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Problematika hygienické nezávadnosti teplé vody v distribuční síti.

1. Úvod – problematika jakosti teplé vody.
2. Požadavky na jakost teplé vody dle vyhlášky.
3. Rizikové faktory ovlivňující jakost teplé vody.
4. Opatření v distribuční síti – minimalizace výskytu rizikových faktorů.
5. Kontrola jakosti teplé vody – metodiky stanovení.
6. Statistické vyhodnocení.
7. Závěr – zhodnocení účinnosti opatření v distribuční síti vzhledem k  výsledkům kontrolních stanovení
ukazatelů dle legislativy.
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