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Summary  

In this work, the reader learns about common and less-known methods of water treatment for 

drinking water and exposure to water treatment in the town of Krosno Odrzanskie, Poland, 

which is an exceptional source of groundwater. The first section describes the types of natural 

waters. Introduction to legislative requirements on the quality of drinking water in Europe 

follows. The third section deals with methods of treatment of groundwater and surface water. 

The next section describes the various methods of disinfection of drinking water. The last 

section deals with the ways of water treatment and water supply for inhabitants of Krosno 

Odrzanskie. Lastly, review of treatment methods and recommended actions for water 

protection and treatment is included. 

 

Keywords: natural water, underground water, drinking water, quality of drinking water, 

drinking water disinfection, hygienic control of drinking water, water technology, water 

preparing plant, Poland 

 

Anotace práce 

V této práci se čtenář dozví o obvyklých i méně známých způsobech úpravy vody na vodu 

pitnou a seznámí se s úpravou vody v polském městě Krosno Odrzańskie, ve kterém se 

nachází výjimečný zdroj podzemní vody. V první části jsou popsány druhy přírodních vod. 

Následuje seznámení s legislativními poţadavky na jakost pitných vod v Evropě. Třetí část se 

věnuje způsobům úpravy podzemních a povrchových vod. V další části jsou popsány různé 

metody dezinfekce pitné vody. Poslední kapitola se zabývá způsobem úpravy vody a 

zásobováním obyvatel města Krosno Odrzańskie. Na závěr práce je zařazeno zhodnocení 

úpravárenských metod a doporučení ekologických kroků při ochraně a úpravě vod.  

 

Klíčová slova: přírodní voda, podzemní voda, pitná voda, jakost pitné vody, dezinfekce vody, 

hygienické zabezpečení vody, technologie vody, úpravna vody, Polsko    
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Seznam použitých zkratek 

 

České zkratky: 

KTJ    kolonie tvořící jednotka 

DH    doporučená hodnota 

MH    mezní hodnota 

NMH    nejvyšší mezní hodnota 

THM    trihalogenmethan 

 

Cizojazyčné zkratky: 

Dz.U.    Dziennik Ustaw  

Nr.    Numer   

poz.    pozycja     
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1. Úvod 

Jak je známo, bez vody není ţivota. Konzumace znečištěné vody však můţe lidský ţivot 

ohrozit. V rozvojových zemích často chybí kvalitní zdroj pitné vody, rozvodná síť i 

kanalizace. Výsledkem je šíření nebezpečných epidemií, vyšší nemocnost a úmrtnost. I v naší 

vyspělé společnosti se můţe kvalita pitné vody sníţit, a to působením eutrofizace, mnoţení 

mikroorganismů, kontaminace povrchových i podzemních vod cizorodými látkami a jiných 

antropogenních vlivů. Všechny tyto faktory zvyšují potřebu intenzivnějšího čištění pitných 

vod.  

Ve vyspělé společnosti proto hraje důleţitou roli úpravárenská činnost, která se snaţí o 

zkvalitnění organoleptických vlastností a odstranění rizikových sloţek ze zdrojů pitných vod. 

Celý technologický proces úpravy by měl být ekonomický, ekologický a účinný.  

Aby bylo dosaţeno dobrých výsledků při udrţování kvality pitných vod a při ochraně zdrojů 

pitných vod, je nutná tvorba kvalitní legislativy a praktická aplikace propracovaných právních 

předpisů jednotlivými státy.  

Svou oborovou praxi jsem strávila na západě Polska, kde mě naprosto uchvátil přirozený ráz 

krajiny. Toto území skrývá jedno bohatství – nedotčený zdroj podzemní vody, který mne 

inspiroval k napsání této bakalářské práce. 
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2. Složení a vlastnosti přírodních vod 

2.1 Podzemní vody 

Podzemní vodou se rozumí voda přirozeně se vyskytující v horninovém prostředí, pokud není 

vázána kapilárními silami [1]. Tato voda se vyskytuje ve zvodnělých vrstvách zemské kůry a 

jejích dutinách a často tvoří souvislou hladinu. Fosilní voda je druh podzemní vody, který se 

uchovává v dutinách hornin z dřívějších geologických období a po delší dobu není součástí 

oběhu vody v přírodě. Juvenilní voda je taktéţ druh podzemní vody, který se uvolňuje 

z magmatu a vstupuje do oběhu vody v přírodě.  Prostá voda je podzemní voda s velmi 

nízkým obsahem rozpuštěných látek. Minerální voda je podzemní voda, která obsahuje více 

neţ 1000 mg.l
-1

 rozpuštěných minerálních látek. Důlní vody jsou vody, které vnikly do různě 

hlubokých důlních prostorů.  Podpovrchovou vodou se označuje voda, nacházející se 

v zemské kůře v plynném, kapalném i pevném skupenství. Půdní voda je veškerá voda 

v půdě, která oproti vodě podzemní nevytváří souvislou hladinu. Kapilární voda je půdní 

voda, vázána kapilárními silami. Voda v horninách, která je schopná pohybu vlivem 

gravitační síly, se označuje jako voda gravitační.  

Podmínky pro výskyt podzemní vody jsou asi aţ do hloubky 10 km pod zemským povrchem 

[1]. Zdrojem zásoby podzemní vody je infiltrace povrchových a sráţkových vod, infiltrace 

břehová (vsakování povrchových vod z vodních toků a nádrţí), kondenzace vodních par 

z magmatu a kondenzace vodních par v půdě. Největším zdrojem je infiltrace. Doplňování 

zásob podzemních vod probíhá především na jaře při tání sněhové pokrývky. V letních, 

podzimních a zimních měsících se zásoby naopak zmenšují.  

Největší zásoby podzemních vod v České republice se vyskytují v křídových sedimentech 

v povodí Kamenice, v okolí Chebu, Třeboňské pánve, dále pak v kvarterních sedimentech 

podél toku Orlice, Labe, Moravy aj. Pro ilustraci jsou místa výskytu zdrojů podzemní vody 

znázorněny na obrázku č. 1 v Mapě vodohospodářsky významných hydrogeologických rajónů 

v ČR:  
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Obrázek 1: Mapa vodohospodářsky významných hydrogeologických rajónů v ČR – převzato z [2] 

 

2.1.1 Složení a vlastnosti podzemních vod 

Chemické sloţení podzemních vod závisí především na sloţení půd a hornin, které jsou 

s podzemní vodou v přímém kontaktu, a také na sloţení sráţkových a povrchových vod, které 

se infiltrují do podzemí.  

Teplota podzemní vody v hloubce několika metrů je většinou stabilní. Denní změny teplot 

jsou patrné spíše u mělkých podzemních vod, které se nacházejí v hloubce do 1 m. V hloubce 

větší neţ 30 m dochází ke zvyšování teploty vody a vzniku termálních vod (term).  

Hodnota pH podzemních vod bývá obvykle 5,5 – 7,5. Tuto hodnotu ovlivňuje zejména oxid 

uhličitý a jeho iontové formy. Velmi významný je tzv. uhličitanový systém CO2 – HCO3
-
 - 

CO3
2-

. Oxid uhličitý CO2 vzniká jako produkt metabolismu organizmů i při spalování 

fosilních paliv. Ve vodě se dobře rozpouští. Rozpuštěný CO2  se nazývá volný oxid uhličitý. 

Jak uvádí [3], pod tímto názvem se rozumí součet volně hydratovaných molekul CO2.nH2O a 

kyseliny uhličité H2CO3. Jestliţe je hodnota pH vody 4,5 a méně, je převaţující formou oxidu 

uhličitého právě volný CO2. Pokud je hodnota pH vody 4,5-8,3, vyskytuje se ve vodě volný 

CO2 a hydrogenuhličitan HCO3
-
. Při pH = 8,3 významně převaţuje hydrogenuhličitan HCO3

-
. 
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Jestliţe je pH vody vyšší neţ 8,3, ve vodě se vyskytuje hydrogenuhličitan HCO3
- 
a uhličitan 

CO3
2- 

a mezi těmito dvěma formami nastává rovnováha. Volný oxid uhličitý podstatně 

zvyšuje rozpustnost minerálů ve vodě, zejména uhličitanů a křemičitanů. Tím se podzemní 

vody obohacují o rozpustné soli. Obecně je koncentrace oxidu uhličitého v podzemních 

vodách mnohem vyšší, neţ u vod povrchových. 

Obsah kyslíku je velmi nízký, nebo se zde nevyskytuje vůbec. 

Celková mineralizace podzemních vod je výraznější, neţ u vod povrchových. Méně 

mineralizované jsou vody prosté, jejichţ mineralizace má hodnotu od 100 mg.l
-1

do 1000  

mg.l
-1

.  Vyšší mineralizace je obsaţena ve vodách minerálních. Obsah rozpuštěných minerálů 

je zde 1000 mg.l
-1

a více.  

V podzemních vodách se vyskytují tyto kovy: vápník, hořčík, sodík, draslík, hliník, ţelezo, 

mangan, měď, zinek aj. Nejčastěji se vyskytujícím kationtem je vápník, méně častý je hořčík, 

sodík, draslík a amoniakální dusík. Vápník a hořčík způsobují tzv. „tvrdost vody“. Výskyt 

ţeleza a manganu je velmi častý. Ţelezo je obvykle manganem doprovázeno. Oba tyto kovy 

se v podzemních vodách vyskytují ve vyšší koncentraci, neţ ve vodách povrchových. 

Koncentrace ţeleza můţe být aţ několik desítek mg/l.  Dominujícím aniontem jsou nejčastěji 

hydrogenuhličitany, méně často sírany, chloridy a dusičnany.  

Koncentrace organických látek bývá v nekontaminované podzemní vodě velmi malá. Tyto 

vody neobsahují organismy nebo jich obsahují jen nepatrné mnoţství, a to jiné druhy, neţ 

jaké se vyskytují ve vodách povrchových[4]. Je to dáno hlavně tím, ţe voda se při infiltraci 

půdou a horninovým prostředím zbavuje organických látek, které jsou mineralizovány 

přítomnými půdními mikroorganismy. 

 

2.2 Povrchové vody 

Povrchové vody jsou všechny vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Dělí se na 

vodu kontinentální a vodu mořskou [1]. Kontinentální povrchové vody se dělí na vody stojaté 

a tekoucí.  Mezi stojaté vody patří přírodní jezera (slaná, sladkovodní), umělé nádrže a 

rybníky. Mezi tekoucí vody se řadí vodní toky. Povrchové vody vznikají z vod podzemních a 

atmosférických. Pokud je hlavním zdrojem voda atmosférická, je vznikající povrchová voda 
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málo mineralizovaná. Chemické sloţení je u většiny povrchových vod méně rozmanité, neţ u 

vod podzemních. Zvláštním druhem povrchové vody je voda brakická, která vzniká při ústí 

řek do moře mísením říční vody s vodou mořskou.  

 

2.2.1 Složení a vlastnosti tekoucích povrchových vod 

Teplota tekoucích vod je ovlivňována teplotou okolního vzduchu a peřejovitostí toku. Obecně 

je zde teplota více proměnlivá, neţ u vod podzemních. 

Hodnota pH neznečištěných tekoucích vod je 6,0 – 8,5. Podobně, jako u vod podzemních, je 

pH ovlivňováno uhličitanovým systémem. Obsah oxidu uhličitého je velmi nízký. Vzniká 

biologickým rozkladem organických látek a pochází také z atmosféry. 

Koncentrace rozpuštěného kyslíku závisí na teplotě a obsahu organických látek. V tekoucích 

neznečištěných vodách je koncentrace vysoká. V letním období bývá koncentrace 

rozpuštěného kyslíku v rozmezí od 8 mg.l
-1

do 12 mg.l
-1

, v zimě je to 6 mg.l
-1

 aţ 8 mg.l
-1

. Na 

peřejovitých úsecích toku můţe dojít aţ k přesycení kyslíkem. Toky organicky znečištěné 

obsahují v důsledku rozkladných biologických mnohem menší mnoţství rozpuštěného 

kyslíku. 

Celková mineralizace bývá v rozmezí 100 mg.l
-1

aţ 500 mg.l
-1

[1]. Mineralizaci okolo 500 

mg.l
-1

 mívají vody, protékající vápencovými nebo dolomitickými útvary. Nízkou mineralizaci 

mají vody v horních částech toku nebo vody, protékající vyvřelými horninami. 

Koncentrace nerozpuštěných látek bývá u čistých toků v jednotkách mg.l
-1

. Koncentrace se 

zvyšuje při povodních v důsledku splachu z půd. Vysoký obsah nerozpuštěných látek je také 

ve vodách znečištěných městskými a průmyslovými odpadními vodami. 

Dominujícím kationtem je vápník. Za ním následuje hořčík, draslík a sodík. Vápník a hořčík 

jsou většinou přírodního původu, vyšší obsah sodíku má původ v průmyslových odpadních 

vodách. Obsah sloučenin dusíku, především amoniakálního dusíku NH4
+
, bývá větší, neţ u 

vod podzemních, a to z důvodu vlivu atmosférických depozic, zemědělství a splaškových vod. 

Dominujícím aniontem jsou hydrogenuhličitany, jejichţ koncentrace je nejvyšší v místech, 

kde voda protéká vápencovými či dolomitickými oblastmi. Dalším aniontem jsou sírany (z 

průmyslových odpadních vod a atmosférických depozic) a chloridy (z průmyslových 
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odpadních vod). Obsah ţeleza a manganu je zanedbatelný. Moţný je výskyt sloučenin 

fosforu. Jejich přítomnost v povrchových tekoucích vodách je způsobena splachy ze 

zemědělských půd a splaškovými odpadními vodami. 

Organické látky v povrchových tekoucích vodách mohou být přírodního nebo antropogenního 

původu. Mezi přírodní látky patří huminové látky a produkty metabolismu vodních ţivočichů, 

např. aminokyseliny. Látky antropogenního původu bývají obsaţeny v průmyslových a 

splaškových odpadních vodách a pocházejí také ze zemědělství. Jedná se např. o močovinu, 

pesticidy, tenzidy, uhlovodíky, fenoly aj. 

 

2.2.2 Složení a vlastnosti stojatých povrchových vod 

Celková mineralizace stojatých vod je velmi podobná mineralizaci vod tekoucích. Méně 

mineralizovaná jsou horská jezera. Zde můţe být celková mineralizace menší, neţ 10 mg.l
-1

. 

Naopak jezera, leţící v aridních oblastech, kde výpar a vsak převyšují nad sráţkami, jsou 

velmi silně mineralizovaná. Mineralizace se zde pohybuje v jednotkách aţ desítkách g.l
-1

.  

Oxid uhličitý se ve stojatých vodách většinou nestanovuje. V letních měsících, vlivem 

slunečního záření a přítomnosti zelených organismů, kdy probíhá intenzivní fotosyntéza, 

můţe být koncentrace oxidu uhličitého ve stojaté vodě nulová. Vyšší koncentrace CO2 se zde 

vyskytuje v zimě a při biologickém rozkladu organických látek. Hodnota pH je vysoká při 

intenzivní fotosyntéze. Při ní můţe dojít k vyčerpání volného CO2 a vzrůstu hodnoty pH nad 

8,3 v důsledku posunu uhličitanové rovnováhy ve prospěch iontů CO3
2-

. Při vzrůstu hodnoty 

pH a vyčerpání volného CO2 můţe dojít v silněji mineralizovaných a eutrofizovaných 

stojatých vodách ke sráţení a vylučování kalcitu CaCO3, popř. sráţení sloučenin fosforu. 

Nízké pH se vyskytuje v acidifikovaných nádrţích a jezerech. Charakteristická je zde vyšší 

koncentrace hliníku. Značná kyselost stojatých vod můţe být způsobena geologickým 

podloţím, vyluhováním huminových kyselin a fulvinových kyselin z rašelinišť, kyselými 

sráţkami a nepřímými vlivy [1]. 

Ve stojatých povrchových vodách se mohou nacházet tyto kationty: vápník, hořčík, sodík, 

draslík aj. Z aniontů se zde vyskytují sírany, chloridy aj. V nádrţích a jezerech se mohou 
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vyskytovat sloučeniny fosforu a dusíku. Jejich zdrojem jsou splachy ze zemědělských půd a 

splaškové odpadní vody, zdrojem dusíku jsou i atmosférické depozice. 

Organické látky se dostávají do stojatých vod splachem z okolních půd a vznikají také 

metabolickou činností organismů, jejich odumíráním a rozkladem.  

Pro stojaté vody je typická vertikální stratifikace. Ve vertikálním směru dochází ke změně 

chemického sloţení stojatých vod, a to během dne i během ročních období. Ve stojatých 

vodách se projevuje vertikální stratifikace teplotní, kyslíková, stratifikace oxidu uhličitého, 

ţeleza, manganu, sloučenin fosforu a dusíku, hodnoty pH a vápníku (pokud dochází ke 

sráţení kalcitu). Charakteristickým obrazem stratifikace je teplota (termální, resp. teplotní 

stratifikace) [1]. Rozlišují se zde tři vrstvy: epilimnion (vrchní teplejší vrstva), metalimnion 

(skočná vrstva pod epilimniem) a hypolimnion (spodní chladnější vrstva pod skočnou 

vrstvou). Při teplotní stratifikaci se střídají čtyři období: letní stagnace, podzimní cirkulace, 

zimní stagnace a jarní cirkulace. Při letní stagnaci se teplejší voda udrţuje u hladiny, zatímco 

u dna je voda chladnější. Při podzimní cirkulaci se teplota v celé nádrţi vyrovnává, protoţe 

dochází vlivem větru k mísení celého objemu nádrţe. V období zimní stagnace se chladnější 

voda hromadí u hladiny, zatímco teplejší klesá ke dnu. V období jarní cirkulace se působením 

větru celý objem nádrţe promíchává. 

Zdrojem rozpuštěného kyslíku v nádrţích a jezerech je především fotosyntetická činnost 

fytoplanktonu. Kyslíková stratifikace je podmíněna stratifikací teplotní. V epilimniu můţe 

docházet v letních měsících při intenzivním slunečním svitu v důsledku fotosyntetické 

činnosti aţ k přesycení kyslíkem. 

 

3. Legislativní požadavky na jakost pitných vod 

3.1 Legislativní požadavky na jakost pitných vod v Evropské unii 

Legislativa Evropské unie vzniká ve spolupráci Evropské komise, Evropského parlamentu a 

Rady Evropské unie. Proces přijímání legislativy lze rozdělit do tří částí: legislativní 

iniciativa, projednávání a schválení právních aktů. Právní normy EU mají formu nařízení, 

směrnice či rozhodnutí. Nařízení jsou závazná ve všech svých částech a bezprostředně platná 
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v kaţdém členském státě. Směrnice je závazná pro kaţdý stát, kterému je určena. Rozhodnutí 

jsou závazná ve všech svých částech pro toho, komu jsou určena[5].  

Poţadavky na jakost pitných vod v EU se zabývá Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody 

určené k lidské spotřebě, a dále Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakosti 

povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody. 

 

3.1.1 Směrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody určené k lidské spotřebě 

Směrnice 98/83/EC o jakosti vody určené k lidské spotřebě byla přijata dne 3. listopadu 1998 

v Bruselu. Je určena členským státům a zabývá se jakostí vody, která je určená ke spotřebě 

obyvatelstva. Nevztahuje se na přírodní minerální vody a léčivé vody. Jak je uvedeno v[6], 

cílem směrnice je chránit lidské zdraví před nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění vody 

určené k lidské spotřebě a zajistit, ţe voda bude zdravotně nezávadná a čistá. Vychází z 

původní Směrnice 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě, která byla upravena 

tak, aby se zaměřila na dodrţování zásadních jakostních a zdravotních ukazatelů a 

ponechávala na členských státech, zda si přejí podle svého uváţení připojit další ukazatele. 

Členské státy si samy stanoví hodnoty ukazatelů, uvedených ve směrnici. Tyto hodnoty však 

nesmí být méně přísné, neţ hodnoty uvedené ve směrnici. V případě potřeby konkrétního 

členského státu můţe daný stát stanovit další ukazatele a jejich hodnoty.  

Členské státy jsou povinny přijmout taková opatření, aby byla zajištěna zdravotní 

nezávadnost a čistota vody určené k lidské spotřebě. Přitom nesmí docházet ke zhoršení 

současné jakosti nebo ke zvýšení znečišťování vody určené k výrobě pitné vody.  Státy musí 

také zajistit pravidelný monitoring jakosti vody určené ke spotřebě a kontrolovat, zda tato 

voda splňuje poţadavky směrnice. 

Pro účely směrnice byly definovány tyto pojmy: 

- Voda určená k lidské spotřebě - veškerá voda v původním nebo upraveném stavu, 

která slouţí k pití, vaření, přípravě potravin a ostatním domácím účelům, bez ohledu 

na její původ. Ohled se také nebere na to, zda je voda dodávána z rozvodné sítě, ze 

zásobníků, z cisteren, v lahvích či kontejnerech. Tento pojem také zahrnuje veškerou 

vodu, pouţívanou v potravinářských zařízeních k výrobě, zpracování, konzervaci nebo 

uvádění výrobků určených k lidské spotřebě na trh. Za vodu určenou k lidské spotřebě 
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se povaţuje taková voda, která neobsahuje mikroorganismy, parazity nebo látky, které 

by svou koncentrací ohroţovaly lidské zdraví. 

- Domovní rozvodný systém - označení pro potrubí, armatury a zařízení, instalované 

mezi kohoutky, kde se voda běţně odebírá ke spotřebě. 

Směrnice obsahuje seznam ukazatelů a jejich hodnot. Vybrané ukazatele jsou uvedeny v 

tabulce - Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

3.1.2 Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod 

určených v členských státech k odběru pitné vody 

Směrnice 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody 

byla přijata dne 16. června 1975 v Lucemburku. Je určena členským státům. Jak uvádí [7], 

tato směrnice se týká poţadavků na jakost, které musí při pouţití odpovídající úpravy splnit 

sladké povrchové vody uţívané nebo určené k odběru pitné vody. Předmětem směrnice nejsou 

podzemní a brakické vody. Veškerá povrchová voda, určená k lidské spotřebě a dodávaná 

veřejnými vodovodními sítěmi, je povaţována za vodu pitnou. 

Pro účely směrnice se povrchové vody dělí do tří kategorií, ke kterým se vztahují příslušné 

metody úpravy vody: 

- Kategorie A1: Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce - např. rychlofiltrace a 

dezinfekce 

- Kategorie A2: Běţná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce - např. 

předchlorace, koagulace, sráţení, usazování, filtrace, dezinfekce 

- Kategorie A3: Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a dezinfekce -  

např. chlorace do bodu zlomu, koagulace, sráţení, sedimentace, filtrace, adsorpce, 

dezinfekce 

Těmto kategoriím odpovídají tři různé jakosti povrchových vod dle mikrobiologických, 

fyzikálních a chemických vlastností. Vybrané vlastnosti jsou uvedeny v tabulce - Příloha 2. 

Zde jsou tyto vlastnosti rozděleny na směrné (návrhové) a závazné hodnoty ukazatelů. Pokud 

si stát stanovuje vlastní hodnoty ukazatelů, nesmí být tyto hodnoty méně přísné, neţ dané 

směrné hodnoty v tabulce. Daný členský stát můţe kdykoliv pro povrchové vody stanovit 

přísnější hodnoty, neţ uvádí tato směrnice. 
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Členské státy by měly přispívat ke zlepšování kvality povrchových vod a zejména vod 

spadajících do kategorie A3. Jestliţe povrchové vody svými fyzikálními, chemickými a 

mikrobiologickými vlastnostmi nevyhovují závazným mezním hodnotám, které odpovídají 

kategorii A3, nesmějí být tyto vody pouţívány k odběru pitné vody. Ve výjimečných 

případech lze uţívat vody horší jakosti. Komise však musí znát důvody těchto výjimek, které 

posléze pečlivě prověří a případně předloţí Radě potřebné návrhy. V těchto výjimečných 

případech musí být pouţit vhodný postup úpravy zlepšující jakost vody na takovou úroveň, 

aby vyhovovala normám pro pitnou vodu.  

 

3.2 Legislativní požadavky na jakost pitných vod v České republice 

Proces přípravy, tvorby, projednávání a schvalování legislativy ze strany vlády, Parlamentu a 

prezidenta republiky, který obvykle končí jejím vyhlášením ve Sbírce zákonů, se nazývá 

legislativní proces. 

 Legislativa ČR zahrnuje tyto právní předpisy: věcný záměr zákona, návrh zákona, zákon, 

novelu zákona, vyhlášku a nařízení vlády. Z hlediska legislativního procesu je potřeba 

rozlišovat legislativní proces na úrovni vlády, sloţené z předsedy vlády (premiéra), 

místopředsedů a ministrů, a na úrovni Parlamentu, který je sloţen ze Senátu a Poslanecké 

sněmovny. Na úrovni vlády vznikají věcné záměry zákonů, návrhy zákonů, vyhlášky a 

nařízení vlády[8]. Z těchto jmenovaných právních předpisů postupují do Parlamentu jen 

návrhy zákonů – tzv. vládní návrhy zákonů. Kromě toho existují i nevládní návrhy zákonů, 

které jsou výsledkem zákonodárné iniciativy krajských zastupitelstev, nebo skupiny poslanců.  

Poţadavky na jakost pitných vod se v ČR zabývá Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

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

Popisem jakosti podzemních a povrchových vod, stavem zásobování pitnou vodou a popisem 

stavu v dalších ukazatelích se zabývá Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR, neboli Modrá 

zpráva. 
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3.2.1 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

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

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

četnost a rozsah kontroly pitné vody je vyhláškou Ministerstva zdravotnictví a byla vydána 

22. dubna 2004. Vyhláška byla mírně upravena změnou vyhlášky o hygienických požadavcích 

na pitnou a teplou vodu č.187/2005 Sb. a změnou vyhlášky o hygienických požadavcích na 

pitnou a teplou vodu č. 293/2006 Sb. V souladu s právem Evropských společenství se touto 

vyhláškou stanovují hodnoty hygienických limitů mikrobiologických, biologických, 

organoleptických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody včetně balené pitné 

vody a teplé uţitkové vody.  

Pro účely vyhlášky byly vymezeny tyto pojmy: 

- Hygienický limit - hodnota stanovená v tabulce Mikrobiologické, biologické, fyzikální, 

chemické a organoleptické ukazatele pitné vody a Mikrobiologické, biologické, 

fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody. 

- Mezní hodnota - hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejíţ 

překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. 

- Nejvyšší mezní hodnota - hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti pitné vody. 

V důsledku jejího překročení je vyloučeno pouţití vody jako pitné. 

Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky v mnoţství nebo 

koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Vybrané ukazatele jakosti pitné vody a 

jejich hygienické limity jsou uvedeny v tabulce - Příloha 2. Hygienické limity musí být 

dodrţeny u pitné vody, která je dodávána z rozvodné sítě, ze studní, uměle instalovaných 

nádrţí nebo cisteren, u balených pitných vod a vod pouţívaných v potravinářském průmyslu.  

 

3.2.2 Modrá zpráva 

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR neboli Modrá zpráva je ročenka, vydávána 

Ministerstvem zemědělství. První Modrá zpráva byla vydána v roce 1997, poslední v roce 

2009, a to za rok 2008. Tato publikace podává veřejnosti podrobný přehled o stavu vodního 

hospodářství České republiky v jednotlivých letech a informuje o konkrétním hospodaření s 
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vodou a vyuţívání vodních zdrojů. Mimo jiné se zabývá popisem jakosti povrchových a 

podzemních vod, stavem odběrů podzemních a povrchových vod, stavem zásobování pitnou 

vodou aj.  

Zásobování obyvatel pitnou vodou v ČR mělo v roce 2008 podle Modré zprávy za rok 2008 

tuto podobu: 9,664 mil. obyvatel, tj. 92,7% z celkového počtu obyvatel, bylo zásobováno 

pitnou vodou z vodovodů. Jak je uvedeno v [9], ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 

667 mil. m
3
 pitné vody. Za úplatu bylo dodáno 516,5 mil. m

3 
pitné vody, z toho pro 

domácnost 332,4 mil. m
3 

pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly 128,8 mil. m
3
, tj. 19,3 % 

z vody určené ke spotřebě. Nejvyšší podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů 

byl v roce 2008 v Praze (100%) a v Moravskoslezském kraji (97,8%). Naopak nejniţší podíl 

obyvatel zásobovaných pitnou vodou z vodovodů byl ve Středočeském kraji (83,1%) a 

Plzeňském kraji (83,4%). Vodovodní síť v ČR dosáhla v roce 2008 délky 72 167 km. 

Obyvatelé České republiky jsou zásobováni ze 42 % z podzemních zdrojů vody, 32 % 

obyvatel je zásobováno vodou z povrchových zdrojů a 26 % obyvatel je zásobováno vodou ze 

smíšených zdrojů. Odběry povrchových a podzemních vod v ČR v letech 1980 – 2008 jsou 

zaznamenány v grafu:  

 

Obrázek 2: Srovnání odběrů povrchových a podzemních vod v ČR v letech 1980-2008 – zdroj [9] 
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3.3 Legislativní požadavky na jakost pitných vod v Polsku 

Polská republika se v originále nazývá Rzeczpospolita Polska. Zdejší legislativa zahrnuje 

stejné právní předpisy, jaké jsou zahrnuty v české legislativě. Jedná se o věcný záměr zákona, 

návrh zákona, zákon, novelu zákona, vyhlášku a nařízení. Legislativa je vyhlášena ve Sbírce 

zákonů, která se polsky nazývá Dziennik ustaw.  

Polský parlament je sloţen z horní komory (Senat) a dolní komory (Sejm). Vláda neboli Rada 

ministrů se skládá z předsedy vlády (premiéra) a ministrů. Na úrovni vlády vznikají věcné 

záměry zákonů, návrhy zákonů, vyhlášky a nařízení. Vyhlášky a nařízení můţe vydávat i 

prezident. Návrh zákona se předkládá parlamentu ke schválení a poté prezidentovi, který ho 

podepíše a nařídí jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

Poţadavky na jakost pitných vod se v Polsku zabývá Nařízení ministra zdravotnictví o jakosti 

vody určené k lidské spotřebě č. 417/2007. 

 

3.3.1 Nařízení Ministra zdravotnictví o jakosti vody určené k lidské 

spotřebě č. 417/2007, Sbírka zákonů č. 61 

V ČR jsou hygienické poţadavky na pitnou vodu obsaţeny ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 252/2004 Sb. V Polsku se touto problematikou zabývá Nařízení Ministra 

zdravotnictví o jakosti vody určené k lidské spotřebě č. 417/2007, Sbírka zákonů č. 61, jehoţ 

originální název je Rozporządzenie Ministra  zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.U. Nr.61, poz. 417. Toto nařízení bylo 

vydáno dne 29. března 2007. Jeho autorem je polský ministr zdravotnictví Zbigniew Religa.  

Podle [10] voda nepůsobí škodlivě na lidské zdraví, jestliţe neobsahuje choroboplodné 

mikroorganismy a parazity v mnoţství, které by ohroţovalo lidské zdraví, neobsahuje 

chemické látky v mnoţství, které by ohroţovalo lidské zdraví, a nemá korozivní účinky.   

Toto nařízení stanovuje hodnoty hygienických limitů mikrobiologických, organoleptických, 

fyzikálních, chemických a radiologických ukazatelů jakosti pitné vody. Hygienické limity 

musí být dodrţeny u pitné vody, která je dodávána z vodovodních sítí, umělých nádrţí, 

cisteren a přepravních kontejnerů, dále u balených pitných vod a vod vyuţívaných 

při obchodní činnosti. Toto nařízení se nevztahuje se na přírodní minerální vody, přírodní 
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pramenité vody, stolní vody a léčivé vody. Vybrané ukazatele jakosti pitné vody a jejich 

hygienické limity jsou uvedeny v tabulce – Příloha 2. 

 

4. Technologie úpravy vody 

4.1 Úprava podzemní vody na vodu pitnou 

Podzemní vody obvykle neobsahují organické znečištění, častý je však výskyt minerálních 

sloučenin, které zanášejí potrubní síť (ţelezo a mangan), nebo mají korozivní účinky na 

materiál vodovodního potrubí (oxid uhličitý). Úprava podzemní vody na pitnou se tedy 

většinou provádí odkyselováním, odželezováním a odmanganováním. Mezi méně časté 

způsoby úpravy patří např. odstraňování radioaktivních látek, odstraňování dusíkatých látek 

apod. Suspenze, které při úpravě vznikají, se z vody odstraní sedimentací nebo filtrací (viz 

odd. 4.4). Úprava je obvykle zakončena dezinfekcí vody (viz kap. 5). 

 

4.1.1 Odkyselování vody 

Jak jiţ bylo uvedeno v odd. 2.1.1, hodnotu pH podzemních vod významně ovlivňuje oxid 

uhličitý a jeho iontové formy. Ve vodě rozpuštěný CO2  se nazývá volný oxid uhličitý, coţ je 

součet volně hydratovaných molekul CO2.nH2O a kyseliny uhličité H2CO3, která vzniká touto 

reakcí:  

CO2 + H2O = H2CO3 

Obvykle se volný oxid uhličitý zapisuje pouze jako CO2 nebo H2CO3, přičemţ je tím myšleno 

celé mnoţství CO2.nH2O + H2CO3. Jestliţe je pH vody kyselé (hodnota 4,5 a méně), je 

převaţující formou oxidu uhličitého právě volný oxid uhličitý. Vysoká koncentrace volného 

oxidu uhličitého způsobuje agresivitu vody vůči betonu, ţelezu a dalším kovům, čímţ je 

ohroţena jakost pitné vody. 

Agresivní CO2 se z vody odstraňuje tzv. odkyselováním. Odkyselování se provádí 

provzdušňováním nebo chemickými způsoby. 
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Provzdušňování: Způsob odkyselování, při kterém se z vody vyhání plynný oxid uhličitý. 

Dochází k okysličení vody, koncentrace rozpuštěného O2 se tedy zvyšuje. Při tomto postupu 

nedochází ke zvyšování koncentrace vápenatých a hořečnatých iontů, proto je tento způsob 

vhodný pro úpravu tvrdších vod, u kterých je nutné při provzdušňování zabránit vylučování 

uhličitanu vápenatého CaCO3. Při okysličování můţe dojít k vylučování hydroxidu železitého 

Fe (OH)3, popř. hydroxidu manganičitého Mn (OH)4. Provzdušňování se provádí různými 

způsoby, mezi něţ patří: 

- Skrápění - postup vhodný pro tvrdší vody s niţším obsahem ţeleza. Upravovaná voda 

protéká děrovanými síty, přepady nebo plechy a dopadá z výšky cca 3 m na pórovitý 

materiál (cihly, porcelánové úlomky, koks). Na tomto materiálu se voda tříští a 

provzdušňuje se.  

- Sprchování  -  postup podobný skrápění, účinky však nejsou tak dobré. Voda vytéká 

děrovaným potrubím nebo cedníky a dopadá z výšky cca 3 m na dlaţdice, na nichţ se 

tříští a provzdušňuje. 

- Rozprašování vody - postup, při kterém dochází k rozprašování vody na drobné 

kapičky. Voda se rozprašuje tryskami, které jsou zasazeny do trubních roštů 

v rozprašovacích komorách. Plyny, uvolněné z vody, se z rozprašovací komory 

odsávají.  

- Vhánění vzduchu do vody v provzdušňovacích věžích - postup vhodný pro aeraci 

tvrdších vod s niţším obsahem ţeleza. Provzdušňovací věţe jsou válcové nádrţe, ve 

kterých je děrované mezidno. Na něm se nachází vrstva prstenců z porcelánu nebo 

jiných materiálů. Na tuto vrstvu přitéká voda a proti ní je veden silný proud vzduchu.  

Chemické odkyselování vody:  Tento způsob spočívá na reakci oxidu uhličitého s chemickými 

látkami. Při chemickém odkyselování dochází k nárůstu tvrdosti vody. Mezi způsoby 

chemického odkyselování patří: 

- Postup v koloně (filtrační postup) - postup, při kterém se pouţívají kolony (filtry), 

které jsou naplněny materiálem, reagujícím s oxidem uhličitým. Mezi tyto materiály 

jsou nerozpustné a lze mezi ně zařadit mramor (uhličitan vápenatý) a částečně pálený 

dolomit (směs uhličitanu vápenatého a hořečnatého). Při odkyselování s pouţitím 

mramoru znatelně stoupá uhličitanová tvrdost (odstraněním 1 mmol CO2 se zvýší 

koncentrace Ca taktéţ o 1 mmol), coţ je neţádoucí. I přesto je mramor nejběţněji 
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pouţívaným materiálem pro odkyselování. Uţívá se měkčí mramor, který reaguje 

rychleji, neţ mramor tvrdý. Výška mramorové náplně v koloně je cca 3 m.  

Reaktivnějším materiálem je částečně pálený dolomit, kterým se dosáhne odkyselení, 

ale také odţelezování a odmanganování.  

- Odkyselování dávkováním chemikálií - postup, při kterém se do vody přidávají přesné 

dávky ve vodě rozpustných chemikálií. Mezi tyto chemikálie lze zařadit hydroxid 

vápenatý Ca (OH)2, hydroxid sodný Na (OH) a uhličitan sodný Na2CO3. Nejčastěji se 

pouţívá hydroxid vápenatý, a to ve formě vápenného mléka. Jestliţe je přidán 

přebytek vápna, tvoří se nerozpustný uhličitan vápenatý. Hydroxid vápenatý je moţno 

pouţít při odkyselování středně tvrdých vod (odstraněním 1 mmol CO2 se zvýší 

koncentrace Ca pouze o 0,5 mmol). Vedle odkyselení se dosáhne i odželezování a 

odmanganování. Při styku alkalicky reagujícího uhličitanu sodného nebo hydroxidu 

sodného s CO2 dochází k vytvoření hydrogenuhličitanů. Kvůli vysoké ceně není 

pouţití těchto dvou chemikálií příliš časté.  

 

4.1.2 Odželezování vody 

V podzemních vodách, které většinou neobsahují kyslík, se ţelezo vyskytuje v oxidačním 

stupni II,  tzn. v ţeleznatých sloučeninách. V rozpustné formě se vyskytuje jako ţeleznaté 

ionty Fe
2+

. K málo rozpustným sloučeninám patří hydroxid ţeleznatý Fe (OH)2 a uhličitan 

ţeleznatý FeCO3. O rozpustnosti ţeleznaté sloučeniny rozhoduje především pH prostředí[3]. 

Určitý vliv má také výskyt hydrogenuhličitanů. Při úpravě vody na pitnou je vhodné převést 

Fe (II) na Fe (III), čehoţ lze dosáhnout přídavkem oxidační látky (vzdušný kyslík, chlor, 

ozon, manganistan draselný apod.) 

Koncentrace ţeleza v podzemních vodách je ovlivněna geologickým sloţením hornin. Můţe 

se jednat aţ o desítky mg/l. Koncentrace Fe v pitné vodě je v Česku a Polsku limitována 

mezní hodnotou 0,2 mg/l (viz příloha 3 a 4). Důvodem je negativní vliv ţeleza na chuť vody, 

ale také nebezpečí ucpání potrubí vylučujícím se ţelezem ve formě hydroxidu ţelezitého Fe 

(OH)3, který dodává vodě rezavé zbarvení. Tato voda pak není vhodná na praní a je 

senzoricky závadná. I nízká koncentrace Fe (II) můţe být příčinou mnoţení ţelezitých 

bakterií. Tyto mikroorganismy jsou schopny vyuţívat energii uvolněnou při oxidaci Fe (II). 
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Produktem oxidace je Fe (OH)3, který se v bakteriích ukládá. Tyto bakterie pak ucpávají 

vodovodní potrubí a jejich odumírání způsobuje pachové závady. 

Nadměrná koncentrace ţeleza se z vody odstraňuje odželezováním, které se většinou provádí 

oxidačními postupy nebo pomocí iontoměničů. K odstraňování ţeleza mohou také slouţit 

tlakové membránové procesy (viz odd. 4.3), alkalizace (viz odd. 4.1.1) a kontaktní hmoty (viz 

odd. 4.4). 

Oxidační postupy: Principem těchto postupů je oxidace Fe
2+

na Fe
3+

 a následná hydrolýza 

ţelezité soli na málo rozpustný Fe (OH)3. Tento hydroxid se poté odstraní sedimentací nebo 

filtrací.  

- Oxidace vzdušným kyslíkem - postup, při kterém se Fe (II) oxiduje vzdušným 

kyslíkem, coţ se děje při provzdušňování. Aby byla oxidace účinná, musí být pH vody 

alespoň 7- 8. Pokud se ve vodě vyskytuje oxid uhličitý, je odstraněn v průběhu 

provzdušňování. Při tom dochází ke zvyšování pH a tím se vytváří podmínky pro 

vyloučení ţeleza ve formě Fe (OH)3. Provzdušňování lze provést buď rozprašováním 

vody v komorách, nebo vháněním vzduchu do otevřených či uzavřených 

odţelezovačů. V otevřených odţelezovačích lze odstraňovat současně i CO2. Na tyto 

odţelezovače navazují pískové filtry. Uzavřené odţelezovače jsou rozděleny na horní 

část, ve které probíhá provzdušňování, a dolní část, ve které probíhá filtrace.  

- Oxidace jinými oxidovadly - postup, při kterém je jako oxidační látka pouţit např. 

chlor nebo ozon.  Chlor je vhodný pouţít u vod, ve kterých je ţelezo vázáno do 

komplexů s organickými látkami, které jsou působením chloru rozkládány. Oxidace 

probíhá dostatečně rychle při vyšším pH. Má - li ţelezo vázané v komplexech 

oxidační číslo II, dochází po uvolnění Fe
2+ 

k jejich oxidaci na Fe
3+ 

se současnou 

hydrolýzou za vzniku Fe (OH)3 [3]. Nevýhodou je tvorba trihalogenmethanů. Ozon je 

v přítomnosti organických látek stejně účinný jako chlor, ale nemá jeho negativní 

vlastnosti. K reakci dochází v neutrálním aţ mírně kyselém prostředí.  

Odželezování na iontoměničích: Měniče iontů (ionexy) jsou vysokomolekulární látky, které 

nesou na svém skeletu funkční skupiny. Tyto skupiny jsou dělitelné. Jak uvádí [3], při 

disociaci těchto funkčních skupin se uvolňují jednoduché ionty, zvané protiionty, kdeţto 

funkční skupiny jsou pak nabity nábojem opačným. Protiionty jsou ke zbytku ionexu, 
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nesoucího funkční skupiny, vázány nepříliš pevnými vazbami opačných elektrických nábojů a 

jsou za vhodných podmínek vyměnitelné za jiné ionty, obsaţené ve vodném roztoku, s nímţ 

je ionex ve styku. Ionexy lze rozdělit na katexy a anexy. U katexů je protiiontem  kation, 

nabitý kladně. U anexů je protiiontem anion, který je nabitý záporně. Při odstraňování ţeleza 

na katexu bývají protiionty Na
+ 

nebo Ca
2+

.  Podle druhu protiiontu se říká, ţe ionex pracuje 

v Na
+
 - nebo Ca

2+
 - cyklu, tj. v sodíkovém nebo vápníkovém cyklu. U katexu dochází 

k výměně kationtů a vytváří se rovnováha mezi ionty vázanými na ionex a ionty ve vodném 

roztoku.  

 

4.1.3 Odmanganování vody 

V přírodních vodách jsou sloučeniny ţeleza doprovázeny sloučeninami manganu, které se zde 

většinou vyskytují v menším mnoţství. Mangan je obsaţen ve sloučeninách, které jsou 

charakteristické pro podzemní vody [11]. V tomto bezkyslíkatém prostředí je mangan stálý 

v oxidačním stupni II, tj. ve formě manganatých sloučenin. V rozpustné formě se vyskytuje 

většinou jako manganaté ionty Mn
2+

, v málo rozpustné formě se vyskytuje jako Mn (OH)2 a 

Mn CO3. Forma výskytu Mn (II) závisí na pH prostředí, popř. na obsahu hydrogenuhličitanů.  

V podzemních vodách je obsah manganu vyšší neţ ve vodách povrchových. Koncentrace 

můţe dosáhnout aţ několika mg/l. Koncentrace Mn v pitné vodě je v Česku a Polsku 

limitována mezní hodnotou 0, 05 mg/l (viz příloha 3 a 4). Jedním z důvodů je vliv manganu 

na chuť vody. Výskyt manganu ve vodě můţe také způsobit mnoţení manganových bakterií. 

V jejich přítomnosti se Mn (II) oxiduje na Mn (III) a Mn (IV). Bakterie vyuţívají energii, 

která se uvolňuje při této oxidaci, přičemţ produkty oxidace ukládají ve svých buňkách. 

Pokud tedy voda obsahuje Mn (II), dochází k postupnému vylučování oxidů manganu a 

zanášení vodovodního potrubí. Tato voda také obsahuje hnědé sraţeniny a není tedy vhodná 

na praní. 

Nadměrné mnoţství manganu se z vody odstraňuje odmanganováním. Postupy odstraňování 

jsou podobné, jako u odţelezování: oxidační a iontoměničové, popř. lze pouţít tlakové 

membránové procesy (viz odd. 4.3), alkalizaci (viz odd. 4.1.1) či kontaktní odmanganování 

(viz odd. 4.4). 



Eliška Haplová: Moţnosti hygienického zabezpečení vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou 

2010  27 

Oxidační postupy: Principem je oxidace manganatých sloučenin na hydratované oxidy a 

hydroxidy manganu vyšších oxidačních stupňů, které se ve vodě špatně rozpouštějí a dají se 

tedy z vody snadno odloučit. 

- Oxidace vzdušným kyslíkem - postup, při kterém probíhá oxidace Mn (II) vzdušným 

kyslíkem. Při obvyklém pH přírodních vod tato oxidace neprobíhá dostatečnou 

rychlostí. Proto je vhodné pouţít pískový filtr, na kterém je vytvořena vrstva 

MnO2.nH2O. Produkty oxidace Mn (II), jimiţ jsou málo rozpustné oxidy Mn (III) a 

Mn (IV), jsou na filtru zachyceny a tvoří na jeho zrnitém povrchu kompaktní vrstvu. 

Při společném odmanganování a odţelezování se vrstva MnO2 tvoří i na zrnech 

odţelezovacích filtrů.  

- Oxidace vzdušným kyslíkem za součinnosti manganových bakterií - postup, při kterém 

je k oxidaci Mn (II) pouţit vzdušný kyslík v přítomnosti manganových bakterií. Tyto 

bakterie vyuţívají oxidační reakci k získávání energie. Proces probíhá v přítomnosti 

rozpuštěného kyslíku, a to i v neutrálním prostředí. Je realizován na pískovém filtru, 

na jehoţ povrchu ţijí manganové bakterie.  

- Oxidace jinými oxidovadly - způsob, při kterém se k oxidaci Mn (II) pouţívá oxidační 

látka, např. manganistan draselný KMnO4 .  

Odmanganování na iontoměničích: Postup vhodný u vod, které se obtíţně odmanganují. 

Vhodným měničem iontů je manganový permutit (umělý zeolit), který má na svém velkém 

specifickém povrchu vrstvu oxidů manganu. Vytvoří se působením roztoku chloridu 

manganatého MnCl2 na sodíkový permutit (katex v Na - cyklu). 

 

4.2 Úprava povrchové vody na vodu pitnou 

Povrchové vody často obsahují neţádoucí organické látky, které umoţňují mnoţení bakterií. 

Jakost těchto vod je značně ovlivňována odpadními vodami a dalšími antropogenními vlivy. 

Mezi způsoby úpravy povrchové vody na vodu pitnou lze zařadit číření, pomalou filtraci, 

filtraci v horninovém prostředí a také tlakové membránové procesy (viz odd. 4.3).  Suspenze, 

které vznikají při číření, se z vody obvykle odstraní sedimentací nebo filtrací (viz odd. 4.4). 

Úprava je zakončena hygienickým zabezpečením vody (viz kap. 5). 
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4.2.1 Číření vody 

Číření je nejběţnějším způsobem úpravy povrchové vody na vodu pitnou. Tímto procesem se 

z vody odstraňují většinou jemné suspenze a koloidní částice [4]. Principem číření je 

dávkování čiřidla, tedy solí ţeleza nebo hliníku, do upravované vody. Dochází při tom 

k vytvoření téměř nerozpustného hydroxidu ţelezitého nebo hlinitého (podle pouţité soli). 

Částice těchto hydroxidů se shlukují (agregují) do hrubé disperze, při čemţ do sebe strhávají, 

případně na svém povrchu sorbují nebo chemicky zachycují látky obsaţené ve vodě, zejména 

částice koloidních rozměrů a větší, ale i některé látky rozpuštěné. Hydroxidy a s nimi i 

sorbované látky se oddělí od vody usazováním a filtrací [3]. Proces, při kterém vznikají 

shluky (agregáty), se nazývá koagulace. Odstranění agregovaných suspendovaných částic 

z vody se nazývá číření. 

Chemická podstata procesu číření spočívá v dávkování ţeleznatých či ţelezitých solí, 

popřípadě solí hliníku do upravované vody. Při tom vznikají hydrolýzou příslušné hydroxidy 

podle rovnic [3]: 

   Fe
3+

 + 3H2O = Fe (OH)3 + 3H
+
 

   Al
3+

 + 3H2O = Al (OH)3 + 3H
+
 

   Fe
2+

 + 2H2O = Fe (OH)2 + 2H
+ 

 

Uvolněné ionty vodíku H
+ 

reagují s hydrogenuhličitanem HCO3
-
, který je obvykle v přírodní 

vodě obsaţen: 

   H
+ 

+ HCO3
-
 = H2O +  CO2   

Hydrolýzou solí ţeleza nebo hliníku dochází ke sníţení hodnoty pH (okyselování). Pokud by 

se ve vodě nevyskytoval HCO3
-
, sníţení hodnoty pH by bylo výraznější. Čím větší je dávka 

čiřidla, tím více vznikne vodíkových iontů H
+ 

a tím vyšší bude potřebná koncentrace HCO3
- 
 

(alkalita) k jejich neutralizaci. Jestliţe jsou dávky čiřidla (koagulantu) příliš vysoké, nebo je 

koncentrace hydrogenuhličitanu HCO3
-  

příliš nízká, pouţívá se k neutralizaci uvolněných 

vodíkových iontů hydroxid vápenatý Ca (OH)2. Neutralizace probíhá podle rovnice: 
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   Ca (OH) 2 + 2H
+
 = 2H2O + Ca

2+ 

Hydroxid vápenatý váţe také oxid uhličitý CO2 [3]: 

   Ca (OH) 2 + 2CO2 = Ca (HCO3)2  

Při neutralizaci H
+ 

iontů hydroxidem vápenatým a při reakci hydroxidu vápenatého s CO2 se 

zvyšuje koncentrace vápníku ve vodě (tvrdost). Jestliţe je tento jev neţádoucí, pouţije se 

místo hydroxidu vápenatého hydroxid sodný NaOH nebo uhličitan sodný Na2CO3.  

Pouţije-li se ke koagulaci ţeleznatá sůl, vzniká Fe (OH)2, který není stálý a oxiduje se 

kyslíkem rozpuštěným ve vodě na hydroxid ţelezitý [3]: 

   4Fe (OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe (OH)3 

Používané koagulanty:  

- Síran železitý Fe2(SO4)3 - nejčastěji pouţívaná sůl ţeleza 

- Chlorid železitý bezvodý FeCl3 - nepohlcuje vzdušnou vlhkost; pouţívá se zřídka 

- Chlorid železitý FeCl3. 6H20 - přijímá vzdušnou vlhkost; silně korozivní; pouţívá se 

zřídka 

- Síran železnatý FeSO4.7H2O - levný; v dnešní době se pouţívá zřídka 

- Síran hlinitý Al2(SO4)3.18H2O - je agresivní vůči kovům a betonu 

- Hlinitan sodný bezvodý Na2Al2O4 - uţívá se v kombinaci se síranem hlinitým; jeho 

roztok reaguje alkalicky 

Uvedené koagulanty jsou ve vodě velmi dobře rozpustné. Dávkují se v tuhém nebo kapalném 

stavu (v předem připravených roztocích). 

V první fázi procesu číření vznikají hydroxidy, které tvoří hydrofobní koloidní disperzi 

(koloidní soli). Na povrchu koloidních částic hydroxidu ţelezitého nebo hlinitého se sorbují 

ionty Fe
3+ 

nebo Al
3+ 

a přidělují těmto částicím kladný elektrický náboj. Tento náboj 

znemoţňuje jejich agregaci, protoţe stejně nabité částice se odpuzují. Tato vrstva iontů se 

nazývá vnitřní a přitahuje elektrostatickými silami z roztoku částice opačně nabité (např. 

anionty SO4
2-

, Cl
- 
, HCO3

-
), které vytvářejí vnější vrstvu. Tento útvar, sloţený ze dvou opačně 

nabitých vrstev, se nazývá elektrická dvojvrstva. Ionty z vnitřní vrstvy a částečně i opačně 

nabité ionty z vnější vrstvy jsou vázány na koloidní částici a s touto částicí se také pohybují. 

Tvoří tzv. adsorpční vrstvu. Ionty z vnější vrstvy neulpívají na částici tak pevně a pohybují se 
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s kapalinou. Tvoří tzv. difúzní vrstvu. Mezi roztokem a povrchem částice vzniká elektrický 

náboj U. Mezi adsorpční a difúzní vrstvou se vytváří potenciální rozdíl, který se nazývá zeta - 

potenciál (ζ - potenciál).  

 

 

  Fe
3+ 

SO4
2-  

HCO3
-
 

  Fe
3+ 

SO4
2-  

     SO4
2- 

 

   Fe (OH)3 Fe
3+

 HCO3
-   

         HCO3
-
 

  Fe
3+ 

SO4
2- 

  
Fe

3+ 
Cl

-        
SO4

2- 
 HCO3

- 
Cl

- 

  
Fe

3+ 
HCO3

- 

  
Fe

3+ 
SO4

2-  
    Cl

- 
   SO4

2- 
 

 
Obrázek 3: Schematické znázornění elektrické dvojvrstvy – zdroj[3] 

 

Obecně se látky kyselého charakteru odstraňují koagulací snadněji při niţším (kyselejším) 

pH. Zásadité látky se lépe odstraňují při pH vyšším.  

Dávka koagulantu má být z finančních důvodů co nejmenší, ale musí přitom vystačit 

k dostatečnému vyčištění vody. Čím větší je znečištění, tím větší je dávka. Po přidání 

hlinitých nebo ţelezitých solí klesá pH vody. Jestliţe má pH příliš vysokou hodnotu, lze ho 

sníţit přídavkem kyseliny sírové nebo zvýšením dávky koagulantu, který reaguje kysele. 

Pokud je pH příliš nízké, lze ho upravit přídavkem hydroxidu vápenatého.  

Průběh koagulace lze rozdělit do dvou časových etap: perikinetické a ortokinetické. Pro 

perikinetickou fázi je typický vznik mikrovloček agregací koloidních částic vlivem Brownova 

pohybu (tepelný pohyb různými směry). V ortokinetické fázi se jiţ neuplatňuje tepelný pohyb 

částic větších neţ 1µm. Pokračuje však agregace částic za vzniku makrovloček, která je 
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způsobená gravitačními silami a pohyby kapaliny. Tento pohyb nesmí být příliš intenzivní, 

protoţe by došlo k rozbití vloček. 

Celý proces koagulace je zahájen dávkováním koagulantu a jeho promícháním s upravovanou 

vodou; jedná se o časovou fázi rychlého míchání; probíhá perikinetická koagulace. Následuje 

časová fáze pomalého míchání, kdy probíhá ortokinetické koagulace a dochází ke tvorbě 

makrovloček. Proces je zakončen usazováním a filtrací. Rychlé míchání je řešeno pomocí 

míchadel, dále ve vrstvě zrnitého materiálu (písek) nebo umístěním přepáţek v proudící 

kapalině. Pomalé míchání je prováděno míchadly, provzdušňováním apod.  

Čiřící zařízení: 

- Flokulátor - Skládá se ze dvou částí: v jedné probíhá rychlé míchání, v druhé dochází 

k pomalému míchání. Vodní suspenze je posléze převedena do usazovací nádrţe. Zde 

se usadí značná část vloček hydroxidů ţeleza nebo hliníku. Následují rychlofiltry, na 

kterých se odstraní zbytky vloček. 

- Čiřiče s vločkovým mrakem - V tomto zařízení probíhá flokulace i sedimentace vloček.  

Po koagulaci směs protéká vrstvou suspenze hydroxidu ţelezitého, popř. hlinitého. Při 

tom se mikrovločky zachycují na makrovločkách suspenze. Vytváří se ostré rozhraní 

mezi suspenzí vločkového mraku a čirou vodou nad ním. Voda, která odtéká z čiřiče, 

je na rychlofiltru zbavena zbytků vloček hydroxidů.  

- Pulzátor - Zvláštní typ čiřiče. Pravidelně se opakující nárazy vody způsobují rytmický 

pohyb vločkového mraku, coţ má příznivý vliv na funkci čiřiče. Při nárazu vody se 

vločkový mrak zvětšuje, v době klidu se naopak zmenšuje.  

Pokud čiřící proces probíhá správně, lze dosáhnou odstranění aţ 95% suspendovaných a 

koloidních látek a aţ 98% bakterií. Částečně lze také odstranit ionty těţkých kovů a některé 

rozpuštěné organické látky. Neodstraní se však nízkomolekulární organické látky, kovy, kovy 

alkalických zemin (Ca, Mg apod.) a anionty, které se ve vodách běţně vyskytují. 

 

4.2.2 Pomalá filtrace 

Tento proces úpravy povrchové vody na vodu pitnou je především procesem biologickým. 

V tomto procesu hraje důleţitou roli nejen filtrace, ale také činnost aerobních 
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mikroorganismů. Filtrační náplň tvoří písek, který je značně biologicky oţiven. 

Mikroorganismy na něm vytváří biologickou blánu, která také působí jako filtrační prostředí. 

Kromě toho se na blánu adsorbují suspendované a koloidní látky. Výţivou pro 

mikroorganismy je organická masa, obsaţená ve vodě. Ta je jejich metabolickou činností 

mineralizována.   

Pomalé biologické filtry se nazývají anglické. Filtrační vrstva je zde tvořena pískem a má 

výšku 100 - 120 cm. Na dně filtru se nachází hrubozrnný materiál a drenáţní systém, 

odvádějící přefiltrovanou vodu.  

Silně oţivená biologická blána se vytváří na svrchní vrstvě písku do hloubky 1 aţ 2 cm. Po 

uplynutí určité doby dochází ke zvýšení odporu filtru, který je způsoben nárůstem biologické 

blány. V tomto období je nutné filtr regenerovat sejmutím svrchní vrstvy písku s blánou do 

hloubky cca 3 cm a prokypřením povrchu.  

Pomalé biologické filtry se pouţívají u málo znečištěných povrchových vod, kde je obsah 

suspendovaných látek nanejvýš 50 mg/l. Čistící účinnost pro bakterie bývá aţ 99%. 

 

4.2.3 Umělá infiltrace 

Jedná se o způsob úpravy povrchové vody na vodu pitnou, podobající se procesu přirozené 

infiltrace v přírodě, při kterém povrchová voda prostupuje půdními vrstvami a 

sedimentárními horninami a dochází k tvorbě zdrojů podzemních vod. Probíhají zde fyzikální 

procesy (filtrace), fyzikálně chemické procesy (adsorpce) a biochemické procesy (nitrifikace, 

mikrobiální rozklad organických látek).  

U umělé infiltrace neboli filtrace v horninovém prostředí je filtračním médiem rovněţ 

horninové prostředí. Buduje se zde jímací a vsakovací studna. Proces umělé infiltrace se 

pouţívá k eliminaci organických sloučenin včetně ropných látek, manganu, ţeleza, těţkých 

kovů, amoniaku apod. Obsah látek ve vodě nesmí být příliš vysoký, jinak by došlo 

k nadměrnému zanášení (kolmataci) filtračního horninového prostředí. Ve vhodně zvolené 

lokalitě dochází ke kolmataci po 30 aţ 50 letech. 

Umělou infiltraci lze pouţít také po odmanganování či odţelezování podzemních vod. 

Ţelezité a manganové bakterie se v horninovém prostředí rozmnoţí a probíhá zde mikrobiální 
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oxidace Fe
2+ 

a Mn
2+

. Produktem oxidace jsou hydroxidy, které se v horninové vrstvě zachytí 

jako na filtru. 

 

4.3 Tlakové membránové procesy 

Tlakové membránové procesy patří mezi fyzikálně-chemické separační metody, které se 

pouţívají k přípravě pitné vody z vod povrchových (vč. mořských a brakických) a vod 

podzemních, ale také při čištění odpadních vod, k přípravě demineralizované vody a vody 

uţitkové. 

Membránové procesy pouţívají tlak jako hnací sílu pro transport látek membránou. Od 

klasické filtrace se liší velikostí částic, které jsou separovány, pouţitými tlaky a materiálem 

separační přepáţky [12]. Klasická filtrace probíhá při nízkém tlaku, tlakové membránové 

procesy probíhají při tlaku vyšším. K separaci látek jsou vyuţívány polymerní, keramické, 

nebo kovové membrány.  

Mezi tlakové membránové procesy se řadí mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní 

osmóza. Výhodou těchto procesů je, ţe během úpravy nejsou do vody aplikovány ţádné 

chemikálie a při úpravě nevznikají ţádné odpady (kaly, prací vody), které běţně vznikají u 

ostatních metod úprav vod.  Provozní předností je oddělení neupravené vody od vody 

upravené. Pevná přepáţka (membrána) totiţ znemoţňuje průnik surové vody do vody 

upravené. 

Mikrofiltrace: Je podobná klasické filtraci. Probíhá při tlacích do 2 bar. Dochází zde 

k zachycování částic o velikosti cca 0,2 μm - např. bakterií (vč. E. coli a enterokoků), řas, 

parazitů, virů, prachových částic, olejových emulzí, zákalu apod. Ve vodárenství je tento 

postup vhodný pro přípravu pitné vody, předúpravu vody před reverzní osmózou nebo ke 

studené stabilizaci nápojů.  

Ultrafiltrace: Ultrafiltrační membrána zachycuje makromolekuly o velikosti 0,1 aţ 0,05 μm - 

např. viry, bakterie, parazity, bílkoviny, polysacharidy, koloidní částice apod. Tlaky jsou 

vyšší neţ u mikrofiltrace (stále v řádech barů). Ve vodárenství je tento postup vhodný pro 

přípravu pitné vody. 
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Nanofiltrace:  Nanofiltrační membrána separuje částice o velikosti 0,01 aţ 0,001 μm - např. 

molekuly pesticidů, cukrů a barviv. Tlaky jsou vyšší, neţ u ultrafiltrace (desítky barů). Ve 

vodárenství se tento způsob pouţívá k odstraňování pesticidů při výrobě pitné vody.  

Reverzní osmóza: Jedná se o nejpouţívanější membránový proces. Reverzně osmotická 

membrána umoţňuje transport vody membránou, zatímco hydratované ionty (rozpuštěné 

minerální látky a nízkomolekulární látky) jsou membránou zachyceny. Dochází tedy 

k oddělení všech suspendovaných látek a většiny rozpuštěných látek. Pro průchod vody 

membránou je potřeba překonat osmotický tlak, který můţe dosahovat desítek barů[12]. Tlaky 

mohou tedy být aţ 70 bar. Ve vodárenství se reverzní osmóza pouţívá k přípravě pitné vody - 

např. při odsolování mořských a brakických vod, k odstraňování ţeleza apod. 

 

4.4 Separace vodárenských suspenzí 

Při procesech číření, odţelezování, odmanganování a odkyselování, které se pouţívají při 

úpravě povrchových a podzemních vod na vodu pitnou, vznikají suspenze. Ty jsou ve vodě 

neţádoucí a musí být odstraněny dříve, neţ se voda dostane ke spotřebiteli. Mezi obvyklé 

separační procesy patří sedimentace a filtrace.  

Filtrační postupy, které jsou uvedeny níţe, se pouţívají při úpravě vody na pitnou a navazují 

na předešlé procesy číření, odţelezování aj. Tyto postupy mohou také slouţit k separaci 

suspendovaných látek v povrchové vodě před její další úpravou.  Lze mezi ně zařadit tyto 

způsoby filtrace: 

- Filtrace vrstvou zrnitého materiálu (rychlofiltrace) - tento způsob je vhodný pro 

separaci hydroxidů, které vznikly při odţelezování nebo číření. Pouţívá se buď jako 

samostatný separační proces, nebo navazuje na předchozí sedimentaci. Filtrační 

prostředí je tvořeno vrstvou zrnitého materiálu, nejčastěji vrstvou křemenného písku. 

Touto vrstvou protéká suspenze a dochází zde k zachytávání suspendovaných částic. 

Čím větší je zrnitost materiálu, tím hlouběji pronikají suspendované látky. Filtrační 

rychlosti bývají řádově v m/h, proto se tento proces nazývá také rychlofiltrace, která 

probíhá na rychlofiltrech. Podle konstrukce se rozlišují rychlofiltry otevřené 

(beztlakové) a uzavřené (tlakové) [3]. Otevřené rychlofiltry se budují jako otevřené 
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betonové nádrţe. Existují dva typy těchto rychlofiltrů - americké a evropské. Evropské 

rychlofiltry mají hrubší zrnitost neţ americké, coţ způsobuje pronikání 

suspendovaných látek do větší hloubky. Uzavřené rychlofiltry se budují jako uzavřené 

plechové nádrţe s pískovou filtrační vrstvou. Jsou vhodné pro tzv. kontaktní 

(koagulační) filtraci, kdy dochází ke koagulaci se sníţenou dávkou koagulantu - 

kontakt suspenze s drsnou filtrační vrstvou znatelně urychluje tvorbu vloček 

hydroxidů při číření, odželezování či odmanganování. Dávka koagulantu je tím 

sníţena aţ o polovinu. Koagulační filtrace je vodná pro úpravu málo znečištěných 

povrchových vod. Dalším způsobem filtrace vrstvou zrnitého materiálu je 

dvouvrstevná filtrace, kde horní vrstvu filtru tvoří hrubý materiál a spodní vrstvu 

jemný materiál. Jemné částice suspenze se dostávají hlouběji a filtrační cyklus je tím 

prodlouţen. Filtrace na křemelinových a perlitových filtrech, které jsou tvořeny 

schránkami rozsivek, patří rovněţ mezi způsoby filtrace vrstvou zrnitého materiálu. Je 

vhodná pro čištění lehce zakalených vod. Dalším způsobem je filtrace na filtru 

s plovoucí náplní. Filtrační vrstva se vznáší na hladině; tvoří ji tedy hmota o menší 

hustotě neţ je hustota vody (např. polystyren). Pouţívá se při číření, kde se vločky 

koagulantu zachytávají na filtrační vrstvě.  

- Filtrace na mikrosítech - způsob, při kterém dochází k zachytávání suspendovaných 

částic (např. řas), řádově větších neţ desítky µm. Mikrosíta jsou řešena jako otáčivé 

bubny, potaţené velmi jemným pletivem, které zachytává suspendované látky. Jsou 

pouţívána jako první stupeň úpravy povrchové vody.  

Sedimentace je určená pro separaci usaditelných suspendovaných látek, vzniklých při úpravě 

vody na pitnou, tzn. při odţelezování, odmanganování, odkyselování a číření. Vyuţívá se při 

tom tíhového zrychlení, které působí na suspendované částice. K separaci suspendovaných 

látek se ve vodárenství pouţívají tyto usazovací nádrže: 

- pravoúhlé s horizontálním průtokem - nádrţ má tvar obdélníku; voda zde protéká po 

délce; vtokový a odtokový objekt jsou umístěny na protilehlých koncích nádrţe; kal je 

odváděn potrubím z jímky, která je umístěna u vtokového objektu 

- pravoúhlé a kruhové s vertikálním průtokem - suspenze je přiváděna středovou 

troubou ke spodnímu horizontu usazovacího prostoru, odkud postupuje směrem 

vzhůru ke sběrným ţlabům[3]; kal je odváděn ze dna nádrţe potrubím 



Eliška Haplová: Moţnosti hygienického zabezpečení vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou 

2010  36 

- kruhové s horizontálním průtokem - suspenze je přiváděna do uklidňovacího válce 

uprostřed nádrţe; z válce postupuje voda k obvodu; zde se nachází přepadový ţlab, 

odvádějící vodu zbavenou usaditelných látek; kal je shromaţďován na dně a odtud je 

odváděn potrubím  

 

Obrázek 4: Schéma kruhové usazovací nádrţe s horizontálním průtokem – zdroj [3] 

 

5. Možnosti hygienického zabezpečení a dezinfekce vody 

Všechny druhy vod, včetně vod určených k úpravě na vodu pitnou, obsahují velmi často 

choroboplodné zárodky různého druhu. Vedle řas, plísní a prvoků lze ve vodě prokázat 

existenci početných druhů bakterií a virů [13]. Některé mikroorganismy se zde mohou 

vyskytovat v takovém mnoţství, ţe představují akutní riziko pro lidské zdraví. Některé 

zárodky se mohou vyskytovat pouze v malém mnoţství a nepředstavují riziko pro člověka. Při 

skladování vody a jejím transportu se však mohou rozmnoţit natolik, ţe se stávají pro člověka 

nebezpečnými.  Seznam choroboplodných zárodků a nemocí, které mohou být šířeny vodou, 

je uveden v tabulce - Příloha 2. 

Hygienické zabezpečení je posledním krokem úpravy přírodní vody na vodu pitnou. Pod 

pojmem hygienické zabezpečení si lze představit dezinfekci vody a oxidaci složek přítomných 

ve vodě. Provádí se u upravených vod povrchových a většinou i podzemních. Cílem 

dezinfekce je odstranění ţivých a odolných forem patogenních organismů a zamezení jejich 

opětovnému mnoţení ve vodovodní síti [11]. Při oxidaci (okysličování) dochází k odstranění 

organických a anorganických látek přítomných ve vodě. Mikroorganismy jsou částečně 
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likvidovány při sedimentaci a filtraci. Aby bylo dosaţeno úplného odstranění 

mikroorganismů, je nutné při úpravě vody aplikovat fyzikální nebo chemické metody 

dezinfekce, které jsou popsány níţe. Srovnání výhod a nevýhod vybraných způsobů 

dezinfekce pitné vody je uvedeno v tabulce - Příloha 2. 

 

5.1 Chemické metody dezinfekce pitné vody 

5.1.1 Dezinfekce plynným chlorem Cl2 

V technologii vody se uţívá pojem aktivní chlor, čímţ se rozumí součet chloru volného a 

vázaného. Volný (aktivní) chlor je ten, který po nadávkování zůstal nesloučený - jedná se o 

molekulární chlor, chlornany a oxid chloričitý. Pod pojmem vázaný (aktivní) chlor si lze 

představit tu část aktivního chloru, která se slabě váţe na dusíkaté látky (např. amonné ionty) 

- tyto sloučeniny se nazývají chloraminy.   

Plynný chlor Cl2  má při normální teplotě a normálním tlaku ţlutozelené zbarvení. Jedná se o 

dusivý plyn, který silně dráţdí sliznici dýchacího ústrojí a oči. Ve vodě je poměrně dobře 

rozpustný, s rostoucí teplotou při stálém tlaku (0,101 MPa) se jeho rozpustnost sniţuje. Ve 

vodě chlor hydrolyzuje podle rovnice [3]: 

   Cl2 + H20 = HCl + HClO 

Produktem hydrolýzy je silná kyselina chlorovodíková a slabá kyselina chlorná.  

Chlorování se pouţívá k dezinfekci, kdy dochází k usmrcení choroboplodných zárodků. 

Kromě toho chlor slouţí jako oxidační činidlo, přičemţ dochází k oxidaci anorganických a 

organických sloučenin ve vodě.  

Formami chloru jsou: Cl2 (molekulární chlor), HClO (kyselina chlorná) a ClO
- 

(chlornan).  

Podíl jednotlivých forem závisí na pH prostředí. Při nízkém (kyselém) pH se zvyšuje podíl 

více účinné kyseliny chlorné HClO a sniţuje se podíl méně účinné formy ClO
-
. Účinnost 

chlorace je tedy závislá na pH, ale také na koncentraci chloru, teplotě, chemickém sloţení 

vody a na době působení. Doba kontaktu volného chloru s vodou před jejím pouţitím by měla 

být 1 aţ 2 hodiny. Se zvyšující se teplotou roste účinnost chlorace, ale stálost chloru se 

sniţuje. Při kontaktu organických látek přírodního původu s chlorem mohou vznikat jako 
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závadný vedlejší produkt trihalogenmethany (THM), při styku chloru s fenoly vznikají 

chlorfenoly, které způsobují organoleptické závady. 

Plynný chlor je na světě nejvíce pouţívaným dezinfekčním prostředkem. Jeho aplikace je 

ekonomicky výhodná, především jedná-li se o dezinfekci velkých objemů vody. Jeho 

pouţívání je však výrazně omezeno v Německu a zejména ve Švýcarsku, a to díky svým 

negativním účinkům[14]. 

Dávkování chloru do vody umoţňují tlakové a podtlakové chlorátory. Plynný chlor Cl2 spolu 

s ředící vodou je přiváděn do uzavřené nádrţe, kde se rozpustí. Vzniká chlorová voda, která je 

dávkována do upravované vody. 

Mezní hodnota volného chloru ve vodě u spotřebitele je 0,3 mg/l. Vyšší hodnoty způsobují 

neţádoucí zápach. 

 

5.1.2 Dezinfekce sloučeninami chloru 

Dezinfekce oxidem chloričitým ClO2: 

Pro tuto látku se pouţívá rovněţ název chlordioxid. Jedná se o zapáchající oranţovoţlutý 

plyn, který leptá sliznice. Není stabilní. Při koncentraci nad 300 g/m
3
 se explozivně rozkládá 

na chlor a kyslík. Ve vodě je dobře rozpustný; rozpouští se o něco hůře neţ chlor, ale lépe neţ 

ozon. 

Oxid chloričitý se poţívá k dezinfekci a má také silné oxidační účinky. V mnoha případech 

nahrazuje chlor, protoţe jeho dezinfekční a oxidační účinky jsou silnější, jeho baktericidní 

účinek je oproti chloru větší a dlouhodobější a jeho účinnost není závislá na hodnotě pH vody. 

Oxid chloričitý ničí bakterie a viry, vč. TBC. Je schopen dokonaleji odstranit zabarvení a 

zápach vody. Při styku ClO2 s organickými látkami nedochází ke vzniku vedlejších produktů, 

jako jsou THM nebo chlorfenoly. 

Z důvodu fyzikálně-chemických vlastností této látky ji nelze skladovat, proto se vyrábí na 

místě spotřeby, a to z chloritanu sodného NaClO2 a kyseliny chlorovodíkové HCl, nebo 

chloritanu sodného NaClO2 a chloru Cl2.  
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Koncentrace při dezinfekci by neměla přesáhnout 0,4 mg/l, zbytkový obsah po dezinfekci by 

neměl překročit 0,2mg/l.  

Dezinfekce chlornanem sodným NaClO: 

Jedná se o čirou ţlutozelenou kapalinu s chlorovým zápachem. Má ţíravé účinky. Leptá 

sliznice, kůţi a oči. Dodává se jako cca 50% vodný roztok, jehoţ pH je cca 11; reaguje tedy 

silně alkalicky. Chlor je zde přítomen ve formě ClO
-
, proto musí být kontakt delší neţ při 

dezinfekci plynným chlorem.  Při pH vyšším neţ 10 je stálý, ale na světle, při zvýšené teplotě 

a v přítomnosti těţkých kovů či solí Fe a Mn se rozkládá.  

Roztok chlornanu sodného se pouţívá místo plynného chloru, především při dezinfekci 

menších zdrojů. Práce s ním není náročná na odbornou obsluhu.  

Dezinfekce chlornanem vápenatým Ca (ClO)2 a chlorovým vápnem: 

Jak uvádí [13], tato látka je dodávána ve formě bílého, lehce rozpustného granulátu nebo 

bílých tabletek. Obsah aktivního chloru je 40-70%. Při rozpouštění chlornanu vápenatého ve 

vodě vzniká mléčně bílý roztok. Obvykle se pouţívá 1 % roztok, který je stálý a lze ho 

skladovat aţ několik měsíců bez toho aniţ by se v něm sníţil obsah chloru. Roztoky o vyšší 

koncentraci chloru jsou jiţ méně stabilní a po určitém čase se zde obsah chloru sniţuje. 

Účinky chlornanu vápenatého jsou podobné, jako u chlornanu sodného. 

Reakčním produktem chloru s hydroxidem vápenatým Ca (OH)2 je tzv. chlorové vápno, které 

se k dezinfekci pouţívalo v dřívějších dobách. 

Dezinfekce chloraminem B a T: 

Proces dezinfekce chloraminem se nazývá chloraminace. Chloraminy vznikají sloučením 

chloru a amoniaku. Jak uvádí [4], pouţití chloraminace je vhodné pro vody méně 

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

dopravě vody na velké vzdálenosti. Dezinfekční účinnost je o něco niţší, neţ u chloru.  

Chloramin B je obchodní název pro sodnou sůl benzensulfochloramidu. Jedná se o 

práškovitou látku. Dráţdí dýchací ústrojí, oči a kůţi. Tuto látku lze dlouhodobě skladovat. 

Obsah aktivního chloru je minimálně 25%. Je účinný proti plísním, bakteriím i virům.  

Chloramin T je obchodní název pro tosylchloramid sodný. Jedná se o bílou práškovitou látku, 

která je ţíravá. Leptá a dráţdí sliznice a pokoţku. Obsah aktivního chloru je minimálně 25%. 
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Je silně baktericidní (ničí i TBC), likviduje plísně a viry. Doba kontaktu s vodou by měla být 

minimálně 30 minut.  

 

5.1.3 Dezinfekce ozonem O3  

Ozon O3  je za normálních podmínek bezbarvý, poměrně nestálý a ostře zapáchající plyn. Jeho 

rozpustnost ve vodě je malá a ve velké míře závisí na tlaku a teplotě [13]. Je velmi jedovatý a 

škodlivý pro lidský organismus - vyšší koncentrace způsobuje podráţdění očí a dýchacího 

ústrojí. Vyšší koncentrace také způsobují jeho namodralou barvu.  

Ozon je alotropickou modifikací kyslíku s tříatomovými molekulami. Vzniká z kyslíku podle 

rovnice[3]: 

   3O2 = 2O3 

V zemské atmosféře je vznik ozonu z kyslíku podporován UV zářením nebo elektrickými 

výboji. V technické praxi se ozon vyrábí ze vzduchu zbaveného kyslíku, a to v ozonizátorech.  

Ozon je velmi silné oxidační a dezinfekční činidlo. Je schopen rozkládat fenoly, huminové 

látky a barviva bez toho aniţ by se tvořily škodlivé sloučeniny či látky zhoršující 

organoleptické vlastnosti vody. Jeho dezinfekční účinek je v porovnání s chlorem mnohem 

silnější a rychlejší. Účinně zneškodňuje bakterie i viry - např. virus dětské obrny je dávkou 

1mg/l chloru zničen za 5 hodin, zatímco dávkou 0,45 mg/l ozonu za 2 minuty. Ozon také 

oxiduje Fe
2+ 

na Fe
3+

 (viz odd. 4.1.2) a Mn
2+

 na MnO4
-
. 

Voda a vzduch s obsahem ozonu se mísí pomocí tlakových mísičů nebo injektorů. Tlakový 

mísič je řešen jako kontaktní nádrţ s míchadlem, do níţ je pod tlakem přiváděn vzduch 

s obsahem ozonu a upravovaná voda. Dochází k dokonalému promísení plynné a kapalné 

fáze. Poté je nutno zajistit dostatečně dlouhou dobu kontaktu vody s ozonem. Při teplotě 20°C 

by měla být doba kontaktu alespoň 5 minut, při 10ºC nejméně 10 minut.  

Mezní hodnota ozonu ve vodě je 50 µg/l. 
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5.1.4 Méně obvyklé chemické metody dezinfekce pitné vody 

Dezinfekce dichlorisokyanurátem sodným C3Cl2N3NaO3: 

Jedná se o stálý, bílý granulát s chlorovým zápachem. Lehce se rozpouští ve vodě. Obsahuje 

60 aţ 63% aktivního chloru. Přechovává se ve skladech ve formě tablet[13]. Dráţdí a leptá 

sliznice, oči a pokoţku. Tento dezinfekční prostředek je v Německu pouţíván ve vojsku a při 

katastrofách. Armáda ČR a SR ho dříve pouţívala ve formě tabletek pro dezinfekci vody, 

které se nazývaly Dikacid. V dnešní době se pro vojenské účely pouţívá dezinfekční souprava 

Aquasteril Extreme.  

Dezinfekce Chloramixem D: 

Chloramix D je jiný název pro dichlorisokyanurát sodný, dihydrát C3Cl2N3NaO3 . 2H2O. Tato 

látka obsahuje cca 56% aktivního chloru. Ve vodě se dobře rozpouští. Jedná se o látku zdraví 

škodlivou, dráţdivou a nebezpečnou pro ţivotní prostředí. Dráţdí oči a dýchací ústrojí. 

Zvyšuje alkalitu ve vodě. Pouţívá se velmi zřídka. 

Dezinfekce jodovými přípravky: 

Jodové přípravky lze pouţít v extrémních podmínkách, v terénu a místech, kde se neprodává 

voda balená, neexistuje moţnost převaření nebo chybí zdroj čisté pitné vody. Lze pouţít 

jodové filtry, jodové tablety nebo jodovou tinkturu. V zahraničí se obecně jodovým i 

chlorovým dezinfekčním tabletám říká halazonové tablety. Jodová tinktura (2%) se aplikuje 

v mnoţství 5 aţ 10 kapek na 1 litr vody. Voda se pak nechá 30 minut odstát a poté ji lze 

pouţít k pití. Jód však nezničí veškeré bakterie. 

Dezinfekce manganistanem draselným KMnO4: 

Tato látka se téţ nazývá hypermangan. Jedná se o krystalickou, fialovou látku se 

silnými oxidačními (okysličujícími) účinky, vysoce toxickou pro vodní organismy, především 

řasy. Hubí také bakterie. Při úpravě pitné vody je pouţíván jako oxidační činidlo, ne však jako 

dezinfekční prostředek. Lze ho pouţít k dezinfekci úpravárenského zařízení a vodovodního 

potrubí. V extrémních podmínkách bez zdroje pitné vody ho lze aplikovat jako dezinfekční 

činidlo do vody. Vzniklý slabě růţový roztok se nechá 30 minut odstát a poté ho lze pít.  

Dezinfekce peroxidem vodíku H2O2: 
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Jedná se o oxidující látku, která je v roztoku bezbarvá.  Leptá a dráţdí oči, kůţi a dýchací 

ústrojí. Rozkládá se vlivem zvýšené teploty a jeho rozklad v uzavřených nádobách způsobuje 

výbuch. Jak uvádí [13], peroxid vodíku lze pouţít při úpravě vody na vodu pitnou, ale pouze 

jako oxidační prostředek. Upravená voda by neměla obsahovat více neţ 0,1 mg H2O2 /l. Tato 

látka je také vhodná na dezinfekci vodovodního potrubí a vodárenského zařízení.  

Dezinfekce oligodynamickými metodami: 

Oligodynamický účinek je schopnost iontů některých kovů, především stříbra a mědi, jiţ 

v nepatrných koncentracích ničit mikroorganismy. Organické enzymy jsou blokovány vlivem 

iontů Ag
+
 a Cu

2+
. Doporučená doba kontaktu s vodou je 3 aţ 6 hodin. Způsob je vhodný pro 

málo znečištěných vod.  

Mezi oligodynamické přípravky lze zařadit soli mědi - např. síran měďnatý CuSO4 (modrá 

skalice), potlačující růst řas, a málo rozpustné sloučeniny stříbra - např. chlorid stříbrný AgCl, 

který je vhodný k nárazové dezinfekci malých zdrojů, studen apod. Na bázi chloridu 

stříbrného se prodává přípravek Sagen.  

 

5.2 Fyzikální metody dezinfekce pitné vody 

5.2.1 Dezinfekce ultrafialovým zářením 

Princip dezinfekce UV zářením spočívá v chemické přeměně DNA mikroorganismů, coţ 

způsobí jejich usmrcení nebo zastavení jejich další reprodukce. Tento druh dezinfekce je 

šetrný k ţivotnímu prostředí; při aplikaci této metody se neuţívají ţádné chemikálie, tudíţ 

nejsou do vody vpravovány ţádné cizorodé látky. Předávkování je nemoţné. Tato metoda je 

vhodná pro malé zdroje. 

Maximální účinnost UV záření je v oblasti 240 a 280 nm v závislosti na druhu 

mikroorganismů ţijících ve vodě. Za nejúčinnější je povaţována vlnová délka 265 nm. 

Nejsilnější účinek dezinfekce se však projeví pouze v místě aplikace, proto je voda ve 

vodovodní síti ohroţena druhotnou (sekundární) kontaminací. Z tohoto důvodu je většinou 

nutná kombinace s chlorací. Jak uvádí [13], intenzita potřebná k usmrcení mikroorganizmů je 

400 J/m
2
. Doba ozařování trvá obvykle jen několik minut.  
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Mezi zdroje ultrafialového záření lze zařadit nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké rtuťové 

výbojky uvnitř křemíkové trubice. Voda obvykle protéká potrubím z křemenného skla, kolem 

kterého jsou umístěny UV ozařovače. Aby se dosáhlo dobrých výsledků, musí být upravovaná 

voda dostatečně průhledná, protoţe přítomnost suspenzí sniţuje účinnost dezinfekce. 

Ultrafialové záření zneškodňuje bakterie, spory, plísně, prvoky a viry. Některé druhy 

mikroorganismů, odolávající chemické dezinfekci, bývají UV zářením spolehlivě ničeny. Při 

dezinfekci ultrafialovým zářením nevznikají ţádné neţádoucí produkty a nedochází ke změně 

chuťových vlastností vody. 

 

5.2.2 Méně obvyklé fyzikální metody dezinfekce pitné vody 

Dezinfekce převařením a pasterizací:  

Aplikace termické dezinfekce (převařování) a pasterizace vody jsou nejjednoduššími způsoby 

hygienického zabezpečení vody. Při převařování musí voda přejít varem (100°C). Tyto 

metody se neaplikují při dezinfekci velkých objemů vody. Vyuţití mají spíš v některých 

odvětvích potravinářského průmyslu a venkovských domácnostech.  

Dezinfekce ozářením gama paprsky: 

Gama záření (γ) je druh ionizujícího záření. Způsobuje pozastavení růstu patogenních 

organismů. Likviduje především bakterie; viry jsou vůči němu odolnější. Při vyuţití gama 

paprsků k dezinfekci nejsou do vody aplikovány ţádné chemikálie. Podle [11] dezinfekce 

gama zářením zvyšuje nebezpečí vzniku radioaktivity vody, proto tato metoda není příliš 

pouţívaná. 

Dezinfekce ultrazvukem: 

Dezinfekce vody ultrazvukem patří mezi metody, které jsou ve fázi výzkumu. Ultrazvuk je 

vyuţíván v mnoha oborech, jako je lékařství apod. K vyuţívání ve vodárenské praxi zatím 

nedošlo. Ultrazvuk podporuje mnoho procesů, např. oxidaci a rozklad vysokomolekulárních 

organických látek. 

Dezinfekce ultrafiltrací a mikrofiltrací: 
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Ultrafiltrací a mikrofiltrací lze odstranit z vody řasy, plankton, různé bakterie (včetně E. coli a 

enterokoků), viry, parazity, Legionellu apod.  (viz odd. 4.3). 

 

6. Posouzení systému úpravy vody a zásobování obyvatel 

v lokalitě Krosno Odrzańskie 

6.1 Popis lokality 

Krosno Odrzańskie je malé okresní město, leţící v lubuském kraji na západě Polska, poblíţ 

města Zielona Góra. Nedaleko Krosna se nachází polsko-německá hranice. Poloha města je 

vyznačena na mapě - Příloha 2. Město leţí v nadmořské výšce 38 - 85 m. Katastrální výměra 

je 8,15 km
2
.  Počet obyvatel se odhaduje na 11 900.   

Krosnem Odrzańskim protéká řeka Odra, jejímţ levým přítokem je zde řeka Bóbr. Odra 

rozděluje město na horní a dolní část. Městečko se rozkládá na silně zalesněném území. Ve 

zdejších smíšených lesích, nezasaţených antropogenními vlivy, se nachází velké mnoţství 

přírodních jezer a díky tomu také zdroj neobvykle čisté podzemní vody. Ráz krajiny je 

zachycen na fotografii - Příloha 2 Sloţení fauny a flory je velice pestré, lze zde spatřit mnoho 

druhů ryb, obojţivelníků, ptactva i lesní zvěře. V okolí se nachází mnoho přírodních památek. 

Osídlení okolní rovinaté, vodnaté a lesnaté krajiny je velmi malé.  

Jedná se o staré město. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1005. V roce 1938 Němci 

podpálili místní synagogu, v roce 1945 byla převáţná část historického centra zničena 

sovětskými vojsky. Do dnešního dne se zachovaly pouze ruiny Piastowského zámku, původní 

dlaţba, kostel a několik původních domů.  

Průmyslové zóny se v této lokalitě prakticky nevyskytují, ale díky nadprůměrné lesnatosti 

krajiny zde v malé míře nachází uplatnění dřevařský průmysl. Dřevo se zpracovává v podniku 

Hardex S. A., leţícím na okraji Krosna, který se snaţí o ekologickou výrobu a svojí činností 

nijak zvlášť neovlivňuje čistotu ani ráz krajiny. 
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6.2 Systém úpravy vody a zásobování místních obyvatel 

V létě roku 2009 jsem absolvovala dvoutýdenní oborovou praxi v Krosnie Odrzańskim, 

konkrétně ve firmě Hardex S. A., přilehlé čistírně odpadních vod a úpravně vody. Podnik je 

jedním z největších producentů tvrdých dřevovláknitých desek v Evropě. Tyto desky jsou 

vyráběny z dřevité směsi a formovány za mokra.  Hardex se účastní projektu NFB (Natural 

FiberBoard) evropského spolku FEROPA, který propaguje ekologické a přírodní desky 

z dřevěných vláken.  

Voda se v podniku uţívá k pitným a hygienickým účelům., pára se pouţívá k chlazení strojů, 

technologická voda je pouţívána při formování desek. Vyuţívá se zde uzavřený oběh vody - 

voda z výroby desek se shromaţďuje v nádrţích místní čistírny, kde je zbavena pevných 

dřevěných nečistot, a poté je přečerpávána zpět do výroby.  Splašková voda z podniku je 

taktéţ odváděna do této čistírny a čištěna biologickými postupy. Posléze je odváděna do 

recipientu (řeky Bóbr). 

 Voda pro výrobu a osobní potřebu není odebírána z řeky či nádrţe, nýbrţ z hloubkových 

studní. Tyto studně, umístěné v hustém lese, spravuje místní úpravna vody (stacja uzdatniania 

wody), ve které jsem rovněţ strávila část své praxe. Zdejší podzemní voda se zde nachází 

v takovém mnoţství, ţe můţe zásobovat město i podnik. Má vysokou kvalitu a je přirozeně 

velmi čistá. Díky této skutečnosti se voda po většinu roku nechloruje ani jinak nedezinfikuje, 

coţ není ve vodárenské praxi příliš častý jev. V této vodě je sledován především obsah železa, 

manganu a bakteriologické složení. Rozbor vzorku pitné vody, který byl odebrán z vodovodu 

u firmy Hardex S. A., je popsán v tabulce -  Příloha 2 

V úpravně probíhá úprava vody na vodu pitnou takto:  

- Voda je akumulována v hloubkových studních. 

- Ze studní je voda čerpána čerpadlem do reakční nádrţe. 

- V této nádrţi probíhá provzdušňování. Cílem je sníţení obsahu ţeleza a manganu ve 

vodě.  

- Následuje poslední krok úpravy - filtrace na odţelezňovacím štěrkovém filtru a 

manganovém filtru. Dochází k odstranění ţeleza a manganu. 

- Po přefiltrování je připravena pitná voda. Jak uvádí [15], po bakteriologické stránce 

má upravená voda takovou kvalitu, ţe se můţe ihned pít. 
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- Tato upravená voda je čerpadlem přečerpávána do vodovodní sítě.  

- Potrubní sítí je voda vedena do obydlené části Krosna Odrzańskieho, do podniku 

Hardex S. A. a do blízkého, málo osídleného okolí. 

Jak jiţ bylo zmiňováno výše, tato úpravna díky vysoké kvalitě podzemní vody neprovádí její 

dezinfekci.  Pro zvláštní případy (sezónní výskyt bakterií) je v úpravně instalován chlorátor, 

kterým se můţe do vody aplikovat chlornan sodný NaClO. Chlorátor můţe být podle potřeby 

zapínán ručně nebo automaticky. Chlornan sodný je skladován v plastových sudech, které 

jsou uloţeny v malém skladu. 

Zdejší vodovodní síť je v dobrém stavu a voda není ohroţena sekundárním znečištěním. Díky 

odstraňování ţeleza a manganu zde nedochází k ucpávání potrubí vylučujícím se ţelezem a 

manganem, ani k mnoţení manganových a ţelezitých bakterií. Vodovodní síť je krátká, voda 

se dopravuje na malé vzdálenosti a doba zdrţení vody v potrubí není dlouhá. Nutné jsou 

pravidelné rozbory vody, aby byl včas zjištěn případný výskyt bakterií. Jak jiţ bylo zmíněno 

výše, po mechanické úpravě je voda vhodná k pouţití a v takovémto stavu je také dodávána 

spotřebitelům.  

Z vlastní zkušenosti mohu říct, ţe nechlorovaná voda, kterou jsem zde kaţdý den pila, má 

velmi dobré chuťové vlastnosti.  
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7. Doporučení 

Jistě by bylo velmi příjemné, kdyby z kohoutků v našich domácnostech tekla nedezinfikovaná 

a přitom hygienicky nezávadná voda. S tímto jevem jsem se sice v praxi setkala, jednalo se 

však o opravdový polský unikát. Velkých zdrojů, které by byly naprosto čisté a uspokojily by 

potřeby obyvatel na větším území, je poskromnu.  

Systém úpravy vody, pouţívaný v Krosnie, nelze při úpravě běţných zdrojů uplatnit. U 

obvyklé úpravy povrchovým a podzemních vod bych rozhodně nedoporučovala vyřazení 

dezinfekce z technologického procesu úpravy vody, poněvadţ je to z hygienického hlediska 

velice hazardní; uţ jen proto, ţe voda můţe být druhotně kontaminována při cestě ke 

spotřebiteli.  Dostatečnou hygienizaci je nutné provádět především v povrchových vodách, 

které jsou v přímém styku se vzduchem i okolím a jsou tedy obzvlášť náchylné 

k organickému i jinému znečištění. Pokud je stav potrubní sítě neuspokojivý, je třeba 

aplikovat dezinfekční činidla s dlouhotrvajícím účinkem, především sloučeniny chloru, aby se 

ke spotřebiteli dostala voda s dostatečnou jakostí. Obecně však doporučuji spíše fyzikální 

metody dezinfekce, které nevyuţívají chemických přísad a jsou tedy ekologičtější. Důleţitá je 

také péče o vodovodní síť, aby se nestala zdrojem nečistot, pachutě a zabarvení ve vodě. 

Je nutné chránit zdroje pitných vod před negativními vnějšími vlivy, zabránit kontaminaci 

vody cizorodými látkami, omezit vypouštění splaškových vod, které jsou zdrojem dusíku a 

fosforu a způsobují vznik eutrofizace v nádrţích i řekách. Omezením přísunu těchto ţivin do 

řek se také zlepší jejich samočisticí schopnost a ty jsou pak lépe vyuţitelné jako zdroj pitné 

vody. Čistší zdroje nevyţadují tak silnou dezinfekci, čímţ se ušetří peníze za spotřebu 

dezinfekčního činidla. Je nutné zabránit infiltraci kontaminantů do podzemních vod. 
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8. Závěr 

Při srovnání fyzikálních a chemických metod dezinfekce vody se jeví jako ekologičtější 

metody fyzikální, poněvadţ se do vody neaplikují ţádné chemické látky Z hlediska účinnosti 

je vhodná aplikace chemických látek, např. oxidu chloričitého z důvodu jeho silných 

dezinfekčních a oxidačních účinků. Po ekonomické stránce je nejvýhodnější uţití plynného 

chloru. Dobrou budoucnost mají před sebou tlakové membránové procesy, které slouţí 

k separaci látek obsaţených ve vodě, ale také k dezinfekci vody. Tyto procesy se stále 

rozvíjejí a začínají nahrazovat klasické metody úpravy.  

Výsledkem mého bliţšího zkoumání legislativy Evropské unie, Polska a České republiky bylo 

zjištění, ţe Česká republika i Polsko se snaţí svými právními předpisy o pitné vodě vyjít 

vstříc poţadavkům Evropského společenství. Propracovaná legislativa je totiţ základem 

úspěchu při snaze o ochranu pitných vod. 

V Krosnie Odrzańskim jsem se seznámila se způsobem úpravy vody bez hygienického 

zabezpečení. Tento systém úpravy je efektivní, ekologický i ekonomický. Rozbor vzorku, 

odebraného z místního vodovodu, svědčí o kvalitě zdroje, úpravárenské technologie i péče o 

potrubní systém.  Jak je moţno vidět v protokolu (příloha 9), voda neobsahuje ţádné škodlivé 

bakterie. Její chuť je výborná. Tomuto jednoduchému způsobu úpravy však musí nutně 

předcházet intenzivní péče o ţivotní prostředí a přirozený porost. Je nutné radikálně omezit 

vliv antropogenní činnosti na vodní zdroje a jejich okolí a zamezit infiltraci znečištění do 

podzemí. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Tabulka vybraných ukazatelů a jejich hodnot  

Mikrobiologické ukazatele 

Ukazatel Hodnota ukazatele (počet/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0 

Enterokoky 0 

Pro vodu nabízenou k prodeji v láhvích/kontejnerech: 

Ukazatel Hodnota ukazatele 

Escherichia coli (E. coli) 0/250 ml 

Enterokoky 0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml 

Chemické ukazatele 

Ukazatel Hodnota ukazatele 

Arzen 10,0 µg/l 

Benzen 1,0 µg/l 

Kadmium 5,0 µg/l 

Chrom 50,0 µg/l 

Měď 2,0 mg/l 

Kyanidy 50,0 µg/l 

Fluoridy 1,5 µg/l 

Olovo 10,0 µg/l 

Rtuť 1,0 µg/l 

Dusičnany 50,0 mg/l 
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Dusitany 0,5 mg/l 

Pesticidy 0,1 µg/l 

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) 0,1 µg/l 

Vinylchlorid 0,5 µg/l 

Indikační ukazatele 

Ukazatel Hodnota ukazatele 

Hliník 200 µg/l 

Amonné ionty 0,5 mg/l 

Chloridy 250 mg/l 

Zbarvení Pro spotřebitele přijatelné, bez abnormálních změn 

Ţelezo 200 µg/l 

Mangan 50 µg/l 

Pach Pro spotřebitele přijatelný, bez abnormálních změn 

Sírany 250 mg/l 

Sodík 200 mg/l 

Chuť Pro spotřebitele přijatelná, bez abnormálních změn 

Koliformní bakterie 0/100 ml 

TOC (Celkový organický uhlík) Bez abnormálních změn 

Zákal Pro spotřebitele přijatelný, bez abnormálních změn 

Zdroj údajů: [6] 
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Příloha 2 – Tabulka vybraných vlastností povrchových vod 

určených k odběru pitné vody 

Ukazatel A1   

směrná 

hodnota 

A1 

 závazná 

hodnota 

A2  

 směrná 

hodnota 

A2  

závazná 

hodnota 

A3   

směrná 

hodnota 

A3  

závazná 

hodnota 

pH 6,5-8,5 - 5,5-9 - 5,5-9 - 

teplota 22 ºC 25ºC 22ºC 25ºC 22ºC 25ºC 

dusičnany 25 mg/l 50 mg/l - 50 mg/l - 50 mg/l 

fluoridy 0,7-1,0 mg/l 1,5 mg/l 0,7-1,7 mg/l - 0,7-1,7 mg/l - 

ţelezo 0,1 mg/l 0,3 mg/l 1,0 mg/l 2,0 mg/l 1,0 mg/l - 

mangan 0,05 mg/l - 0,1 mg/l - 1,0 mg/l - 

arzen 0,01 mg/l 0,05 mg/l - 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,1 mg/l 

kadmium 0,001 mg/l 0,005 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l 0,001 mg/l 0,005 mg/l 

olovo - 0,05 mg/l - 0,05 mg/l - 0,05 mg/l 

rtuť 0,0005 mg/l 0,001 mg/l 0,0005 mg/l 0,001 mg/l 0,0005 mg/l 0,001 mg/l 

kyanidy - 0,05 mg/l - 0,05 mg/l - 0,05 mg/l 

sírany 150 mg/l 250 mg/l 150 mg/l 250 mg/l 150 mg/l 250 mg/l 

chloridy 200 mg/l - 200 mg/l - 200 mg/l - 

fosforečnany 0,4 mg/l - 0,7 mg/l - 0,7 mg/l - 

veškeré pesticidy - 0,001 mg/l - 0,0025 mg/l - 0,005 mg/l 

fekál. koliformní 

bakterie 

20    

KTJ/100 ml 

- 2000 

KTJ/100 ml 

- 20 000 

KTJ/100 ml 

- 

enterokoky 20    

KTJ/100 ml 

- 1000 

KTJ/100 ml 

- 10 000 

KTJ/100 ml 

- 

Zdroj údajů: [7] 
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Příloha 3 – Tabulka vybraných ukazatelů pitné vody a jejich 

hygienických limitů 

Mikrobiologické a biologické ukazatele 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu 

enterokoky KTJ/100 ml 0 NMH 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 NMH 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 MH 

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu 

amonné ionty   mg/l 3,0 NMH 

arzen µg/l 10,0 NMH 

benzen µg/l 1,0 NMH 

celkový organ. uhlík (TOC) mg/l 5,0 MH 

dusičnany mg/l 50 NMH 

dusitany mg/l 0,5 NMH 

fluoridy mg/l 1,5 NMH 

hliník mg/l 0,2 MH 

hořčík mg/l 20-30 DH 

chlor volný mg/l 0,3 MH 

chlorethen (vinylchlorid) µg/l 0,5 NMH 

chloridy mg/l 100 MH 

chloritany µg/l 200 MH 

chuť - přijatelná pro 

odběratele 

MH 
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kadmium µg/l 5,0 NMH 

kyanidy celkové mg/l 0,05 NMH 

mangan mg/l 0,05 MH 

měď µg/l 1000 NMH 

olovo µg/l 10 NMH 

ozon µg/l 50 MH 

pach - přijatelný pro 

odběratele 

MH 

pesticidní látky µg/l 0,1 NMH 

pH - 6,5-9,5 MH 

polycyklické aromatické uhlovodíky 

(PAU) 

µg/l 0,1 NMH 

rtuť µg/l 1,0 NMH 

selen µg/l 10 NMH 

sírany mg/l 250 MH 

sodík mg/l 200 MH 

vápník mg/l 40-80 DH 

vápník a hořčík mmol/l 2-3,5 DH 

ţelezo mg/l 0,2 MH 

Zdroj údajů: [16]  
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Příloha 4 – Tabulka vybraných ukazatelů pitné vody a jejich 

hygienických limitů 

Mikrobiologické ukazatele 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu 

Escherichia coli počet/100 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Enterokoky počet/100 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Pro balenou vodu: 

Escherichia coli počet/250 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Enterokoky počet/250 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Pseudomonas aeruginosa  počet/250 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Pro vodu v přepravních kontejnerech a cisternách: 

Escherichia coli počet/100 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Enterokoky počet/100 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Pseudomonas aeruginosa počet/100 ml 0 nejvyšší přípustná 

hodnota 

Chemické, fyzikální a organoleptické ukazatele 

Ukazatel Jednotka  Limit Typ limitu 

Arzen mg/l 0,01 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

Benzen µg/l 1,0 nejvyšší přípustná 

koncentrace 
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celkový organ. uhlík mg/l 0-5,0 přípustná koncentrace 

dusičnany mg/l 50,0 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

fluoridy mg/l 1,5 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

hliník mg/l 0-0,2 přípustná koncentrace 

chlor volný mg/l 0-0,3 přípustná koncentrace 

chlorethen (vinylchlorid) µg/l 0,5 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

chuť - přijatelná pro odběratele přípustná koncentrace 

kyanidy mg/l 0,05 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

mangan mg/l 0-0,05 přípustná koncentrace 

měď mg/l 2,0 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

olovo mg/l 0,025 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

pach - přijatelná pro odběratele přípustná koncentrace 

pesticidy  µg/l 0,1 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

pH - 6,5-9,5 přípustná koncentrace 

rtuť mg/l 0,001 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

selen mg/l 0,01 nejvyšší přípustná 

koncentrace 

sodík mg/l 0-200 přípustná koncentrace 

ţelezo mg/l 0-0,2 přípustná koncentrace 

Zdroj údajů: [10] 
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Příloha 5 – Tabulka choroboplodných zárodků a nemocí, které 

mohou být šířeny vodou 

Choroboplodné zárodky a nemoci, které mohou být šířeny vodou. 

Tyto zárodky se vyskytují ve vodě v takovém mnoţství, ţe mohou ohroţovat lidské zdraví. 

Prvoci Bakterie Viry 

Cryptosporidium E. coli EHEC Hepatitis A, E (ţloutenka) 

Giardia lamblia Salmonella Heinego-Medina (dětská obrna) 

Entamoeba histolytica Paratyphus Adenovirus 

 Cholera Norvalkvirus 

 Shigella Coxsackievirus 

 Yersinia Enterovirus 

 Campylobacter Rotavirus 

Choroboplodné zárodky, které se mohou rozmnoţovat v rozvodné síti. 

Legionella pneumophila  

Pseudomonas aeruginosa 

Flavobacterium 

Acinetobacter 

Nontuberculosis mycobacteria 

Aeromonas hydrophilia 

Yersinia 

Acanthamoeba castellanii 

 

Zdroj údajů: [13] 
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Příloha 6 – Srovnání výhod a nevýhod vybraných způsobů 

dezinfekce pitné vody 

Dezinfekční prostředek Výhody Nevýhody 

chlor Cl2 ekonomicky výhodný účinnost závislá na pH, vznik 

THM a chlorfenolů 

oxid chloričitý ClO2 účinnost není závislá na pH, 

omezení tvorby THM a 

chlorfenolů, vyšší dezinfekční 

účinek 

komplikovanější provoz, nutná 

výroba v místě spotřeby 

ozon O3 vysoká oxidační a dezinfekční 

účinnost 

vyšší provozní náklady 

UV záření nevznikají hygienicky závadné 

produkty, odpadá manipulace 

s chemikáliemi, do vody 

dávkovány cizorodé látky 

účinek dezinfekce není trvalý, 

můţe dojít k druhotné 

kontaminaci, ţivotnost lamp je 

poměrně krátká 

Zdroj údajů: [3], [4], [13] 
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Příloha 7 – Poloha města Krosno Odrzańskie na mapě 

 

Zdroj: [17] 

 

Zdroj: [18] 



Eliška Haplová: Moţnosti hygienického zabezpečení vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou 

2010  65 

 

Zdroj: [19] 
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Příloha 8 – Ráz krajiny v okolí Krosna Odrzańskieho  

 

Jedno z jezer, leţící uprostřed lesů v okolí Krosna Odrzańskieho – foto: Eliška Haplová (2009) 

 

Řeka Odra a stromový porost – foto: Eliška Haplová (2009) 
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Příloha 9 – Rozbor vzorku pitné vody, Krosno Odrzańskie 

Protokol o odběru vzorku vody 

Předmět zkoumání: pitná voda 

Místo odběru vzorku: místní vodovod Hardex S. A., Krosno Odrzańskie 

Datum odběru vzorku: 18. 11. 2008 

Datum zahájení rozboru: 18. 11. 2008 

Datum ukončení rozboru: 17. 12. 2008 

Rozbor provedla: Okresní hygienicko-epidemiologická stanice, Zielona Góra 

Zkoumaný ukazatel Jednotka Zjištěná hodnota Přípustná hodnota 

Zápach při 25°C - Přijatelný Přijatelný 

Chuť při 25ºC - Přijatelný Přijatelný 

Hodnota pH - 7,33 6,5-9,5 

Amonné ionty mg/l <0,1 0,5 

Dusitany mg/l <0,003 0,5 

Dusičnany mg/l 1,6 50 

Ţelezo  mg/l 0,043 0,2 

Mangan mg/l 0,02 0,05 

Měď  mg/l <0,046 2,0 

Sodík mg/l 9,46 200 

Arzen mg/l 0,0018 0,01 

Bakterie při 22°C  po 72 hod. na agaru  počet/1ml 3 100 

Bakterie při 37ºC po 48 hod. na agaru počet/1ml 2 50 

Bakterie skupiny coli počet/100ml 0 0 

Bakterie Escherichia coli počet/100ml 0 0 

Enterokoky počet/100ml 0 0 

Zdroj údajů: [20] 


