíci březnu 2012, byl proveden vstupní 

laboratorní rozbor vody 

• do vzorku vody byla nadávkována zvolená dávka ClO2 

• do objemu 1000 ml byla nadávkována dávka zásobní roztoku ClO2, což odpovídá 

koncentraci 0,4mg.l-1 ClO2 

• v upravovaném vzorku byl stanoven základní fyzikálně chemický rozbor, speciální 

anorganický a mikrobiologický rozbor. 

• sledované ukazatele, které jsou uvedeny viz tab. č 11 byly vyhodnoceny dle 

vyhlášky pro požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly 

• uvedená dávka byla znovu ověřována ve vzorku vody v měsíci červen 2012, kdy 

byla voda měla odlišné vstupní parametry 

• naměřené a vyhodnocené výsledky viz tabulky níže. 

 

 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 68 - 

Tabulka č. 11: Vzorek č.1 - dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku, datum odběru březen 2012 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.1 Limit dle 

vyhlášky 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 4,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,28 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,31 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,03 - - 

pH  7,25 7,20 6,9 – 9,5 vyhovuje 

Pach stupeň 0 0 max. 2 vyhovuje 

Barva mgPt/l 15,2 8,3 max. 20 vyhovuje 

Zákal ZF 3,8 1,5 max. 5 vyhovuje 

Vodivost mS/m 14,7 19 max. 125 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,78 2,9 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,1 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,9 12,1 max. 100 vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - 0,18 - - 

Dusičnany mg/l 5,9 7,0 max. 50 vyhovuje 

Dusitany mg/l 0,03 <0,01 max. 0,5 vyhovuje 

Amonné ionty mg/l <0,05 <0,05 max. 0,5 vyhovuje 

Speciální anorganický rozbor 

Železo mg/l 0,11 <0,01 max. 0,2 vyhovuje 

Mangan mg/l 0,125 <0,025 max. 0,05 vyhovuje 

Hliník mg/l <0,02 <0,02 max. 0,2 vyhovuje 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml 25 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 62 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 2 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 36°C 

KTJ/1ml 67 2 max. 20 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 22°C 

KTJ/1ml 173 3 max. 200 vyhovuje 
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Tabulka č. 12: Vzorek č.2 - dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku, datum odběru červen 2012 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.1 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 9,5 13,5  - 

Volný chlor mg/l 0 0,21 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,29 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,08 - - 

pH  7,30 7,19 6,9 – 9,5 vyhovuje 

Pach stupeň 0 0 max. 2 vyhovuje 

Barva mgPt/l 16,2 7,3 max. 20 vyhovuje 

Zákal ZF 4,2 1,3 max. 5 vyhovuje 

Vodivost mS/m 13,9 21 max. 125 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,82 2,7 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,09 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 10,1 15,1 max. 100 vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - 0,20 - - 

Dusičnany mg/l 6,1 7,5 max. 50 vyhovuje 

Dusitany mg/l 0,03 <0,01 max. 0,5 vyhovuje 

Amonné ionty mg/l <0,05 <0,05 max. 0,5 vyhovuje 

Speciální anorganický rozbor 

Železo mg/l 0,15 <0,01 max. 0,2 vyhovuje 

Mangan mg/l 0,121 <0,025 max. 0,05 vyhovuje 

Hliník mg/l <0,02 <0,02 max. 0,2 vyhovuje 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml 5 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 24 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

36°C 

KTJ/1ml 66 0 max. 20 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 

22°C 

KTJ/1ml >300 2 max. 200 vyhovuje 

Fekální streptokoky KTJ/100ml 13 0  vyhovuje 
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8.6 Dílčí závěr k použité technologii TwinOxide 

 Při ověřování výsledků, bylo zjištěno, že na uvedené vstupní hodnoty surové vody je  

nejvhodnější dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku vody. Touto dávkou lze vzorky 

vody hygienicky zabezpečit a sledované ukazatele vyhovují vyhlášce  

MZd. č. 252/2004 Sb. Průměrná účinnost při této dávce na mikrobiologické ukazatele je 

99,5%, a vzorek vody plně vyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody. Uvedená dávka 

byla účinná na oba odebrané vzorky vody z ÚV Podhradí s různou kvalitou vody. Odběr 

vzorků vody  jsem prováděla v měsíci březnu a červnu 2012. 

Nižší koncentrace ClO2 jsou účinné jen na určitý typ mikrobiologických ukazatelů. 

Například již při dávce 0,2 mg.l-1 ClO2 lze s 100% účinností odstranit Escherichia coli. 

Během laboratorních pokusů bylo zjištěno, že dezinfekční činidlo je stále a poskytuje 

stabilní zásobní roztok po dobu mnou ověřenou 7 dní, výrobce uvádí až 28 dní. Příprava a 

manipulace s chemikáliemi je jednoduchá, při přípravě však vzniká velmi nepříjemný 

štiplavý zápach, který dráždí sliznice.  

Připravený zásobní roztok se musí ponechat v reakci 4 hodiny od přípravy, během 

prvních čtyř hodin je nestabilní a poskytuje kolísavé vstupní hodnoty ClO2. Jak z grafu č.1 

,,Závislost stálosti zásobního roztoku ClO2 na stáří roztoku“ můžeme vidět, již od 4-té 

hodiny od přípravy dochází k ustálení koncentrace oxidu chloričitého a dávkovaný roztok 

poskytuje stabilní koncentraci.  

Při porovnání způsobu přípravy ClO2 chlor – chloritanovým procesem a s přípravou 

ClO2 pomocí technologie TwinOxide bylo zjištěno, že mezi těmito dvěmi metodami 

přípravy není výrazný rozdíl. Technologie TwinOxide poskytuje nepatrně nižší naměřené 

koncentrace celkového a volného chloru. Oxid chloričitý u této metody byl již ve vzorku 

vody po třech dnech nulový. Měřená koncentrace chloritanů, jako vedlejších produktů je u 

obou metod přípravy srovnatelná.  

Ve vzorcích vody byla sledována koncentrace chloritanů, jakožto vedlejší produkt při 

dávkování oxidu chloričitého. Vyhláška MZd č.252/2004 Sb. uvádí povolenou limitní 

koncentraci 0,2 mg.l-1 chloritanů v pitné vodě. Koncentrace chloritanů při zvolených 

dávkách nebyla překračována nad povolený limit a plně vyhovuje vyhlášce. 



Ing. Martina Juroková: Dezinfekce vody chlorem připravovaným v místě použití. 

2014                                                                                                                               - 71 - 

8.7  Ověření technologie MIOX Purifier 

Cílem laboratorních rozborů bylo ověřit dezinfekční účinnost chloru a jeho sloučenin 

vyrobených elektrolýzou chloridu sodného. Pro tento účel byla použita tužka Miox, 

 která se používá k lokální dezinfekci a lze ji použít pro laboratorní zkoušky. 

Dezinfekční tužka MIOX Purfier je přenosné zařízení, které bylo vybráno  

pro laboratorní přípravu směsných oxidantů. Principem je elektrolýza chloridu sodného, 

kdy vznikají chemické sloučeniny chloru a kyslíku. Vzniklý chlor lze využít  

pro hygienické zabezpečení vody.  

 NaCl + NaClO + H2O →←  Cl2 + 2 NaOH   (26) 

 2 NaOH + Cl2 →← NaClO + NaCl + H2O 

 

Samotná dezinfekce vzorků vody byla prováděna dle návodu k obsluze přiloženého  

k čistícímu zařízení MIOX značky MSR viz obr. č. 10. 

V zařízeních Miox vzniká elektrolýzou soli rozpuštěné  ve vodě  roztok směsných 

oxidantů. Po důkladné rešerši článku a odborné literatury bylo zjištěno: ,,Složení oxidantů, 

vzhledem k interferencím není možné dobře stanovit složení jejich roztoku, je odhadováno 

na základě laboratorních pokusů, při kterých byl připraven roztok podobných vlastností. 

Předpokládáme, že se tento roztok skládá cca z 90,6% volného chloru, 5% ozonu, 2,3% 

chlordioxidu a 2,1% peroxidu vodíku“ [49]. 

Na základě těchto informací, jsem v laboratoři pouze provedla stanovení koncentrace 

chloru, tedy jaká je koncentrace dávkovaného roztoku v mg.l-1 Cl2, když vyrobím 

dezinfekční roztok na dezinfekční tužce Miox. 
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Obr. č. 10: Dezinfekční tužka MIOX Purifier 

 

8.7.1 Příprava dezinfekčního roztoku metodou Miox 

Po naplnění komory NaCl, byl naplněn oddíl k přípravě roztoku destilovanou vodou 

(cca 1 ml). Po zavření oddílu bylo dezinfekční tužkou třepáno (15 – 30 krát). Došlo 

k aktivaci solného roztoku, zařízení muselo být stále udržováno ve svislé poloze. Následně 

bylo stisknuto tlačítko pro aktivaci elektrolytické reakce.  
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Počet stisknutí tlačítka má odpovídat počtu litrů úpravované vody dle návodu: 

1 stisknutí = 0,5 litrů 

2 stisknutí = 1 litr 

3 stisknutí = 2 litry 

4 stisknutí = 4 litry 

8.7.2 Stanovení koncentrace chloru v zásobním roztoku 

Pomocí desinfekční tužky Miox byl vyroben 1 ml dezinfekčního roztoku, při počtu 

protřepání 20krát. 

• objem 1 ml byl převeden do 100 ml odměrné baňky, a doplněn po rysku 

destilovanou vodou. 

• dle návodu  byla na spektrofotometru stanovena koncentrace chloru. 

• stanovení jsem opakovala 3x po sobě a z výsledků byla stanovena průměrná 

koncentrace 

• po přepočtech ředění byla průměrná koncentrace stanovena  

na 30,76 mg.l-1 Cl2 

• lze předpokládat, že výsledek stanovení bude zatížen chybou měření a přepočtem 

při ředění 

• bylo zjištěno, že je nutno dodržet stejný počet protřepání, při přípravě roztoku. 

Protřepání solné komory 30x poskytuje rozdílné vstupní koncentrace chloru, než 

při protřepání 15x, viz tabulka č.13 

 

Tabulka č. 13: Koncentrace  chloru v roztoku v závislosti na počtu protřepání 

 

Číslo vzorku Počet protřepání 

[počet] 

Koncentrace chloru 

[mg.l-1] 

Vzorek č.1 15 x 27,85 

Vzorek č.2 20 x 30,76 

Vzorek č.3 25 x 35,81 

Vzorek č.4 30 x 40,71 
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8.7.3 Hygienické zabezpečení elektrolýzou směsnými oxidanty – MIOX  

Pokusy hygienického zabezpečení dezinfekční tužkou Miox byly prováděny  pouze  

s jedním stisknutím tlačítka na dezinfekční tužce, počet protřepání 20x. Získaný 

dezinfekční roztok byl odpipetován z oddílu čistícího zařízení v následujících dávkách,  

viz níže. Činidlo bylo dávkováno do 500 ml destilované vody. V nadávkovaných vzorcích 

byla sledována koncentrace aktivního chloru v závislosti na čase, viz tabulka  

č. 14: Naměřené koncentrace aktivního chloru v destilované vodě. 

Přehled jednotlivých dávkování dezinfekčního roztoku 

 

1.  Dávka 0,3 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

2.  Dávka 0,5 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

3.  Dávka 0,8 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

4.  Dávka 1,0 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

5.  Dávka 1,0 ml MIOX do 1000 ml modelové vody 

 

Tabulka č. 14:  Naměřené koncentrace aktivního chloru v destilované  vodě 

 
 1 2 3 4 5 

Čas c (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] 

1/4 hod 0,40 1,10 1,50 4,20 1,62 

3/4 hod 0,38 1,05 1,40 3,90 1,40 

1 den 0,30 0,82 0,88 3,20 1,10 

2 den 0,26 0,64 0,57 2,88 0,79 

3 den 0,20 0,35 0,37 2,79 0,40 

5 den 0,09 0,07 0,07 2,45 0,18 

7 den 0,08 0,06 0,07 2,06 0,09 

11 den 0,07 0,05 0,05 1,59 0,07 

13 den 0,02 0,04 0,06 1,30 0,04 
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Dávky dezinfekční roztok Miox 0,3; 0,5; a 0,8 ml roztoku do vzorků modelové vody 

byly zvoleny a sníženy poté, co koncentrace aktivního chloru při výrobcem doporučené 

dávce 1 ml MIOX do 500 ml modelové vody, i po 13 dnech vykazovala velmi vysoký 

obsah aktivního chloru. Hodnota aktivního chloru 1,3 mg.l-1 více než čtyřikrát překračuje 

hodnotu volného aktivního chloru, která je stanovena vyhláškou. Výsledné koncentrace 

byly zpracovány graficky, viz graf č. 4: ,,MIOX - Koncentrace chloru v destilované vodě 

v závislosti na čase“. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1/4 hod 3/4 hod 1 den 2 den 3 den 5 den 7 den 11 den 13 den

čas

c 
(C

l 2
) 

[m
g.

l-1
]

0,3 ml/500 ml

0,5 ml/500 ml

0,8 ml/500 ml

1 ml/500 ml

1 ml/1000 ml

Graf č. 4:  MIOX - Koncentrace chloru v destilované vodě v závislosti na čase 

 

V návodu je uvedeno, že jedno stisknutí na dezinfekční tužce MIOX je dávkou 

odpovídající pro 500 ml pitné vody. Laboratorní experimenty z modelovou – destilovanou 

vodou byly provedeny pro získání přehledu, jaké množství dávky dezinfekčního činidla 

Miox poskytují koncentraci chloru.  
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8.7.4 Hygienické zabezpečení pomocí dezinfekční tužky MIOX – vzorek  vody 

z ÚV Podhradí 

Po provedení zkušebního experimentu s modelovou - destilovanou vodou byly 

vybrány následující dávky, viz níže, které byly dávkovány do 500 ml a 1000 ml vzorku 

vody z ÚV Podhradí. 

 

1. Dávka 0,5 ml MIOX do 500 ml vzorku z ÚV Podhradí 

2. Dávka 1,0 ml MIOX do 500 ml vzorku z ÚV Podhradí 

3. Dávka 1,0 ml MIOX do 1000 ml vzorku z ÚV Podhradí 

 

Tabulka č.15: MIOX – naměřené koncentrace chloru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z provedených laboratorních experimentů vyplývá, že při doporučeném dávkování 

(sloupec 2) je koncentrace aktivního chloru i po 5 dnech vysoká (0,76 mg.l-1). Výrobce 

dezinfekční tužky Miox doporučuje konzumaci dezinfikované vody po 4 hodinách, kdy se 

koncentrace aktivního chloru pohybuje kolem 2,4 mg.l-1.  

 

 

 1 2 3 

čas  C (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] c (Cl2) [mg.l-1] 

¼ hod 1,05 3,59 1,94 

½ hod 1,03 3,10 1,72 

1 hod 0,80 2,70 1,38 

2 hod 0,57 2,60 1,22 

3 hod 0,50 2,35 1,10 

1 den 0,29 1,60 0,49 

4 den 0,08 0,85 0,12 

5 den 0,07 0,76 0,11 
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Při dávce 0,5 ml Miox do 500 ml vzorku vody (sloupec 1) je koncentrace aktivního 

chloru ve vzorku jeden den po nadávkování 0,3 mg.l-1, což splňuje požadavek na pitnou 

vodu. Výsledky jsou viditelné v grafu č. 5: ,,MIOX – závislost koncentrace chloru ve 

vzorku vody z ÚV Podhradí na čase“. 

 

 

Graf č. 5: MIOX – závislost koncentrace chloru ve vzorku vody z ÚV Podhradí na čase 

 

Na základě vstupních rozborů a zjištěných výsledků viz výše, jsem zvolila následující 

sérií laboratorních experimentů a vybrala jsem faktory, které mohou ovlivnit účinnost 

dezinfekce. 

• Vliv teploty a pH vody na probíhající reakci s dezinfekčním činidlem. 

• Volba vhodné dávky dezinfekčního činidla k hygienickému zabezpečení vody 

dle platných limitů pro kvalitu pitné vody. 

8.7.5 Vliv teploty vody na probíhající reakce s dezinfekčním činidlem Miox ve 

vodě 

V  uvedených laboratorních experimentech byl sledován vliv teploty vody na úbytek 

koncentrace chloru po nadávkování do vzorku modelové vody. Do vzorku bylo dávkováno 

0,5 ml dezinfekčního činidla do 500 ml. Po nadávkování bylo měřeno pH vody. 

MIOX – závislost koncentrace chloru na čase 
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Stanovení hodnoty pH 

Hodnota pH vody před nadávkováním byla 6,2. Hodnota pH po nadávkování 

dezinfekčního činidla byla stanovena na 6,5.  Měření bylo 3x opakováno a byla stanovena 

průměrná hodnota pH, tedy 6,5. Z měření lze usuzovat, že dezinfekční činidlo vyrobené 

dezinfekční tužkou Miox Purfier výrazně neovlivňuje hodnotu pH ve vzorku vody.  

Stanovení koncentrace chloru ve vzorku v závislosti na teplotě 

Bylo souběžně nadávkováno 5 vzorků vody. Vzorky měly rozdílnou teplotu, jak je 

uvedeno v tabulce č. 16 ,,Dávka 0,5 ml dezinfekčního činidla Miox do 500ml vzorku vody. 

V rozmezí sedmi dnů byla měřena koncentrace chloru ve vzorcích viz tabulka. Teplota 

byla udržovaná pomocí termostatu, vzorky byly po celou dobu měření uchovávány 

v temnu. V první sérií laboratorních pokusů byla nadávkována dávka 0,5ml do 500 ml 

vzorku vody, což odpovídá koncentraci chloru na vstupu v roztoku v rozmezí   

4,8 – 5,4 mg.l -1 chloru. Toto rozmezí koncentrace chloru je způsobeno tím, že pomocí 

dezinfekční tužky Miox, nelze vyrobit vždy stejné dezinfekční činidlo o konstantní 

koncentraci chloru.  

Tabulka č. 16:  Dávka 0,5 ml dezinfekčního činidla Miox do 500ml vzorku vody 

Den Teplota vody 

 c (Cl2)   

[mg.l-1] 

 tvody =  9°C  

c (Cl2)  

[mg.l-1]  

tvody = 11°C  

c (Cl2)  

[mg.l-1]  

 tvody = 15°C 

c (Cl2) 

  [mg.l-1] 

 tvody = 18°C  

c (Cl2)  

[mg.l-1]  

tvody = 21°C 

1. 5,385 5,281 5,089 5,011 4,895 

2. 3,107 2,998 2,576 2,259 1,876 

3. 2,375 2,036 1,462 1,126 0,896 

4. 2,092 1,906 1,059 0,813 0,576 

5. 1,691 1,523 0,689 0,384 0,185 

6 0,813 0,796 0,429 0,206 0,073 

7. 0,573 0,397 0,261 0,105 0,070 
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Tabulka č. 17:  Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do 1000ml vzorku vody 

Den Teplota vody 

 c (Cl2)  

 [mg.l-1] 

 tvody =  9°C  

c (Cl2) 

 [mg.l-1]  

tvody = 11°C  

c (Cl2) 

 [mg.l-1]  

 tvody = 15°C 

c (Cl2)   

[mg.l-1] 

 tvody = 18°C  

c (Cl2)  

[mg.l-1]  

tvody = 21°C 

1. 2,686 2,465 2,309 2,036 1,901 

2. 1,058 1,039 1,003 0,996 0,985 

3. 0,546 0,520 0,549 0,486 0,456 

4. 0,351 0,321 0,356 0,304 0,269 

5. 0,158 0,146 0,142 0,139 0,136 

6. 0,153 0,139 0,127 0,102 0,096 

7. 0,110 0,102 0,098 0,063 0,051 

 

Z tabulky č. 17 ,, Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do 1000ml vzorku vody“  

a provedených laboratorních měření při sledování vlivu teploty vody na probíhající reakce 

s dezinfekčním činidlem Miox vyplývá, že teplota vody koncentrace chloru ve vzorku 

ovlivňuje. Jak můžeme z tabulky vidět, rozdíl spotřebovaného chloru je již dobře vidět 

druhý den od nadávkování. Vezmeme-li v úvahu fakt, že teplota vody na úpravnách 

v letních měsících dosahuje vyšších teplot, pro případné využití činidla pro hygienické 

zabezpečení, bude i po 7 dnech při zdržení v distribuční síti při teplotě vody 15°C   

hygienicky zabezpečena. 
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8.8 Volba vhodné dávky dezinfekčního činidla k hygienickému 

zabezpečení vody – bakteriální nezávadnost při použití technologie 

Miox 

Na základě vstupních informací a provedených laboratorních experimentů uvedených 

v předešlých kapitolách, jsem prováděla ověření dezinfekce vody pomocí směsných 

oxidantů vyráběných pomocí dezinfekční tužky Miox, která byla nejvhodnější  

pro laboratorní prostředí. 

Cílem těchto pokusů bylo ověřit účinnost a stabilitu dezinfekce prováděnými 

směsnými oxidanty technologie Miox v dezinfekční tužce, ve vzorcích vody z Úpravny 

vody v Podhradí tak, aby kvalita pitné vody vyhovovala vyhlášce pro požadavky na pitnou 

vodu a četnost její kontroly.        

 

Dávkování vzorků vody probíhalo následovně: 

• byly odebírány vzorky  vody  z odběrného místa na ÚV Podhradí s označením 

surová voda 

• vzorky byly odbírány v období jaro 2012, léto 2012 

• stanovení vstupních parametrů vzorků vody z Úpravny vody v Podhradí,  

byly použity výsledky analýz z akreditované laboratoře úpravny  

• základní fyzikálně chemický rozbor 

1. speciálně anorganický rozbor 

2. základní fyzikálně chemický rozbor 

3. mikrobiologický rozbor 

4. krácený biologický rozbor 

• s ohledem na přesnost stanovení byly voleny větší objemy vzorků vody 

• na základě zjištěných výsledků byly vybrány  dávky dezinfekčního činidla Miox 

1. vzorek č.1 - dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 3000 ml surové vody 

2. vzorek č.2 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 2000 ml surové vody  

3. vzorek č.3 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 1500 ml surové vody 

4. vzorek č.4 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 1000 ml surové vody 

5. vzorek č.5 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 500 ml surové vody 
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• po nadávkování byly provedeny jednotlivé pokusy stanovení. Byly prováděny 

krácené rozbory, tak i celkové přehledy rozborů pro hodnocení vzorků vody. 

• stanovení jsem prováděla v laboratoři IEI 546 na VŠB – TU Ostrava, 

mikrobiologické  a biologické rozbory stanovovala akreditovaná laboratoř  

• pro jednotlivé dávky byla vyhodnocena dezinfekční účinnost pro danou dávku do 

uvedených objemů vzorků vody 

• v následujících tabulkách jsou uvedeny stanovené výsledky 

8.8.1 Naměřené výsledky s dezinfekčním činidlem připraveným metodou  

Miox  

Vzorek č.1 – dávka  1  ml dezinfekčního činidla na  3000 ml vzorku  

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.1 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11,2  - 

Volný chlor mg/l 0 0,12 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,15 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,03 - - 

pH  7,25 7,34 6,9 – 9,5 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,76 4,2 max. 3 nevyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,06 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 84,0 max. 100 vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - <0,01 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml 15 5 max. 0 nevyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml >200 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 36°C 

KTJ/1ml 67 35 max. 20 nevyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 22°C 

KTJ/1ml >300 50 max. 200 vyhovuje 
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Dávka 1 ml činidla do 3000 ml surové vody byla zvolena, aby bylo zjištěno jaké 

množství vody lze s 1 ml dezinfekčního činidla hygienicky zabezpečit. Jak můžeme 

z tabulky vidět, k poklesu mikroorganismu v mikrologickém rozboru dochází, ale vzorek 

vody nesplňuje požadavky vyhlášky v analyzovaných ukazatelích CHSK-Mn, clostridium 

perfrigenes, kultiv. mikroorg. při 36°C. Koncentrace celkového chloru je 0,15 mg.l-1. 

Proto následně byla zvolena dávka 1ml do 2000 ml surové vody. Koncentrace celkové 

chloru se zvýšila na hodnotu 0,2 mg.l-1. Zvolená dávka vyhovuje a splňuje požadavky 

vyhlášky v analyzovaných ukazatelích 

 

Vzorek č.2 – dávka  1  ml dezinfekčního činidla Miox na  2000 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.2 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11 - - 

Volný chlor mg/l 0 0,10 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,20 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,10 - - 

pH  7,25 7,32 6,9 – 9,5 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,2 2,8 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,05 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 82 max. 100 vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - <0,01 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens KTJ/100ml 12 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 58 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 36°C 
KTJ/1ml 67 18 max. 20 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 22°C 
KTJ/1ml 205 10 max. 200 vyhovuje 
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Následně byly do vzorků dávkovány dávky u kterých se předpokládala největší 

mikrobiologická účinnost 

• vzorek č.3 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 1500 ml surové vody 

• vzorek č.4 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 1000 ml surové vody 

• vzorek č.5 – dávka 1 ml dezinfek. činidla Miox do objemu 500 ml surové vody 

 

Vzorek č.3 – dávka  1  ml dezinfekčního činidla Miox na  1500 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.3 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11 - - 

Volný chlor mg/l 0 0,09 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,22 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,13 - - 

pH  7,25 7,32 6,9 – 9,5 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,2 2,7 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,07 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 87 max. 100 vyhovuje 

Oxid chloričitý mg/l - <0,01 - - 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens KTJ/100ml 12 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 58 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. 

 při 36°C 
KTJ/1ml 67 14 max. 20 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C 
KTJ/1ml 205 5 max. 200 vyhovuje 
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Vzorek č.4 – dávka  1  ml dezinfekčního činidla Miox na  1000 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.4 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11 - - 

Volný chlor mg/l 0 0,25 max. 0,30 vyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 0,54 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,29 - - 

pH  7,25 7,34 6,9 – 9,5 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,2 2,7 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,09 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 92 max. 100 vyhovuje 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens KTJ/100ml 12 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 58 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 36°C 
KTJ/1ml 67 1 max. 20 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg.  

při 22°C 
KTJ/1ml 205 1 max. 200 vyhovuje 
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Vzorek č.5 – dávka  1  ml dezinfekčního činidla Miox na  500 ml vzorku 

 

Stanovení Jednotka Vstupní 

rozbor 

Vzorek č.5 Limit dle 

252/2004Sb. 

Hodnocení 

 

Základní fyzikálně chemický rozbor 

Teplota °C 3,0 11 - - 

Volný chlor mg/l 0 4,30 max. 0,30 nevyhovuje 

Celkový chlor mg/l 0 5,00 - - 

Vázaný chlor mg/l 0 0,70 - - 

pH  7,25 7,48 6,9 – 9,5 vyhovuje 

CHSK – Mn mg/l 3,2 2,6 max. 3 vyhovuje 

Chloritany mg/l - 0,09 max. 0,2 vyhovuje 

Chloridy mg/l 9,8 96 max. 100 vyhovuje 

Mikrobiologický rozbor 

Clostridium perfrigens KTJ/100ml 12 0 max. 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml 59 0 max. 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 58 0 max. 0 vyhovuje 

Kultiv. mikroorg. 

při 36°C 
KTJ/1ml 67 1 max. 20 vyhovuje 

Kultiv. mikroorg. 

při 22°C 
KTJ/1ml 205 0 max. 200 vyhovuje 

 

Uvedené dávka dezinfekčního činidla vyrobeného pomocí metody dezinfekční tužky 

Miox pro vzorek č.5, poskytuje největší účinnost z vybraných dávek. Tato dávka však 

poskytuje vysokou koncentraci volného chloru, a převyšuje povolený limit 0,3 mg.l-1.  Jak 

můžeme z tabulek pro vzorky vody č.1-5 vidět, hodnota koncentrace chloridů se výrazně 

zvýšila, a pohybuje se kolem nejvyšší mezní hodnoty, avšak hranice koncentrace chloridů 

100 mg.l-1 nebyla překročena. Tabulka č.18 ,, Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické 

ukazatele při dávce 1 ml dezinfekčního činidla Miox na zvolené objemy vzorků vody“, je 

přehledem při hodnocení účinnosti pro mikrobiologické ukazatele. 
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Tabulka č. 18: Zhodnocení účinnosti na mikrobiologické ukazatele při dávce 1 ml dezinfekčního činidla 

Miox na zvolené objemy vzorků vody. 

 

 
Clostridium 

perfrigens 

Escherichia 

coli 

Koliformní 

bakterie 

Kultiv.mikroorg. 

při 36°C 

Kultiv.mikroorg. 

při 22°C 

Dávka   

1ml 

činidla 

Miox  

na Vvz. 

Vstupní 

hodnoty 

mg.l-1 

12 59 58 67 205 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 1 0 

  

500 ml účinnost 

% 
100 100 100 98,5 100 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 1 1  

1000 ml 

 
účinnost 

% 
100 100 100 98,5 99,2 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 14 5  

1500 ml 

 
účinnost 

% 
100 100 100 79,1 97,6 

výstup 

mg.l-1 
0 0 0 18 10 

 

 

2000 ml 

 

účinnost 

% 
100 100 100 73,1 95,1 

výstup 

mg.l-1 
5 0 0 35 50 

 

 

3000 ml 

 

účinnost 

% 
58,3 100 100 47,7 75,6 

Pozn. Barevně vyznačené hodnoty nevyhovují vyhlášce MZd č.252/2004 Sb. 
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8.9 Dílčí závěr k dezinfekčnímu činidlu vyráběnému metodou 

dezinfekční tužky Miox 

Z laboratorních pokusů byla prokázána značnou stálost obsahu dezinfekčního činidla. 

Při dávce 1ml do 1000 ml vody byl ve vodě ještě po 7 dnech nalezen měřitelný obsah 

aktivní složky. Dále bylo zjištěno, že s rostoucí teplotou vzorků vody klesá naměřená 

koncentrace chloru, tedy klesá účinnost dezinfekčního činidla, ale nutno konstatovat,  

že i po 7 dnech od nadávkování splňuje požadavky dle platných norem pro kvalitu pitné 

vody. Hodnota pH se výrazně neměnila. Při dávce 1ml dezinfekčního činidla Miox  

do objemu 2000 ml vzorků vody, je zajištěna nezávadnost pitné vody a vyhovuje všem 

požadavkům pro danou kvalitu upravované vody. Během dávkování a zvolených dávek 

nebyly zjištěny zvýšené koncentrace chloritanů. 

Ekonomické hledisko pro náš konkrétní případ nelze hodnotit, protože veškeré 

experimenty probíhaly v laboratorních podmínkách, při použití dezinfekční tužky Miox 

pro lokální dezinfekci. Ekonomika provozu je hodnocena z dostupných materiálů  

a odborných článků následovně. 

Cena kapalného chloru v sudech je 15,2 Kč.kg-1, chlornanu sodného 3,9 Kč.kg-1.  

Na výrobu 1 kg směsných oxidantů je potřeba 5 kg chloridu sodného. Cena chloridu 

sodného je  5 Kč/ kg. Při výrobě 1 kg směsných oxidantů se spotřebuje 8,2 kWh. Cena 

1kWh je průměrně 3,5 Kč/ kWh.  

 

 Plynný chlor 
v sudech 

Chlornan sodný Dezinfekční činidlo 
Miox 

Cena 

(Kč.kg-1 aktivní 

složky) 

15,2 27,1 45,5 

Náklady při dávce 

1mg.l-1 (Kč.m-3) 
0,016 0,027 0,046 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že cena na náklady chemikálie jsou u Mioxu v porovnání 

s chlorem cca 3x vyšší a představují při dávce 1 mg.l-1 oxidantu cca 0,05 Kč/m3 vody.  
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K tomuto nepříznivému faktu je však nutno přičíst další výhody vyplývající z aplikace 

dezinfekčního činidla vyrobeného dezinfekční technologií Miox. Za značnou výhodu 

výrobci a dodavatelé zdůrazňují především nesporné výhody použití malých elektrolyzérů 

přímo na místě, tedy to, že není zapotřebí převážet a skladovat nebezpečné chemikálie. 

Proces v provozu běží automaticky a zvyšuje se bezpečnost práce. Není nutná dodatečná 

dezinfekce po sítí po dobu zdržení vody cca 7 dní. Jak bylo prokázáno dezinfekční činidlo 

je ve svém obsahu značně stálé, pro danou lokalitu a kvalitu vody. Při použití 

dezinfekčního činidla připraveného technologií Miox nedocházelo ke změně 

organoleptických vlastností vody.  

Pro náš případ, se osvědčilo k desinfekci vody, dezinfekční činidlo vyráběno pomocí 

dezinfekční tužky Miox. Za nevýhodu u potenciálních uživatelů, lze však považovat to,  

že nejsou blíže známy použité elektrodové materiály, především anodový materiál a také je 

nejasně uváděno kvalitativní i kvantitativní složení dané směsi oxidantů. Toto činidlo může 

vyvolávat určité pochybnosti. Metoda je však stále rozvíjena a studována, a to může 

přinést další poznatky pro praxi.  
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8.10  Využití dezinfekčních činidel připravovaných v místě použití pro 

dezinfekci důlních vod 

K ověření využitelnosti důlních vod, jako alternativního zdroje pitné vody  

pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v suchých obdobích, byly k hygienickému 

zabezpečení vody použity dvě dezinfekční činidla. 

Prvním dezinfekčním činidlem je oxid chloričitý, který byl přípraven pomocí 

technologie známé pod obchodním názvem TwinOxide. Druhým dezinfekčním činidlem je 

činidlo vyráběné pomocí dezinfekční tužky Miox Purfier. K laboratorním experimentům 

byly vybrány  dva vzorky důlních vod z níže popsaných lokalit.  

8.10.1 Hygienické zabezpečení důlní vody z lokality Teplice - Vrchoslav 

V rámci pokusů hygienického zabezpečení byly do důlní vody dávkovány uvedená 

dezinfekční činidla. Vzorek byl po celou dobu měření uchováván ve tmě a chladu.  

Do  prvního vzorku bylo nadávkováno dezinfekční činidlo Twinoxide, aby počáteční 

koncentrace oxidu chloričitého byla 0,3 mg.l-1. a do druhého vzorku byl nadávkován 

roztok 1 ml dezinfekčního činidla do objemu 2000 ml vyrobeného pomocí dezinfekční 

tužky Miox Purfier.  

Ve vzorcích byl proveden základní fyzikálně chemický rozbor, speciální anorganický 

rozbor a mikrobiologický rozbor. Stanovené ukazatele byly zpracovány viz níže  

do tabulek. 
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Tabulka č. 19: Dávkování dezinfekčních činidel do vzorků důlní vody z lokality Teplice – Vrchoslav 

 

Stanovení Jednotka Limit dle 

vyhlášky 

252/2004Sb. 

TwinOxide Miox 

Purfier 

Hodnocení 

Teplota °C  20 20  

Volný chlor mg/l max. 0,30 0,21 0,34 vyhovuje 

Pach stupeň max. 2 0 0 vyhovuje 

Barva mgPt/l max. 2 2,5 1,6 vyhovuje 

Zákal ZF max. 5 <0,5 <0,5 vyhovuje 

Vodivost mS/m max. 125 16 37 vyhovuje 

Ph  6,9 – 9,5 6,82 7,32 vyhovuje 

CHSK - Mn mg/l max. 3 1,7 1,7 vyhovuje 

Chloritany mg/l max. 0,2 0,06 0,04 vyhovuje 

Chloridy mg/l max. 100 6,0 66,9 vyhovuje 

Dusičnany mg/l max. 50 4,8 3,9 vyhovuje 

Dusitany mg/l max. 0,50 <0,01 <0,01 vyhovuje 

Amonné ionty mg/l max. 0,50 <0,05 <0,05 vyhovuje 

Železo mg/l max. 0,20 <0,10 <0,10 vyhovuje 

Mangan mg/l max. 0,050 <0,025 <0,025 vyhovuje 

Hliník mg/l max. 0,20 0,08 0,06 vyhovuje 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 36°C KTJ/1ml max. 20 1 1 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 22°C KTJ/1ml max. 200 0 0 vyhovuje 

Celk. počet org. org./ml max. 50 0 0 vyhovuje 

Živé organismy org./ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Abioseston % max. 10 <1 <1 vyhovuje 
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8.10.2 Hygienické zabezpečení důlní vody z lokality Kraslice – Rotava Komín 

 

Laboratorními pokusy bylo zjištěno, že u vzorku vody z lokality Kraslice – Rotava 

Komín, činidlo vyrobené dezinfekční tužkou Miox Purfier je možno dávkovat do 3000 ml 

vzorku důlní vody 1 ml činidla. V případě dávkování do 2000 ml vzorku 1 ml jsou 

koncentrace volného chloru na hodnotě 0,6 mg.l-1, a nevyhovují limitním koncentracím 

obsahu volného chloru. Hodnoty koncentrace chloru s dávkou 1 ml dezinfekčního činidla 

Miox jsou uvedené v tabulce č. 20 ,, Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do uvedených 

objemů vzorků vody“. Vzorky důlní vody z lokality  Kraslice - Rotava Komín splňovaly 

požadavky ve všech ukazatelích, proto byly do vzorku dezinfekční činidla dávkovány 

přímo bez předešlé úpravy. Dávkování probíhalo v dávce 1ml desinfekčního činidla  

do objemu vzorku 3000 ml vody. Vzorky byly analyzovány stejným způsobem jako  

u předešlé lokality a taktéž vyhověly požadavkům příslušné vyhlášky. 

 

Tabulka č.20: Dávka 1 ml dezinfekčního činidla Miox do uvedených objemů vzorků vody 

 

Lokalita objem vzorku ml c (Cl2) mg.l-1 

Teplice - Vrchoslav  2000 0,30 

Teplice - Vrchoslav 2500 0,20 

Kraslice – Rotava Komín 2000 0,60 

Kraslice – Rotava Komín 2500 0,45 

Kraslice – Rotava Komín 3000 0,29 
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Tabulka č.21: Dávkování dezinfekčních činidel do vzorků důlní vody z lokality Rotava - Komín 

 
Stanovení Jednotka Limit dle 

vyhlášky 

252/2004Sb. 

Twinoxide Miox 

Purfier 

Hodnocení 

Teplota °C  20 20  

Volný chlor mg/l max. 0,30 0,21 0,75 Vyhovuje 

Pach Stupeň max. 2 0 0 Vyhovuje 

Barva mgPt/l max. 2 2,5 <1,5 Vyhovuje 

Zákal ZF max. 5 <0,5 <0,5 Vyhovuje 

Vodivost mS/m max. 125 23 40 Vyhovuje 

pH  6,9 – 9,5 6,81 7,32 Vyhovuje 

CHSK - Mn mg/l max. 3 0,9 0,7 Vyhovuje 

Chloritany mg/l max. 0,2 0,06 0,09 Vyhovuje 

Chloridy mg/l max. 100 23,0 86,9 Vyhovuje 

Dusičnany mg/l max. 50 12,9 14,5 Vyhovuje 

Dusitany mg/l max. 0,50 <0,01 <0,01 Vyhovuje 

Amonné ionty mg/l max. 0,50 <0,05 <0,05 Vyhovuje 

Železo mg/l max. 0,20 <0,10 <0,10 Vyhovuje 

Mangan mg/l max. 0,050 <0,025 <0,025 Vyhovuje 

Hliník mg/l max. 0,20 <0,02 <0,02 vyhovuje 

Clostridium perfrigens  KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Escherichia coli KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Koliformní bakterie KTJ/100ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 36°C KTJ/1ml max. 20 0 0 vyhovuje 

Kultiv.mikroorg. při 22°C KTJ/1ml max. 200 1 1 vyhovuje 

Celk. počet org. org./ml max. 50 16 10 vyhovuje 

Živé organismy org./ml max. 0 0 0 vyhovuje 

Abioseston % max. 10 <1 <1 vyhovuje 
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8.10.3 Dílčí závěr k dezinfekci důlních vod  

Experimentálně byla ověřena možnost využití důlních vod jako alternativního zdroje 

pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou v suchých 

obdobích.Vytipované lokality jsou velice vhodným zdrojem pro využití důlních vod 

k dalším účelům a jejich vydatnost lze považovat za dostačující.  

Důlní vody z daných lokalit, které byly upravovány k pitným účelům byly pomocí 

dvou dezinfekčních činidel hygienicky zabezpečeny. Obě dezinfekční činidla jsou účinné 

již v malých dávkách. Činidla lze snadno a jednoduše připravit v místě použití, a není 

nutností složité dávkovací zařízení. Obě činidla  jsou stálé a poskytují dlouhodobé 

zbytkové koncentrace chloru.  

Z předložených výsledků vyplývá, že lze využít důlní vodu jako zdroj v krizových 

suchých období pro úpravu na vodu pitnou. Před každou takovou úpravou důlní vody je 

však nutné sledovat její složení, neboť její kvalita je v prostoru i čase značně proměnlivá. 

Případné využití činidel při dezinfekci vody výrazně zvýší bezpečnost práce a sníží 

nebezpečí úniku chloru do prostředí, a taktéž je vyloučena doprava a manipulace 

s plynným chlorem. 
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8.11  Zkušební poloprovoz technologie TwinOxide na vodojemu Čerťák 

Cílem tříměsíčního zkušebního provozu bylo ověřit možnosti použití oxidu 

chloričitého připravovaného technologií známou pod obchodním názvem TwinOxide.  

K tomuto poloprovoznímu provozu společnost SmVaK Ostrava přistoupila na základě 

podkladů, které ukazují na stále klesající spotřebu vody u spotřebitele. Ta má za následek 

delší dobu zdržení vody ve vodojemech a na síti, následné dochlorování vody po trase,  

aby byly dodrženy parametry kvality vody dle vyhlášky č.252/2004 Sb. Během ověřování 

využitelnosti tohoto činidla byl hlavně kladen důraz na zdravotní zabezpečení sítě  

a požadovanou kvalitu vody u odběratele. 

Běžně se dochlorování na vodovodní sítí provádí pomocí chloru a chlornanu sodného. 

Použití těchto dezinfekčních činidel je vzhledem k toxicitě chloru podmíněna dodržováním 

poměrně přísných bezpečnostních předpisů pro skladování a provoz dávkovacího zařízení. 

Zároveň je nutné manipulovat s tlakovými láhvemi a sudy. 

8.11.1 Lokalita 

Pro zkušební provoz a ověření účinnosti dezinfekčního činidla byl vybrán vodojem 

Čerťák. Vodojem Čerťák se nachází u Nového Jičína, jeho objem je 25 m3. Voda je  

do vodojemu čerpána diskontinuálně během dne, během čerpání dosahuje 9 l.s-1. Celodenní 

průměrný přítok do VDJ je 0,4 l.s-1.  Vodojem je zásobován pitnou vodou z úpravny vody 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (VZ Šance).  Z vodojemu Čerťák je přes vodojem 

Kojetín zásobována obec Kojetín s 191 zásobovanými obyvateli, a turistické chaty Svinec 

a Čerťák. Ve vodojemu Čerťák je instalováno zařízení na dochloraci pomocí chlornanu 

sodného. Celková délka sítě je 2,9 km, vybudována z materiálu PE, PVC a tvárné litiny. 

S ohledem ke skladbě sítě je nižší riziko rozpouštění povlaků z vnitřní strany potrubí  

a vzniků inkrustů. 

Během zkušebního provozu byla prováděna průběžná kontrola kvality vody na přítoku 

a odtoku z VDJ Čerťák, na přítoku a odtoku z VDJ Kojetín a u odběratele. Souběžně 

s úpravami dávek ClO2 se ve vodě sledovaly ukazatele: teplota, volný a celkový chlor, pH, 

barva, zákal, CHSKMn, chloritany, oxid chloričitý, sírany, železo, mangan, fekální 

streptokoky, koliformní bakterie, kultivovatelné organismy při 22 a 36°C.  
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Kontrolu odebraných vzorků prováděla akreditovaná laboratoř v souladu s vyhláškou  

pro požadavky na jakost pitné vody. 

8.11.2 Zavádění  technologie TwinOxide hygienického zabezpečení na 

vodojemu Čerťák   

Při zkušebním provozu dávkování ClO2 na přítoku do VDJ Čerťák byla postupně 

zvyšována dávka ClO2 souběžně s dávkováním roztoku chlornanu sodného viz tabulka 

č.22: Postupné dávkování roztoku ClO2 vyráběného technologií TwinOxide tak, aby byla 

dodržena zdravotní nezávadnost pitné vody ve vodojemech Čerťák, Kojetín  

a u spotřebitele. Při dávce ClO2 0,07 mg/l bylo dávkování chlornanu sodného zastaveno.  

Postupné navyšování dávky ClO2 bylo s ohledem na možnou přítomnost inkrustů  

či biofilmu na vnitřních stěnách potrubí. Při okamžitém přechodu na ClO2 a vyšších 

dávkách by oxid chloričitý mohl tyto inkrusty rozpouštět a tím by mohlo docházet  

ke zhoršení senzorických vlastností vody [64]. 

Zásobní roztok o koncentraci 0,3% byl připravován do 2x 25 litrových barelů, 

dávkování probíhalo pomocí dávkovacího čerpadla AQUA HC797 P-I. Roztok ClO2 byl 

dávkován souběžně s chlornanem sodným. Dávkování bylo zvoleno na základě provozních 

zkušeností v obci Blatnička, kde již dávkování ClO2 danou technologií proběhlo, 

jak uvádí [64]. 
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Tabulka č.22: Postupné dávkování roztoku ClO2 vyráběného technologií TwinOxide 

 

Doba 

dávkování 

Dávka ClO2    

[mg. l-1] 

11.7. -19.7 0,007 

20.7. - 30.7 0,015 

1.8. - 8.8. 0,028 

9.8. - 15.8 0,042 

16.8. - 22.8 0,070 

23.8. - 27.8. 0,07 

28.8. - 3.9. 0,14 

4.9. - 13.9 0,20 

14.9. - 20.9. 0,25 

21.9. - 3.10. 0,28 

4.10. - 10.10. 0,10 

11.10 - 16.10. 0,05 

17.10. -25.10 0,03 

26.10. 0,00 

 

8.11.3 Získané výsledky  

Oxid chloričitý vyrobený technologií Twinoxide byl ve zkušebním provozu dávkován 

od 11.7. 2012 do 17.10.2012. Před započetím dávkování byla odkalena vodovodní síť. 

V první sérií dávkování  tedy od 11.7.2012 do 23.8.2012 byl dávkován roztok ClO2 

společně s roztokem chlornanu sodného. Jednotlivé dávky a průběh dávkování jsou 

uvedeny v tabulce č.2, během společného dávkování ClO2 a chlornanu sodného muselo být 

26.7 - 31.7 provedeno odkalení sítě z důvodů rostoucí barvy, železa a manganu pitné vodě. 

Od 23.8. do 3.10.2012 bylo odstaveno dávkování chlornanu sodného, dávky ClO2 byly 

nadále zvyšovány od koncentrace ClO2 0,07 mg.l-1 do 0,28 mg.l-1. Po odstavení chlornanu 

sodného a odebrání kontrolních vzorků nevyhovovala kvalita vody z mikrobiologického 

hlediska.  
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Dne 4.9. 2012 bylo provedeno další odkalení sítě z důvodu nevyhovující kvality vody 

v mikrobiologických ukazatelích a přistoupilo se k jednorázovému nachlorování vodojemu 

Kojetín. Dne 19.9.2012 se opět provedla jednorázová dezinfekce vodojemu Kojetín  

z důvodu výskytu mikrobiální kontaminace, přičemž dávka ClO2 byla 0,25 mg.l-1. 

Nevyhovující hodnoty koliformních bakterií se objevily znova  2.10.2012. Z tohoto 

důvodu se 3.10.2012 provedlo opětovné jednorázové chlorování vodojemu Kojetín  

a od 4.10.2012 se začalo se společným dávkováním chlornanu sodného a ClO2 vyráběného 

technologií TwinOxide. Výsledky byly zpracovány do tabulky č. 23 ,, Mikrobiologické 

ukazatele při dávkování ClO2. 

 

Tabulka č. 23: Mikrobiologické ukazatele při dávkování ClO2 

 

Datum  odběru Místo odběru 

Fekální 
streptokoky  

[KTJ/100 
ml] 

Escherichia 
coli  

[KTJ/100 
ml] 

Koliformní 
bakterie  

[KTJ/100 
ml] 

Kultiv. 
mikroorg. 
při 36°C  
[KTJ/ml] 

Kultiv. 
mikroorg. 
při 22°C 
[KTJ/ml] 

Dávka ClO2  0,07 mg.l
-1 

+ chlornan sodný       

20.8.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 0 1 

20.8.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 0 0 2 

20.8.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 33 0 0 0 0 7 

20.8.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 31, hydrant 0 0 0 5 7 

         

Dávka ClO2  0,07 mg.l
-1      

27.8.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 1 3 4 

27.8.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 1 0 5 37 131 

27.8.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 33  3 0 165 28 163 

27.8.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 31, hydrant 2 0 7 29 144 

         

Dávka ClO2  0,14 mg.l
-1

      

3.9.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 2 0 

3.9.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 2 0 22 26 90 

3.9.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 33 2 0 32 22 71 

3.9.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 31, hydrant 0 0 29 14 66 

         

Dávka ClO2  0,20 mg.l
-1

      

6.9.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 0 2 

6.9.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 8 6 20 

6.9.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 33 0 0 11 10 68 

6.9.2012 N.Jičín - Kojetín čp. 31, hydrant 0 0 12 8 69 

     

7.9.12 Jednorázové chlorování vodojemu Kojetín      

Dávka ClO2  0,20 mg.l
-1

      

11.9.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 0 0 

11.9.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 0 0 0 
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11.9.2012 N.Jičín - Kojetín č.33 0 0 0 0 0 

11.9.2012 N.Jičín - Kojetín č. 31 , hydrant 0 0 0 0 0 

Dávka ClO2  0,25 mg.l
-1

      

17.9.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 1 0 

17.9.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 19 38 60 

17.9.2012 N.Jičín - Kojetín č.11 1 0 22 24 89 

17.9.2012 N.Jičín - Kojetín, hydrant 1 0 24 32 94 

        

3.10.12 Jednorázové chlorování vodojemu Kojetín      

Dávka ClO2  0,28 mg.l
-1

      

24.9.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 1 2 

24.9.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 0 1 6 

24.9.2012 N.Jičín - Kojetín č.33 0 0 0 3 27 

24.9.2012 N.Jičín - Kojetín č.42 0 0 0 4 74 

         

Dávka ClO2  0,10 mg.l
-1

+ chlornan sodný       

9.10.2012 VDJ Čerťák 25 odtok  0 0 0 0 0 

9.10.2012 VDJ Kojetín 70 – odtok 0 0 0 0 0 

9.10.2012 N.Jičín - Kojetín č.40 0 0 0 0 0 

9.10.2012 N.Jičín - Kojetín, č.42 0 0 0 0 27 

 

8.12  Dílčí závěr k zkušebnímu provozu na vodojemu Čerťák 

Z důvodu nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů zjištěných v pitné vodě  

při aplikaci oxidu chloricitého vyráběného technologií TwinOxide budou v laboratorních 

podmínkách zkoušeny vyšší dávky ClO2 a budou sledovány vybrané ukazatele, hlavně 

účinnost na mikrobiologickou nezávadnost. V souvislosti s aplikováním ClO2, bude také 

kladen velký důraz na limitní hodnoty chloritanů. Protože ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. je 

stanovena mezní hodnota chloritanů na 0,2 mg.l-1. Tento ukazatel do jisté míry reguluje 

dávky oxidu chloričitého ve vodě.   

Zkušební provoz dávkování oxidu chloričitého vyráběného pomocí technologie 

TwinOxide se na vodojemu Čeťák u Nového Jičína se neosvědčil z důvodu nevyhovujících 

ukazatelů z mikrobiologického hlediska. Důvodem může být doba zdržení mezi 

vodojemem Čerťák a odběratelem. Doba zdržení je cca 4 - 5 dní.  

Dalším důvodem může být dávkování ClO2, které bylo zaústěno na hladinu vodojemu. 

Pravděpodobně z těchto důvodů nebyla použitá technologie dostačující k zabezpečení 

vodovodní sítě, co do mikrobiální kvality. 
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9 ZÁVĚR 

Stále nejběžnějšími dezinfekčními prostředky jsou látky na bázi chloru. Současný 

vývoj směřuje k tomu, že jsou hledány jednodušší způsoby aplikace dezinfekčních činidel, 

zejména u malých zdrojů při zásobování pitnou vodou. Alternativy způsoby dezinfekce 

vody se ověřují především u zdrojů, kde použití chloru je neekonomické a z hlediska 

bezpečnosti rizikové. V disertační práci proto byly ověřovány dva postupy přípravy 

dezinfekčních činidel na bázi chloru, které nepoužívají plynný chlor a jsou provozně 

jednoduché na obsluhu. 

První použitým a připraveným činidlem byl oxid chloričitý, který byl připraven 

metodou TwinOxide. Za výhodu při použití technologie TwinOxide považuji to,  

že zásobní roztok je připravován na místě za použití dvou chemikálií, kdy dochází 

k chemické reakci chloritanu sodného a hydrogensíranu sodného. Během laboratorních 

pokusů bylo zjištěno, že zásobní roztok musí být ponechán v reakci po dobu čtyř hodin, 

aby poskytoval stálé koncentrace oxidu chloričitého.  

Při ověřování výsledků bylo zjištěno, že na uvedené vstupní hodnoty surové vody je  

nejvhodnější dávka 0,4 mg.l-1 ClO2 do 1000 ml vzorku vody. Touto dávkou lze vzorky 

vody hygienicky zabezpečit, a sledované ukazatele vyhovují vyhlášce MZd. č. 252/2004 

Sb. Průměrná účinnost při této dávce na mikrobiologické ukazatele je 99,5%, a vzorek 

vody plně vyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody. Nižší koncentrace ClO2 jsou 

účinné jen na určitý typ mikrobiologických ukazatelů. Například již při dávce 0,2 mg.l-1 

ClO2 lze s 100% účinnosti odstranit Escherichia coli. 

Koncentrace chloritanů, jakožto vedlejší produkt při zvolené dávce nebyla 

překračována nad povolený limit a plně vyhovovala vyhlášce. 

Dezinfekční činidlo lze doporučit pro jednorázovou dezinfekci nebo pro menší zdroje 

s ohledem na vstupní kvalitu vody. Dále je využitelné v lokalitách, kde není vhodné použití 

chloru z bezpečnostních důvodů.  

Druhým způsobem bylo ověření dezinfekční účinnosti směsnými oxidanty vyrobených 

elektrolýzou chloridu sodného, pomocí kapesní dezinfekční tužky Miox. Pro laboratorní 

účely nebylo dostupné jiné zařízení než tato tužka, která pracuje na stejném principu 

elektrolýzy chloridu sodného. 

Laboratorním ověřením bylo zjištěno, že zařízení je použitelné pro dezinfekci malých 

objemů vod. Nutno brát ohled na vstupní kvalitu vody. V mém případě při dávce 1 ml 
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dezinfekčního činidla do objemu 2000 ml vzorků vody je vzorek vody hygienicky 

zabezpečen. Připravený roztok dezinfekčního činidla je stálý a po 7 dnech je ještě 

měřitelná zbytková koncentrace chloru.  

Oba uváděné způsoby přípravy dezinfekčního činidla byly ověřeny na vzorcích 

důlních vod s rozdílnou kvalitou vody. Z výsledků vyplývá, že lze důlní vodu využít  

jako alternativní zdroj pro úpravu na vodu pitnou v krizových suchých obdobích.  

Před každou takovou úpravou důlní vody je však nutné sledovat její složení, neboť její 

kvalita je v prostoru i čase značně proměnlivá.  

Cílem disertační práce bylo připravit dezinfekční činidla v místě použití a dokázat,  

že tyto alternativní metody přípravy jsou využitelné, a lze při určité dávce hygienicky 

zabezpečit určitý objem vody. Některé poznatky, které uvádějí výrobci, nebyly potvrzeny. 

Příkladem je krátký reakční čas u technologie TwinOxide. U dezinfekčního činidla Miox je 

nutno zohlednit počet protřepání s dezinfekční tužkou Miox při přípravě. Určité počty 

protřepaní poskytují jiné vstupní koncentrace. Závěrem nutno uvést, že uvedenými 

technologiemi přípravy dezinfekčních činidel byly vzorky vody  nadávkovány potřebným 

množstvím dezinfekčního roztoku, a při rozboru vzorku byly splněny podmínky pro limitní 

koncentrace dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Dezinfekční činidla se jeví jako vhodné  

pro nárazové dávkování při mimořádných a krizových situacích u menších lokálních 

zdrojů.  
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11 PŘÍLOHY 

 

Výroba ozonu: 

 

 

 

1 – filtr, 2 – kompresor, 3 – chladič, 4 – sušárna, 5 – ozonátor, 6 – transformátor, 7 – 
tlaková nádrž, 8 – průtokoměr [20] 

Porovnání různých typů dezinfekčních činidel (22) 
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Spektrum UV záření 

 

Mikrobiologické laboratorní stanovení 

 

Narostlé kolonie bakterií, které se dále vyhodnocují jako KTJ/ml 

 

Kultura bakteriálního kmene druhu Escherichia coli. 
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Příklad stanovení enterokoků na specifickém m-enterokokovém agaru  

 

Stanovení enterokoků - bakterie zachycené na membránovém filtru, po filtraci přenesený na 

povrch m-enterokokového agaru. 

 
Hnědočervené, hnědé, kaštanové či tmavě růžově zabarvení kolonie enterokoků. 
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Spektrofotometrické stanovení ClO2 - amarantova metoda  - ředěním 1:1 vstup 

 

 

 

 

Spektrofotometrické stanovení ClO2 - amarantova metoda  - ředěním 1:100 

s pufračním roztokem 
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Spektrofotometrické stanovení ClO2 - amarantova metoda  - řěděním 1:250 

s pufračním roztokem 

 

 

 

 

 

Spektrofotometrické stanovení ClO2 - amarantova metoda  - řěděním 1:1000 

s pufračním roztokem 
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Účinnost směsných oxidantů v porovnání s chlornanem sodným [42] . 

 


