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Anotace 

Kvalita teplé vody dodávané do spotřebitelské sítě musí splňovat požadavky 

platné legislativy ČR – Zákon č. 258/2000 Sb., Vyhlášku č. 252/2004 Sb. a Zákon 

č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

 V období 2007 – 2009 byly prováděny pracovníky Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje odběry vzorků teplých vod ve zdravotnických zařízeních 

Moravskoslezského kraje s cílem ověřit jejich kvalitu. V případě nedodržení 

hygienického limitu byla provedena dezinfekce teplé vody a stanoveny podmínky 

nápravných opatření. Při opakovaných odběrech teplé vody na stejných 

odběrových místech byla ověřována úspěšnost dezinfekce na ukazatelích dle 

platné legislativy, zejména mikrobiologických ukazatelích – počet kolonií při 36°C 

a Legionella  pneumophila. Stanovení chemických, mikrobiologických, fyzikálních 

a organoleptických ukazatelů, kterých jsem se účastnila, bylo provedeno 

v hygienických laboratořích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
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Summary 

Quality of warm water supplied into consumer distribution network has to fulfill 

requirements of current legislation of Czech Republic – Law No. 258/2000 Sb., 

Public notice No. 252/2004 Sb. and law No. 274/2001 Sb. in valid version. 

 In period 2007 – 2009, workers of Regional hygienic institute of Moravian-

Silesian region performed sampling of warm water in health institutes in Moravian-

Silesian region in order to verify quality of warm water. In case of non compliance 

of hygienic limit the disinfection of warm water was performed and the new 

corrective actions were introduced. In case of repeated sampling of warm water on 

the same places was verified efficiency of disinfection on markers according to the 

valid legislation, especially on microbial markers – amount of colonies at 36°C of 

Legionella pneumophila. Determination of chemical, microbial, physical and 

organoleptic parameters which I was participate on were performed in hygienic 

laboratories of Health Institute in Ostrava. 
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Seznam zkratek: 

 

ABTS -  2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazolin)-6-sulfonová kyselina 

BCYE -  kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a L -  

cysteinem 

ČSN - Česká státní norma 

DN -  jmenovitá světlost 

GVPC -  tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem 

a selektivním suplementem 

ISO -  International Organization for Standardization 

JIP - jednotka intenzivní péče  

KNK4,5 -  kyselinová neutralizační kapacita 

KTJ/100 ml -  kolonie tvořící jednotka ve 100 ml vzorku 

MH -  mezní hodnota 

MZ - ministerstvo zdravotnictví 

Obr. -  obrázek 

PB -  polybuten 

PE -  polyetylen 

PN -  jmenovitý tlak 

PP -  polypropylen 

PVC -  polyvinylchlorid 

Sb. -  sbírka zákonů 

SOP - standardní operační postup 

Tab. -  tabulka 

TOC -  celkový organický uhlík 

TUV -  teplá ústřední voda             
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1 Úvod 

Dodávka „neomezeného“ množství vody v kteroukoli dobu je sice dána 

smlouvou mezi provozovatelem vodovodu a odběratelem o dodávce vody, ale co 

kvalita vody? Je dodávaná voda skutečně bezpečná a dobrá? To dnes zajímá lidi 

stejně, nebo možná i více než kvantita. V tomto směru byl však spotřebitel dlouhá 

desetiletí naprostý laik, protože otázka jakosti vody byla doménou pouze hygieniků 

a vodohospodářů. V poslední době se ale postavení spotřebitele významně 

změnilo k lepšímu a tato změna nevyplývá jen ze změněných ekonomických 

podmínek. Spotřebitel totiž získal některá nová významná práva, která vyplývají ze 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a z 

prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

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

 

2 Teoretická část 

2.1 Práva spotřebitele na informace 

Mezi práva spotřebitele patří např. informace o kvalitě vody v místě, kde 

spotřebitel vodu odebírá, což je obvykle vodovodní kohoutek. Zde musí voda 

splňovat stanovené požadavky a zde se proto odebírají vzorky vody na kontrolu 

zdravotní nezávadnosti. Zatímco dříve hygieniky především zajímalo, jakou vodu 

vyrábí vodárna, dnes společnost logicky více zajímá, jakou vodu spotřebitel 

skutečně pije nebo jak kvalitní teplou vodu používá. S tím souvisí i způsob výběru 

vzorkovacích míst. Výrobce vody již nemůže vzorky vody na kontrolu odebírat 

pouze na několika málo vybraných, obvykle dobře známých a snadno přístupných 

místech.  

2.2 Požadavky na výběr odběrových míst 

Od roku 2008, dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

musí výrobce 50 % kontrolovaných odběrových míst každý rok obměňovat a 

vybírat je metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, 

že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. Účelem 



Alena Hrabalová: Problematika hygienické nezávadnosti teplé vody v distribuční síti 

2010  2 
 

této úpravy je postihnout maximum odběrových míst a to nejen těch, kde je 

dodávána voda veřejnosti - úřady, školy, hotely, nemocnice apod., ale i jednotlivé 

domácnosti.  

Je – li nevyhovující kvalita vody, je výrobce vody povinen informovat o tom 

odběratele, popřípadě další osoby v obdobném postavení, kterým dodává pitnou a 

teplou vodu. 

V informaci by měl uvést i možná nápravná opatření, kterými by se omezilo 

nebo odstranilo riziko, že v dodávané vodě nebudou hygienické limity dodrženy.  

Spotřebitel musí být informován, nejen když je „chyba“ na jeho straně v jeho 

domovním rozvodu, ale také pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným 

požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví povolí výrobci dodávat po určité 

období vodu nižší kvality. To je možné pouze za podmínky, že nebude ohroženo 

zdraví lidí.  

2.3 Způsob poskytování informací 

Spotřebitel má právo být informován kdykoliv požaduje informaci o aktuální 

kvalitě vody nebo o chemických látkách používaných k úpravě jemu dodávané 

vody a výrobce vody mu musí, podle zákona, tyto informace poskytnout. Zdálo by 

se, že je to požadavek zcela samozřejmý, ale doposud nebyl v zákoně zakotven. 

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích sice musela vodárna poskytnout 

jedenkrát ročně souhrnnou zprávu o kvalitě vody obci, ale nikoliv jednotlivému 

odběrateli. 

 Nyní má každý občan právo vyžádat si od vodárny údaje o tom, jaká je 
kvalita dodávané vody podle posledního rozboru a má také právo vědět, jak 
se voda upravuje a jaké látky se při její výrobě používají. 

Tento přístup by se dal přirovnat k povinné etiketě na obalech potravin, kde 

musí výrobce uvést složení daného produktu, s tím rozdílem, že v případě vody 

nedostává spotřebitel onu informaci spolu s  dodávkou, ale musí se o ni sám 

ucházet. Způsob poskytnutí této informace není dán, ale lze nepochybně 

akceptovat různé způsoby zveřejnění aktuálního rozboru - na webovské stránce 

vodárenské společnosti nebo jiném veřejně přístupném místě, zaslání výsledků 
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žadateli (elektronickou) poštou nebo jen možnost osobního nahlédnutí do 

výsledků v sídle společnosti.  

Co je však důležité - podle vyjádření Evropské komise musí být tato informace 

poskytnuta zdarma. 

Právo spotřebitele být informován nebo mít přístup k informacím o kvalitě vody 

se nevztahuje pouze na aktuální kvalitu jemu (lokálně) dodávané vody, nýbrž i na 

souhrnný stav v celé republice.  

2.4 Povinnosti spotřebitele 

Závěrem úvah o právech a postavení spotřebitele je nutné zdůraznit ještě 

jeden důležitý a dosud nezmíněný aspekt. Aby mohl být spotřebitel skutečně 

rovnocenným partnerem v oblasti kvality pitné vody, nemůžeme hovořit pouze o 

právech, ale musíme rovněž zmínit i povinnosti spotřebitele. 

Spotřebitel musí dbát na to, aby jeho vnitřní vodovod byl proveden ze 

zdravotně nezávadných materiálů, pokud možno co nejkvalitnějších a podle 

správných technických zásad. Musí dbát o správnou údržbu vnitřního vodovodu a 

přípojky (je-li v jeho vlastnictví).  

Měl by umožnit dodavateli vody odběr vzorků ve svém bytě (domu), je-li o to 

požádán. Měl by vědět, že delší stagnací v potrubí vnitřního vodovodu může voda 

ztrácet svou jakost a proto je vhodné po vícehodinové stagnaci nejdříve vodu 

odpustit.  

Nejen z pitné vody, ale i z teplé vody může hrozit nebezpečí pro uživatele. A to 

i v případě, že teplá voda je vyráběna z pitné vody, jak se požaduje v zákoně 

všude tam, kde je potrubí teplé vody konstrukčně propojeno směšovací baterií s 

vodovodním potrubím pitné vody.  

A je opět povinností odborníků, ať již vodárenských či hygienických, aby 

postupně zvyšovali uvědomělost obyvatelstva v oblasti pitné vody a poskytovali 

mu dostatek srozumitelných informací. Aby se spotřebitel sám a ochotně 

zapojoval do procesu rozhodování o kvalitě vody a aby byl nejen novým, ale také 

důstojným partnerem [1]. 
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2.5 Vyšetření vzorků, legislativa 

Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví hygienické 

limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazatelů jakosti pitné vody, včetně pitné vody balené, a teplé vody dodávané 

potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně 

propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, jakož i vody teplé 

vyráběné z individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška 

dále stanovuje rozsah a četnost kontroly dodržení jakosti pitné vody a požadavky 

na metody kontroly jakosti pitné vody [2]. 

Hygienické limity ukazatelů teplé vody musí být dodrženy na všech místech 

uvnitř stavby nebo na pozemku, kde teplá voda vytéká z kohoutku nebo ze sprchy. 

Rovněž rozsah vyšetření je stanoven na základě požadavku uvedené vyhlášky. 

Při budování a rekonstrukci distribučních sítí je třeba zvážit všechny technické, 

provozní a ekonomické aspekty, aby nedocházelo ke změně kvality vody. 

Distribuční systém může nepříznivě ovlivňovat kvalitu upravené vody. 

Případné změny kvality vody v systému jsou způsobeny fyzikálními, chemickými a 

biologickými procesy.   

 

2.6 Základní požadavky na rozvod a cirkulaci teplé vody 

2.6.1 Rozvod teplé vody 

Vodovody teplé vody musí být navrhovány tak, aby každá výtoková armatura 

poskytovala teplou vodu v množství a teplotě požadované spotřebitelem. Při 

úplném otevření výtokové armatury musí být zajištěno, aby teplá voda vytékala 

nejpozději po uplynutí 30 s o teplotě 50°C až 55°C, výjimečně 60°C, v odběrové 

špičce krátkodobě nejméně 45°C.  Z tohoto důvodu se dlouhé rozvody teplé vody 

opatřují cirkulačním potrubím. Délka potrubí, která nejsou cirkulačním potrubím 

opatřena, nemá být příliš velká (obr. 1), aby jejich vodní objem v trase od ohřívače 

vody nebo od odbočení z potrubí s cirkulací k nejvzdálenější výtokové armatuře 

nebyl větší než 2,0 l při napojení výtokových armatur u dřezů a umyvadel a 3,0 l 

při napojení výtokových armatur u sprch, van, velkokuchyňských dřezů a výlevek. 
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Rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí 

do ohřívače nesmí být větší než 5°C. Při dimenzování podlažního rozvodného a 

připojovacího potrubí teplé vody je proto nutné navrhnout optimální průměr 

potrubí, aby objem vody nebyl příliš velký [3,4,5].   

V bytech a účelových jednotkách, kde se odběr vody měří podružným 

vodoměrem, je vhodné při rozmístění stoupacích potrubí zásobovat podlažní 

rozvodného potrubí z jednoho stoupacího potrubí přes jeden vodoměr teplé vody. 

V případech, kdy by při zásobování z jednoho stoupacího potrubí nebyl splněn 

výše uvedený požadavek na vodní objem potrubí teplé vody, musí být účelová 

jednotka nebo byt zásobovány buď kratšími podlažními rozvodnými a 

připojovacími potrubími ze dvou stoupacích potrubí, což však vyžaduje dva 

vodoměry teplé vody, nebo musí být dlouhé připojovací a podlažní rozvodné 

potrubí napojené na jedno stoupací potrubí přihříváno samoregulačním topným 

kabelem [3,6,7]. 

Pokud jsou potrubí teplé a studené vody vedena nad sebou, musí být potrubí 

teplé vody nad potrubím vody studené. Při souběhu potrubí teplé a studené vody 

mají být potrubí v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby nedocházelo k oteplování 

studené vody. U potrubí v instalačních šachtách nebo neprůlezných kanálech se v 

připravovaných předpisech dokonce požaduje oddělení potrubí studené vody 

příčkou [3,4].   

Místní příprava teplé vody buď nevyžaduje žádný rozvod teplé vody, ohřívače 

jsou umístěny u každého odběrného místa, nebo vyžaduje krátké potrubí, pokud 

místní (skupinový) ohřívač vody slouží pro více odběrných míst. 

  Při ústřední přípravě teplé vody je rozvod teplé vody obvykle rozsáhlý. 

Řešení rozvodu volíme podle dispozičního řešení stavby. Nejčastěji se navrhuje 

větvený rozvod ležatého a stoupacího potrubí, u kterého voda proudí z ohřívače 

do ležatých, stoupacích, podlažních rozvodných a připojovacích potrubí [3,5]. 

.  
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Obrázek č.1  Dvoutrubkový rozvod teplé vody s cirkulací [3] 

 

1 - přívod studené vody do 
ohřívače,  
2 - zásobníkový ohřívač 
vody, 
3 - cirkulační čerpadlo, 
4 - ležaté přívodní potrubí, 
5 - ležaté cirkulační potrubí, 
6 - stoupací přívodní 
potrubí, 
7 - stoupací cirkulační 
potrubí, 
8 - připojovací nebo 
podlažní rozvodné potrubí, 
9 - uzávěr, 
10 - regulační armatura, 
11 - vypouštěcí kohout, 
V - objem vody v potrubí 

Systémy větvených rozvodů se liší umístěním ležatého potrubí. Nejčastějším 

řešením je tzv. spodní ležatý rozvod (obr. 1), vedení ležatého potrubí je umístěno 

v nejnižším podlaží domu pod stropem nebo v instalačním kanále pod domem. 

Méně časté je vedení ležatého potrubí v některém z vyšších podlaží, nebo v  

instalačním podlaží mezi běžnými podlažími, popř. v nejvyšším podlaží. Tento 

způsob je nutný, pokud není umístění ležatého potrubí v nejnižším podlaží možné 

např. v prostorech nechráněných před mrazem a zřízení instalačního kanálu pod 

domem by bylo příliš nákladné. Na umístění ležatého potrubí je závislé řešení 

potrubí stoupacích. Stoupací potrubí se umísťují do instalačních šachet nebo 

drážek obvykle společně s odpadním potrubím kanalizace. Při rozmístění 

stoupacích potrubí je nutné přihlížet k délce podlažních rozvodných a 

připojovacích potrubí teplé vody, která nemá být příliš velká, aby vodní objem 

podlažního rozvodného a připojovacího potrubí v trase od odbočení ze stoupacího 

potrubí k nejvzdálenější výtokové armatuře nebyl větší než 2,0 l při napojení 

výtokových armatur u dřezů a umyvadel a 3,0 l při napojení výtokových armatur u 

sprch, van, výlevek a velkokuchyňských dřezů. Ve větších budovách občanského 

vybavení se často zřizuje více stoupacích potrubí, aby při nutnosti uzavření 

jednoho stoupacího potrubí v případě závady, bylo jiné stoupací potrubí v provozu 

[3,4,8].  
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Připojovací a podlažní rozvodná potrubí mohou být řešena jako: 

§ větvený rozvod k výtokovým armaturám (obr. 2a); 

§ soustava samostatných připojovacích potrubí vedených z rozdělovačů  

   (obr. 2b); 

§ průtočné podlažní rozvodné potrubí (obr. 2c); 

§ zokruhované podlažní rozvodné potrubí (obr. 2d). 

 

 

 
 

a - větvený rozvod, 
b - soustava samostatných připojovacích potrubí, 
c - průtočné podlažní rozvodné potrubí, 
d - zokruhované podlažní rozvodné potrubí, 
1 - připojovací potrubí, 
2 - podlažní rozvodné potrubí, 
3 - stoupací potrubí, 
4 - rozdělovač, 
5 - uzávěr 

Obrázek č.2  Řešení připojovacích a podlažních rozvodných potrubí [3] 

 
 

Připojovací potrubí jsou vedena v dutinách sádrokartonových příček, pod 

omítkou ve zdivu, v přizdívkách předstěnových instalací, a při použití rozdělovačů 

také v ochranných trubkách v podlaze - systém trubka v trubce. Drážky pro potrubí 

nemají být ve stěnách tenčích než 150 mm a ve stěnách sousedících s místností, 

kde nemá být překročena dovolená hladina hluku, např. s ložnicí nebo pokojem 

pro ubytování [3,4,8]. 
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2.6.2 Cirkulace teplé vody 

Cirkulace teplé vody je stálý oběh vody v potrubí. Je zajištěn cirkulačním 

potrubím s cirkulačním oběhovým čerpadlem. Cirkulační potrubí je pod nejvyšší 

odbočkou pro podlažní rozvodné potrubí napojeno na stoupací potrubí a vede zpět 

do ústředního ohřívače vody. Rozdíl teploty vody mezi výstupem z ohřívače a 

vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače vody smí být nejvýše 5°C. Nejčastěji se 

dnes používá dvoutrubkový rozvod (obr. 1), kdy cirkulační potrubí vede podél 

přívodního potrubí teplé vody. Z důvodu omezení počtu cirkulačních okruhů je 

vhodnější jednotrubkový tzv. rámový rozvod (obr. 3), který je vhodné použít v 

případě, kdy jsou relativně krátká stoupací potrubí blízko sebe. Oběhové čerpadlo 

zajišťuje, že se voda z nejvyšších částí stoupacích potrubí vrací zpět do ohřívače. 

Cirkulační průtok musí být nejméně takový, aby jím byly pokryty tepelné ztráty v 

rozvodném potrubí a teplota vody na konci rozvodu neklesla pod 50°C. Důležité je, 

aby voda cirkulovala ve všech částech rozvodu, blízkých i vzdálených. Proto je 

nutná regulace pomocí regulačních armatur umísťovaných na paty cirkulačních 

stoupacích potrubí. Těmito armaturami se zvýší tlakové ztráty při proudění vody v 

okruzích, které jsou blíže k ohřívači, tak aby se rovnaly tlakové ztrátě při 

cirkulačním průtoku nejdelším okruhem. K tomuto účelu je výhodné používat 

termoregulační ventily, které uzavírají průtok při zvyšování teploty vody ve ventilu. 

Tyto ventily uzavírají průtok v okruzích, kde voda cirkuluje dostatečně a jsou 

otevřeny tam, kde voda cirkuluje méně, takže dočasným uzavřením cirkulace v 

kratších okruzích je voda nucena cirkulovat v okruzích delších. Pro snadnější 

regulaci cirkulace se zřizuje nejmenší nutný počet okruhů. To znamená, že 

cirkulační okruhy zpravidla tvoří jen ležatá a stoupací potrubí a krátká podlažní 

rozvodná a připojovací potrubí jsou bez cirkulace [3,6,7,9].  
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1 - přívod studené vody do 
ohřívače, 
2 - zásobníkový ohřívač 
vody, 
3 - cirkulační čerpadlo, 
4 - stoupací přívodní 
potrubí, 
5 - cirkulační potrubí, 
6 - připojovací nebo 
podlažní rozvodné potrubí, 
7 - uzávěr 

Obrázek č.3  Jednotrubkový rozvod teplé vody s cirkulací [3] 

Cirkulaci teplé vody je možné nahradit přihříváním potrubí samoregulačním 

elektrickým topným kabelem vedeným podél trubek pod tepelnou izolací. Pokud 

není překročen výše uvedený objem vody, je možné tento kabel vést jen podél 

nejdelších tras potrubí. Udržování teploty vody v potrubí je automatické [3,6,7,9].  

 

2.7 Materiály potrubí pro rozvod teplé vody 

Vodovody teplé vody musí být navrhovány tak, aby každá výtoková armatura 

poskytovala teplou vodu v množství, teplotě a kvalitě požadované spotřebitelem. 

Při volbě materiálu použitých pro vnitřní vodovod se musí vzít v úvahu vliv na 

kvalitu vody, kompatibilitu různých materiálů, stárnutí, únavu, stálost a jiné 

mechanické faktory, vnitřní tlak vody, vnitřní a vnější teplotu a vnitřní a vnější 

korozi [4].  

. 
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Vodovodní potrubí se označuje jmenovitou světlostí DN, která vyjadřuje vnitřní 

průměr trubky v mm např. DN 20 nebo vnějším průměrem a tloušťkou stěny s, 

např. Ø 25 x 4,2. Jmenovitou světlostí se označují ocelové závitové potrubí a 

kovové závitové a přírubové armatury. Rozměr potrubí z plastů, mědi a 

korozivzdorné oceli se vyjadřuje vnějším průměrem a tloušťkou stěny.  

Další veličinou označující potrubí je jmenovitý tlak. Označení jmenovitého 

tlaku se skládá ze zkratky PN a bezrozměrného čísla vyjadřující kombinaci 

mechanických a rozměrových charakteristik součástí potrubí, např. PN 10. Na 

čísle se zkratkou PN je závislý nejvyšší pracovní přetlak potrubní součásti závislý 

na teplotě a u plastových potrubí také na životnosti potrubí. Vodovodní potrubí 

musí zpravidla odolat pracovnímu přetlaku 1,0 MPa [3,4,8].   

2.7.1 Potrubí z plastů 

Pro rozvody teplé vody se dnes používají potrubí z chlorovaného 

polyvinylchloridu (PVC), síťovaného polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) a 

polybutenu (PB).  

Výhodou potrubí z plastů je odolnost proti korozi a inkrustaci, snadná montáž 

a malá hmotnost. Nevýhodou je malá odolnost proti požáru a oproti neplastovým 

materiálům velká délková teplotní roztažnost.  

Potrubí z PVC 

Pro rozvody teplé vody se používají potrubí z chlorovaného polyvinylchloridu 

(PVC-C). Trubky se spojují pomocí tvarovek s hrdly lepením (tzv. svařováním za 

studena). Pro přechod na jiný materiál se vyrábějí závitové přechodky. 

Potrubí z PE 

Z polyetylenů lze pro rozvody teplé vody použít trubky ze síťovaného 

polyetylenu (PE-X neboli VPE). Spojování potrubí se provádí pomocí 

mechanických spojek. 
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Potrubí z PP 

Pro rozvody teplé vody se používá potrubí ze statistického (random) 

kopolymeru polypropylenu (PP-R nebo PP typ 3). Vzhledem k teplotě teplé vody 

55°C, maximálnímu přetlaku 1 MPa a požadované životnosti potrubí 50 let se má 

používat potrubí tlakové řady PN 20. Spojování potrubí se nejčastěji provádí 

pomocí tvarovek polyfúzním svařováním. 

Potrubí z PB 

Potrubí z polybutenu (PB) se používá pro rozvody teplé vody uvnitř budov. 

Další uplatnění nachází v oblasti dálkových rozvodů topné a teplé vody. Potrubí se 

spojuje pomocí tvarovek polyfúzním svařováním nebo mechanickými spojkami. 

2.7.2 Potrubí z kovových materiálů 

Ke kovovým materiálům používaným dnes pro rozvody teplé vody patří ocel a 

měď. 

Ocelové potrubí 

Pro vnitřní vodovody se používají trubky ocelové pozinkované. Ochrana proti 

korozi pozinkováním má však, zejména u rozvodů teplé vody malou trvanlivost, a 

po čase se projevuje inkrustace, důlková koroze a proděravění trubek. Ocelové 

závitové pozinkované trubky spojujeme závitovými fitinky z temperované litiny. 

Dalším materiálem vhodným pro rozvody teplé vody jsou trubky z 

korozivzdorné oceli. Tyto trubky se spojují mechanickými spojkami s těsnicími 

kroužky (lisované spoje).  

Výhodou ocelových trubek je oproti plastovým materiálům především velká 

pevnost a mechanická odolnost, malá teplotní roztažnost a odolnost proti požáru. 

Nevýhodou je (kromě trubek z korozivzdorné oceli) především menší odolnost 

proti korozi.  
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Potrubí z mědi 

Pro rozvody teplé vody je vhodné i potrubí měděné. Nerozebíratelné spoje 

měděných trubek se provádějí především pomocí tvarovek k pájení nebo pomocí 

lisovacích tvarovek (lisované spoje s těsnicím kroužkem).  

Výhodou měděných trubek je oproti plastovým materiálům především pevnost 

a mechanická odolnost a malá teplotní roztažnost. Další výhodou je odolnost proti 

korozi a inkrustaci.  

Měděné potrubí lze pro pitnou a teplou vodu použít pouze, pokud není pitná 

voda agresivní, hodnotu pH v má rozmezí 6.5 < pH < 9,5 a obsah celkového oxidu 

uhličitého má ≤ 44 mg/l a hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 ≥ 1,0 

mmol/l. U vody z vlastního zdroje (studny) je nutné zjistit, zda jsou uvedené 

parametry v požadovaných mezích. Pokud tomu tak není, je možné použít 

měděné potrubí uvnitř pocínované. Pro pitnou vodu má měděné potrubí 

oligodynamický účinek - zabraňuje množení bakterií, což má význam zejména u 

stagnující vody a rozvodů teplé vody. Na přívodu vody do vnitřního vodovodu z 

měděných trubek se osazuje mechanický filtr.  

2.7.3 Potrubí z vícevrstvých materiálů 

Kromě trubek vyráběných z jednoho materiálu existují také trubky, které jsou 

tvořeny z více vrstev různých materiálů.  

Stěny trubky se skládají z vnitřní (základní) PP nebo PE plastové trubky, 

hliníkové fólie a vnější ochranné PP nebo PE plastové vrstvy. Jednotlivé části 

trubky jsou mezi sebou spojeny speciálním lepidlem. Konstrukce těchto trubek 

zmenšuje některé nevýhody plastových trubek. Mají především malou teplotní 

roztažnost blížící se roztažnosti hliníku a jsou více samonosné. Tyto trubky se 

mohou použít pro rozvody teplé vody. Spojování se provádí mechanickými 

spojkami. Některé typy lze po obnažení vnitřní trubky spojovat pomocí tvarovek 

polyfúzním svařováním a při dodržení doporučení výrobce upevňovat bez 

kompenzací délkových změn, což je vhodné při uložení potrubí v drážkách [3,4]. 
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2.8 Teplotní roztažnost potrubí a izolace potrubí 

Při projektování a montáži rozvodů teplé vody je nutné přihlížet k teplotní 

roztažnosti potrubí. Změna délky trubky ΔL (mm) v závislosti na teplotním rozdílu 

Δt (K) se stanoví podle vztahu: 

ΔL = Δt . α . L 
 
kde 

Δt – rozdíl mezi teplotou při montáži a provozu potrubí nebo rozdíl mezi teplotou 
studené a teplé vody (K) 

α – součinitel teplotní roztažnosti (mm/m.K) 
L – délka trubky (m) 
 

Uložení potrubí musí umožnit změnu délky trubky vlivem teplotní roztažnosti. 

Potrubí se upevňuje pomocí pevných bodů, které zabraňují posuvu trubek, a 

kluzných uložení, které umožňují posuv trubek. Teplotní roztažnost trubek se 

kompenzuje vychýlením ohybového ramene nebo stlačením či roztažením 

kompenzátoru. Mezi dvěma pevnými body se nesmí nacházet rovná trubka, musí 

se mezi nimi nacházet ohybové rameno nebo kompenzátor. Ohybová ramena se 

vytvoří vhodným řešením trasy potrubí (obr. 4). Pokud je trasa potrubí přímá, musí 

se na ní nacházet kompenzátor tvaru U, lyry, smyčky nebo kompenzátor osový 

(ucpávkový, vlnovcový). Pro potrubí z plastů jsou osové kompenzátory nevhodné. 

U potrubí vedených pod omítkou umožňuje změnu délky trubek vlivem teplotní 

roztažnosti pružná tepelná izolace [3,10]. 
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Obrázek č.4  Teplotní roztažnost potrubí a ohybová ramena [3] 

L - délka trubky,  
ΔL - změna délky trubky v 
závislosti na teplotním 
rozdílu, 
LB - ohybové rameno, 
PB - pevný bod 

 
Délka ohybového ramene LB (mm) se stanoví podle vztahu: 

 

Kde 

C – materiálová konstanta 
da -  vnější průměr trubky (mm) 
ΔL – změna délky trubky (mm) 
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Tabulka č. 1  Součinitelé teplotní roztažnosti α [10] 

Materiál trubek Součinitel teplotní roztažnosti α 
mm/m . K 

PE 0,20 
PVC-U 0,08 
PVC-C 0,07 
PE-X 0,15 
PP 0,15 
PB 0,13 
Vícevrstvý s kovovou vrstvou 0,02 
Měď 0,017 
Korozivzdorná ocel 0,017 
Pozinkovaná ocel 0,0116 
 

 

Tabulka č. 2  Materiálové konstanty C [10] 

Materiál trubek Materiálová konstanta 
C   
PE 27 
PVC-U 34 
PVC-C 34 
PE-X 12 
PP 20 
PB 10 
Vícevrstvý  301) 
Pozinkovaná ocel 1082) 
Nerezavějící ocel 45 
Měď 61 
1) U některých konstrukcí vícevrstvých trubek může mít materiálová konstanta jinou 
hodnotu, je třeba se řídit dokumentací výrobce.  
2) U kompenzátorů tvaru U je možné materiálovou konstantu snížit až na C = 36. 

 
U vnitřních vodovodů je třeba potrubí proti nadměrným tepelným ztrátám 

tepelně izolovat. Při osazování potrubí a armatur musí být ponechán dostatek 

místa pro tepelnou izolaci o požadované tloušťce. U potrubí vedených pod 

omítkou umožňuje pružná tepelná izolace také teplotní roztažnost trubek. 

Minimální tloušťka tepelné izolace přívodního a cirkulačního potrubí teplé vody se 

stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky 
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potrubí byl menší nebo roven hodnotě uvedené v tabulce č. 3. Potrubí teplé vody 

bez cirkulace, zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým 

armaturám, se tepelně neizolují. Důvodem je hygienický požadavek na rychlé 

vychladnutí stagnující teplé vody, aby bylo omezeno množení bakterií Legionella 

pneumophila [3,4,6].  

Tabulka č. 3  Maximální hodnoty součinitelů prostupu tepla U vztažených na jeden  metr 
délky u vnitřních rozvodů [6] 

DN potrubí 10 až 15 20 až 32 40 až 65 80 až 125 150 až 200 
U (W/m.K) 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40 
 

Součinitel prostupu tepla U vztažený na jednotku délky (W/m.K) lze stanovit podle 

vztahu: 

 

kde 
  
λθ – součinitel teplotní vodivosti materiálu trubky nebo její izolace (W/m.K); 

dz - vnější průměr vrstvy trubky nebo její tepelné izolace (m); 

dv - vnitřní průměr vrstvy trubky nebo její tepelné izolace (m); 

αe - součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu tepelné izolace trubky (W/m2.K), 

přibližně platí αe = 10 W/m2.K; 

de - vnější průměr tepelné izolace trubky (m); 

m - počet vrstev. 

Nejčastějším materiálem tepelných izolací potrubí jsou plastové návlekové 

izolační trubice z polyuretanu, polyetylenu nebo syntetického kaučuku, které se při 

montáži nasunou na trubku. Dalšími tepelně izolačními materiály jsou kamenná 

vlna, pěněné sklo apod. Při izolování potrubí je třeba izolovat také tvarovky. Pokud 

je to nutné, musí být izolační materiál odolný nebo chráněný vhodným krytem proti 

mechanickému poškození [3,4,6]. 
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2.9 Hygienická hlediska při návrhu rozvodu teplé vody 

Kvalita teplé vody dodávané do spotřebitelské sítě musí splňovat požadavky 

platné legislativy ČR – Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Prováděcím předpisem pro 

teplou vodu, která je vyráběná z vody pitné je vyhláška č. 252/2000 Sb., Příloha č. 

2. Výběr ukazatelů byl proveden na základě toho, že teplá voda je vyráběna 

z vody pitné, do teplé vody se mohou přidávat některé přípravky, které se běžně u 

pitné vody nepoužívají, u teplé vody se mohou oproti pitné vodě používat vyšší 

koncentrace některých přípravků, hodnoty některých ukazatelů se mohou změnit 

v důsledku ohřevu. 

Je – li voda vyráběna z vody pitné, hlavní zdravotní riziko z vody teplé 

představují patogenní a podmíněně patogenní bakterie schopné pomnožování 

v teplé vodě. Jedná se především o Legionelly. Teplotní rozsah, ve kterém se 

Legionelly rozmnožují, činí 25°C až 50°C. Optimální teplota pro množení bakterií 

rodu Legionella je 30°C až 40°C. Nejlepší podmínky pro množení bakterií v potrubí 

jsou tam, kde teplá voda stagnuje, kde teplá voda proudí malou rychlostí, což 

umožňuje usazování a tvorbu biofilmu a kde má teplá voda po delší dobu teplotu 

mezi 25°C až 50°C. 

Abychom minimalizovali rozvoj a výskyt legionell měl by distribuční systém 

pitné a teplé vody splňovat tyto parametry:  

§ potrubí teplé vody s cirkulací je nutné vždy tepelně izolovat, aby byl splněn 

požadavek ČSN EN 806-2, který stanoví, že rozdíl teplot mezi výstupem 

teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být 

větší než 5°C.  

§ potrubí, ve kterých není stálá cirkulace vody, se nemá opatřovat tepelnou 

izolací, aby stagnující teplá voda rychle vychladla a teplotu mezi 25°C až 

50°C měla co nejkratší dobu.   

§ regulace systému v teplotě, tlaku a průtoku tj. dosažení vyrovnaného tlaku, 

teploty a průtoku teplé vody na jednotlivých stoupačkách, tolerance 
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maximálního rozdílu 4°C mezi nejvzdálenějšími výtoky na stejném podlaží 

při zásobování ze stejného zdroje po odtočení vody po dobu 1 min. 

§ potrubí se má dimenzovat tak, aby rychlost proudící vody byla v přívodním 

potrubí nejméně 0,5 m/s a v cirkulačním potrubí alespoň 0,3 m/s. V 

nemocnicích má být i v cirkulačním potrubí rychlost proudící vody nejméně 

0,5 m/s, i když to vyžaduje použití cirkulačního čerpadla s větší dopravní 

výškou nebo zapojení dvou čerpadel do série. 

§ teplota ve studeném rozvodu by neměla překročit 20°C po odtáčení vody po 

dobu 2 min. 

§ teplota vody v rozvodu teplé vody by měla být přinejmenším 50°C, 

optimálně 55°C po odtočení po dobu 1 min., pokud není systém ošetřen 

vhodnou technologií dezinfekce rozvodu teplé vody. 

§ výstupní voda z ohřevu by měla mít teplotu alespoň 60°C, vratná voda 

minimálně 50°C, pokud není systém ošetřen vhodnou technologií 

dezinfekce rozvodu teplé vody 

§ odpojení slepých, nevyužívaných částí potrubí 

§ odpojení provozně nevyužívaných zásobníků vody 

§ opravení neprůtočných nebo málo průtočných větví teplého či studeného 

rozvodu vody 

§ možnost periodického zvyšování teploty teplé vody minimálně na 70oC, 

eventuálně jiný způsob dezinfekce teplé vody  

Pokud systém ohřevu a rozvodu teplé vody nesplňuje většinu výše uvedených 

parametrů, je nutné ho považovat za rizikový z hlediska vytváření podmínek pro 

rozvoj mikroflóry [2,11,12]. 
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2.10  Možné způsoby dezinfekce teplé vody 

V rámci rizika znečištění, které by mohlo nastat anebo již bylo prokázáno, je 

třeba distribuční systém vhodným způsobem dezinfikovat. Při návrhu způsobu 

dezinfekce je třeba zohlednit několik faktorů, ekonomickou stránku, kvalitu vody, 

stav a délku rozvodné sítě.   

Účinnost dezinfekce je závislá na složení upravované vody (koncentrace 

anorganických a organických látek, druh a počet organismů, jejích odolnost vůči 

dezinfekčním prostředkům), na druhu a koncentraci dezinfekčního činidla, na době 

styku s vodou a dokonalém rozmíchání činidla s vodou, na teplotě vody a na jejím 

pH. 

Dezinfekce se provádí fyzikálními nebo chemickými metodami a jejím cílem je 

odstranění všech choroboplodných zárodků (baktérií a virů).   

 
Termická dezinfekce 

Podstatou je periodické zvyšování teploty po určitou dobu v celé síti teplé vody 

včetně výtokových míst s určitou dobou proplachu těchto míst při zvýšené teplotě. 

Podstatná je výše teploty a doba proplachu výtokových míst. 

 Např. dezinfekce při 70°C po 72 h s 20 až 30 min. proplachem sníží % 

kontaminace výtokových míst ze 30 %  až 40 % před zvýšením teploty, na 0 % po 

týdnu a 10 %  až 30 % po měsíci po zásahu. Tentýž zásah s teplotou 60°C má 

malý efekt [13]. 

Tepelná dezinfekce redukuje vedle legionell i počty ostatních bakterií a plísní, 

při teplotách nad 60°C minimalizuje i přítomnost prvoků a tedy i améb. Efekt 

tepelné dezinfekce se výrazně snižuje při teplotách kolem 50°C a méně. 

Zásobníky teplé vody provozované při 50°C a méně umožňují osídlení 

legionellami, zejména v usazeninách v jejich chladnější dolní části, při teplotách 

60°C v celém zásobníku bude kontaminace méně pravděpodobná. Tuto metodu 

lze používat jen u kratších rozvodných systémů. 

Ag/Cu ionizace 

Ag/Cu ionizace představuje další, používaný systém pro kontrolu a redukci 

legionel. Využívá působení těžkých kovů na mikroorganismy. Zatímco Ag působí 
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spíše na syntézu enzymů a proteinů v buňce, Cu ovlivňuje propustnost buněčné 

membrány. 

Výhodou ionizace proti termodezinfekci či chloraci je vyšší účinnost a delší 

protektivní účinek, což je dáno schopností penetrace Ag a Cu do biofilmů. 

Koncentrace 400 μg/l Cu + 40 μg/l Ag výrazně snižuje denzitu legionell, po měsíci 

dochází k poklesu % pozitivity na výtocích k 0 % z 60 až 80 %, zatímco 

koncentrace ≤ 300 + 30 μg/l Cu/Ag tento efekt redukce nevykazují ani nedochází k 

žádným změnám % pozitivity [14]. 

Sanosil S25 

Dezinfekční prostředek Sanosil S25 je vícesložkový dezinfekční prostředek, je 

ekologicky nezávadný, jeho účinnost se zvyšuje při vysokých teplotách, je 

dlouhodobě skladovatelný, bez zápachu a bez chuti. Jako oxidační činidlo je 

použit peroxid vodíku, který je navázán na stabilizační činidla, aby vznikl 

komplexní roztok. Dlouhodobý účinek je zajištěn přidáním stopového množství 

stříbra, které zde vystupuje jako katalyzátor. Sanosil S25 je efektivní proti 

bakteriím, virům, amébám, houbám a řasám. Kombinovaný efekt oxidace a 

oligodynamiky vytvořily dvoufázový produkt, který je schopný zničit biofilmy. Tento 

proces je důležitý při ničení virů a bakterií, jež vytvářejí biofilmy jako svoji 

přirozenou ochranu. Kyslík, oddělený z peroxidu vodíku, ničí biofilm, čímž umožní 

stříbru bez překážek zničit bakterie nebo viry. Efektivnost a dlouhotrvající účinnost 

jsou zaručeny dokonce i při velmi vysokých teplotách vody. 

Praktické použití Sanosilu S25 při likvidaci bakterie Legionella v potrubí teplé 

vody -  Sanosil S25 lze dávkovat do přitékající studené vody i do TUV již po 

ohřevu. Dávkování se zahajuje šokovou dávkou, cílem je dezinfekce vnitřních 

povrchů potrubí. Následuje kontinuální automatické dávkování do čerstvé 

přitékající vody dle nastavené koncetrace. K běžnému měření koncentrace 

Sanosilu ve vodě má uživatel k dispozici měřící proužky, kterými ověří aktuální 

koncentraci v kterémkoliv místě [15]. 
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Obrázek č. 5  Řídící a dávkovací  jednotka Sanosilu S25 [15] 

     
Impulsní vodoměr snímá množství přitékající čerstvé vody do systému, řídící 

jednotka řídí činnost dávkovací pumpy, která přesně udržuje nastavenou 

koncentraci Sanosilu S25 ve vodě.  

 

Dezinfekce oxidem chloričitým 

Oxid chloričitý se používá jako alternativa chloru při dezinfekci pitné a teplé 

vody. Působí proti bakteriím, virům, sporám a řasám a inaktivuje i některé chloru 

odolné patogeny. Je účinný v malých dávkách a v krátkém reakčním čase při 

odstraňování mikroorganismů v planktonické podobě i ve formě biofilmu. Výhodou 

ClO2  je široký pracovní rozsah pH = 3 - 10, absence chuťových či pachových 

změn vody při koncentracích pod 0,8 mg/l a minimální korozívnost. Má 

prodloužený zbytkový účinek. Na rozdíl od chloru nevykazuje chlorační efekt, 

působí pouze oxidačně, takže při dezinfekci vody nevznikají karcinogenní 

trihalomethany a halooctové kyseliny.  

Oxid chloričitý ClO2  je oranžově zbarvený plyn s velmi silným dezinfekčním 

účinkem. V plynném stavu je velmi nestabilní, nemůže být stlačován a skladován, 

a proto se připravuje přímo na místě v úpravnách vody reakcí chloritanu sodného 

s kyselinou chlorovodíkovou anebo reakci chloritanu s chlorem [16].        
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Obrázek č. 6  Výrobní jednotka oxidu chloričitého (vlastní foto) 

  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. 

Chlor - chloritanový proces:                

2NaClO2 + Cl2 = 2 ClO2 + 2 NaCl                                                 

 

Kyselino - chloritanový proces: 

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

Při použití této metody je ClO2 vyráběn rozkladem kyseliny chlorovodíkové bez 

produkce chloru. Dá se říci, že vyrábíme téměř čistý oxid chloričitý [17]. 
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3 Praktická část 

V bakalářské práci jsem se zabývala kontrolou jakosti teplé vody 

v Moravskoslezském kraji ve dvou typech zařízení a to v ubytovacích a 

zdravotnických. Vzorky teplé vody byly odebírány pracovníky Krajské hygienické 

stanice Moravskoslezského kraje a zpracovávány v akreditovaných laboratořích 

Zdravotního ústavu, Odboru hygienických laboratoří Ostrava.  

Ze závěru bakalářské práce je patrné, že z hlediska hygienické závadnosti je 

zásadní problém v přítomnosti legionell. Z výsledků faktorové analýzy je zřejmý 

vliv teploty - s rostoucí teplotou klesá výskyt legionell a opačně.   

Dále bylo zjištěno, že procento nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů je 

ve zdravotnických zařízeních vyšší než v ubytovacích zařízeních. 

Právě tento ukazatel Legionella pneumophila se jeví jako zásadní a mohl by 

ovlivnit zdraví lidí, především na odděleních nemocnic, kde jsou umístěni 

imunokompromitovaní pacienti, jako jsou například oddělení transplantační, 

anestezioresuscitační, dialyzační, onkologie, hematoonkologie, JIP.  

3.1 Odběry vzorků, vyšetření vzorků 

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v letech 2007 – 2009 vyšetřeno 278 

vzorků teplých vod ze zdravotnických zařízení, odebraných pracovníky Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Odběry byly prováděny u 

spotřebitele z kohoutku nebo ze sprchy. V každém zdravotnickém zařízení byl 

proveden odběr vzorků na čtyřech odběrových místech. Vesměs se jednalo o 

teplou vodu vyrobenou z vody pitné, podle § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. 

Hygienické limity mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazatelů, které musí teplá voda splňovat, jsou uvedeny v Příloze č. 2 k Vyhlášce 

č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto ukazatele – 

fosforečnany, trihalomethany, barva, zákal, celkový organický uhlík TOC, pH, 

pach, teplota, počet kolonií při 36°C, Legionella pneumophila, volný chlor a oxid 

chloričitý. 

  Rozbory odebraných vzorků teplých vod byly prováděny v akreditovaných 

laboratořích Zdravotního ústavu, Odboru hygienických laboratoří Ostrava. V rámci 
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oborové praxe jsem prováděla pod dohledem vyšetření vzorků teplých vod na 

přítomnost legionell.     
 

3.2 Legionella 

Legionella byla objevena v souvislosti s vypuknutím pneumonie mezi 

účastníky sjezdu legionářů ve Philadelphii v roce 1976, i když jako „rickettsia-like“ 

bakterie byla popsaná již v roce 1943. Rod Legionella patří do čeledi 

Legionellaceae, je pleomorfní, v kultuře se vyskytuje jako štíhlé, někdy až vláknité 

gramnegativní tyčky, 0,3-0,9 µm široké a 2-20 µm dlouhé, v klinickém materiálu 

má obvykle tvar velmi krátkých kokobacilů nebo krátkých tyček. Při léčbě 

antibiotiky může být její tvar navíc zdeformovaný. Je pohyblivá, má jeden až tři 

bičíky, které jsou zakřivené nebo rovné, umístěné polárně, je aerobní, často 

oxidiázapozitivní, většina kmenů produkuje katalázu. V současné době je známo 

47 druhů rodu Legionella, nejznámějším a také nejčastějším původcem 

onemocnění u člověka je druh Legionella pneumophila, u kterého bylo zatím 

popsáno 16 sérotypů. Legionelly se vyskytují především jako saprofytické druhy v 

přirozených vodách. Jsou přítomné jak ve vodách povrchových, tak i 

průmyslových, často se vyskytují v chladicích věžích [18].   

 
Obrázek č.7  Legionella [18]  

 

Legionella pneumophila je bakterie, která způsobuje druh pneumonie, 

legionářskou nemoc. Je známo, že hostitelskými místy bakterie Legionella jsou 

obytné a občanské budovy včetně zdravotnických zařízení, ubytovacích zařízení 

apod.  Jejich zázemím jsou akumulační ohřívače teplé vody, rozvody a armatury 
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teplé vody - sprchové růžice, perlátory, gumová těsnění, dále vany se 

vzduchovými a vodními tryskami, domovní a zahradní sauny, domovní a zahradní 

bazény s ohřívanou vodou, málo sterilizované domácí inhalátory, rosení vodou v 

zahradních sklenících, sprchování ze slunečních kolektorů, centrální klimatizační 

zařízení a další. Čím méně je teplá voda ve spotřebišti používána tím je větší 

riziko nadlimitního množství bakterií Legionella. Množení těchto bakterií 

napomáhají teploty mezi 20oC a 45oC, přítomnost biofilmu, nánosy a inkrusty ve 

vodovodních potrubích, použití materiálů podporujících růst mikroorganismů a 

nedostatečný průtok vzdálenými větvemi vodovodu. Ve vysokém riziku nákazy 

jsou citlivé osoby, především pak hospitalizovaní pacienti. Jako prevenci lze v 

zásadě přijmout následná opatření. Jedním je omezení tvorby respirabilních 

aerosolů a dalším je minimalizace výskytu bakterií ve vodovodních systémech 

zavedením dezinfekce a dodržování doporučených hodnot teplot v rozmezí 50oC 

až 55oC.  

 

3.3 Metoda stanovení bakterií rodu Legionella ve vodách   

 Pro vyšetření byla použita akreditovaná metoda pod označením SOP OV 

913 vycházející z ČSN ISO 11731 Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella 

a ČSN ISO 11731- 2 Jakost vod – Stanovení bakterií rodu Legionella – Část 2: 

Metoda přímé membránové filtrace pro vody s malým počtem bakterií. 

  

3.3.1 Princip metody 

Stanovení baktérií rodu Legionella spočívá v zakoncentrování - přefiltrování 

vzorku vody přes membránový filtr a kultivaci na povrchu selektivního kultivačního 

média s obsahem antibiotik k potlačení vedlejší mikroflory. Médiem je agar 

s aktivním uhlím a kvasnicovým extraktem obsahujícím L – cystein a trojmocné 

železo. Kultivace probíhá 10 dnů při 36oC ± 2oC. Kolonie mohou mít bílou, 

purpurovou, modrou nebo citronově zelenou barvu. Výsledek se uvádí jako počet 

kolonie tvořících jednotek ve 100 ml vzorku – KTJ/100 ml [19,20].   
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3.3.2 Přístroje a zařízení 

Podtlakový filtrační přístroj 

Vodní lázeň udržující teplotu 50oC ± 1oC 

Termostat vytemperovaný na 36oC ± 1oC 

Polyamidové nebo polykarbonátové membránové filtry průměru 47 mm 

s nominálním průměrem pórů 0,45 µm 

Stereoskopický mikroskop 

Laboratorní sklo a další pomůcky 

 

3.3.3 Postup zkoušky 

Odběr vzorků 
Vzorky vody se odebírají do skleněných nebo polyethenových vzorkovnic, 

které musí být řádně vymyty a sterilizovány v autoklávu při teplotě 121oC ± 1oC po 

dobu 20 minut. Pokud voda, ze které jsou odebírány vzorky, obsahuje nebo by 

mohla obsahovat oxidační biocid, přidává se do vzorkovnice před odběrem 

přebytek dezaktivujícího činidla (thiosíran sodný). Do laboratoře se vzorky 

přepravují v chladících boxech při teplotě nižší než 18oC, ale ne pod 6oC. Mají být 

chráněny před teplem a slunečním světlem. Analýza vzorku musí být zahájena 

bez prodlení, co nejdříve po dodání do laboratoře. 

Postup 

Pokud se očekává, že ve vzorku vody počet legionell přesahuje koncentraci 

105/l, očkují se vzorky přímo. Ke koncentrování organismů se používá metoda 

podtlakové membránové filtrace vzorků nebo odstřeďování vzorků.  

Vzorek vody 10 ml – 1000 ml se zfiltruje přes filtrační zařízení s vloženým 

sterilním membránovým filtrem. Aby se omezil růst nežádoucí mikroflóry, upraví se 

vzorek přímo ve filtrační nálevce kyselým tlumivým roztokem (směs roztoku 0,2 

mol/l kyseliny chlorovodíkové a roztoku 0,2 mol/l chloridu draselného) – po 

zfiltrování vzorku se na povrch membránového filtru přidá 30 ml ± 5 ml kyselého 

tlumivého roztoku a nechá se působit 5 minut. Pak se tento tlumivý roztok odstraní 
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filtrací membránovým filtrem a filtr se promyje 20 ml ± 5 ml Pageho solného 

roztoku. 

 

 

Obrázek č.8   Podtlaková membránová filtrace vzorku (vlastní foto) 

 

Kultivace 

Po filtraci se membránový filtr opatrně vyjme sterilní pinzetou a přenese se 

horní stranou vzhůru přímo na plotnu se selektivním kultivačním GVPC médiem 

(tlumivé kultivační médium s aktivním uhlím, kvasničným extraktem a selektivním 

suplementem) tak, aby pod filtrem nezůstaly žádné vzduchové bubliny. Plotny se 

inkubují dnem vzhůru v termostatu při teplotě 36oC ± 2oC po dobu 10 dnů.  
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Obrázek č.9   Kultivační půda (vlastní foto) 

 

Hodnocení misek 

Během desetidenní inkubace se misky kontrolují pod mikroskopem nejméně 

třikrát v intervalech 2 až 4 dnů, protože legionelly rostou pomalu a mohou být 

maskovány růstem jiných organismů. Kolonie organismů z rodu Legionella na 

černém mediu nebo na černém membránovém filtru jsou často bíle – šedě – 

modře – purpurově zbarvené, ale mohou být také hnědé, růžové, citronově zelené 

nebo sytě červené. Jsou hladké s celistvým okrajem a mají charakteristický vzhled 

matovaného skla.  

Kolonie Legionella pneumophila jsou mdle zelené často s nádechem do žluta. 

Barva fluorescence může pomoci diferencovat kolonie ve vzorku obsahujícím 

různé druhy legionell. 
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Obrázek č.10   Legionella pneumophila (vlastní foto) 

     

Potvrzení kolonií presumptivních (domnělých) organismů rodu Legionella 

Vyberou se nejméně tři kolonie charakteristické pro rod Legionella pro 

přípravu subkultur na plotnách BCYE (kultivační médium s aktivním uhlím, 

kvasničným extraktem a L - cysteinem ) a plotnách s krevním agarem. Z každé 

kolonie se připraví subkultury očkováním na obě média. Inkubují se při teplotě 

36oC ± 2oC nejméně dva dny. Sleduje se, zda kolonie legionell rostou na BCYE 

médiu, ale nerostou na krevním agaru.  
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Obrázek č.11   Selektivní medium, krevní agar (vlastní foto) 

 

Pro konfirmaci se provádí latexový aglutinační test. Tento test určí sérotypy 

legionell. 

 

 

Obrázek č.12   Set pro latexový test (vlastní foto) 
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3.3.4 Výpočet a vyjádření výsledků 

Výsledky jsou uváděny v KTJ ( kolonie tvořící jednotky)/ množství (např. 100 

ml, 1 ml). 

Ke stanovení počtu kolonie tvořících jednotek rodu Legionella v původním 

vzorku se vyberou ze tří ploten GVPC média misky s nejvyšším počtem 

potvrzených kolonií.  

ČSN ISO 11731 uvádí, že je vymezena především pro průkaz přítomnosti 

nebo absence rodu Legionella ve vzorku.  

Přítomnost se uvádí výčtem vykultivovaných sérotypů, v případě absence 

hledaných baktérií ve zkoušeném objemu vzorku se do protokolu uvádí 

„nedetekované“ [19,20].  

 

MH – mezní hodnota pro ukazatel Legionella pneumophila v teplé vodě 

vyráběné z vody pitné je dle Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 100 KTJ/100ml, pro vybrané oddělení zdravotnických zařízení 

s imunokompromitovanými pacienty je limit 0 KTJ/100 ml.     
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4 Výsledky vyšetření  

Pro porovnání a zpracování dat byla vybrána tato zdravotnická zařízení:   
 

Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava - Vítkovice  

Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 20, Ostrava  

Nemocnice Třinec, Kaštanová 268, Třinec  

Sanatorium Jablunkov, Alej Míru 442, Jablunkov  

Nemocnice ve Frýdku - Místku, E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek   

Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín p.o., K Nemocnici 76, Nový Jičín 

 

Výběr byl proveden s ohledem na různé způsoby dezinfekce teplé vody a 

pouze u těchto zdravotnických zařízení byly prováděny kontrolní odběry a 

vyšetření téměř ze stejných odběrových míst 3 roky po sobě.  

U každého zdravotnického zařízení byly prováděny odběry z kohoutku nebo 

ze sprchy na čtyřech odběrových místech. 

 

 
Tabulka č.4  Výsledky stanovení legionelly ve vzorcích teplé vody, použitá metoda 
termodezinfekce  
 
Legionella  
Pneumophila 
KTJ/100 ml 

 
Rok 2007 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2008 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2009 

 
Teplota 
oC 

Zdrav.zařízení 1 1200 51 114 43 160 44,5 
 0 52 0 44 0 45,6 
 500 48 42 37 25 45,5 
 0 51 0 37 0 41 
Zdrav. zařízení 2 500 47 14 52 16 48,6 
 400 44 0 49,3 180 48 
 40 49 26 39 41 48,5 
 600 48,8 26 49 63 41 
 
 
 
 
Termodezinfekce se používá v kratších teplovodních okruzích. 
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Obrázek č.13   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.1 
 

 
 
Obrázek č.14   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.2 
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Tabulka č.5  Výsledky stanovení legionelly ve vzorcích teplé vody, použitá metoda 
dezinfekce přípravkem Sanosil  
 
Legionella  
Pneumophila 
KTJ/100 ml 

 
Rok 2007 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2008 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2009 

 
Teplota 
oC 

Zdrav. zařízení 3 5000 48 0 35 440 29,7 
 15000 35 7 35 820 46,7 
 1600 49 0 55 0 51,2 
 29 58 0 45 0 57,2 
Zdrav. zařízení 4 4 54 0 52 0 51,2 
2 odběrová místa 0 42 0 56 0 58 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázek č.15   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.3 
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Obrázek č.16   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.4 

 
 
 

Koncentrace Sanosilu ve vodě se měří měřícími proužky, kterými lze ověřit 
aktuální koncentraci v kterémkoliv místě. 
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Tabulka č.6  Výsledky stanovení legionelly ve vzorcích teplé vody, použitá metoda 
dezinfekce oxidem chloričitým  
 
Legionella  
Pneumophila 
KTJ/100 ml 

 
Rok 2007 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2008 

 
Teplota 
oC 

 
Rok 2009 

 
Teplota 
oC 

Zdrav. zařízení 5 1100 53 112 42 290 51 
 15 47,5 0 56,6 0 48 
 200 45 0 62 0 40 
 300 46 0 51 0 48 
Zdrav. zařízení 6 400 35 168 37,5 7 32 
 0 47,5 0 49,7 0 46,6 
 0 35,5 0 34 0 31,2 
 10 34,5 0 45 12 41 
 
 
 
 

 
 
Obrázek č.17   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.5 
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Obrázek č.18   Graf hodnot Legionella pneumophila ze zařízení č.6 

 

Při úpravě vody oxidem chloričitým se stanovuje obsah volného chloru a oxidu 

chloričitého přímo na místě odběru teplé vody.  

Zbytkové koncentrace oxidu chloričitého se stanovují fotometrickou metodou s 

činidlem diamonné soli 2,2-azino-bis(3-ethylbenzothiazolin)-6-sulfonové kyseliny 

(ABTS) při λ = 405 nm na přenosném spektrofotometru. Měří se absorbance 

radikálu ABTS.+, který vzniká reakcí ABTS s oxidem chloričitým a má zelené 

zbarvení. Metodu lze použít pro přírodní vodu, pitnou a teplou vodu po dezinfekční 

úpravě a v distribučních okruzích [21,22,23].   
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Obrázek č.19   Přenosný spektrofotometr DR 2400 na měření oxidu chloričitého (vlastní foto) 

 
 

Limitní hodnota pro oxid chloričitý v teplé vodě vyráběné z vody pitné je dle 

Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 0,8 mg/l.    
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5 Závěr – zhodnocení výsledků 

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2007 vyšetřeno 95 vzorků 

teplé vody z 26 zdravotnických zařízení s 34,7% pozitivních výsledků baktérií rodu 

Legionella pneumophila, v roce 2008 bylo vyšetřeno 85 vzorků teplé vody z 24 

zdravotnických zařízení s 21,2% pozitivních výsledků baktérií rodu Legionella 

pneumophila a v roce 2009 bylo vyšetřeno 98 vzorků teplé vody z 26 

zdravotnických zařízení s 15,3% pozitivních výsledků baktérií rodu Legionella 

pneumophila. 

Hygienický limit pro ukazatel Legionella pneumophila v teplé vodě vyráběné 

z vody pitné je dle Přílohy č. 2 Vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 100 KTJ/100ml, a pro vybrané oddělení zdravotnických zařízení 

s imunokompromitovanými pacienty je limit 0 KTJ/100 ml.  

U dvou ze šesti vybraných zdravotnických zařízení nebyl vždy alespoň na 

jednom ze čtyř odběrových míst dodržen hygienický limit pro legionellu a 

doporučená hodnota pro teplotu.  

U dalších tří zdravotnických zařízení bylo zaznamenáno podstatné snížení 

nalezených hodnot legionelly při druhém kontrolním odběru v roce 2008 a při 

třetím kontrolním odběru v roce 2009. 

Pouze u jednoho z vybraných šesti zdravotnických zařízení byl hygienický limit 

pro legionellu dodržen na všech odběrových místech a v celém sledovaném 

období tří let.  

V případě nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli 

ukazatele, stanoveného prováděcím právním předpisem je provozovatel – výrobce 

teplé vody dle Zákona č. 258/2000 Sb. povinen neprodleně prošetřit a zjistit 

příčinu nedodržení hodnot a přijmout účinná nápravná opatření. Po zabezpečení 

nápravných opatření ze strany provozovatele jsou, jak provozovatelem, tak 

orgánem ochrany veřejného zdraví prováděny nové kontroly nevyhovujících 

ukazatelů. 
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Každý rozvodný systém teplé vody je specifický a nezáleží jen na způsobu 

dezinfekce ale také na technickém stavu a stáří rozvodů teplé vody, na regulaci 

distribučního systému, na teplotním monitoringu distribučního systému a na 

dalších technických parametrech a požadavcích. 

Abychom vysledovali funkčnost opatření konkrétního systému je třeba cíleně a 

pravidelně kontrolovat celý systém ve všech kritických bodech, je třeba tento 

systém přizpůsobit tak, aby se počet kritických míst omezil na minimum. 

Problematika systémů rozvodů teplé vody a jejich hygienické zabezpečení je 

velice rozsáhlá, neustále se řeší, budují se nové rozvody, zavádějí se účinnější 

dezinfekční opatření, ale tohle jsou dlouhodobé cíle náročné jak ekonomicky tak 

technicky. 
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