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ANOTACE 
  

Diplomová práce se zabývá desinfekcí pitné vody v systému Ostravského 

oblastního vodovodu (OOV). V systému OOV se k desinfekci pitné vody používá 

chlor a oxid chloričitý. Tyto desinfekční činidla se dávkuji již do surové vody pro 

předchloraci, tak i do již upravené vody na odtoku z úpravny. Chlor se  

spotřebovává  chemickými reakcemi a jeho úbytek závisí na  kvalitě vody, teplotě 

a době zdržení. K úbytku chloru dochází i při dopravě vody ke spotřebiteli, 

zejména u rozsáhlých vodárenských systémů, kde doba dotoku ke spotřebiteli je 

několik dnů. V mnoha případech se proto provádí dochlorace při dopravě.  

Z hlediska výsledné kvality vody se na proces úpravy vody musíme dívat jako na 

jeden celek a z tohoto hlediska je posuzovat.   

Bylo proto ověřováno množství chloru používané jak v úpravně vody, tak      

i při dochloraci v rámci dopravy vody. A to s cílem optimalizovat desinfekci vody 

t.j., aby potřebný efekt desinfekce byl dosažen s co nejnižšími dávkami 

desinfekčních činidel.  
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ABSTRACT 

 

The present Diploma thesis focuses on disinfection issues in the drinking 

water supply system within the District Water-Main Network of Ostrava (OOV). In 

the OOV main, chlorine and chlorine dioxide are employed as disinfectants. Both 

agents are applied into crude water as pre-chlorination, as well as in product water 

at the outlet of water treating plants. The amount of chlorine in water is known to 

decrease due to a number of chemical reactions. The degree of this decrease 

depends on water quality, temperature and detention time. Further decrease takes 

place en route to the consumer, especially in large-scale water systems with 

delivery times exceeding several days. In such cases, additional chlorination is 

performed in the conveying system. 

The process of water treatment must be viewed as a complex resulting in 

the final quality of product water. Hence, the present work has analyzed the 

amount of chlorine used in water treatment plants and en route in water supply 

with the aim of optimizing water disinfection, i.e., to establish the lowest effective 

doses of disinfectants necessary for successful disinfection process.  
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1. Úvod 

Na kvalitu pitné vody jsou při hromadném zásobování obyvatelstva 

kladeny vysoké požadavky. Jejich splnění nejen ovlivňuje výběr vhodného zdroje 

surové vody, způsob její úpravy a desinfekce, ale i doprava a distribuce upravené 

vody.  

Významná část pitné vody je upravována z vod povrchových, které jsou 

znečišťovány různými látkami přírodního i antropogenního původu jako např. 

huminovými látkami, pesticidy, tenzidy, uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky         

a dalšími. Distribuční systém může nepříznivě ovlivňovat kvalitu upravené vody. 

Změny kvality vody v systému jsou způsobeny fyzikálními, chemickými                  

a biologickými procesy, probíhajícími během transportu. Ze všech těchto příčin      

a za přispění různých ovlivňujících faktorů, může kvalita vody v distribučním 

systému kolísat v prostoru i čase.  

Velmi důležitá je zdravotní nezávadnost pitné vody u spotřebitele, která je 

zajišťována desinfekcí. V úpravnách vody v systému Ostravského oblastního 

vodovodu je dnes vedle chloru často používaným hygienickým zabezpečením 

pitné vody desinfekce oxidem chloričitým  (ClO2), který se vyznačuje vysokou 

desinfekční a oxidační účinností. Jeho použití je omezeno výskytem chloritanů,      

u kterých je stanovena jejich mezní hodnota v pitné vodě 0,20 mg.l-1. Je proto 

nutné sledovat jejich výskyt a v případě překročení mezních hodnot omezit 

dávkování ClO2. Právě kvůli zmíněnému výskytu chloritanů se z tohoto důvodu  

k desinfekci pitné vody, používá kombinace dávkování chloru a oxidu chloričitého, 

právě v úpravnách vody systému Ostravského oblastního vodovodu. V tomto 

vodárenském systému jsou zvýšené nároky na desinfekci pitné vody, neboť voda  

je dopravována ke spotřebiteli na dlouhé vzdálenosti. Nejdelší dopravní trasa je 

dlouhá 72 km [11]. 

Cílem  této práce je hodnocení technologie úpravy pitné vody v systému 

Ostravského oblastního vodovodu se zaměřením na sledování obsahu chloru na 

vybraném úseku a zároveň vyhodnocení naměřených hodnot, se záměrem 

analyzovat jak jsou splněny hygienické požadavky na kvalitu pitné vody, tak aby 
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pitná voda byla trvale desinfikována, ale s co nejnižšími obsahy zbytkového chloru 

u konečných spotřebitelů. 
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2. Teoretická část  

 

 V teoretické části se diplomová práce zabývá desinfekcí pitné vody            

a distribuční sítí vodárenského systému a jejím vlivem na kvalitu pitné vody 

dopravované ke konečnému spotřebiteli. Jsou zde taky uvedeny definice 

důležitých pojmů, které jsou podstatné v daném oboru Technologie a hospodaření 

s vodou a jsou součásti tématu této práce. 

2.1         Desinfekce vody 

Dříve než je pitná voda dopravena ke spotřebiteli musí být hygienicky 

zabezpečena desinfekcí. Je třeba zaručit její trvalou bakteriologickou nezávadnost, 

a to po celou dobu přepravy až ke spotřebiteli. Desinfekce pitné vody je zpravidla 

posledním krokem její úpravy a má zásadní význam pro její kvalitu [9]. Primární 

desinfekci vody je součástí vlastního procesu úpravy  a sekundární desinfekce 

slouží k hygienickému zabezpečení pitné vody  v distribuční síti při dopravě. 

Způsoby desinfekce pitné vody volíme podle množství vyráběné vody a jejího 

složení, podle druhu zdroje a technologického postupu úpravy vody a podle její 

dopravy. Desinfekce se provádí chemickými nebo fyzikálními metodami. 

Cílem desinfekce vody je odstranit nebo inaktivovat patogenní 

mikroorganizmy přítomné ve vodním prostředí. Desinfekci vody je potřeba 

odlišovat od její sterilizace, neboť  ta znamená usmrcení všech mikroorganizmů. 

V mnoha normách regulujících kvalitu vody jsou ukazatelem účinnosti desinfekce 

považovány koliformní bakterie, které naznačují možnou přítomnost patogenů či 

fekální kontaminace (Escherichia coli, Salmonella typhi). 

Inaktivační procesy jsou zaměřeny zejména na  bakterie a  viry. Nově se 

objevujícím problémem je přítomnost protozoálních cyst a oocyst v povrchových 

vodách. Oocysty Cryptosporidia jsou kupříkladu příčinou kryptosporidiózy, což je 

onemocnění s potenciálně smrtelnými následky u osob s oslabenou imunitou [3]. 

Jsou to organismy, které jsou běžnými desinfekčními postupy obtížně 

odstranitelné. 
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Desinfekce chemickými způsoby je založena na působení silných 

oxidačních činidel na patogenní zárodky. Současně s desinfekcí probíhá také 

oxidace některých látek  anorganického i organického původu. Vznikají nové látky 

nazývané vedlejší produkty desinfekce, které mohou vyvolávat zdravotní rizika 

[11]. 

V dnešní době je nejčastěji používané  desinfekční činidlo pro chemické 

způsoby chlor a z chlorových sloučenin chlornan sodný a oxid chloričitý. Také se  

používá ozonizace, ale jen pro primární desinfekci, neboť doba zdržení ozónu je 

velice krátká, a tím nezajišťuje zdravotní nezávadnost vody po delší dobu. 

Také je možnost použití kombinace desinfekčních činidel s oxidačními jako 

např. s manganistanem draselným nebo peroxidem vodíku. 

Desinfekce fyzikálními metodami jsou využívány méně než metody 

chemické. Z metod fyzikálních se používá ultrafialového záření.  

Další metody jsou oligodynamické působení iontů těžkých kovů, ale tento 

způsob je používán prakticky výhradně pro jednotlivé individuální zdroje podzemní 

vody [14]. 

2.1.1   Desinfekce pitné vody chlorem a jeho slou čeninami 

Chlor je za normálních podmínek žlutozelený, dusivý plyn silně porušující 

sliznici dýchacích orgánů. Jeho hustota je 2,5 krát větší než hustota vzduchu [7]. 

Dodává se v ocelových láhvích o hmotnosti obsahu  asi 60 kg nebo barelech asi 

500 kg. Na obrázku č.1 je znázorněn sklad chloru:    

 
                  
                 Obr.č.1 Sklad chloru [17] 
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Ve vodě je chlor poměrně dobře rozpustný. Ve vodě chlor hydrolyzuje podle 

rovnice [16] : 

Cl2 + H2O =  H+ + Cl- + HClO      (2.1) 
 

Při úpravě vody je důležitá spotřeba chloru, anebo spíše rychlost rozpadu 

kyseliny chlorné nebo chlornanových iontů podle rovnice: 

 

 HClO = H+ + Cl- + O       (2.2) 

 ClO-   = Cl- + O        (2.3) 

Z rovnice disociace a hydrolýzy chloru vyplývá pro provozní praxi velmi 

důležitý poznatek – čím nižší je hodnota pH vody, do níž se dávkuje desinfekční 

chlor, tím je účinek Cl2 vyšší. Z toho plyne, že voda by se měla odkyselovat 

zásadně až po desinfekci chlorem, což platí především pro povrchové vody, které 

vzhledem k nízkému obsahu HCO3
- iontů vyžaduji vesměs vyšší rovnovážné pH 

[29]. 

Účinky chloru můžeme rozdělit na oxidační a chlorační účinek. Chlor 

oxiduje anorganické i organické sloučeniny. Reakce s anorganickými látkami   

(Fe2+, NO2
-) je  rychlá, reakce s organickými látkami probíhá obvykle pomaleji 

někdy trvá i hodiny [14]. Chloračním účinkem je pak vázání chloru v molekulách 

organických sloučenin, aniž je rozloží. 

Další účinek je oxidačně chlorační, při této reakci se uplatňuje jak oxidace 

tak chlorace. Například  reakce s amoniakem za vzniku chloraminů nebo štěpení  

huminových látek za vzniku chloroformu a dalších trihalogenmethanů. 

Tím, že se chlor po nadávkování do vody spotřebovává na další chemické 

reakce je třeba vhodným způsobem zvolit dávku chloru, aby u spotřebitele byla 

koncentrace chloru v pitné vodě co nejnižší, ale taková, aby zajišťovala 

dostatečnou desinfekční účinnost. Dle novějších hygienických předpisů již není 

stanovena minimální dávka chloru v pitné vodě, ale pouze dávka maximální, což je 

0,3 mg.l -1. 
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Závislost koncentrace zbytkového aktivního chloru cm(Cl) na dávce chloru 

D ve vodě zobrazuje chlorační křivka. Jejichž průběh je závislý na tom, obsahuje-li 

voda amonné ionty či nikoliv [14]. 

Chlorační křivka v nepřítomnosti amoniaku je znázorněna v grafu č. 1 

 

Graf č. 1 Chlorační křivka v nepřítomnosti amonných iontů [14] 

Při chlorování vody v nepřítomnosti amonných iontů odpovídá 

koncentrace chloru zjištěného ve vodě jeho přidanému množství po odečtení 

podílu spotřebovaného oxidačními příp. chloračními reakcemi s látkami 

obsaženými ve vodě. 

Chlorační křivka v přítomnosti amoniaku  je uvedena v grafu č.2  

 

Graf č. 2 Chlorační křivka v přítomnosti amoniaku [14] 
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Při chlorování v přítomnosti amoniaku můžeme rozlišit na chlorační křivce 

následující úseky:  

• úsek A dochází zde k oxidaci a chloraci látek obsažených ve vodě, stejně 

jako bez amoniaku. V přítomnosti amoniaku se tato prodleva na chlorační 

křivce projeví jen , když je rychlost oxidace nebo chlorace větší než rychlost 

tvorby chloraminu, 

• v úseku B se tvoří chloraminy, kde veškerý amoniak je přeměněn na 

chloraminy, 

• v úseku C dochází k rozkladu dříve vytvořených chloraminu. Minimum na 

křivce (BZ) nazýváme bodem zlomu a veškeré chloraminy jsou již 

rozloženy, 

• v úseku D za bodem zlomu zůstává určité množství vázaného aktivního 

chloru. S  množstvím přidaného chloru vzrůstá za bodem zlomu zbytková 

koncentrace volného aktivního chloru [14].  

Podle místa zařazení v celkovém technologickém procesu úpravy vody 

rozeznáváme několik způsobů chlorace [28]: 

a) prostou chloraci, 

b) předchloraci, 

c) dochlorování, 

d) přechlorování a dechloraci, 

e) chloraminaci. 

Výhodou předchlorace čili dávkování do surové vody, je dosažení zvýšené 

bezpečnosti v bakteriologické jakosti upravené vody, ale je limitována přítomnosti 

pachotvorných a huminových látek v surové vodě. Obdobně je tomu                       

u vícestupňové chlorace. Dochlorování se používá především jako dodatkové 

zajištění upravené, již jednou chlorované vody, a to při dopravě vody na dlouhé 

vzdálenosti. Dodatečné chlorování se zařazuje obvykle v nízkých dávkách ve 

vodojemu podle dispozičního řešení vodovodu. 
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Chloraminace je současné dávkování amoniaku nebo solí amonných         

a chloru, které je provázeno vznikem chloraminů. Tato metoda je vhodná tehdy, je-

li žádoucí účinek po dlouhou dobu (skupinové vodovody) a tam, kde by samotnou 

chlorací mohly vzniknout pachy nebo pachuti [29]. 

Při chloraminaci probíhají tyto reakce: 

NH+
4 + HClO = NH2Cl + H2O + H+    (2.4) 

NH+
4 + ClO- = NH2Cl + H2O     (2.5) 

 

Vzniklý monochloramin reaguje dále s kyselinou chlornou za vzniku dichloraminu: 

           NH2Cl + HClO = NHCl2 + H2O     (2.6) 

 

Při velmi nízkém pH můžeme předpokládat vznik trichloraminu. 

           NHCl2 +HClO  = NCl3 + H2O     (2.7) 

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

ztrátě chloru: 

NH2Cl + NHCl2 = N2 + 3 H+ + 3 Cl-    (2.8) 

 

 Tohoto způsobu desinfekce se používá při dopravě na dlouhé vzdálenosti. 

Chloraminy se totiž po delší době opět hydrolyzují, takže je možno udržet přebytek 

chloru po delší dobu než při chloraci. Tím je omezeno nebezpečí sekundárního 

znečištění. V praxi se obvykle dávkuje amonná sůl ve formě roztoku síranu 

amonného. Zřídka se používá plynný amoniak [28]. 

 

 Nevýhodou desinfekce vody chlorem je především ta skutečnost, že 

v přítomnosti tzv. prekursorů (např. huminové látky) mohou při chloraci vyššími 

dávkami chloru vznikat chlorované uhlovodíky, chlorfenoly a zejména THM 

(trihalogenmetany), přičemž jejich koncentrace se zvyšuje právě z rostoucím 

obsahem prekursorů, s rostoucí dávkou chloru, zvyšující se hodnotou pH a dobou 

rostoucí kontaktu chloru s vodou [27]. 

 Trihalogenmethany jsou v podstatě halogenové sloučeniny uhlíku  

vyznačující se karcinogenními účinky. Jejich maximální obsah v pitné vodě je 



Bc. Michaela Kuběnová: Optimalizace desinfekce pitné vody při dálkové dopravě 
 

2010 9

stanoven ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou vodu. 

  

Nejdůležitější z toxikologického hlediska jsou: 

 

• Chloroform (CHCl3). 

• Dichlorbrommethan (CHCl2Br). 

• Chlordibrommethan (CHClBr2). 

• Bromoform (CHBr3). 

• Chlorfenoly. 

 

Bromoform a jiné deriváty bromu se vytvářejí při desinfekci chlorem, jsou-li 

ve vodě přítomny bromidové ionty nebo elementární brom, který může být 

součásti technického chloru používaného v úpravnách vody a vzniká podle 

rovnice: 

Cl2 + 2Br- = Br2 + 2Cl-      (2.9) 

Další nevýhodou chlorace je možnost vzniku senzorických závad 

v přítomnosti již velice nízkých koncentrací jednomocných fenolů. Použití chloru je 

vhodné pokud tímto způsobem nevzniká větší množství závadných vedlejších 

produktů desinfekce a pokud lze tímto způsobem udržet v rozvodné síti 

požadovaný přebytek chloru [19]. 

2.1.2 Desinfekce pitné vody oxidem chlori čitým 

 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 [20]. 

 Oxid chloričitý je za běžných teplotních podmínek oranžové zbarvený ve 

vodě rozpustný plyn s velmi silným desinfekčním účinkem. Připravuje se přímo na 

místě použití a z bezpečnostních důvodů se nepřepravuje. V praxi se využívají 
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oba běžně dostupné postupy přípravy oxidu chloričitého, a to s reakcí chloritanu 

sodného buď s chlorem nebo s kyselinou chlorovodíkovou. Každý z obou způsobů 

má svoje specifické výhody [18].  

 

Technologicky je zabezpečení vody oxidem chloričitým realizováno tak, že 

se nejprve reakcí chloru s chloritanem sodným připraví poměrně koncentrovaný 

roztok oxidu chloričitého a ten se potom dávkuje v požadovaném množství do 

pitné vody [20]. 

 

Chlor-chloritanový proces: 

 

 2 NaClO2 + Cl2 = 2 ClO2 + 2 NaCl    (2.10) 

 

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

dávkovat chlor s přebytkem, aby se dosáhlo optimální přeměny chloritanu. Při pH 

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

je již přítomen v iontové formě [16]. 

 

Kyselino-chloritanový proces: 

 

 5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O   (2.11) 

 

 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. Při nízkém pH dochází 

k redukci chloritanu až na chlorid [2] . Při vyšším pH dochází k hydrolýze oxidu 

chloričitého (2.3, 2.4), která je nežádoucí, poněvadž produkty hydrolýzy ClO2 mají 

menší oxidační účinek než ClO2 . 

 

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

-    (2.12) 
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 2 ClO2 + 2 OH-= ClO2
- + ClO3

- + H2O    (2.13) 

 

 Jakmile je oxid chloričitý smíchán s vodou probíhají reakce, při nichž se 

obvykle redukuje až na chlorid [28]: 

 

 2 ClO2 + H2O = 2 H+ + 2 Cl- +5 O    (2.14) 

 

Tuto reakci je možné rozdělit na dílčí reakce: 

 

 ClO2 + e- = ClO2
-   E0 = 1,15 V  (2.15) 

 

 ClO2
- + 2 H2O + 4 e- = Cl- + 4 OH- E0  = 0,76 V  (2.16) 

 

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  (2.17) 

 

 ClO- + H2O+ 2 e- = Cl- + 2 OH-  E0 = 0,94 V  (2.18) 

 

 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: 

 

 c = c0 + e –kt       (2.19) 

 

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 
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Výhody oxidu chloričitého [7]: 

 

- je velmi stabilní (použití pro rozsáhlé vodárenské systémy), 

- omezena tvorba haloformů, 

- nižší tvorba chlororganických sloučenin, 

- při vyšším pH lepší desinfekční účinek než s chlorem, 

- omezena tvorba chlorfenolu, 

- žádné reakce s amoniakem. 

 

Dále je snaha využít oxid chloričitý k zamezení výskytu legionel v distribuční 

síti pitné vody, studené, ale i teplé (např. v nemocnicích). Oxid chloričitý vykazuje 

též prodloužený reziduální účinek, což neplatí v případě chloru, ozonu či UV 

záření [20]. 

 

Nevýhody oxidu chloričitého [11]: 

 

- tvorba chloritanu a chlorečnanu, 

- vyšší provozní náklady než při chloraci, 

- zvýšená koroze armatur, 

- tvorba organických látek s mutagenními vlastnostmi (podobně jako při 

chloraci), 

- tvorba chinonu, 

- sklon k reaktivaci baktérií. 

 

2.1.3 Desinfekce ultrafialovým zá řením 

 

Je to jedna z metod, které nevyužívají k desinfekci chemických činidel, ale 

UV záření jehož zdrojem bývají rtuťové výbojky. Obvykle v nich voda protéká 

křemenným potrubím, kolem kterého jsou věncovitě uspořádány UV zářiče, 

rovnoběžně s osou potrubí. Každý zářič má vlastní reflektor [7]. 
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Nejúčinnější je záření krátkovlnné o vlnové délce asi 254 nm. Tento způsob 

desinfekce je pro jeho značnou jednoduchost vhodný pro malá množství 

upravované vody. Odpadá tím sledování a doplňování chemikálií, odborná 

obsluha a údržba dávkovacích zařízení a jiné náročné provozní operace, z toho 

plyne také i ekonomická úspora. 

Výhodou je, že se voda chemicky, chuťově ani pachově nemění, a že se do 

ní nedostávají cizí toxické látky. Ovšem v tomto případě je nutné, aby voda byla 

čistá, bez železa a manganu, jinak je nutná její pečlivá úprava. Výhodou je velmi 

krátká doba ozáření, která podle konstrukce zařízení a tloušťky prozařované 

vrstvy se pohybuje od několika desetin sekun do několika minut. 

 Hlavní nevýhodou je, že desinfekce je pouze lokální a voda při další 

dopravě není chráněna před druhotným znečištěním, jakékoliv znečištění vody 

např. zákal, výrazně snižuje desinfekční účinek.  [28]. 

 

2.1.4 Desinfekce pitné vody ozonem     
    

 Dnes stále častěji používaným desinfekčním prostředkem je ozon. Vyrábí 

se na místě z kyslíku elektrickým výbojem při vysokém napětí [29]. 

 

 3 O2 + energie = 2 O3      (2.20) 

  

 Ozon, který má energeticky bohaté molekuly se může rychle rozkládat za 

odštěpení atomárního kyslíku, který se buď slučuje na molekulární kyslík anebo 

reaguje s přítomnými anorganickými či organickými látkami. Reakce ozonu 

s vodou je vyjádřena rovnicí [28]:  

2O3 + 4 H3O
+ + 4 e- = 2 O2 + 6 H2O    (2.21) 

    6 H2O = O2 + 4 H3O
+ + 4 e-     (2.22) 
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 Reakční mechanizmus spotřeby a rozpadu ozonu je velmi složitý. Mimo 

koncentraci organických látek a anorganických složek schopných oxidace, teploty 

a pH se uplatňuje i vliv tuhé fáze, s níž je kapalina ve styku. Desinfekční účinnost 

ozonu je významně vyšší než u chloru. Působí nejen na bakterie, ale i na viry. 

 Podstatnou výhodou desinfekce ozonem je významné zlepšení 

senzorických vlastností. Také se používá mimo desinfekce k odstraňování 

organických látek přítomných ve vodách, odželezování vody oxidací (někdy           

i k odmanganování). 

 Ozon je sice razantním a účinným desinfekčním činidlem, ale na druhou 

stranu se ve vodě poměrně rychle rozkládá. Ve vodovodním rozvodu by pak pitná 

voda nebyla hygienicky zabezpečena. Proto se po ionizaci voda ještě 

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

chráněna proti rekontaminaci [20]. 

 Plynný ozon je také vysoce toxický a korozivní, proto je nutné zajistit, aby 

se neuvolňoval do ovzduší úpravny vody. Nerozpuštěné organické látky by měly 

být před ozonizací odstraněny [11]. 

2.1.5   Oligodynamické metody desinfekce vody 

Ionty některých kovů, zejména stříbra a mědi, mají schopnost                         

i v nepatrných koncentracích ničit mikroorganismy. Tento účinek zvaný 

oligodynamický, spočívá v blokování enzymů vlivem iontů Ag+, příp. Cu2+. Pro 

dosažení požadovaného účinku musí být doba kontaktu s vodou poměrně dlouhá, 

obvykle alespoň 3 až 6 hodin. Uvedený způsob je vhodný pro desinfekci ne příliš 

kontaminovaných vod [14]. 

Tato metoda hygienického zabezpečení je prakticky používaná výhradně 

pro jednotlivé individuální zdroje podzemní vody. 

2.2     Vedlejší produkty desinfekce v pitné vod ě 

Při desinfekci vody chlorem a jeho sloučeninami se v důsledku vedlejších 

oxidačních a chloračních reakcí a v důsledku nedostatečného rozkladu chloritanu, 

vznikají hygienicky závadné vedlejší produkty. K základním faktorům ovlivňujícím 
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tvorbu vedlejších produktů desinfekce vody je koncentrace prekursorů (huminové 

látky, metabolity činnosti organismů) a jejich charakter, dávka desinfekčního 

činidla (především chloru), pH a teploty vody. 

Se zvyšující se koncentrací huminových látek ve vodě  značně stoupá          

i koncentrace vznikajících vedlejších produktů desinfekce. Značný vliv na tvorbu 

vedlejších produktů má i charakter ve vodě přítomných organických látek [11]. 

Tvorbu vyšších koncentrací vedlejších produktů desinfekce lze omezit 

v zásadě třemi způsoby [16]: 

- odstraněním prekursorů tvorby těchto produktů před chlorací vody, 

- odstranění vedlejších produktů vzniklých, 

- použitím takových desinfekčních prostředků, u nichž vedlejší produkty 

buď nevznikají vůbec nebo ve velmi nízkých koncentracích. 

Předcházet tvorbě vedlejších produktů desinfekce pitné vody před chlorací 

je jedním z nejspolehlivějších způsobu snížení koncentrace vedlejších produktů ve 

vodě, a to se právě děje zejména odstraněním prekursorů. K tomuto cílu dojdeme 

dokonalejší ochranou zdroje a aplikaci účinného technologického postupu úpravy 

vody, včetně volby optimálních podmínek úpravy např. druh a dávka koagulantu, 

zatížení jednotlivých stupňů úpravy apod. 

Odstranění již vzniklých vedlejších produktů desinfekce z pitné vody je 

velmi obtížné a ekonomicky náročné, proto se snažíme vzniku vedlejších produktů 

předcházet. 

Výhodnější a perspektivnější metodou pro omezení vzniku vedlejších 

produktů desinfekce je použití jiných desinfekčních činidel než pouze chloru. Je 

patrné, že při použití fyzikální metody hygienického zabezpečení pitné vody (UV 

záření) vedlejší produkty desinfekce nevznikají. I když tato metoda má také slabé 

stránky . 

Při použití chemických metod (např. ozonizace, použití oxidu chloričitého) 

vedlejší produkty vznikají v omezeném množství. V mnoha případech, jako např.    

u ozonizace je nutné dochlorování vody, a zde již mohou vznikat haloformy. Záleží 
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také na konkrétní lokalitě na technologickém uspořádání úpravy pitné vody, jaké 

poté bude koncentrace haloformů v pitné vodě. 

V níže uvedené tabulce jsou  limitní doporučení vedlejších produktů 

chlorace dle WHO a vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

 

Sloučenina Limitní doporučení dle WHO 
µg/l 

Limitní doporučení dle 

vyhlášky  č. 252/2004 Sb. 

µg/l 

Dibromochlorometan 
(CHBr2Cl) 

100 100 

Bromoform (CHBr3) 100                              100 

Kyselina dichloroctová   50  50 

Kyselina trichloroctová 100 100 

Trichloracetaldehyd   10 10 

Dichloracetonitril                       90 90 

Dibromacetonitril                     100 90 

Trichloracetonitril    1 1 

Chloritan 200 200 

Chloroform (CHCl3) 200  200 

Bromodichlorometan 
(CHBrCl2) 

  60 69   

Bromičnan (BRO3
-)   25 10   

 

Tabulka č.1 Limitní doporučení vedlejších produktů chlorace dle WHO a vyhl. 252/2004 Sb. [3] 

 

Méně náročnou metodou desinfekce pitné vody, při které vznikají nepatrné 

koncentrace haloformů v pitné vodě, je chloraminace. Anorganické chloraminy 

jsou tedy vhodným desinfekčním činidlem z hlediska tvorby haloformů v pitné 

vodě, nejsou však tak účinné jako volný aktivní chlor [11]. 

 

Definice jednotlivých forem chloru [5]: 

Volný chlor : chlor přítomný jako kyselina chlorná, chlornanový iont nebo 

rozpuštěný  elementární chlor. 
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Vázaný chlor : podíl celkového chloru přítomného jako chloraminy              

a organické chloraminy. 

Celkový chlor : chlor přítomný jako volný chlor nebo vázaný chlor, nebo 

v jejich směsi. 

Chloraminy : deriváty amoniaku vzniklé substitucí jednoho,dvou nebo tří 

atomů vodíku atomy chloru ( monochloramin NH2Cl, dichloramin NHCl2, 

trichloramin NCl3) a všechny chlorované deriváty organických sloučenin dusíku. 

 

2.2.1      Volba a použití vhodného zp ůsobu desinfekce pitné vody 

Při návrhu způsobu desinfekce musíme zohlednit několik faktorů a to 

ekonomickou stránku, kvalitu surové vody, stav a délka rozvodné sítě. Po zvážení 

těchto kritérii se nejčastěji volí využití desinfekčních a oxidačních činidel. Po 

zvážení těchto kriterií se nejčastěji volí využití desinfekčních a oxidačních činidel 

Cl2, O3 a ClO2. Zcela výjimečně se navrhují fyzikální způsoby desinfekce např. UV 

záření [28]. 

Použití chloru je vhodné pokud tímto způsobem nevzniká větší množství 

závadných vedlejších produktů desinfekce a pokud lze tímto způsobem lze udržet 

v rozvodné síti dostatek chloru, tak aby kvalita pitné vody splňovala  vyhlášku       

č. 252/2004 Sb. MZ ČR. K tomu, aby byl zajištěn přebytek chloru se používají tzv. 

dochlorovací stanice). 

Použití chloraminace se používá pro vody méně bakteriologicky 

znečištěná s nízkým obsahem organických látek a při dopravě vody v dlouhých 

rozvodných sítích. 

Použití O3 nebo ClO2 má své opodstatnění tam kde vzniká větší množství 

trihalogenmethanů (THM) a ostatních chlorovaných uhlovodíků při chloraci vody, 

při vzniku senzorických závad a pokud nelze trvale udržet přebytek chloru              

a v rozvodné síti přežívají bakterie a popř. probíhá nitrifikace a nadměrně se tvoří 

biofilmy [11]. 

V níže uvedené tabulce jsou přehledně znázorněny výhody a nevýhody 

jednotlivých způsobů desinfekce [29]: 
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Desinfekční 

prostředek 
Výhody Nevýhody 

Cl2 (NaClO) Menší provozní náklady 

Závislost účinnosti na 

pH,vznik THM a senzor. 

závadných látek 

Chloraminace 
Menší tvorba THM a senzor. 

závadných látek 

Menší desinfekční účinnost ve 

srovnání s Cl2 

            ClO2 

 

Účinnost není závislá na pH, 

menší tvorba THM 

Větší provozní náklady, 

komplikovanější provoz 

O3 

Vysoká oxidační a 

desinfekční účinnost 

Větší provozní náklady, 

možnost sekundární 

kontaminace 

UV 
Nevznikají hygienicky 

závadné produkty 

Možnost sekundární 

kontaminace 

Kombinace 

O3,UV,H2O2 

příp.Cl2 

Vysoká účinnost a reakční 

rychlost, nevznikají 

hygienicky závadné látky 

Větší provozní náklady, 

možnost sekundární 

kontaminace 

 
Tabulka č.2 Výhody a nevýhody jednotlivých způsobu desinfekce pitné vody [29] 

2.2.2     Požadavky na jakost pitné vody 

Cílem hygienického zabezpečení, neboli desinfekce, upravené vody je 

zneškodnění choroboplodných a patogenních zárodků bakterií a virů [1]. 

Dle místa a cíle aplikace  rozdělujeme  desinfekci 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. 
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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 [29]. 

Mimo baktericidního a viricidního účinku je nutné hodnotit vliv 

desinfekčních prostředků na mikroorganismy a jejich separovatelnost z vody, vliv 

na mutagenitu, aktivaci bakterií po desinfekční úpravě a tvorbu vedlejších 

produktů desinfekce [6]. 

Mikrobiologické vyšetřování pitné vody je založeno na sledování možného 

výskytu bakterií, které indikují obecné a fekální znečištěni vody. Např. koliformní 

bakterie  svým výskytem udávají  neodpovídající technologii úpravy vody               

a neúčinnost desinfekce při úpravě vody. Escherichia coli, která je uvedena na 

obrázku č. 2 upřesňuje informaci o fekálním znečištění.  

Enterokoky (fekální streptokoky) jsou považovány za závažné indikátory 

hygienických závad. Jsou citlivé  k vnějším vlivům, ve vodě se nemnoží a přežívají 

velmi krátkou dobu, indikují čerstvé fekální znečištění. Svou rezistencí vůči chloru 

indikují nedokonalou desinfekci chlorem i v případě negativního stanovení 

koliformních bakterií. Na níže uvedených mikroskopických obrázcích jsou 

znázorněny bakterie Escherichia coli a Staphylococcus aureus.   

   

   

Obr. č. 2  Escherichia coli [23]               Obr.č. 3  Staphylococcus aureus[23] 
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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 [26] . 

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 v upravené pitné 

vodě. Není sice problém organismy v procesu úpravy usmrtit například zvýšenými 

dávkami desinfekčních 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 desinfekcí, bylo 

těchto organismů ve vodě co nejméně [13]. 

 

2.3 Vliv distitribu ční síťě na kvalitu  vodu 

 Systémy na distribuci  pitné vody se často přirovnávají k obrovským 

reaktorům, ve kterých probíhají fyzikální, chemické a biologické procesy vyvolávají 

změny kvality vody.  

Kvalitu dopravované vody ovlivňuje také koroze distribučního potrubí. 

Uplatňují se přitom především chemické a elektrochemické procesy. Jejich průběh 

závisí především na druhu materiálu potrubí, jakosti vody, hydraulických 

podmínkách její dopravy, délce sítě a době zdržení při dopravě. Důsledkem 

koroze ocelových a litinových potrubí bývá zvyšování obsahu železa 

v dopravované vodě, zhoršení její chuti, pachu, barvy i zákalu, snížení životnosti 

vodovodních řádů, zvýšení počtu havárií, zvětšení ztrát vody, zhoršení 

hydraulických podmínek pro dopravu vody atd.[8]. 
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V otázce udržování mikrobiální kvality v distribučních systémech existuje 

zásadní rozdíl mezi USA a některými evropskými státy. Úprava vody v USA je 

založena na udržení detekovatelných množství reziduí chloračního procesu 

v distribuční soustavě s cílem minimalizovat biologický růst, předejít reaktivaci 

mikroorganizmů, zajistit určitou ochranu proti náhodné místní kontaminaci             

a omezit biologicky podmíněnou korozi v distribučním systému [3]. 

 Organizace US EPA proto zavedla limity pro minimální koncentrace 

chloračních reziduí v distribuční síti: minimum volného chloru (Cl2) 0,2 mg.l-1             

a kombinované minimum chloračních reziduí (převážně NH2Cl) 1,0 mg.l-1.  

Naproti tomu přístup uplatňovaný v úpravě vody v některých oblastech 

Evropy je založen na redukci či úplné eliminaci chloračních reziduí v distribučním 

systému. Úprava vody se namísto toho soustředí na produkci a distribuci 

biologicky stabilní vody s prakticky nulovými požadavky na chlor.  

Někteří evropští dodavatelé vody proto uplatňují strategii minimální koncentrace 

asimilovatelného (biodegradabilního) organického uhlíku v upravené vodě před 

jejím vstupem do distribuční sítě. Zároveň usilují o udržení vysoce kvalitní 

distribuční soustavy, která výrazně sníží riziko potenciální kontaminace.  

Ne všechny evropské země však metodiku biologicky stabilní vody 

s minimem chloračních reziduí akceptují. Často se argumentuje tím, že rezidua 

chlorace jsou nezbytná pro účinnou regulaci vzniku biofilmu [3]. 

 Z chemických procesů ovlivňuje kvalitu vody především oxidace iontů 

Fe2+, Mn4
+, NO2

- a dalších. Oxidace těchto iontů probíhá vzhledem k reakčním 

podmínkám relativně velice rychle.  

  

2.4 Charakteristika jednotlivých technologických za řízení distribu čního     

systému 

 Distribuční systémy rozvodů pitných vod tvoří ucelený systém 

technologického a rozvodného zařízení, jehož smyslem a cílem je dopravit pitnou 

vodu od čerpací stanice nebo úpravny beze změny její kvality ke konečným 

spotřebitelům.  
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 K realizaci slouží především [10]: 

• vodovodní přivaděče, 

• různé druhy a typy vodojemu, 

• rozvodné vodovodní řády, 

• vodovodní přípojky, 

• přečerpávací a tlakové stanice, 

• technologické řídící a ovládací armatury. 

V níže uvedeném schématu je znázorněn příklad  zásobování vodou od 

zdroje až ke spotřebiteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Schéma zásobování vodou [11] 

2.4.1 Vodovodní p řivaděče 

Přiváděcím řadem je dopravována voda z vodního zdroje nebo z úpravny 

do vodojemu, většinou tyto řady mají charakter dálkovodu [12]. Dle výškového 

umístění vodní zdroj – vodojem, rozlišujeme vodovodní řády gravitační a výtlačné. 

Gravitační vodovod je velmi výhodnou variantou uspořádání vodovodu použitelnou 
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jen tehdy, pokud výškový rozdíl mezi vodním zdrojem je dostatečně velký a zajistí 

v celé rozvodné síti minimální hydrodynamický přetlak v hodnotě 0,25 MPa. 

Příkladem gravitačního vodovodu je právě vodárenský systém Ostravského 

oblastního  vodovodu. 

 Výtlačný vodovod je provozně méně výhodnější variantou, který se 

navrhuje tehdy, je-li vodní zdroj vůči spotřebišti položen níže, ve stejné úrovní 

nebo jen o něco málo výše. Významným znakem všech výtlačných vodovodů je 

ten, že je nutno vodu do vodojemu čerpat. 

 Většina přivaděčů nad profil 500 mm se jak v minulosti budovala  

z ocelových svařovaných trub, v současnosti nejčastěji z tvárné litiny. U přivaděčů 

menších průměrů je používaná především litina a plasty. Všechny uvedené 

materiály mají své výhody a nevýhody. 

Ocelové potrubí  se pro dopravu vody využívají hlavně pro řády, kde je 

dosahovaného vysokého zatížení a provozního tlaku. V současné době ocelové 

trouby ustupují jiným materiálům a pro malé profily ocel obtížně konkuruje jiným 

trubním materiálům. Přesto jsou ocelové trouby ve specifických podmínkách a pro 

větší profily stále využívány [18]. Výhodou tohoto materiálu dostupnost v délkách 

až 13,5 m a odolnost vůči vodním rázům. Nevýhodou je citlivost na korozi              

a vyžaduje vnější a vnitřní ochranu povrchu. 

Šedá litina patřila k nejpoužívanějším materiálům a i v současnosti tvoří 

největší podíl provozovaného potrubí. Výhodou tohoto potrubí oproti ocelovým 

troubám je především vyšší odolnost proti korozi ( podle výzkumu je to dáno 

zřejmě větší tloušťkou stěn). Nevýhodou je  jejich křehkost a poměrně malá 

pevnost v tahu, což způsobuje malou odolnost litinových trub proti 

nerovnoměrnosti venkovnímu zatížení [10]. 

Tvárná litina má příznivé mechanické vlastnosti, které zvyšují provozní 

možnosti vodovodních řádů a jejich spolehlivost.. Výhody tvárné litiny je odolnost 

proti korozi, odolnost proti otěru, schopnost tlumit chvění, pevnost v tahu, odolnost 

proti nárazům, prodloužení životnosti a vysoká mez průtažnosti. V současné době 

ve velké míře nahrazuje šedou litinu. 
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 Sklolaminát je vhodný pro dlouhé zásobovací a přiváděcí řády s malým 

množstvím směrových změn v silně korozivním prostředí [12]. Jeho výhodou je 

větší hladkost stěn a tím i lepší hydraulické vlastnosti, vysoká pevnost, stálost        

a nízká hmotnost. Nevýhodou je malá  odolnost proti průrazu a křehkost. 

PVC  roury jsou vyráběny z polvinylchloridu. Potrubí je odolné proti korozi. 

[22]. Výhodou je nízká hmotnost a snadná manipulace. Nevýhodou je vysoká 

roztažnost v závislosti na změně teploty. 

Polyetylén je materiál, který můžeme pro jeho flexibilitu, malou hmotnost     

a odolnost vůči korozi použít pro rozvody pitné vody, zvláště pro menší průměry 

potrubí. Ohebnost umožňuje kopírování trasy často i bez nutnosti použití tvarovek 

[12]. Výhodou je nízká hmotnost a snadná manipulace. Nevýhodou vysoká 

roztažnost v závislosti na změnu teploty. 

2.4.2     Vodojemy 

Vodojemy slouží ve vodárenských soustavách v distribučním systému 

dodávky pitné vody pro vyrovnání denní nerovnoměrnosti odběru, k efektivnímu    

a rovnoměrnému zatěžování úpravny pitných vod, plynulému odběru vody 

z pramenišť, požárnímu krytí spotřeby vody, a další řadě provozně-

technologických účelů.  

 Rozdělit bychom je mohli dle tří základních kritérií, a to : 

1) Podle ú čelu 

• vodojem zásobní (akumulační), 

• vodojem hlavní, 

• vodojem přerušovací (pásmový), 

• vodojem vyrovnávací, 

• vodojem požární. 

 

2) Podle umíst ění 

 

• vodojem čelní ( před spotřebištěm), 

• vodojem ve spotřebišti, 
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• vodojem koncový (za spotřebištěm), 

• vodojem čelní a koncový (před a za spotřebištěm). 

 

3) Podle konstrukce, tvaru a umíst ění akumula ční nádrže  

 

• vodojemy zemní, 

• vodojemy nadzemní [15]. 

 

Vodojemy na rozdíl od přivaděčů jsou méně rizikové z hlediska chemických 

ukazatelů kvality dodávané vody. Spočívá to především v možnostech variability 

kapacitního plnění a zdržení vody v nádrži, popřípadě s možností kontinuálního 

dostatečného promíchání na optimální stanovený poměr. Zvyšuje se však 

nebezpečí kontaminace vody v biologických a mikrobiologických ukazatelích [10]. 

           Na níže uvedeném obrázku č. 3 je znázorněn věžový nadzemní vodojem. 

 

 

  Obr.č.5  Nadzemní vodojem [25] 
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2.4.3     Rozvodné vodovodní řady 

Kategorizaci vodovodních řadů  jako tzv. sítě technického vybavení lze 

dělit podle územní působnosti, funkčního i kapacitního významu, ve smyslu ČSN 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení na [12]: 

• Vedení dálková  

1. kategorie, kde patří přiváděcí, výtlačné a zásobní řady.  

• Vedení místní  

2. kategorie, kde patří hlavní rozvodné řady dopravující vodu do 

těžiště spotřebiště, 

3. kategorie, kterými jsou vedlejší (uliční) rozvodné řady s přímou 

funkční vazbou na zásobované objekty. 

• Vodovodní p řípojky , které však dle platné legislativy nejsou vodovodními 

řady. Zajišťují dodávku vody jednotlivým odběrným místům. 

 

Rozvodnými vodovodními řady rozumíme soustavu vodovodních řadu 2.   

a 3. kategorie s nezbytným objektovým vybavením, které mají přímou prostorovou   

a funkční vazbu na konkrétní spotřebiště. Podle uspořádání vodovodních řadů 

rozvodné sítě mohou být  [18]: 

Větevná sí ť má uspořádání ve tvaru rozvětveného stromu bez 

zakruhování. Používá se u malých spotřebištích venkovského charakteru. 

Výhodou jsou minimální investiční náklady, jednoduché navrhování, provádění      

a provozování a jednoznačné průtokové a tlakové poměry. Nevýhodami jsou 

provozně málo spolehlivé-ke konkrétnímu místu odběru se voda dostává pouze 

z jedné strany, velký dopad poruch, stagnace vody v koncových úsecích. 

Okruhová sí ť má uspořádání řadů do uzavřených okruhů, které se 

vzájemně dotýkají ve styčných úsecích a uzlech. Používá se u větších spotřebišť 

s převažujícím plošným charakterem zástavby. Jsou provozně výhodné-voda se 

ke každému odběrnému místu dostává ze dvou stran, takže dopad poruch je 
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možno omezit pouze na konkrétní řady nebo jejich úseky, tlaky v síti jsou 

vyrovnanější. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, složitější navrhování. 

Kombinovaná  sí ť je účelnou kombinací obou předchozích typů, kdy 

okruhová síť se doplňuje větevnou v okrajových částech spotřebiště 

s převažujícím liniovým charakterem zástavby. Výhody a nevýhody má z obou 

předchozích typů [10]. 

2.4.4     Vodovodní p řípojky 

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od 

odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu 

uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu 

s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka nesmí být propojena 

s potrubím jiného vodovodu [12]. 

Vodovodní přípojky z hlediska udržení kvality vody jsou nejlépe 

strukturovanou skupinou distribučního systému [18]. 

2.4.5     Přečerpávací a tlakové stanice 

Tato technologická zařízení pracující v uzavřeném tlakovém systému 

téměř vylučují podíl na změně kvality dodávané pitné vody. Pokud však před 

čerpadly není předsazená akumulační nádrž s volnou hladinou vody, mohou při 

nasávání vody přímo z trubních řadů způsobit strhávání měkké konzistence 

inkoustů železa ze stěn potrubí, a tím zvyšovat obsah železa ve vzorcích 

distribuované vody [10]. 

Čerpadla jsou strojně-technologická zařízení, která slouží k dopravě vody 

a jiných kapalin čerpáním z míst s nižší nadmořskou výškou do míst výše 

položených. Tvoří nejdůležitější součást vybavení čerpacích stanic.   

Ve vodárenství jsou nejrozšířenější čerpadla odstředivá v provedení 

horizontálním, vertikálním nebo čerpadla ponorná. 

Čerpání vody přes tlakovou nádrž se používá při zásobování jednotlivých 

vysoko položených nebo výškových objektů spotřebiště, kde nevystačí 

hydrodynamický přetlak vodojemu, a pro které by bylo neekonomické budovat 
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věžový vodojem. Nachází uplatnění při zásobování menších spotřebišť nebo 

jednotlivých nemovitostí při odběru vody z domovních studní [18]. Na níže 

položeném obr. č. 4  je znázorněna automatická tlaková stanice. 

 

 

            Obr.č. 6   Automatická čerpací stanice [26] 

 

 

2.4.6     Technologické řídící a ovládací armatury 

Armatury, tvarovky a trouby tvoří vodovodní potrubí. Armatury umožňují 

řízení a ovládání provozu. Nejvíce používané armatury jsou uzávěry ( šoupátka, 

klapky,ventily, kohouty), redukční ventily, zpětné klapky, montážní vložky, 

kompenzátory, vzdušníky, hydranty a kalosvody. Armatury dělíme podle funkce     

a způsobu použití na [12]: 

• uzavírací (šoupátka, klapky, ventily, kohouty, plovákové uzávěry), 

• odběrné ( hydranty, vzdušníky, kalosvody, výtokové stojany), 

• ostatní (redukční ventily, zpětné klapky, montážní vložky, kompenzátory), 

• tvarovky jsou součástí potrubí umožňující změnu trasy, změnu průměru, 

odbočení, připojení armatur, ukončení potrubí apod. 
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2.5        Fyzikální a chemické faktory ovliv ňující kvalitu dopravované pitné           

        vody 

   Většina změn kvality pitné vody při její dopravě souvisí s korozivními 

procesy, které probíhají na rozhranní voda – materiál potrubí. Vlivem vnitřní 

koroze především nechráněného ocelového a litinového potrubí může docházet 

k výraznému  zvýšení obsahu železa což bývá následkem zvýšení zákalu a barvy 

dopravované vody. Korozivní procesy ovlivňují kvalitu vody nejen z estetického 

hlediska, ale s uvolňováním těžkých kovů se může výrazně zhoršit  zdravotní 

nezávadnost. 

Korozi vyvolávají fyzikální, chemické a biologické procesy působící mezi 

materiálem potrubí a dopravovanou vodou. Na materiál potrubí působí agresivně 

především vody z nízkou celkovou mineralizací, nízkou tlumivou kapacitou            

a s obsahem agresivního oxidu uhličitého. Některé činitelé ovlivňující korozi jsou 

navzájem úzce spojené a změna jednoho vyvolává změnu dalších [4]. 

 Kvalitu dopravované pitné vody ovlivňují také biofilmy, které vznikají 

nárůstem na stěnách vodovodního  potrubí, případně na stěnách vodojemu.  Jsou 

tvořeny bakteriemi, které negativně ovlivňují jakost vody.  

Další nepříznivý vliv na jakost vody mají vodojemy (akumulace) kdy při 

kolísání hladin nasávají velké objemy vzduchu z venkovního prostředí. Vzduch 

bývá znečištěn prachovými mikročásticemi, různými organickými látkami, částmi 

rostlin, např. pylovými zrny.  Při nedostatečné filtraci přívodu vzduchu do 

vodojemu mohou negativně ovlivňovat jakost vody [1].  
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3. Praktická část  

 Praktická část této práce se zabývá desinfekcí pitné vody při dálkové 

dopravě v systému Ostravského oblastního vodovodu. Jsou zde také definovány 

jednotlivé úpravny vody a  jednotlivé metody desinfekce celého systému včetně  

dávkování desinfekčních chemikálií a v neposlední řadě se tato práce zaměří na 

problematiku obsahu chloru a jeho úbytku na trasách při dopravě dálkovými 

přivaděči, a to v závislosti na teplotě a ročních obdobích. 

 V závěru této práce je vyhodnocen stávající stav včetně  návrhu 

optimalizace desinfekce pitné vody v systému Ostravského oblastního vodovodu. 

3.1 Ostravský oblastní vodovod 

 Vodárenská soustava Ostravského oblastního vodovodu OOV je 

základním výrobním a distribučním systémem  zajišťujícím dodávku pitné vody 

v severní části Moravskoslezského kraje. Tento páteřní vodárenský systém je 

součástí kapacit  společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., která 

zabezpečuje v regionu zásobování obyvatel  pitnou vodou . 

V současné době se jedná o systém s výrobní kapacitou 5000 l.s-1            

a rezervní kapacita ve zdrojích vodárenských nádržích je ještě výrazně vyšší. 

Systém zahrnuje 490 km trubních řadů o profilu 350 – 1600 mm. Součástí 

systému jsou i dvě tlakové vodárenské štoly. První zprovozněná v roce 1958 

v délce 6,7 km o kruhovém profilu 240 cm. Druhá o délce 8,05 km, profilu 245 cm, 

uvedená do provozu v druhé polovině osmdesátých let, může se svým celkovým 

objemem 38000 m3 sloužit i jako havarijní zásobní vodojem [21]. 

 Tato  vodárenská soustava je díky promyšlené koncepci vybudována 

gravitačně, kde nejdelší vzdálenost, kterou musí na cestě k odběratelům překonat 

je více než 70 km. 

 V této oblasti vodárenského systému jsou tři hlavní úpravny vody, a to 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Vítkov – Podhradí a Vyšní Lhoty. V úpravně 

vody  Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí vede hlavní přívodní řad přes Bašku do 

Bruzovic a dále přes Bludovice až do Karviné. Tato úpravna zásobuje i Frýdecko   
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a Frýdlant nad Ostravicí a okolí. Vodojem Bludovice slouží také pro zásobování 

Havířova a jeho okolí. Na vodovodním přivaděči mezi Bruzovicemi a Krmelínem je 

v Lískovci vybudovaná velká havarijní čerpací stanice, která může zpětně vodu 

z vodojemu Krmelín přečerpat do vodojemu Bruzovice. Tím je beskydská               

i jesenická část systému propojena a ve vysoké míře zabezpečena plynulost 

dodávky vody v případě nenadálých poruch. Na níže uvedeném obrázku č. 5 je 

znázorněno schéma Ostravského oblastního vodovodu. 

 

 

Obr.č.7  Schéma Ostravského oblastního vodovodu [17] 

 

 Pro dopravu vody z úpravny Podhradí slouží dva štolové přivaděče, kde 

starší přivaděč vede z Podhradí do Domoradovic a odtud vedou dvě větve 

směrem kolem Opavy a končí  ve vodojemech Krásné Pole a odtud je dál voda 

vedena třemi směry [11].  
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 Zásobovacím řadem Krásné Pole - Poruba je voda dodávaná do sítě 

Ostravy – Poruby. Druhým přivaděčem Krásné Pole – Záhumenice – Butovice jde 

dopravit vodu do Ostravy – Poruby, Bílovce, Studénky a dalších obcí v okrese 

Nový Jičín. A třetím řadem z Krásného Pole směrem Doubrava – Karviná dodává 

vodu pro centrum Ostravy, Hlučín, Bohumín, Orlovou a zásobuje dolní tlakové 

pásmo v Karviné. Délka trasy vody z Podhradí do Karviné je 72 km.  

 V současné době zásobuje více než 1 100 tis. obyvatel v Ostravě              

a okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, částečně zásobuje i Přerovsko      

a více než 100 tis. obyvatel v příhraniční oblasti Polska [13]. 

3.2      Metody desinfekce pitné vody v systému Ost ravského oblastního       

vodovodu                             

Problém desinfekce dálkových přivaděčů spočívá v úbytku chloru při 

dálkové dopravě, například z ÚV z Podhradí do vodojemu v Doubravě okres 

Karviná, jehož vzdálenost je 72 km, trvá dotok vody 3 – 4 dny. Zejména při 

vyšších teplotách dochází k výraznému úbytku chloru a v koncových spotřebištích 

bývá koncentrace chloru velice nízká, což zvyšuje riziko druhotné kontaminace 

vody.  

Jedna z metod, která byla v minulosti používaná v systému Ostravského 

oblastního vodovodu je chloraminace vody, která spočívá v dávkování chloru         

a amonných iontů. Vznikají chloraminy, které jsou ve vodě stálejší a tím zajistí 

vyšší zbytkovou koncentraci chloru i v koncových místech spotřebiště.  

Nevýhodou je nižší účinnost působení chloraminu proti působení volného 

chloru. Použití chloraminace bylo v systému Ostravského oblastního vodovodu 

zrušeno. Z důvodu vyššího přísunu dusíku, dávkováním amonných iontů  

docházelo v koncových sítích k biochemické oxidaci amonných iontů na dusitany,   

a tím hrozilo překročení povolené koncentrace dusitanů, která je 0,05 mg.l-1.   

Z těchto důvodů se desinfekce chlorem doplnila o desinfekci s použitím 

oxidu chloričitého, který má silnější desinfekční účinek něž prostý chlor                   

a zabezpečí tak dostatečnou desinfekci vody v celém systému.  
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Od poloviny devadesátých let dochází v OOV k výraznému poklesu 

spotřeby vody. V současnosti se vyrábí 50 až 60 % množství proti množství vody 

vyráběné z počátku devadesátých let. To znamená  i nižší průtoky v dálkových 

přivaděčích a tedy i nižší rychlost proudění a delší dobu dotoku ke spotřebiteli.  

Z těchto důvodů byly postupně vybudovány u některých vodojemů 

dochlorovací stanice, které zejména v letním období vyšších teplot zabezpečují 

dochloraci vody v sítích a tím zaručují zdravotní nezávadnost vody u spotřebitele 

[17].  

3.2.1   Úpravna vody v Podhradí u Vítkova 

Kapacita této úpravny vody je  2 300 l.s-1. Surová povrchová voda z údolní 

nádrže Kružberk 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 v průměrné dávce 12 mg.l-1, 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 desinfekci vody je to 

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 chloričitého. Také přibyly 

velkoobjemové sklady chloritanu sodného (chemikálie pro výrobu oxidu 

chloričitého) [17].    
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Technologické schéma úpravny vody v Podhradí je znázorněno na 

následujícím obrázku č. 8. 

                                                          Přítok 

                      
          
   
                   Měření průtoku                             Měření průtoku        
 
            Dávkování  1   1 Dávkování                                        

                       2 2                                     
                               3  3         

                         5                                                                                        5      

      

                  Rychlomísení Rychlomísení 

 

           

                           Flokulace   Flokulace 

           

           
                              Filtrace   Filtrace 

          
 
         Dávkování    4 4  Dávkování 
                                 2                                                                            2 
                                    3 3           

 

     
             Akumulace               Akumulace 

 

 
  
    
                                        Měření průtoku       
 
                                               Odtok 
 

        
 Dávkování  - trvalé                                                1) síran hlinitý 

         - podle potřeby                                    2) oxid chloričitý 
                                                                             3) chlór 
                                                                     4) alkalizace vápnem 
                                                                     5) manganistan draselný 

 
Obrázek č. 8  Technologické schéma Úpravny vody v Podhradí  [13] 
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3.2.2     Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ost ravicí 

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu n.O. má kapacitu 2 200 l.s-1.  Surová 

povrchová voda je do úpravny přiváděna gravitačně z údolní nádrže Šance (odběr 

je možný z pěti horizontů) [12].  

Technologie úpravny vody Nová ves u Frýdlantu je obdobná jako 

v úpravně vody v Podhradí. Zařízení může pracovat ve dvou větvích.  Surová voda 

je přiváděna na otevřené pískové rychlofiltry.  Před filtry se ve flokulačních 

nádržích dávkuje koagulant síran hlinitý a surová voda se předoxidovává chlorem 

a oxidem chloričitým a to  téměř trvale.  

Filtrovaná voda je posléze přiváděna do akumulační nádrže,  kde jsou 

dávkovány další chemikálie.  Z akumulace odtéká  přes měření již upravená voda.    

Do upravené vody se,  pro snížení korozivních účinků vody a zvýšení pH 

přidává vápenná voda, a jako desinfekční činidla také chlor a oxid chloričitý. 

Zařízení na výrobu a dávkování oxidu chloričitého je v provozu od roku 1996. Na 

níže uvedeném obrázku č. 9   je podrobně znázorněn chlorátor. 

 

Obr.č.9  Chlorátor [vlastní fotografie] 
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3.2.3     Úpravna vody Vyšní Lhoty 

Úpravna vody ve Vyšních Lhotách má kapacitu 450 l.s-1 a surová 

povrchová voda je do úpravny přiváděna gravitačně z údolní nádrže Morávka 

(odběr je možný ze dvou horizontů). Technologie úpravny vody je opět obdobná . 

Jedná se o jednostupňovou koagulační filtraci.  

Voda je rozdělována na dvě samostatné technologické linky v kruhové 

rozdělovací nádrži, každá linka umožňuje předchloraci a předoxidaci a následuje 

dávkování síranu hlinitého, jako koagulantu.  Filtrovaná voda je posléze přiváděna 

do akumulační nádrže,  kde jsou dávkovány další chemikálie.   

V době velmi dobré kvality surové vody se pro předchoraci a předoxidaci  

plynný chlor a oxid chloričitý nevyužívá.  Pitnou vodu hygienicky zabezpečuje 

plynný chlor a oxid choričitý.  Alkalizaci pak vápenná voda.   

 

3.3 Výroba a dávkování desinfek čních prost ředků v úpravnách vody 

v systému Ostravského oblastního vodovodu 

V systému Ostravského oblastního vodovodu v posledních letech 

proběhlo několik zcela zásadních rekonstrukcí technologických linek všech tří 

úpraven vod. V úpravně vody v Podhradí u Vítkova byla zrekonstruovaná 

chlorovna a jako první v republice zahájili provoz desinfekce pitné vody oxidem 

chloričitým.   

Oxid chloričitý  je připravován na místě z chloru a chloritanu sodného.  

Chloritan sodný se dováží od výrobce jako 20 % roztok.  Tím, že oxid chloričitý je 

v plynném stavu velmi nestabilní,  nemůže být stlačován ani skladován,  musí se 

vyrábět přímo na místě.   

Detailní pohled na výrobní jednotku oxidu chloričitého  používanou  

v úpravně vody Vyšní Lhoty je uveden na obrázku č. 10. 
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 Obrázek č.10   Výrobní jednotka oxidu chloričitého v úpravně vody Vyšní Lhoty [vlastní fotografie] 

Dávkování desinfekčních činidel je prováděno na základě výsledků 

rozboru vody, kdy podle aktuální kvality jsou upravovány dávky desinfekčních 

činidel. Dávky jsou stanovovány na základě dlouholetých provozních zkušeností 

pracovníky technologické služby.   

Dosud není dávkování zautomatizováno v tom smyslu, že by byla určena 

potřebná koncentrace chloru, například na odtoku z úpravny, a dávka chloru by 

byla automaticky regulována, tak aby bylo dosaženo požadované koncentrace.   
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3.4        Zhodnocení desinfekce pitné vody v systé mu Ostravského       

             oblastního vodovodu                 

3.4.1      Desinfekce pitné vody v úpravn ě vody v Podhradí    

Desinfekce vody  se v úpravně vody v Podhradí provádí dávkováním 

chloru jak  do surové vody  tak i  do vody upravené. Vedle chloru se do vody 

dávkuje oxid chloričitý, trvale v konstantní dávce 0,25 mg.l-1. Pro hodnocení 

desinfekce byly získány provozně laboratorní údaje za rok 2009. V následující 

tabulce č. 3  jsou znázorněny dávky chloru  do surové a do upravené vody            

a průměrná  koncentrace chloru na odtoku z úpravny včetně teploty a  úbytek 

chloru vyjádřeného v procentech. Úbytkem chloru je míněn rozdíl mezi celkovou 

dávkou chloru a koncentrací obsahu celkového chloru na výstupu z úpravny.  Jsou 

uváděny měsíční průměry získané z denních údajů. 

 

 
 

    

ObdobíObdobíObdobíObdobí    

PrPrPrPrůměrná ůměrná ůměrná ůměrná 

teplotateplotateplotateplota    

°C°C°C°C    

DDDDávka Clávka Clávka Clávka Cl2 2 2 2 

ssssurová urová urová urová 

vvvvodaodaodaoda    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

DDDDávka Clávka Clávka Clávka Cl2222    

upravenáupravenáupravenáupravená    

vodavodavodavoda    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

CCCCelková elková elková elková 

dávka Cldávka Cldávka Cldávka Cl2222    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111
    

KKKKoncentraceoncentraceoncentraceoncentrace    
na na na na odtokodtokodtokodtokuuuu    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

ÚÚÚÚbytek bytek bytek bytek 

ClClClCl2222    v %v %v %v %    

leden 3,6 0,50 0,80 1,30 0,60 54 
únor 3,2 0,50 0,80 1,30 0,62 53 
březen 3,3 0,60 0,80 1,30 0,58 55 
duben 5,0 0,60 0,85 1,35 0,63 53 
květen 6,6 0,60 0,90 1,50 0,61 59 
červen 7,3 0,60 0,85 1,45 0,59 59 
červenec 9,1 0,50 0,80 1,30 0,58 55 
srpen 9,2 0,50 0,80 1,30 0,49 62 
září 8,9 0,50 0,80 1,30 0,51 61 
říjen 8,1 0,50 0,80 1,30 0,51 61 
listopad 7,3 0,60 0,70 1,30 0,58 60 
prosinec 6,1 0,80 0,60 1,40 0,51 61 
 
Tabulka č.3  Průměrné hodnoty chloru v úpravně vody v Podhradí                         
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Z této tabulky vyplývá, že úbytek chloru již v úpravně vody se pohybuje 

mezi 53 až 62 %. Úbytek chloru je závislý také na kvalitě vody a teplotě. Se 

zvyšující se teplotou, je úbytek chloru větší a  určitý vliv hraje i obsah organických 

látek (CHSK v upravené vodě se v průměru se pohybuje 1,71 mg.l-1) a mikrobiální 

a biologické oživení vody.  Údaje o celkové kvalitě vody jsou uváděny v příloze.   

Poměrně značný  rozdíl   je v koncentraci chloru na odtoku z úpravny mezi  

jednotlivými měsíci. Jak je uváděno v grafu č. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.3   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody v Podhradí                    
 
 
 

Vliv teploty na snížení nebo zvýšení koncentrace chloru  je přehledně 

uveden v grafu č. 4. 
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Úbytek koncentrace chloru v závislosti na teplot ě v ÚV Podhradí
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Graf č.4   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody v Podhradí v závislosti na teplotě vody 
 
 

Z uvedených grafů vyplývá, že vliv teploty na koncentraci chloru na odtoku 

z úpravny vody je patrný.  V letních měsících, kdy teplota vody vzrůstá, se začíná 

koncentrace chloru snižovat.  

 
 
 
3.4.2     Desinfekce pitné vody v úpravn ě vody v Nové Vsi 
 

V následující tabulce č. 4 je uveden přehled dávkování chloru v úpravně 

vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsou uvedeny průměrné dávky 

chloru do upravené vody a koncentrace celkového chloru na odtoku. Jsou 

uváděny měsíční průměry získané z denních údajů.  

Chlor je dávkován pouze do upravené vody, vedle chloru je do upravené 

vody dávkován oxid chloričitý v konstantní dávce  0,14 mg.l-1. 
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ObdobíObdobíObdobíObdobí    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teplotateplotateplotateplota    

°C°C°C°C    

Dávka ClDávka ClDávka ClDávka Cl2 2 2 2 

surová surová surová surová 

vodavodavodavoda    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Dávka ClDávka ClDávka ClDávka Cl2222    

upravená upravená upravená upravená 

vodvodvodvodaaaa    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Celková Celková Celková Celková 

dávka Cldávka Cldávka Cldávka Cl2222    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111
    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    
na odtokuna odtokuna odtokuna odtoku    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Úbytek Úbytek Úbytek Úbytek 

ClClClCl2222    v %v %v %v %    

leden 3,4 0,00 0,76 0,76 0,55 27 
únor 2,5 0,00 0,70 0,70 0,53 24 
březen 2,1 0,00 0,65 0,65 0,53 18 
duben 4,1 0,00 0,60 0,60 0,48 28 
květen 6,4 0,00 0,65 0,65 0,49 25 
červen 7,1 0,00 0,62 0,62 0,48 23 
červenec 7,9 0,00 0,59 0,59 0,41 30 
srpen 8,6 0,00 0,63 0,63 0,43 31 
září 9,6 0,00 0,64 0,64 0,48 25 
říjen     10,8 0,00 0,78 0,78 0,55 29 
listopad 7,9 0,00 0,68 0,68 0,53 22 
prosinec 5,5 0,00 0,55 0,55 0,45 18 

Tabulka č.4  Průměrné hodnoty chloru v úpravně vody Nová Ves                         
 
 
 Rozdíl mezi dávkou chloru a koncentrací na odtoku z úpravny se pohybuje 

v rozmezí  18 – 31 %.  

Celkově nižší úbytek chloru proti úbytku v úpravně vody v Podhradí lze 

vysvětlit nižším obsahem organických látek v upravené vodě (CHSK v průměru 

0,86 mg.l-1).  

V grafu č. 5 jsou uváděny průměrné měsíční dávky chloru v porovnání 

s koncentrací chloru na odtoku. 
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Úbytek koncentrace chloru ÚV Nová Ves
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   Graf č.5   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody Nová Ves za období 2009 
 
 

Průměrný úbytek chloru za v roce 2009 činí 25 %. V období vyšších teplot, 

v měsících  květnu až říjnu je úbytek chloru výraznější a pohybuje se okolo 27 %, 

v zimních měsících je průměrný úbytek chloru 18 %. 

 

Vliv teploty na koncentraci chloru na odtoku a úbytek chloru je znázorněn 

v grafu č. 6. 

Koncentrace chloru v upravené vod ě v závislosti na teplot ě v ÚV Nová 
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Graf č.6   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody Nová Ves  v závislosti na teplotě vody 
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 Koncentrace chloru  na odtoku z úpravny se pohybuje pouze v úzkém 

rozmezí 0,42 - 0,55 mg.l-1 (průměrné měsíční hodnoty), tudíž nejsou významné 

rozdíly vzhledem ke kolísání teploty.  

 
 
3.4.3   Desinfekce pitné vody v úpravn ě vody ve Vyšních Lhotách  
 

V úpravně vody ve Vyšních Lhotách se díky dobré kvalitě surové vody 

dávkuje chlor pouze do vody upravené. Vedle chloru se dávkuje také oxid 

chloričitý v konstantní dávce  0,10 mg.l-1.   

Dávkování a koncentrace chloru je uvedeno v  tabulce č. 5., ve které je 

uvedena  průměrná teplota v jednotlivých měsících, dávka chloru do upravené 

vody a koncentrace chloru na odtoku, a také procentuální úbytek chloru. Jsou 

uváděny měsíční průměry těchto ukazatelů vypočtené z denních provozních 

záznamů.   

   

    

ObdobíObdobíObdobíObdobí    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teplotateplotateplotateplota    

°C°C°C°C    

Dávka ClDávka ClDávka ClDávka Cl2 2 2 2 

surová surová surová surová 

vodavodavodavoda    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Dávka ClDávka ClDávka ClDávka Cl2222    

upravená upravená upravená upravená 

vodavodavodavoda    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Celková Celková Celková Celková 

dávka Cldávka Cldávka Cldávka Cl2222    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111
    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    
na odtokuna odtokuna odtokuna odtoku    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Úbytek Úbytek Úbytek Úbytek 

ClClClCl2222    v %v %v %v %    

leden 3,6 0,00 0,82 0,82 0,52 37 
únor 3,5 0,00 0,78 0,78 0,51 35 
březen 3,5 0,00 0,76 0,76 0,52 32 
duben 6,4 0,00 0,77 0,77 0,55 29 
květen 9,8 0,00 0,73 0,73 0,52 29 
červen 12,0 0,00 0,71 0,71 0,53 25 
červenec 13,1 0,00 0,76 0,76 0,53 30 
srpen 15,0 0,00 0,82 0,82 0,62 24 
září 15,6 0,00 0,76 0,76 0,54 29 
říjen 11,2 0,00 0,72 0,72 0,48 33 
listopad 6,5 0,00 0,70 0,70 0,47 33 
prosinec 5,0 0,00 0,45 0,45 0,34 24 
 
Tabulka č.5  Průměrné hodnoty chloru v úpravně vody Vyšní Lhoty                         
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Z tabulky č. 5 jsou zřejmé značné rozdíly teplot mezi zimními a letními 

měsíci, což je způsobeno ohříváním vody v letních měsících v nádrži Morávka. 

Nádrž Morávka má nejmenší objem proti vodárenským nádržím Kružberk              

a Šance, které jsou zdrojem vody pro úpravnu vody Podhradí a Novou Ves.  

 
 V následujícím grafu jsou porovnávány, v měsíčních průměrných 

hodnotách, koncentrace chloru na odtoku z úpravny s celkovou dávkou chloru.  

 

Úbytek koncentrace chloru ÚV Vyšní Lhoty za období 2009
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 Graf č.7   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody Vyšní Lhoty za období 2009 
 
 
 
 Úbytek chloru se pohybuje v poměrně úzkém rozmezí mezi 24 – 37 %.  

Zajímavý je poměrně nízký úbytek chloru v srpnu – 24 %, a v prosinci taktéž 24 %, 

přičemž rozdíl teploty mezi těmito dvěma měsíci byl více než 10 °C. Z toho lze 

usuzovat, že v případě úpravny vody Vyšní Lhoty teplota nemá rozhodující vliv na 

úbytek chloru .    

 Na dalším grafu jsou uváděny koncentrace zbytkového chloru na odtoku 

z úpravny a teploty vody, v případě  této úpravny větší část roku se koncentrace 

chloru na odtoku pohybuje v úzkém rozmezí kolem 0,5 mg.l-1. 
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Úbytek koncentrace chloru v závislosti na teplot ě v ÚV Vyšní 
Lhoty
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 Graf č.8   Úbytek koncentrace chloru v úpravně vody Vyšní Lhoty v závislosti na teplotě vody 
 
 
 
3.4.4     Desinfekce vody p ři doprav ě dálkovými p řivaděči   
 

V systému Ostravského oblastního vodovodu jsou tři hlavní úpravny vody, 

a to Nová Ves u Frýdlantu, Podhradí u Vítkova a Vyšní Lhoty.  

Po dopravní trase z úpravny vody v Podhradí se provádí dochlorování 

vody  na odtoku z vodojemu (VDJ) v Krásném Poli, VDJ Záblatí,  VDJ Doubrava, 

VDJ Butovice, přerušovací komora (PK)  Bílov, VDJ Střítěž, VDJ Bělá a VDJ 

Krmelín.  

 Po trase z úpravny vody v Nové Vsi se provádí dochlorování na odtoku 

z vodojemu Červený Kámen, VDJ Krmelín, VDJ Bludovice.  

Pro vysokou  kvalitu  vody  (CHSK 0,65 mg.l-1), a menší dopravní 

vzdálenosti z úpravny vody ve Vyšních Lhotách do vodojemu Nebory nebo do 

vodojemu Mosty, se dochlorace neprovádí.  

Dopravní trasy z úpravny vody Vyšní Lhoty do vodojemu Nebory a VDJ 

Mosty, byly vybrány jako příklad úbytku chloru při dopravě vody.  

 



Bc. Michaela Kuběnová: Optimalizace desinfekce pitné vody při dálkové dopravě 
 

2010 46

V tabulce č. 6 jsou uváděny průměrné měsíční koncentrace obsahu chloru 

na odtoku z úpravny a z vodojemu Nebory, kdy délka dopravní trasy je cca 15 km. 

 

    

ObdobíObdobíObdobíObdobí    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teplotateplotateplotateplota    vody vody vody vody 

na odtoku vna odtoku vna odtoku vna odtoku v    ÚV ÚV ÚV ÚV 

Vyšní LhotyVyšní LhotyVyšní LhotyVyšní Lhoty    

°C°C°C°C    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    ClClClCl2 2 2 2 

upravená upravená upravená upravená     vodavodavodavoda    

ÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní Lhoty    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teplotateplotateplotateplota    vody vody vody vody na na na na 

odtoku VDJ odtoku VDJ odtoku VDJ odtoku VDJ 

Nebory Nebory Nebory Nebory     °C°C°C°C        

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    ClClClCl2 2 2 2     

na odtoku VDJ na odtoku VDJ na odtoku VDJ na odtoku VDJ 

NeboryNeboryNeboryNebory    

mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

leden 3,6 0,52 3,9  0,22 
únor 3,5 0,51 3,8   0,29 
březen 3,5 0,52 3,9 0,27 
duben 6,4 0,55 5,9 0,29 
květen 9,8 0,52 8,7 0,27 
červen         12,0 0,53          12,7 0,13 
červenec         13,1 0,53          13,3 0,17 
srpen         15,0 0,62          15,1 0,17 
září         15,6 0,54          15,5 0,16 
říjen         11,2 0,48          12,5 0,19 
listopad           6,5 0,47            7,1 0,22 
prosinec 5,0 0,34            6,3 0,13 
 
Tabulka č.6  Průměrné hodnoty koncentrace chloru na trase ÚV Vyšní Lhoty – VDJ Nebory                         

 

Z uvedené tabulky je zřejmý rozhodující podíl teploty na poklesu 

koncentrace zbytkového chloru při dopravě a zdržení ve vodojemu Nebory.  

Vliv kvality vody bude minimální, neboť kvalita vody na výstupu je 

prakticky konstantní a změny se pohybují v rozsahu 0,2 – 0,3 mg.l-1. .  

 Následující graf č. 9 uvádí úbytek koncentrace chloru v  porovnání 

s teplotou vody a potvrzuje vliv teploty na snížení koncentrace chloru při dopravě.  
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    Graf č.9   Úbytek koncentrace chloru na trase ÚV Vyšní Lhoty – VDJ Nebory 
 

Obdobná situace je i u dopravní trasy mezi úpravnou vody  a vodojemem 

Mosty (délka cca 16 km).    

    

ObdobíObdobíObdobíObdobí    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teplotateplotateplotateplota    na na na na 

odtoku vodtoku vodtoku vodtoku v    ÚV ÚV ÚV ÚV 

Vyšní Lhoty   Vyšní Lhoty   Vyšní Lhoty   Vyšní Lhoty   

°C°C°C°C    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    ClClClCl2 2 2 2 

upravená upravená upravená upravená     vodavodavodavoda    

ÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní LhotyÚV Vyšní Lhoty    

                                            mg.lmg.lmg.lmg.l----1111    

Průměrná Průměrná Průměrná Průměrná 

teteteteplotaplotaplotaplota    na na na na 

odtoku VDJ odtoku VDJ odtoku VDJ odtoku VDJ 

Mosty    °CMosty    °CMosty    °CMosty    °C    

KoncentraceKoncentraceKoncentraceKoncentrace    ClClClCl2 2 2 2         

na odtoku VDJ na odtoku VDJ na odtoku VDJ na odtoku VDJ 

Mosty  mg.lMosty  mg.lMosty  mg.lMosty  mg.l----1111    

leden 3,6 0,52 4,4   0,25 
únor 3,5 0,51 4,0   0,25 
březen 3,5 0,52 3,9 0,25  
duben 6,4 0,55 6,2 0,26 
květen 9,8 0,52 10,0 0,15 
červen 12,0 0,53 9,9 0,16 
červenec 13,1 0,53 13,7 0,15 
srpen 15,0 0,62 14,9 0,17 
září 15,6 0,54 14,0 0,13 
říjen 11,2 0,48 11,0 0,16 
listopad 6,5 0,47 8,4 0,22 
prosinec 5,0 0,34 6,9 0,16 
 
Tabulka č.7 Průměné hodnoty koncentrace chloru na trase ÚV Vyšní Lhoty – VDJ Mosty                         

 

Úbytek koncentrace chloru na trase z ÚV Vyšní Lhoty  - VDJ Nebory

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Období 1-12/2009

C
l2

 v
 m

g.
l-1

Koncentrace
chloru ÚV
Vyšní Lhoty
Koncentrace
chloru VDJ
Nebory



Bc. Michaela Kuběnová: Optimalizace desinfekce pitné vody při dálkové dopravě 
 

2010 48

Také zde dobře koresponduje závislost koncentrace chloru na odtoku 

z vodojemu na teplotě dopravované vody. Lze to ilustrovat i na následujícím grafu, 

kdy je porovnáván v časové řadě úbytek koncentrace chloru v závislosti na teplotě 

dopravované vody.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.10   Úbytek koncentrace chloru na trase ÚV Vyšní Lhoty – VDJ Mosty 
 

Byl sledován i nejdelší vodovodní přivaděč z úpravny vody v Podhradí do 

vodojemu Doubrava (celková délka trasy 72 km). Po této trase je trvale prováděna 

dochrorace na vodojemech Krásné Pole a také na vodojemech Záblatí.  

Vzhledem k tomu, že dostupné jsou pouze údaje z vodojemu Krásné Pole 

na odtoku po dochloraci a nejsou dostupné údaje o koncentracích chloru na 

přítoku, nelze objektivně zhodnotit úbytek chloru v závislosti na teplotě. V tomto 

případě hraje vliv i kvalita upravené vody s ohledem na obsah organických látek 

(oxidovatelnost).  

Pro ilustraci je v následujícím grafu uváděna koncentrace chloru v jeden 

konkrétní den včetně teploty.      

 

 

Úbytek koncentrace chloru na trase ÚV Vyšní Lhoty -  VDJ Mosty
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    Graf č.11   Vztah teploty a obsahu Cl2 na trase z ÚV Podhradí dne 2.3.2009     
 

3.5      Získané výsledky pr ůběhu chlorace 

 

Systém OOV v současné době vyrábí asi cca 60 % projektované kapacity 

vody. Proto i významně stoupla doba zdržení ve vodovodních přivaděčích             

a vodojemech. Bylo proto nutné zabezpečit dochloraci po trasách tak, aby 

nemusela být výrazně zvyšována koncentrace chloru na odtoku z jednotlivých 

úpraven neboť odběry pro jednotlivá spotřebiště jsou po celé délce tras.  

Bylo hodnoceno dávkování chloru v jednotlivých úpravnách z dostupných 

provozních výsledků kvality vody a údajů o dávkování chemikálií.  

Ve všech třech úpravnách je dávkován chlor a oxid chloričitý. Oxid chloričitý 

je dávkován celoročně v konstantní dávce a je sledován obsah celkového chloru   

a tento byl vyhodnocován.   

Koncentrace chloru na odtoku z úpravny v Podhradí se ve sledovaném 

období pohybuje v měsíčních průměrech  mezi 0,40 – 0,63 mg.l-1. Je to dávka, 

která zaručuje, že u prvního spotřebiště ve Vítkově není překročena povolená 

koncentrace 0,3 mg.l-1 chloru.   

Vztah teploty a obsahu Cl 2 na trase  2.3.2009
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Úbytek chloru při úpravě je značný a závisí na teplotě a obsahu 

organických látek ve vodě, kde je ze sledovaných úpraven nejvyšší. Z těchto 

důvodů je  na této úpravně   dávkován chlor i do surové vody pro předchloraci. 

Na dalších úpravnách v Nové Vsi a Vyšních Lhotách je dávkován chlor 

resp. oxid chloričitý pouze do upravené vody. Celkový  úbytek chloru je výrazně 

nižší,  což koresponduje s nižším obsahem organických látek ve vodě.  

Rozdíly v úbytku chloru mezi jednotlivými měsíci jsou pak ovlivňovány 

teplotou - s vyšší teplotou je úbytek chloru vyšší.  

Byla sledována také koncentrace chloru při dopravě vody a to trasa 

z úpravny vody Vyšní Lhoty do vodojemu Nebory a do vodojemu Mosty. Zde 

dochází k úbytku chloru zejména při vyšších teplotách vody. S ohledem na 

vysokou jakost dopravované vody a minimální obsah organických látek, lze úbytek 

chloru přičíst především na vrub zvýšené teplotě.  

Na dalších přívodních trasách např. z Podhradí do Doubravy nebylo možné 

podrobnější zhodnocení úbytku chloru, neboť není sledován obsah chloru před 

dochlorací na jednotlivých vodojemem.  

Pro komplexní posouzení účinnosti desinfekce a kvality vody u spotřebitele 

by bylo vhodné znát i výsledky mikrobiologických analýz, tyto ovšem nebyly 

k dispozici.  
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4.       Závěr 

Byla analyzována a hodnocena desinfekce pitné vody v systému 

Ostravského oblastního vodovodu.  

Posuzovány byly úpravny vody Podhradí, Nová ves u Frýdlantu a Vyšní 

Lhoty. Sledován byl také obsah chloru na vybraných dopravních trasách               

a vodojemech před spotřebišti, neboť systém je nutno z hlediska kvality vody 

posuzovat jako jeden celek.  

Z dostupných provozních výsledků lze konstatovat, že desinfekce plní 

řádně svůj účel a zabezpečuje potřebnou jakost pitné vody.  

Úbytek chloru při desinfekci pitné vody je v zásadě ovlivňován kvalitou 

surové vody (obsah organických látek) a teplotou.  

Nejvyšší rozdíl mezi dávkou chloru a koncentrací chloru na odtoku 

z úpraven je na úpravně vody v Podhradí. U dalších dvou úpraven je obsah 

organických látek v surové vodě poloviční a také úbytek chloru z tohoto hlediska je 

na polovičních hodnotách.  

Významný je vliv teploty, která přispívá ke snížení obsahu chloru při 

dopravě.   

Stávající systém kontroly kvality vody při dochloraci neumožňuje 

podrobnější analýzu.  Doporučuji  zavést sledování obsahu zbytkového chloru na 

přítoku do vodojemu Krásné Pole a dávky chloru pro dochloraci stanovovat podle 

této hodnoty.  

Výhodné by bylo tento systém zautomatizovat,  aby na odtoku z vodojemu 

byla udržována konstantní koncentrace chloru.      

Obdobně by toto mohlo být realizováno i na ostatních lokalitách, kde se 

provádí dochlorace.  
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