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ANOTACE 

 V dnešní době se jeví pouţívání chloru k dezinfekci jako problematické, ať uţ po 

stránce rychlé spotřeby dezinfekčního činidla, kdy hrozí sekundární kontaminace a nebo 

tvorby vedlejších produktů dezinfekce. Tato problematika je stále častěji předmětem 

zájmu při volbě vhodného způsobu hygienického zabezpečení. 

 Diplomová práce má za úkol, prostřednictvím teoretických znalostí a praktického 

výzkumu, získat odpověď na otázku vhodného způsobu hygienického zabezpečení pitné 

vody. V experimentální části bylo prováděno hygienické zabezpečení vody pomocí 

dvou technologií. A to technologií TwinOxide, která poskytuje roztok oxidu 

chloričitého vyrobeného bezgenerátorovým způsobem a druhou metodou je technologie 

MIOX, která vyuţívá k dezinfekci směsné oxidanty. Generátory na směsné oxidanty 

vyrábějí roztok dezinfekčního prostředku zaloţeného na bázi chlóru elektrolytickým 

procesem. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

desinfekce, chlor, TwinOxide, elektrolýza směsnými oxidanty, MIOX, vedlejší produkty 

dezinfekce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 Today the use of chlorine to disinfect appears as problematic, both in terms of rapid 

consumption of disinfectant, with the risk of secondary contamination, or formation of 

by-products of disinfection. This issue is increasingly subject in selecting a suitable 

method of sanitary security. 

 Diploma thesis aims, through theoretical and practical research, to get an answer the 

question how to secure appropriate hygiene of drinking water. In the experimental part 

was carried out disinfection of water by using two technologies. TwinOxide technology 

that provides a solution of chlorine dioxide produced generatorless way and the second 

method is the MIOX technology, which uses mixed oxidants for disinfection. 

Generators of mixed oxidants produce a solution of disinfectant based on chlorine-based 

electrolytic process. 

KEYWORDS 

disinfection, chlorine, TwinOxide, electrolysis by mixed oxidants, MIOX, disinfection 

by-products 

 

 

 



 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

AgCl  chlorid stříbrný 

AOX  halogenové organické sloučeniny 

BSK5  biologická spotřeba kyslíku za 5 dní 

c (Cl2)  koncentrace chloru 

Ca(OH)2  hydroxid vápenatý 

ClO2  oxid chloričitý 

DBP = VPD disinfection by-products = vedlejší produkty dezinfekce 

DH  doporučená hodnota 

H3O
+  

oxoniový ion 

CHSKMn  chemická spotřeba kyslíku manganistanem draselným 

MIOX  mixed oxidants = směsné oxidanty 

MH  mezní hodnota 

MZ ČR  ministerstvo zdravotnictví České republiky 

NaClO  chlornan sodný 

NMH  nejvyšší mezní hodnota 

PE  polyethylen 

PE – HD  vysokohustotní polyethylen 

THM  trihalogenmethan 

TOC  celkový uhlík 

UV záření ultrafialové záření   

ÚV  úpravna vody 

VIS  viditelné záření 
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1. ÚVOD 

 

 

 Voda je nejrozšířenější a nejzajímavější chemickou sloučeninou na Zemi. Má 

rozhodující význam nejen pro ţivot a zdraví člověka, ale i ţivot ţivočichů a rostlin. 

Chemicky čistá voda se v přírodě nevyskytuje. V přírodních vodách jsou rozpuštěna 

různá mnoţství sloučenin většiny chemických prvků. Pro zásobování obyvatelstva 

a průmyslu je potřeba zajišťovat velká mnoţství vody o určitých vlastnostech. Zdroje 

vody jsou buď povrchové nebo podzemní. Podzemní voda při dlouhodobém styku 

s horninami a zemními vrstvami můţe nabývat nepříznivých vlastností, znemoţňujících 

její pouţití bez úpravy. Povrchová voda z vodních toků a nádrţí bývá znečištěna látkami 

splavenými z povrchu území a můţe být znečištěna i vodami odpadními, a to v takovém 

rozsahu, ţe ji bez úpravy nelze pouţívat. 

 Voda patří mezi nejpřísněji kontrolované potraviny. Její povinná kontrola je 

podrobně vymezena v řadě právních předpisů Ministerstva zdravotnictví, které jsou dnes 

plně v souladu s evropskou legislativou. Kvalita vody je intenzivně sledována v průběhu 

celého procesu ve vodárenském systému – od podzemních či povrchových zdrojů aţ 

po kohoutky u spotřebitelů. 

 

 Diplomová práce je věnována problematice hygienického zabezpečení pitné vody. 

Jinými slovy, snahou je získat vodu s vyhovujícími vlastnostmi, a to takovými, aby 

odpovídala platným normám a poţadavkům odběratelů. 

 Koncentrace chloru v pitných vodách je vymezena vyhláškou Ministerstva 

zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb., která byla novelizována vyhláškou 

č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly. Mezní hodnota volného aktivního chloru v pitné vodě 

je stanovena koncentrací 0,3 mg.l
-1

. Snahou je minimalizovat obsah chloru v pitné vodě 

u spotřebitele, coţ je podpořeno zrušením poţadavku na minimální obsah chloru, který 

byl dán hodnotou 0,05 mg.l
-1

. 

 Z hlediska struktury je práce rozdělena do sedmi kapitol. V teoretické části jsou 

shromáţděny odborné informace týkající se problematiky moţných způsobů 

hygienického zabezpečení, jejich výhod a nevýhod při pouţití. Zvláštní pozornost je 

věnována hygienickému zabezpečení prostřednictvím technologie TwinOxide 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
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a metodou zabezpečení elektrolýzou vody směsnými oxidanty. V experimentální části 

byly tyto dvě metody pouţity pro hygienické zabezpečení pitné vody. Laboratorní 

experimenty byly prováděny se vzorky modelové vody a vzorky reálné vody odebrané 

z úpravny vody v Podhradí. 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení dosaţených výsledků a srovnání 

vybraných postupů hygienického zabezpečení pitných vod. 

 

 

2.  PITNÁ VODA 

 

 Pitná voda je voda určena pro lidskou potřebu. Zahrnuje veškerou vodu buď v jejím 

původním stavu nebo po úpravách, určenou pro pití, vaření, přípravu potravin nebo 

k jiným účelům v domácnostech, jakoţ i veškerou vodu pouţívanou v jakémkoliv 

potravinářském výrobním zařízení k výrobě, zpracování, uchování nebo prodeji výrobků 

nebo látek určených pro lidskou potřebu, a to bez ohledu na její původ, skupenství 

a na to, zda je dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníku nebo v lahvích či kontejnerech 

[1]. Za pitnou vodu se nepovaţuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda [28].  

 

 Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém poţívání nevyvolá 

onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 

akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva,  

a jejíţ jakost nebrání jejímu poţívání a uţívání pro hygienické potřeby fyzických osob. 

(Podle definice pitné vody, která je obdobně zakotvena i v zákoně 258/2000 Sb. 

a vyhlášce MZ ČR 252/2004 Sb., které se pitné vody bezprostředně týkají) [11]. 

Zdroje pitné vody jsou buď podzemní nebo povrchové. Nejkvalitnějším zdrojem pitné 

vody jsou vody podzemní, avšak z důvodu malých zásob podzemní vody, je nutnost 

pouţívat jako zdroj pitné vody také vody povrchové [28]. 

 

 Voda je výborné rozpouštědlo a s čímkoli přijde do styku, to ráda rozpouští 

a do sebe přijímá. Proto je velmi náchylná ke znečištění, a připočteme–li k tomu 

existující rozsáhlé centralizované systémy zásobování pitnou vodou, pochopíme, ţe 

případná kontaminace můţe i během krátkého časového úseku ovlivnit zdraví velkých 

skupin obyvatel. V potrubích nebo domovních rozvodech můţe také docházet 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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k neţádoucímu vysokému pomnoţení některých bakterií, pokud k tomu jsou vhodné 

podmínky. 

 

 Vhodnými podmínkami jsou: 

 delší stagnace vody v potrubí 

 vyšší teplota vody 

 nevhodné materiály potrubí uvolňující organické látky, které slouţí bakteriím 

jako potrava 

 nízký zbytkový obsah dezinfekčního prostředku [1]. 

 

2.1. Legislativa v oblasti hygienického zabezpečení 

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

ministerstva: 

Ministerstvo ţivotního prostředí, v jehoţ kompetenci je ochrana vodních zdrojů, coţ 

v praxi znamená, ţe všechny zdroje pitné vody produkují více neţ 10 000 m
3
 za rok 

a musí mít ochranná pásma, aby se chránila jejich vydatnost, kvalita a bezpečnost. 

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

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

jakosti pitné vody u spotřebitele [1]. 

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

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

poţadavky evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES). 

Poţadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody jsou dále stanoveny 

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb., která byla 

novelizována vyhláškou č. 187/2005 Sb. stanovující ,,hygienické poţadavky na pitnou a 

teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody“. Poţadavky na jakost zdroje, výrobu 

a distribuci pitné vody včetně kontroly jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb., „o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů“, ve znění 

zákona č. 320/2002 Sb., především pak vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 

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

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/976-2582000-sb.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/976-2582000-sb.html
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
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 Pitná voda musí vyhovovat mikrobiologickým, biologickým, chemickým, 

fyzikálním a radiologickým poţadavkům. V ČR jsou poţadavky shrnuty ve vyhlášce 

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

kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody. Hodnoty ukazatelů jsou stanoveny jako nejvyšší mezní hodnoty 

(NMH), kde patří všechny látky vysloveně toxické povahy nebo indikující fekální 

znečištěním, mezní hodnoty (MH), kde patří např. koliformní bakterie, amonné ionty, 

barva, TOC, volný aktivní chlor, ozon, pach, pH, ţelezo a další. Mezi ukazatele 

s doporučenou hodnotou (DH) patří vápník, hořčík a jejich suma [28]. 

 

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

zdravotnictví  č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické 

poţadavky na pitnou vodu [28]. 

Ukazatel Limit Typ limitu 

Amonné ionty 0,50 mg.l
-1

 MH 

Barva 20 mg.l
-1

 Pt MH 

Bromičnany (BrO3
-
) 0,01 mg.l

-1
 NMH 

Volný aktivní chlor 
*)

 0,3 mg.l
-1

 MH 

Chloritany (ClO2
-
) 0,2 mg.l

-1
 MH 

Měď 
**) 

1,0 mg.l
-1

 NMH 

Ozon 0,05 mg.l
-1

 MH 

pH 6,5 – 9,5 MH 

Stříbro 
***)

 0,05 mg.l
-1

 NMH 

THM 
****)

 100 μg.l
-1

 NMH 

Trichlormethan 30 μg.l
-1

 MH 

 

*) 
Ukazatel volný aktivní chlor se stanovuje pouze v případě pouţití prostředků obsahujících 

chlor.       Pouţije-li se pro dezinfekci chloraminace, stanovuje se celkový aktivní chlor, 

pro který platí mezní hodnota 0,4 mg.l-1. 

**)  
Při koncentraci mědi nad 0,1 mg.l-1 můţe jiţ docházet ke změnám organoleptických vlastností 

vody.  
***)  

Stanovení stříbra se týká vod dezinfikovaných solemi stříbra.  
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****)  
Limitní hodnota pro THM se vztahuje na součet koncentrací trichlormethanu, tribrommethanu, 

dibromchlormethanu a bromdichlormethanu [28]. 

 

K úpravě kojenecké vody lze pouţít jen ozáření ultrafialovými paprsky [28]. 

 

2.2. Vývoj dezinfekce v oblasti pitných vod 

 

 Kaţdá voda, dříve neţli je dopravena ke spotřebiteli, musí být zabezpečena 

po stránce zdravotní dezinfekčními prostředky [2]. Zdravotním zabezpečením se rozumí 

zabezpečení epidemiologické nezávadnosti vody, které je prováděno zpravidla 

dezinfekcí. Dezinfekce vody je jednak proces zneškodňování choroboplodných zárodků, 

a jednak při ní dochází k oxidaci anorganických a organických látek přítomných ve vodě 

[1]. Hygienické zabezpečení je prováděno jednak přímo na úpravně vody a při dlouhé 

době zdrţení vody ve vodovodní sítí, můţe být provedeno navíc i během její dopravy 

ke spotřebiteli [9]. Účelem dezinfekce je dodatečná ochrana proti přenášení infekčních 

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

zaručí její trvalou bakteriologickou nezávadnost [2].  

 Za jeden z prvních pokusů o hygienické zabezpečení vody je moţno povaţovat její 

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

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

Prvním místem ve světě, kde v roce 1902 přistoupili ke kontinuální dezinfekci pitné 

vody (chlorováním), bylo belgické přímořské město Middlekerke. Voda 

se dezinfikovala převáţně jen nárazově při propuknutí epidemií. V Evropě nastal 

rozmach dezinfekce aţ po prvním zprovoznění uvedené technologie v USA v roce 1908 

a jejímu úspěšnému pouţití americkými vojáky. V Čechách došlo k rutinnímu pouţití 

dezinfekce na úpravně vody v Mostě jiţ na počátku první světové války, kdyţ zde jako 

první v tehdejším Rakousko-Uhersku zavedli ozonizaci vody. Jak uvádí [32], bylo první 

řádné chlorování pitné vody v našich zemích zavedeno v roce 1924 v Praze. Během 

prvního roku neprobíhalo dávkování chloru kontinuálně, ale jen v období zhoršené 

kvality surové vody. V roce 1928 chlorovalo vodu jen pět z 1680 vodovodů v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku. Přes 90% pitné vody bylo vyráběno ze zdrojů podzemních 

a čtyři z pěti zmíněných vodovodů vyuţívaly jako zdroj vodu povrchovou. Voda se 
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tehdy chlorovala chlorovým vápnem, chlornanem sodným nebo směsí chloridu 

a chlornanu vápenatého. K téměř plošné dezinfekci pitné vody se u nás přistoupilo 

aţ od 50. let a to z důvodu toho, ţe se zvyšoval podíl povrchových zdrojů vody, zároveň 

se zhoršovala jejich kvalita, ale především byly zavedeny první mikrobiologické 

poţadavky na jakost pitné vody. Prvním závazným předpisem, který definoval 

poţadavky na jakost pitné vody byla ČSN 56 7900 Pitná voda, kterou byl stanoven 

maximální obsah zbytkového chloru u spotřebitele na 0,2 mg.l
-1

 [32]. 

Účinnost dezinfekce závisí na celé řadě faktorů: 

 povaze dezinfekčních činidel a jejich koncentraci 

 teplotě 

 charakteru a koncentraci bakteriologického znečištění přítomného ve vodě 

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

prostředkům [19]. 

 

Jednotlivé způsoby zajištění kvality vody se volí podle: 

 mnoţství vody a jejího sloţení 

 podle druhu zdroje 

 způsobu úpravy vody a její dopravy 

 podle místních poměrů  

 nákladů na dezinfekční proces [2]. 

 

 

Způsoby dezinfekce: 

a) nárazová dezinfekce - jednorázová dezinfekce vody, které lze vyuţít v případě, ţe 

voda dlouhodobě vykazuje vyhovující jakost z mikrobiálního hlediska, anebo nemáme 

moţnost provádění trvalé kontinuální dezinfekce. Tento způsob je také vhodný 

při občasném pouţití zdroje (tábory, chaty). Nárazová dezinfekce se také provádí 

u studní, potrubí, cisteren, vodojemů. 

Nejobvyklejšími prostředky pro nárazovou dezinfekci jsou: 

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

 



Vlasta Mrkvová: Srovnání postupů zdravotního zabezpečení vody pomocí chloru a jeho 

sloučenin 

 

2011  7 

b) kontinuální dezinfekce - provádí se u všech vodojemů a vodovodů, které trvale 

vykazují nevyhovující jakost z mikrobiálního hlediska a dále u všech zdrojů 

hromadného zásobení pitnou vodou. Dezinfekce se provádí chlornanen sodným, 

chlorem, chloraminací, chlordioxidem, UV zářením a ozonizací [1]. 

 

 

 Pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplatňovat 

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

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

zárodků do vody. 

 

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

Druhou bariérou je pouţití takové technologie úpravy vody, která odpovídá kvalitě 

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

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

desinfekčním prvkem v průběhu úpravy, protoţe zachytí nejen většinu bakterií a virů, 

ale i prvoky a jejich odolná stádia, na které nemá pouţívaná chemická dezinfekce téměř 

ţádný vliv. Pokud voda po úpravě vyţaduje ještě dezinfekci, je nutné vybrat 

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

Třetí bariérou je ochrana vody před sekundární kontaminací během distribuce 

ke spotřebiteli, která spočívá v udrţování stálého přetlaku vody ve vodovodním řádu 

(aby nemohlo dojít k nasátí kontaminované vody z podloţí při podtlaku), udrţování 

integrity vodovodních řádů a příslušná ochrana vody při akumulaci na vodojemech.  

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

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

nezávadných materiálů nepodporujících mnoţení bakterií a hlavně zde nesmí dojít 

k ţádnému propojení s rozvodem jiné, nepitné vody (alternativní rozvod z domovní 

studny, paralelní rozvod uţitkové nebo technologické vody v některých podnicích). 

 

Pokud je zvolený multibariérový systém ochrany funkční, není v mnoha případech 

nutné distribuovat vodu se zbytkovou chemickou dezinfekcí, coţ vede jednak 

k příznivým organoleptickým vlastnostem pitné vody, jednak k minimalizaci vzniku 

neţádoucích vedlejších produktů dezinfekce [1]. Mnoho vodárenských společností 
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v Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Rakousku i jinde uplatňují tento multibariérový 

systém ochrany, kdy vyrábí a distribuují vysoce kvalitní pitnou vodu po stránce 

mikrobiologické, chemické i organoleptické, i bez pouţití chemické dezinfekce. 

Distribuce vody bez chloru se netýká pouze vodáren vyuţívajících podzemní vodu, ale 

i povrchovou vodu, stejně jako se netýká pouze menších spotřebišť, ale i statisícových 

nebo milionových aglomerací jako je Amsterdam, Berlín, Mnichov či Vídeň. První 

takové případy jsou jiţ evidovány i v ČR, byť se doposud jedná o menší spotřebiště 

[32]. 

 

3. ZPŮSOBY HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

 

Metody hygienického zabezpečení pitné vody lze rozdělit následovně: 

Metody fyzikálně – chemické 

 Termická dezinfekce 

 Ultrafialové záření 

 Oligodynamické působení iontů těţkých kovů 

 Ostatní metody 

Metody chemické 

 Chlor a jeho sloučeniny 

 Ozon 

 Další oxidační činidla 

3.1. Fyzikálně – chemické metody 

 Fyzikálně – chemické metody zabezpečení jsou vyuţívány méně neţ chemické 

metody, snad jen s výjimkou UV záření, které se vyuţívá pouze pro menší výkony nebo 

doúpravu v domácnostech. Při všech fyzikálně – chemických způsobech hygienického 

zabezpečení není voda zabezpečena proti další moţné mikrobiologické kontaminaci ve 

vodovodním potrubí. Pokud se tedy nejedná o individuální zdroj, je nutné vodu ještě 

dále zabezpečit chemickým činidlem [9]. 
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3.1.1. Termická dezinfekce 

 

 Čas potřebný k usmrcení daného mnoţství organismů při specifické teplotě se 

nazývá "thermal death time" (TDT). Jedná se o jednu z nejstarších metod hygienického 

zabezpečení pitné vody. Má řadu nevýhod. Za největší je povaţována vysoká spotřeba 

energie (vodu je nutné ohřát na 80°C a tuto teplotu udrţovat po dobu nejméně 20 minut; 

podmínky odpovídající sterilizaci). Při tepelném ošetření vody také současně dochází 

k narušení vápenato-uhličitanové rovnováhy, coţ můţe vést aţ k vyloučení sraţeniny 

uhličitanu vápenatého. Zabezpečení tepelnou úpravou je dnes nepřijatelné. Pokud se 

pouţívá, tak pouze jako provizorium [9]. 

 

3.1.2. Ultrafialové záření 

 Ultrafialové záření je jedním z perspektivních způsobů hygienického zabezpečení 

pitné vody [9]. UV záření je součástí elektromagnetického spektra. Nachází se mezi 

rentgenovým zářením a viditelnou části spektra (vlnová délka 200 - 400 nm). Můţeme 

jej klasifikovat na Vacuum UV (100 aţ 200 nm), UV-C (200 aţ 280 nm), UV-B (280 aţ 

315 nm), UV-A (315 aţ 400nm) [13]. Velmi efektivní schopnost dezinfekce UV 

zářením je dána jeho fotochemickou reakcí s deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) 

v buňkách.  UV záření ničí mikroorganizmy změnou jejich genetické informace 

porušením řetězce DNA [6]. Při tomto způsobu dezinfekce pitné vody se přítomné 

mikroorganismy z vody neodstraňují, nýbrţ dochází k jejich inaktivaci či při dostatečně 

dlouhé době působení UV záření a při účinné vlnové délce (260 aţ 265 nm) k jejich 

ţádoucímu usmrcení. Tento způsob je perspektivní zejména pro menší zdroje [17] 

a podle [9] je UV záření jediným způsobem, ze všech fyzikálně – chemických metod, 

vyuţitelným pro větší průtoky upravované vody. Zdrojem ultrafialového záření bývají 

rtuťové křemenné lampy, kolem nichţ v tenké vrstvě (150mm) proudí voda, která musí 

být průzračná, neboť zákal sniţuje prostupnost světla a tím i jeho účinnost [7]. 

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

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

například Cryptosporidium nebo Gardia [4]. 
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Výhody: 

 rozsah spektra je silně bakteriocidní 

 UV záření se nedá předávkovat, protoţe se nedávkují ţádné chemikálie 

 odpadá manipulace s chemikáliemi, včetně kontroly jejich dávkování [9] 

 nevznikají vedlejší závadné produkty 

 voda nemá pach po chloru 

 dezinfekce je okamţitá [17] 

Nevýhody: 

 účinek dezinfekce není trvalý, v rozvodné síti můţe dojít k druhotné kontaminaci  

(proto se kombinuje s chlorováním) 

 ţivotnost ozařovacích lamp je poměrně krátká  

 nároky na energii jsou poměrně vysoké 

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

zákalu a zabarvení [7] 

 voda musí být prozařována v poměrně tenké vrstvě [9] 

3.1.3.  Oligodynamické působení iontů těţkých kovů 

 

 Ionty některých kovů, zejména stříbra a mědi, mají schopnost i v nepatrných 

koncentracích ničit mikroorganismy. Tento účinek, zvaný oligodynamický, spočívá 

v blokování enzymů vlivem iontů Ag
+
, příp. Cu

2+
. Pro dosaţení poţadovaného účinku 

musí být doba kontaktu s vodou poměrně dlouhá, obvykle alespoň 3 aţ 6 hodin [7].  

Pouze koncentrace iontu přítomná ve vodě v důsledku součinu rozpustnosti sloučeniny 

má jiţ potřebné bakteriocidní účinky [9].  

 

 Podle způsobu aplikace se oligodynamické působení rozlišuje: 

a) Kontaktní katadynace  

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

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

velice nízká, ale pro oligodynamický účinek dostačující. 
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b) Elektrokatadynace 

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

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

koncentrace stříbra 0,05 - 0,5 mg.l
-1

, coţ je postačující. 

 

c) Oligodynamické přípravky 

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

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

je Sagen. Podle zkušeností dostačuje dávka 10 g Sagenu pro dezinfekci 1 m
3
 vody [7]. 

 

 Tento způsob je vhodný pro dezinfekci ne příliš kontaminovaných vod [7]. Pouţívá 

se zejména pro dezinfekci malých zdrojů podzemní vody (jako jsou studny nebo menší 

vodovody) [15]. Prakticky se dnes pouţívají pouze stříbrné ionty. Do studny nebo vrtu 

se podle jeho objemu nadávkuje předepsané mnoţství přípravku (např. přípravek Sagen 

je komplexní chlorid stříbrný, který vzniká smíšením roztoku dusičnanu stříbrného 

s nadbytkem chloridu sodného) ve formě roztoku. Je ţádoucí směs ve studni 

homogenizovat. Dojde k vysráţení jemného koloidního chloridu stříbrného, který dále 

koaguluje do větších celků a posléze se usadí na stěnách studny nebo vrtu [9]. 

Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, ţe ionty stříbra nemění chuť vody a jejich 

dávkování do vody je snadné. Postačí jim koncentrace asi 25 μg.l
-1

 [16].  

 

3.1.4.   Ostatní  

 

 Mezi ostatní fyzikálně – chemické metody hygienického zabezpečení pitné vody lze 

zařadit např.  

Bakteriální filtry (ultrafiltry) - tento proces je zaloţen na pouţití ultrafiltračních 

membrán se světlostí oka pod 0,5 μm. Membrány musí být v pravidelných intervalech 

dezinfikovány. Jednoduché verze ultrafiltrů jsou rovněţ pouţívány pro malé domácí 

filtry pitné vody. U těchto filtrů však hrozí nebezpečí průniku bakterií přes filtr.  
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Ultrazvuk - k dezinfekčním účinkům dochází krátkými, pro lidské ucho neslyšitelnými 

zvukovými vlnami s vysokou frekvencí. Princip spočívá v tom, ţe ultrazvuk způsobí 

silný pohyb molekul, ty se o sebe třou a díky tomu se trhají a ničí [4]. 

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

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

a anorganických látek a likvidují bakteriální znečištění [15]. 

 

 

3.2. Chemické metody 

 

 Chemické metody jsou zaloţeny na oxidačním působení dezinfekčního činidla 

na bakterie, popřípadě na viry. Při centrální úpravě pitné vody chemické metody 

naprosto převládají. Ze všech chemických metod hygienického zabezpečení zase 

převládají různé metody chlorace pitné vody [9]. Další chemickou metodou, která se 

pouţívá k hygienickému zabezpečení je dezinfekce ozonem. Z méně pouţívaných 

metod lze uvést dezinfekci pomocí oxidačních činidel jako jsou manganistan draselný 

a peroxid vodíku. 

3.2.1. Chlorace vody 

 

Vlastnosti chloru  

Chlor je za normálních podmínek ţlutozelený. Dusivý plyn silně porušující sliznici 

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

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

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

0,665 MPa. Dodává se v ocelových lahvích nebo barelech. 

 

Formy výskytu ve vodách  

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

chlorné, elementárního chloru, chloraminů, chloristanů, chlorečnanů, dále se můţe 

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

rozpouští na chlorovou vodu. Při teplotě 10°C se v destilované vodě rozpustí asi 10 g 

chloru v jednom litru. Rozpustnost chloru závisí na hodnotě pH, kdy se vzrůstající 
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hodnotou pH se rozpustnost zvyšuje v důsledku chemické přeměny na chlornany. Chlor 

reaguje s vodou endotermicky.  

 

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

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

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

chlornany, ClO2) a aktivní chlor vázaný (aktivní chlor obsaţený v chloraminech). Obsah 

vázaného aktivního chloru se nestanovuje, ale určí se rozdílem koncentrací celkového 

a volného aktivního chloru stanoveného podle ČSN ISO 7393-1, 2, 3 [12]. Chlor 

na odtocích z úpraven vod se nazývá zbytkový aktivní chlor. Pro desinfekci vody se 

stanovuje potřeba chloru, tj. mnoţství, které způsobí definovaný přebytek aktivního 

chloru. Aktivní chlor se ve vodách vyskytuje převáţně po hygienickém zabezpečení vod 

[31]. 

Jiţ od počátku pouţívání chloru jako dezinfekčního prostředku se vědělo, ţe jak 

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

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

osoby jsou schopny chuťově i pachově zjistit přítomnost chloru v pitné vodě 

i při koncentracích niţších neţ 0,3 mg.l
-1

, coţ je limitní hodnota stanovena vyhláškou 

č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu [32]. Z hlediska hygienického zabezpečení pitné vody 

chlorací má prahová koncentrace pachu chloru velký význam. Závisí do značné míry 

na hodnotě pH vody, kdy v alkalické oblasti je chemická rovnováha posunuta 

ve prospěch nedisociované kyseliny chlorné a chlornanových iontů, které převládají 

nad rozpuštěným molekulárním chlorem, projevujícím se velmi silně organolepticky. 

Například při hodnotě pH 5 je prahová koncentrace pachu chloru 0,075 mg.l
-1

, 

při hodnotě pH 7 to je 0,156 mg.l
-1

 a při hodnotě pH 9 asi 0,450 mg.l
-1 

[28]. 

 

Účinky chloru: 

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

s anorganickými látkami je zpravidla rychlá, reakce s organickými látkami 

probíhá obvykle pomaleji. 
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b) Chlorační účinek. Chlor se váţe v molekule, zpravidla organické sloučeniny, 

aniţ ji rozloţí. Příkladem je chlorování fenolů za vzniku toxických a silně 

zapáchajících chlorfenolů. 

c) Oxidačně chlorační účinek. Při této reakci se uplatňují oba výše uvedené 

děje, tj. oxidace i chlorace. 

d) Dezinfekční účinek. Usmrcení choroboplodných zárodků, zejména bakterií 

a virů. [7] 

 

 V České republice se pro hygienické zabezpečení větších zdrojů pitné vody 

nejběţněji vyuţívá aplikace plynného chloru přímo do upravované vody, resp. aplikace 

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

upravované vody [32]. 

 

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

hydrolýza:   

 Cl2 + H2O   H
+
 + Cl

-
 + HClO  (1) 

Při úpravě vody je důleţitá spotřeba chloru anebo spíše rychlost rozpadu kyseliny 

chlorné nebo chlornanových iontů podle rovnice: 

 HClO   H
+
 + Cl

-
 + O (2) 

ClO
-
   Cl

-
 + O 

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

poznatek, čím niţší je hodnota pH vody, tím menší mnoţství dezinfekčního chloru se 

dávkuje, zatímco účinek Cl2 je vyšší [2]. 

Závislost zbytkové koncentrace chloru po určité době působení při určité teplotě 

na aplikované dávce chloru vyjadřuje chlorační křivka [9]. Její průběh je závislý na tom, 

obsahuje–li voda amoniak či nikoliv. 

 Při chlorování vody v nepřítomnosti amonných iontů odpovídá koncentrace chloru 

zjištěného ve vodě jeho přidanému mnoţství po odečtení podílu chloru spotřebovaného 

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

se projeví prodlevou na začátku chlorační křivky, viz obr. 1. [7].  
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Obr.  1. Chlorační křivka v nepřítomnosti amoniaku [7] 

 

 

Obr.  2. Chlorační křivka v přítomnosti amoniaku [7] 
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Popis obrázku 

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

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

přítomen vázaný chlor. Na vrcholu křivky je veškerý amoniak přeměněn 

na chloraminy. 

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

      BZ Bod zlomu. Ve vodě existuje vázaný aktivní chlor. 

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

s mnoţstvím přidaného chloru vzrůstá za BZ zbytková koncentrace volného 

aktivního chloru (G) [7]. 

  

Dávkování chloru: 

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

chloru do uzavřené nádrţe spolu s ředící vodou, v níţ se rozpustí. V příloze č. 2. je 

schéma typického systému chlorování [3]. Teprve vzniklá chlorová voda je dávkována 

do upravované vody, ve které je dokonale promíchána [7]. Koncentrovaný roztok chloru 

je ţíravina, a proto musí být veškeré potrubí a čerpadla z odolných materiálů [3].  

Chlorátory pro dávkování plynného chloru lze rozdělit na tlakové a podtlakové.  

Podtlakové mají větší výhodu v bezpečnosti provozu, neboť při netěsnosti neuniká chlor 

do ovzduší. Maximálně přípustná koncentrace chloru v ovzduší je při delším pobytu 

1 mg.kg
-1

 vzduchu [7]. 

 

Účinnost dezinfekce chlorováním závisí na: 

 koncentraci chloru a době jeho působení (poţadovaná doba působení chloru je                

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

 pH (sníţením pH se zvyšují podíly účinnější formy – HClO) 

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

chloru) 

 chemickém sloţení vody 
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 Podle místa zařazení v celkovém technologickém procesu úpravy vod rozeznáváme 

několik způsobů chlorace: 

a) prostou chloraci, 

b) předchloraci, 

c) dochlorování, 

d) přechlorování a dechloraci, 

e) chloraminaci [2]. 

 

Výhody pouţití chloru: 

 nízká cena 

 dostupnost a jednoduchost dávkovacích zařízení 

 relativní stálost ve vodných roztocích 

 

Nevýhody pouţití chloru: 

 kojenecká voda nepřipouští hygienické zabezpečení chlorem a chlorovými 

přípravky 

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

vedlejších produktů) 

 téměř nepůsobí na viry 

 

3.2.2. Chloraminace 

 

 Proces dezinfekce chloraminem se nazývá chloraminace. Chloraminy vznikají 

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

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

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

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

anorganické chloraminy slabším dezinfekčním činidlem neţ je samotný chlor.  

 Anorganické chloraminy se vyrábějí přímo v upravované vodě dávkováním chloru 

a amonných iontů, které se zpravidla dávkují ve formě roztoku síranu amonného [9]. 

Z anorganických chloraminů se pouţívá např. Chloramin B a Chloramin T. 
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Při chloraminaci probíhají následující reakce: 

 NH4
+
 + HClO  NH2Cl + H2O + H

+ 
(3) 

 

NH4
+
 + ClO

-
  NH2Cl + H2O 

 

Vzniklý monochloramin reaguje dále s kyselinou chlornou za vzniku dichloraminu: 

 

 NH2Cl + HClO  NHCl2 + H2O (4) 

 

Při velmi nízkém pH můţeme předpokládat vznik trichloraminu: 

 

 NHCl2 + HClO  NCl3 +  H2O (5) 

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

ke ztrátě chloru [2]:   

 HN2Cl + NHCl2  N2 + 3 H
+
 + 3 Cl

-
 (6) 

 

 Organické chloraminy (na bázi chlorsulfonamidů) patří mezi slabší dezinfekční 

činidla. Pouţívají se pouze jako provizorium nebo ve výjimečných situacích. V běţné 

praxi nemají širší pouţití [9]. 

 

Chlornan sodný NaClO 

 

 Podle [7] se u menších zdrojů místo plynného chloru pouţívá roztok chlornanu 

sodného NaClO. Dodává se jako cca 50 %-ní vodný roztok. Reaguje tedy silně 

alkalicky. Obsahuje 14 % aktivního chloru a lze jej přímo nebo po naředění dávkovat 

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

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

při dezinfekci plynným chlorem [14].  

 Vzhledem k nestálosti tuhých hydrátů chlornanu sodného se v průmyslové praxi 

připravují pouze jeho vodné roztoky. Připravují se buď elektrochemicky s obsahem     

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

na litr. 

 

a) Elektrochemická výroba chlornanu sodného – chlornan sodný se připravuje 

bezdiafragmovou elektrolýzou chloridu sodného. Pochody, které se uskutečňují 
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na anodě (která můţe být z titanu, poplatinovaného titanu, platiny nebo grafitu) 

a reakce v objemové fázi elektrolytu lze vyjádřit následujícími rovnicemi: 

2 Cl
-
   Cl2 + 2 e

- 

 Cl2 + H2O   H
+
 + Cl

-
 + HClO (7) 

HClO + OH
-
   ClO

- 
+ H2O 

H
+ 

+ OH
-
   H2O 

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

uskutečňuje vylučování vodíku podle rovnice:  

 2 H2O + 2 e
-
   2 OH

+
 + H2 (8) 

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

chloru za vzniku chlornanu.  

 

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

absorpcí vzduchem zředěného chloru ve zředěném roztoku hydroxidu sodného 

exotermní reakcí:  

 2 NaOH + Cl2   NaClO + NaCl + H2O (9) 

Absorpce se provádí ve skrápěných věţích s výplní. Proces můţe být veden kontinuálně 

nebo šarţovitě.  

 

Chlornan vápenatý Ca(ClO)2 a chlorové vápno 

 

 Chlornan vápenatý je dodáván ve formě bílého, lehce rozpustného granulátu nebo 

bílých tabletek. Obsah aktivního chloru je 40 aţ 70%. Při rozpouštění chlornanu 

vápenatého ve vodě vzniká mléčně bílý roztok. Obvykle se pouţívá 1 %-ní roztok, který 

je stálý a lze ho skladovat aţ několik měsíců, aniţ by se v něm sníţil obsah chloru. 

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

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 [14]. 
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3.2.3. Oxid Chloričitý (Chlordioxid) 

 Oxid chloričitý je za běţných teplotních podmínek oranţový, páchnoucí, ve vodě 

rozpustný plyn nebo červenohnědá explozivní kapalina se silnými oxidačními účinky 

[35]. Oxid chloričitý ClO2 se ve vodě rozpouští lépe neţ ozon, ale podstatně hůře neţ 

chlor [9]. Jedná se o dezinfekční prostředek, který díky svým mnohačetným přednostem 

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

závislý na hodnotě pH vody [4]. K dosaţení účinné dezinfekce je potřeba minimální 

reakční doba působení 15 minut [4]. 

 Pouţití oxidu chloričitého k hygienickému zabezpečení pitné se v České republice 

začalo objevovat v provozním měřítku aţ v průběhu 90. let minulého století. 

Pouţíváním oxidu chloričitého se potvrdilo, ţe jeho uplatnění má řadu kladných účinků, 

od organoleptických, přes technologické k provozním. Problém s oxidem chloričitým 

nastal aţ při nabytí účinnosti vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poţadavky 

na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Oproti ČSN 75 7111 Pitná voda totiţ 

obsahuje nový ukazatel – chloritany s poměrně nízkou mezní hodnotou 0,2 mg.l
-1

 [35].  

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

vyráběn speciálními generátory v poţadovaném mnoţství přímo v místě jeho uţití. 

Vyrábí se z chloritanu sodného působením kyseliny chlorovodíkové nebo chloru [9]. 

Reakcí chloritanu s chlorem lze znázornit rovnicí [15]: 

 2 HClO2 + HClO  2 ClO2 + H2O + H
+
 + Cl

- 
(10) 

Tato reakce probíhá v roztoku při pH, při němţ je chlor ve vodě převáţně ve formě 

HClO. Při niţším pH probíhá reakce podle rovnice [15]: 

 2 HClO2 + Cl2  2 ClO2 + 2 H
+
 + 2 Cl

- 
(11) 

 Při pH > 5 se proces zastavuje, poněvadţ  chloritan je přítomen v iontové formě, která 

nereaguje. Je–li však roztok příliš kyselý, je tvorba ClO2 také brzděna. Chlor musí být 

v mírném přebytku, aby nezůstal nerozloţený chloritan, který je zdravotně závadný [9]. 
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Druhou běţnou metodou přípravy oxidu chloričitého je rozklad chloritanu kyselinou. 

Přitom probíhají reakce [15]: 

5 HClO2   4 ClO2 + 2 H2O + H
+
 + Cl

-
 

4 HClO2   3 ClO2 + 2 H2O + 1/2 Cl
-
 

 3 HClO2  2 ClO2 + H2O + HClO (12) 

Výhody oxidu chloričitého v porovnání s chlorem 

 dezinfekční účinek není závislý na pH  

 dlouhodobá stabilita zaručuje trvající účinek v potrubních rozvodech a                    

tím i mikrobiologickou ochranu po mnoho hodin aţ dní  

 účinně redukuje nárůst biofilmů v potrubích a nádrţích a tím efektivně chrání celý 

distribuční systém vody proti legionelám  

 nereaguje se čpavkem a tím se udrţuje jeho plný dezinfekční potenciál  

 nevytváří chlorfenoly ani jiné zapáchající sloučeniny typické pro chlorování 

 nevytváří trihalogenmetany ani chlorované uhlovodíky, nezpůsobuje vzrůst hodnot 

AOX [4]. 

 Působení oxidu chloričitého je pouze oxidační, coţ znamená, ţe při dezinfekci vody 

s obsahem huminových látek nevznikají haloformy [9]. Neţádoucím produktem 

dezinfekce pitné vody oxidem chloričitým je však tvorba chloritanů a chlorečnanů. 

3.2.4. Desinfekce ozonem 

 Ozon je alotropickou modifikací kyslíku s tříatomovými molekulami [7]. Plynný 

ozon má namodralou barvu a kapalný je zbarven fialově. Je mimořádně jedovatý. Ozon 

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

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

na bromičnany, avšak amoniakální dusík je oxidován jen obtíţně [28]. Ozon je 

povaţován za nejsilnější dezinfekční a oxidační prostředek pouţitelný pro úpravu vody 

[4]. 
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Vzniká z kyslíku podle rovnice [7]: 

 3 O2 → 2 O3 (13) 

Tato přeměna vyţaduje značné mnoţství energie. 

 Protoţe je ozon silně reaktivní, je také nestabilní. Proto nemůţe být skladován 

a musí být vyráběn přímo na místě pouţití teprve v okamţiku, kdy je potřebný. Vyrábí 

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

ozon v koncentracích od 20 do 60 g.m
-3

, pro výrobu větších objemů se stále častěji 

pouţívá průmyslový kyslík nebo kyslíkem obohacený vzduch [6]) pomocí tichého 

elektrického výboje. Tuto metodu vyuţívají všechny průmyslové generátory ozonu. 

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

elektrického pole, chlazení a konstrukci generátoru ozonu lze dosáhnout výtěţnosti 

ozonu 1 aţ 16 hmotnostních % z pouţitého plynu. 

Výroba ozonu (příloha č. 3.) 

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

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

několik desítek skleněných trubic (obr. 5.). Pouzdrem protéká voda, která obsahuje 

uzemněnou elektrodu. Druhou elektrodu tvoří kovová trubice uloţená souose uvnitř 

skleněné. K tvorbě ozonu dochází ionizací vzduchu protékajícího prstencem mezi 

oběma trubicemi [20]. Plynný ozon nebo jeho roztok ve vodě silně koroduje ocel, litinu, 

měď i ebonit. Proto se přívodová trubice ozonu a vzduchu doporučuje z plastů na bázi 

PE materiálů. 
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Obr. 3. Trubkový ozonátor 

1 – skleněná trubice, 2 – ocelová trubice, 3 – táhlo, 4 – středící šroub, 5 – kontakt,  

6 – stěna  [20] 

  

Směšování ozonizovaného vzduchu s vodou 

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

Ke směšování  ozonu s vodou se zpravidla pouţívají: 

 kontaktní nádrţe s probubláváním směsi ozonového vzduchu sloupcem vody zdola 

(příloha č. 4.) 

 ejektory s přisáváním ozonového vzduchu 

 rotorové mísiče ve směšovacím prostoru (příloha č. 5.) 

 vodní skok [20]. 

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

poţadovaná doba kontaktu ozonu s vodou. Podle [7] má být doba kontaktu při teplotě 

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

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

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

organickými látkami [19]. 



Vlasta Mrkvová: Srovnání postupů zdravotního zabezpečení vody pomocí chloru a jeho 

sloučenin 

 

2011  24 

Přitom probíhá také reakce ozonu s vodou podle [19]: 

 2 O3 + 4 H3O
+
 + 4 e

-
 → 2 O2 + 6 H2O (14) 

6 H2O → O2 + 4 H3O
+
 + 4 e

-
 

 Při úpravě pitné vody se ozon pouţívá jako dezinfekční prostředek tehdy, pokud 

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

ţeleza, manganu nebo likvidace organických látek jako např. kyselina huminová. Jeho 

hlavní předností je, ţe jeho působením nevznikají ţádné vedlejší neţádoucí produkty a 

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

poločas rozkladu) [4] a jak je uvedeno v [9], ozon se ve vodě poměrně rychle rozkládá. 

Ve vodovodním rozvodu by pitná voda nebyla hygienicky zabezpečena. Proto se 

po ozonizaci voda ještě dochlorovává nízkou dávkou chloru, aby byla pitná voda 

ve vodovodním rozvodu chráněna proti rekontaminaci. 

3.2.5. Další oxidační činidla 

 Z ostatních oxidačních činidel se nejčastěji pouţívá manganistan draselný a peroxid 

vodíku [19]. Obě tato činidla v praxi nenašla náleţité uplatnění. U hygienického 

zabezpečení peroxidem vodíku  by byly zapotřebí příliš vysoké dávky. Manganistan 

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

redukuje na hydratovaný oxid manganičitý. Výsledkem hygienického zabezpečení pitné 

vody manganistanem draselným by byla i hnědočerná sraţenina [9]. Dalším oxidačním 

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

se delší ţivotností. Jod pro úpravu pitné vody byl poprvé pouţit v britské a americké 

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

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

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

štítné ţlázy. Jod aplikovaný z důvodu hygienického zabezpečení lze z pitné vody 

odstranit prostřednictvím filtrů s aktivním uhlím [5]. 
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4. VEDLEJŠÍ PRODUKTY DESINFEKCE 

 

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

pro zabezpečení mikrobiologické kvality pitné vody, umoţňuje úspěšně bojovat 

s výskytem některých přenosných onemocnění. Chemická dezinfekce vody přinesla 

veřejnosti výhody a zisk, ale na druhé straně sebou přinesla i rizika [29]. V roce 1974 

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

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

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

(DBP z anglického ,,disinfection by-products”) [32]. Postupem času byla zjištěna tvorba 

VPD také u ostatních chemických dezinfekčních přípravků na bázi oxidace jako oxid 

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

identifikováno více neţ 600 VPD, z nichţ větší část se vyskytuje ve stopových 

mnoţstvích, ale některé v dobře měřitelných koncentracích. Tyto látky jsou 

potencionálními nebo jiţ prokázanými karcinogeny, mutageny a teratogeny. Z tohoto 

důvodu jsou jejich koncentrace v pitné vodě poměrně pečlivě sledovány. 

  

Tvorbu vedlejších produktů ovlivňuje řada faktorů: 

 pH 

 teplota  

 druh a koncentrace prekursorů 

 typ oxidačního činidla  

 způsob úpravy  

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

VPD) 

 

4.1.  Vedlejší produkty chlorace 

 Vzhledem k největšímu rozšíření chlorace, jsou nejlépe prozkoumány vedlejší 

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

karboxylové kyseliny a halogenové acetáty, aldehydy, acetonitrily, furanony 

a chlorpikrin. Avšak nejznámějšími vedlejšími produkty chlorace jsou 

trihalogenmethany (haloformy), jejichţ objev spadá do prvé poloviny sedmdesátých let 
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[29]. THM jsou povaţovány za toxické a dokonce bylo zjištěno, ţe jsou mutagenní 

a karcinogenní. Limitní koncentrace THM v pitné vodě v České republice (nařízení 

vlády č. 252/2004 Sb.) je 100 μg.l
-1 

[21]. Všechny THM jsou těkavé a lehce rozpustné 

ve vodě, s rozpustnosti menší neţ 1 mg.ml
-1

 při 25 ° C. Ve většině systémů povrchových 

vod, je chloroform často převládajícím THM [36]. Vedle trichlormethanu byly v pitných 

vodách nacházeny i bromdichlormethan, dibromchlormethan a tribrommethan. 

Bromované trihalogenmethany vznikají díky přítomnosti byť i stopového mnoţství 

bromidů ve vodách. Hlavními prekursory trihalogenmethanů jsou přirozené 

makromolekulární organické látky přítomné především v povrchových vodách. Jedná se 

hlavně o huminové látky avšak i řasy a jejich metabolické produkty. Dnes jsou analýzy 

trihalogenmethanů v pitných vodách standardní součástí kontroly kvality pitné vody. 

Další skupinou látek, které patří mezi vedlejší produkty chlorace vody, a okolo kterých 

je situace dnes jiţ poměrně dobře zmapována, jsou chlorfenoly. Fenolické látky se 

i ve velmi nízkých koncentracích ve vodě snadno chlorují za vzniku silně páchnoucích 

a  chuťově postiţitelných chlorfenolů. Chlorfenoly vykazují zpravidla tak silný zápach, 

ţe koncentrační limit pro pitnou vodu se odvíjí od senzorických hledisek a nikoli 

toxikologických. Mezi vedlejší produkty chlorace vody můţeme zařadit i anorganické 

chloraminy. Tyto látky vznikají reakcí chloru s amonnými ionty přítomnými ve vodě. 

Amonné ionty jsou běţnou sloţkou vod (limitní koncentrace amonných iontů v pitné 

vodě je 0,5 mg.l
-1

). Při nízkých koncentracích není vliv amonných iontů na kvalitu 

dezinfekce pitné vody chlorem nijak výrazný, zvláště je-li dávka chloru vyšší, neţ 

odpovídá stechiometrii reakce s amonnými ionty. Při vyšších koncentracích amonných 

iontů však jejich přítomnost ovlivňuje průběh dezinfekce poměrně výrazně [29].  

 

4.2. Vedlejší produkty chloraminace 

 V případě pouţití chloraminů jsou v upravované vodě nalézány amonné ionty 

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

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

halooctových kyselin, chlorpikrinu. 
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4.3. Vedlejší produkty při pouţití oxidu chloričitého 

 Oxid chloričitý narozdíl od chloru nereaguje s přirozenými organickými látkami 

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

dezinfekce typu trihalogenmethanů nebo halooctových kyselin. Oxid chloričitý je 

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

na úpravnách vody reakcí chloritanu sodného s chlorem nebo kyselinou 

chlorovodíkovou. Vzniklý koncentrovaný roztok oxidu chloričitého je pak dávkován 

do pitné vody. Při pouţití oxidu chloričitého není podle současných údajů ani tak 

problém se samotným ClO2, jako spíše s nezreagovaným chloritanem, který můţe 

vznikat zpětnou reakcí oxidu chloričitého s vodou a sloučeninami chloru ve vyšším 

oxidačním stupni, neţ v chloritanu. Je třeba podotknout, ţe chloritan způsobuje 

methemoglobinemii. Vyhláška MZ ČR uvádí mezní hodnotu pro koncentraci chloritanů 

v pitné vodě 0,2 mg.l
-1

. 

 

4.4. Vedlejší produkty ozonizace 

 Ozon sám o sobě neposkytuje vedlejší produkty dezinfekce typu trihalogenmethanů 

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

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

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

trihalogenmethanů, neţ kdyţ není pouţitá předozonizace. Při pouţití ozonu jakoţto 

dezinfekčního činidla byly pozitivně prokázány i některé další vedlejší produkty 

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

Jedná se o dráţdivou a pravděpodobně i karcinogenní látku. Z anorganických vedlejších 

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

oxidací stopových koncentrací bromidů, které jsou běţně přítomny ve vodách. Vedle 

bromičnanů vznikají i bromnany, které jsou meziproduktem oxidace bromidů 

na bromičnany [29]. 
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 Omezit vliv vyšších koncentrací vedlejších produktů dezinfekce lze v zásadě 

třemi způsoby: 

 odstraněním prekursorů tvorby těchto produktů před chlorací vody 

 odstraněním vedlejších produktů jiţ vzniklých 

 pouţitím takových dezinfekčních postupů, při nichţ vedlejší produkty nevznikají 

 

 Omezení tvorby vedlejších produktů dezinfekce je moţno dosáhnout realizací 

následujících technologických opatření: 

 nepouţívat předchloraci surové vody 

 je-li nutná oxidační předúprava vody, nepouţívat chloru, ale jiných oxidačních 

činidel (např. manganistanu draselného, popř. ozonu nebo ClO2) 

 aplikace optimálních dávek koagulantu a zajištění maximálního účinku při 

odstraňování huminových látek 

 chlorovat vodu aţ na konci úpravárenského procesu, kdy je obsah organických 

látek sníţen na minimum 

 

 Odstranění jiţ vzniklých produktů dezinfekce z vody je poměrně obtíţné. Aplikace 

běţných vodárenských postupů (aerace, adsorpce na práškovitém nebo zrněném 

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

Perspektivnější metodou omezení vzniku vedlejších produktů dezinfekce je pouţití 

jiných dezinfekčních činidel neţ chloru [22]. 

 

 

5. VOLBA VHODNÉHO ZPŮSOBU DESINFEKCE 

  

 Při úpravě vody se zpravidla navrhuje dezinfekce pomocí Cl2 (NaClO), O3 a ClO2. 

Jen výjimečně se navrhují  fyzikální způsoby dezinfekce. 

Pouţití chloru je vhodné pokud tímto postupem nevzniká větší mnoţství závadných 

vedlejších produktů dezinfekce a pokud lze tímto způsobem udrţet v rozvodné síti 

přebytek chloru. 

Pouţití chloraminace je vhodné pro vody méně bakteriologicky znečištěné a s nízkým 

obsahem organických látek. 
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Pouţití O3 nebo ClO2 je vhodné při vzniku většího mnoţství THM a ostatních 

chlorovaných uhlovodíků. Dále jsou vhodné tam, kde nelze udrţet přebytek chloru 

v rozvodné síti [19].  

 

Tabulka č. 2. Výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dezinfekce [2] 

Dezinfekční 

prostředek 
Výhody Nevýhody 

Cl2 (NaClO) menší provozní náklady 

závislost účinnosti na pH 

vznik THM a senzoricky 

závadných látek 

chloraminace 
menší tvorba THM a 

senzor.závadných látek 

menší dezinfekční účinnost 

ve srovnání s Cl2 

ClO2 

malá závislost účinnosti na 

hodnotě pH, menší tvorba 

THM 

větší provozní náklady 

komplikovanější provoz 

O3 
vysoká oxidační a 

dezinfekční účinnost 

větší provozní náklady, 

moţnost sekundární 

kontaminace 

UV 
nevznikají hygienicky 

závadné produkty 

moţnost sekundární 

kontaminace 

Kombinace O3, UV, 

H2O2, příp. Cl2 

vysoká účinnost a reakční 

rychlost, prakticky 

nevznikají hygienicky 

závadné látky 

vyšší provozní náklady, 

moţnost sekundární 

kontaminace 

 

6. TESTOVANÉ ZPŮSOBY HYGIENICKÉHO ZABEZPEČENÍ 

VODY  

 V rámci diplomové práce byly testovány dvě metody hygienického zabezpečení 

vody. První metodou je technologie TwinOxide a druhou metodou je elektrolýza 

směsnými oxidanty - MIOX. Tyto způsoby mohou být alternativním řešením 

při hygienickém zabezpečení vody v místě pouţití. 

6.1.  Hygienické zabezpečení vody pomocí dezinfekčního činidla - 

TwinOxide 

 Technologie TwinOxide představuje systém, poskytující roztok oxidu chloričitého 

o analytické čistotě (tj. 99,9%). Princip této přípravy spočívá v chemické reakci dvou 

základních sloţek. První reakční sloţkou je chloritan sodný (NaClO2), který se pouţívá 
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i při generátorovém způsobu přípravy. Druhou reakční sloţkou je hydrogensíran sodný 

(NaHSO4).  

Schéma chemické rovnice [24]:  

 (15) 

 Koncentrace a mnoţství jednotlivých komponent jsou voleny tak, aby vţdy vznikal 

0,3 %-ní vodný roztok oxidu chloričitého, který slouţí zároveň jako roztok zásobní a je 

tedy moţné ho skladovat [24]. Pouhým jedním litrem 0,3 %-ního roztoku TwinOxide 

s dávkováním mezi 0,05 – 0,2 mg.l
-1

 lze vydezinfikovat okolo 60 000 litrů pitné či 

uţitkové vody [23].    

 Technologie TwinOxide je aplikovatelná především na úpravu a dezinfekci pitných 

vod, ale také pro úpravu vod uţitkových či pro úpravu vod v potravinářském a 

lékařském průmyslu. Tuto technologii lze také snadno uplatnit při odstraňování 

plísňových a biofilmových nárostů na nejrůznějších površích či v trubních systémech. 

Porovnání TwinOxidu s klasicky generovaným oxidem chloričitým 

Tabulka. č. 3. Porovnání vlastností oxidu chloričitého generovaného různými způsoby 

[23] 

Klasický generovaný oxid 

chloričitý 

Technologie TwinOxide 

Velmi rychle se rozkládá, při 

koncentraci 0,5% vybuchuje 

0,3%-ní roztok oxidu chloričitého, 

není explozivní 

Během procesu je ředěn, proto jeho 

koncentrace můţe kolísat 

Zaručuje přesnou koncentraci roztoku 

Vyţaduje sloţitá a drahá zařízení Nutný PE-HD uskladňovací barel 

Jsou pouţívány toxické a nebezpečné 

chemikálie 

Je připravován z práškových velmi 

stabilních komponent (trvanlivost aţ 

5 let) 

Čistota roztoku oxidu chloričitého 

začíná od 65% 

Čistota připraveného oxidu 

chloričitého je velmi vysoká (99,0%) 

Musí být generován na místě a ihned 

pouţit 

Roztok můţe být vytvářen jak na 

místě tak i jinde 

Velmi rychle se rozkládá Reziduální efekt takto generovaného 

oxidu chloričitého je po aplikaci 

v závislosti na kvalitě vody více neţ 

72 hodin 

OHSONaNaClClONaHSONaClO rkatalyzáto

242242  
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Obsahuje velké mnoţství chloristanů, 

chlorečnanů a volného chloru 

Neobsahuje volný chlor a netvoří 

halogen deriváty organických látek 

Během jeho geneze můţe vznikat 

volný chlor, který reaguje s org. 

látkami za vzniku vedlejších produktů 

Jako vedlejší produkt vzniká síran 

sodný a chlorid sodný 

Látka z níţ je připravován je korozivní Má minimální korozivní účinky 

 
Tabulka č. 4. Porovnání charakteristik „klasické“ chlorové technologie s oxidem 

chloričitým připravovaným z přípravku TwinOxide fungujícími na bázi chloru [23]: 

 

TwinOxide Chlor 
Velmi velká desinfekční účinnost 

v širokém rozsahu pH 

Nízká účinnost v malém rozsahu pH 

Nulově korozivní efekt Chlor je přirozeně velmi korozivní 

Neovlivňuje negativně chuť a voda 

nezapáchá 

Chlorová chuť, chlorový zápach 

V porovnání s chlorem netvoří 

vedlejší produkty reakce 

Moţnost tvorby stovek potenciálně 

nebezpečných halogen sloučenin 

Není explozivní/nebezpečný Je explozivní/nebezpečný 

Je naprosto stabilní do teploty 45°C Chlor se rozkládá jiţ od teploty 30°C 

Účinek je rychlý od 1 do 10 minut Účinek trvá 0,5 – 1 hodinu 

 

6.2. Dezinfekční technologie MIOX na bázi směsných oxidantů 

 

 Technologie MIOX pouţívá pouze sůl, vodu a elektřinu k výrobě velmi zředěného 

roztoku chloru elektrolýzou koncentrované solanky v místě pouţití [32].  

 

Obr. 4. Technologie výroby směsných oxidantů [25] 

 

 Voda se pouţívá buď přímo ze zdroje, nebo v případě, ţe se jedná o úpravnu vody, 

tak se pouţívá voda upravená. Vyuţívá se chlorid sodný v co nejvyšší kvalitě. Vhodné 

 je i pouţití kamenné soli, která má neomezenou skladovatelnost, nekazí se, ani neklesá 
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její účinnost [26]. Z těchto základních surovin lze vyrobit buď chlornan sodný nebo 

směsné oxidanty s vyšší oxidační schopností, neţ je klasicky aplikovaný chlornan sodný 

nebo chlor [32]. Technologie je navrţena u výroby chlornanu sodného tak, aby byly 

co nejniţší výrobní náklady, a u směsných oxidantů tak, aby byl co nejvyšší dezinfekční 

účinek [25].  

 Elektrolýza soli se pro výrobu chlóru pouţívá uţ více neţ sto let. Obvykle je 

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

a poté dopravován ke koncovému uţivateli. V roce 1970 byly vyrobeny menší zařízení 

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

transport nebezpečných chemikálií. 

 Svým uţivatelům nabízí široké pole vyuţití v rámci oboru vodního hospodářství. 

Pomůţe všude tam, kde jsou problémy s výskytem biofilmu, problematickou údrţbou 

zbytkového chloru, tvorbou vedlejších produktů dezinfekce či pokud spotřebitelům 

nevyhovuje zápach a chuť vody. 

 

Výhody směsných oxidantů 

 prvotřídní inaktivace mikroorganismů a ţelezitých bakterií 

 zabraňuje neţádoucímu růstu mikroorganismů 

 dobrá dostupnost základních surovin 

 sníţená tvorba vedlejších produktů dezinfekce 

 déle trvající přítomnost zbytkového chloru 

 Zlepšená chuť a pach vody 

Trvalejší koncentrace zbytkového chloru v rozvodných systémech pitné vody 

 Jakmile dojde k eliminaci biofilmu, který  oxidant spotřebovává, klesá 

ve vodovodních sítích potřeba chloru. Výsledkem je, ţe uţivatelé směsných oxidantů 

mohou sníţit dávku chloru o 30% a stále dosáhnou poţadované koncentrace zbytkového 

chloru v rozvodném systému. Po přechodu na směsné oxidanty zbytkový chlor 

přetrvává ve všech místech rozvodné sítě po více neţ sedm týdnů (příloha č.8). 
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Sníţená tvorba vedlejších produktů dezinfekce 

 Pro sníţení tvorby THM musí být sníţena koncentrace buď organických prekurzorů, 

nebo volného chloru. Směsné oxidanty dosahují obou těchto poţadavků tím, ţe redukují 

organický biofilm a zároveň sniţují dávku chloru. Poté, co je biofilm z rozvodného 

systému odstraněn a dávka chloru je příslušně sníţena, dochází k sníţení tvorby THM 

od 30 do 50 % (příloha č.9). Při mnoha případech aplikace MIOX sníţilo pouţití 

směsných oxidantů také tvorbu THM ve vlastní vodě ve srovnání s běţným chlorem 

[34].  

 U potenciálních uţivatelů mohou ovšem doposud poskytované informace o této 

metodě vyvolat určité pochybnosti. Nejsou totiţ, ani v obecné rovině, naznačeny pouţité 

elektrodové materiály, především anodový materiál a také je nejasně uvedeno 

kvalitativní i kvantitativní sloţení dané směsi oxidantů [32]. 

7. LABORATORNÍ EXPERIMENTY 

 

Cílem je posouzení moţných způsobů zdravotní zabezpečení pitné vody pomocí 

dvou dezinfekčních chlorových preparátů. Jejich srovnání z hlediska nejefektivnějšího 

způsobu a volby optimální dávky, tak aby byla splněna podmínka obsahu aktivního 

chloru v upravené vodě, která je dána vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České 

republiky (MZ ČR) č. 252/2004 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 187/2005 Sb. 

stanovující hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody. Koncentrace volného aktivního chloru je dána mezní hodnotou 0,3 mg.l
-1

. 

 

7.1.  Pouţité metody 

 

Stanovení pH 

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

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

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

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

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

nejčastěji argentochloridová [37]. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
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Stanovení aktivního chloru adsorpční spektrofotometrií po  reakci s o-tolidinem     

 Stanovení koncentrace aktivního chloru adsorpční spektrofotometrií po reakci        

s o-tolidinem podle ČSN ISO 7393-2.  

 

7.2.  Pouţité přístroje    

 

Kapesní pH metr 

 Kapesní pH metr typu pH 330 firmy WTW s pH elektrodou Sen Tix 41. 

Jde o kombinovanou elektrodu s gelovým elektrolytem a vestavěným teplotním čidlem 

Spektrofotometr HACH LARGE DR 2800 

 Jedná se o přenosný mříţkový VIS spektrofotometr s referenčním paprskem a 

fotodetektorem pro rozsah 340–900 nm. Spektrofotometr je vybaven split-beam optikou, 

automatickou optickou kontrolou stavu přístroje při startu. Ovládání přístroje se provádí 

přes dotykový displej. Přístroj archivuje výsledky. Je moţné přenášet data a aktualizovat 

metody přes USB. 

7.3. Popis a vstupní analýza vzorku 

 Pro laboratorní experimenty byl vzorek vody odebrán z úpravny vody Podhradí. 

Jedná se o úpravu povrchové vody z vodárenské nádrţe Kruţberk upravované 

jednostupňovou koagulační filtrací s koagulantem síranem hlinitým v průměrné dávce 

15 mg.l
-1

. Kapacita úpravny vody Podhradí je 2200 l.s
-1

. 

 Vzorek vody byl po filtraci. Teplota vody při odběru byla 3,6°C. Vzorek byl po 

celou dobu měření uchováván v chladu při teplotě 9,6°C  a ve tmě. Ve vzorku bylo 

stanoveno pH 7,16. 

 Pro zjištění optimálních dávek v experimentální části byl také pouţit vzorek 

modelové vody, který byl uměle připraven. Vzorek modelové vody byl taktéţ 

uchováván v chladu a tmě. 
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Tabulka č. 5. Hodnocení jakosti surové vody ve vodní nádrţi Kruţberk [38] 

Ukazatel Jednotka Hodnota 

Teplota °C 11,0 

pH - 7,6 – 8,0 

NO3
- 

mg.l
-1

 9,3 

CHSKMn mg.l
-1

 5,0 

BSK5 mg.l
-1

 2,7 

NH4
+
 mg.l

-1
 0,12 

TOC mg.l
-1

 7,3 

 

 

7.4. Dezinfekční činidlo Twinoxide 

 TwinOxide je distribuován v podobě dvou práškových komponent (příloha č. 6.) 

poskytujících 99 % čistý roztok oxidu chloričitého o koncentraci 0,3 % bez vedlejších 

produktů. TwinOxide je velmi schopné oxidační, dezinfekční činidlo, více neţ 2,6 krát 

silnější neţ chlor. Tato oxidační schopnost je základním pilířem jeho dezinfekční 

schopnosti a hraje také důleţitou roli při odmanganování a odţelezňování vody. 

Při úpravě pitné vody TwinOxide velmi dobře eliminuje její případný nepříjemný 

zápach, speciálně u vod s vysokou koncentrací fenolů (při pouţití chloru vznikají 

chlorfenoly, které celkově velmi znatelně zhoršují organoleptické vlastnosti vody) a 

velmi účinně pomáhá i u vod napadených sinicemi [23]. 

 

 

7.4.1. Příprava roztoku TwinOxide 

 Byl připraven zásobní roztok TwinOxide o koncentraci 0,3 mg.l
-1

. 

Do 100 ml odměrné baňky s malým objemem destilované vody byla nadávkována 

nejdříve reakční sloţka A (chloritan sodný) a poté reakční sloţka B (hydrogensíran 

sodný). Poté byla odměrná baňka doplněna destilovanou vodou na objem 100 ml. Směs 

byla důkladně promíchána, aby se obě dvě sloţky ve formě práškových solí rozpustily, 

následně byl roztok TwinOxide ponechán k reakci. 
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7.4.2. Stanovení dávek TwinOxide v modelovém vzorku vody 

 Po 24 hodinách stání byl nadávkován zásobní roztok TwinOxide o koncentraci 

0,3 mg.l
-1

 do vzorku modelové vody. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé dávky [ml]. U 

těchto dávek byly změřeny koncentrace aktivního chloru. 

 

Tabulka č. 6. Zjištění potřebného mnoţství zásobního roztoku TwinOxide pro dosaţení 

poţadované koncentrace 0,3 mg.l
-1

 

V (0,3%-niho 

roztoku 

TxinOxidu) [ml] 

c(Cl2)          

[mg.l
-1

] 

0,5 0,12 

1 0,16 

2 0,28 

2,5 0,31 

3 0,32 

3,5 0,32 

4 0,34 

5 0,35 

6 0,35 

 

 Z tabulky byly vybrány tři dávky (3, 4 a 6 ml) TwinOxide pro další laboratorní 

experimenty. Při těchto dávkách byla koncentrace aktivního chloru vyšší neţ 0,3 mg.l
-1

. 

 

7.4.3.  Závislost reakční doby od přípravy 0,3% roztoku TwinOxide 

 V návodu výrobce je uveden krátký čas působení zásobního roztoku TwinOxide 

od jeho přípravy, proto byla pro upřesnění v následujících pokusech sledována závislost 

koncentrace aktivního chloru na reakční době zásobního roztoku TwinOxide 

v modelové vodě.  
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1. Příprava 0,3 %-ního zásobního roztoku TwinOxide 

2. Dávkování zásobního roztoku bylo prováděno v následujících časových 

intervalech: 

Dávkování po 10 min od přípravy zás. roztoku 

Dávkování po 1 hod od přípravy zás. roztoku 

Dávkování po 2 hod od přípravy zás. roztoku 

Dávkování po 3 hod od přípravy zás. roztoku 

Dávkování po 4 hod od přípravy zás. roztoku 

Dávkování po 24 hod od přípravy zás. roztoku 

3. Reakční čas (1/4 hod, 1, 2, 3, 4, 24 hod). Sledování úbytku chloru v modelových 

vzorcích. 

4. Vyhodnocení 

 

Dávkování TwinOxide po 10 minách od přípravy  

 Byl připraven 0,3%-ní roztok TwinOxide. Po 10 minutách od přípravy byly 

nadávkovány 3, 4 a 6 ml TwinOxide do 500 ml modelového vzorku vody. Byla 

sledována koncentrace chloru v nadávkovaném vzorku modelové vody. 

 

1. Dávka 3,0 ml TwinOxide do 500 ml modelové vody 

2. Dávka 4,0 ml TwinOxide do 500 ml modelové vody 

3. Dávka 6,0 ml TwinOxide do 500 ml modelové vody 

 

Tabulka č. 7. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 10 min od přípravy 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,14 0,17 0,23 

1 0,13 0,16 0,22 

2 0,12 0,15 0,22 

3 0,13 0,15 0,24 

4 0,13 0,16 0,24 

24 0,13 0,16 0,25 
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 Při dávkování zásobního roztoku TwinOxide po 10 minutách od jeho přípravy se 

koncentrace chloru v následujících 24 hodinách prakticky nemění. Výsledky jsou 

zpracovány v grafu č. 1., kde je uvedena závislost koncentrace chloru na čase. 

 

Úbytek chloru v závislosti na čase - 10 minut po přípravě zásobního roztoku 

TwinOxidu

0,1

0,12

0,14
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0,24

0,26
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c 
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) 

[m
g

.l
-1

]

Dávka 3 ml TwinOxidu

Dávka 4 ml TwinOxidu

Dávka 6 ml TwinOxidu

 

Graf č. 1. Úbytek chloru v závislosti na čase – dávkování 10 min po přípravě zásobního 

roztoku 

 

Dávkování TwinOxide po 1 hodině od přípravy 

 Po další 1 hodině od přípravy zásobního roztoku byly nadávkovány 3, 4 a 6 ml 

TwinOxide do vzorku modelové vody. Během 24 hodin byla sledována koncentrace 

chloru. 
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Tabulka č. 8. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 1 hod od přípravy 

 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,19 0,23 0,32 

1 0,16 0,2 0,28 

2 0,15 0,19 0,29 

3 0,14 0,18 0,27 

4 0,1 0,14 0,23 

24 0,09 0,12 0,23 

 

 Při porovnání tabulek č. 6. (tj. dávkování po 10 min) a 7. (tj. dávkování po 1 hod) si 

můţeme povšimnout, ţe koncentrace chloru, při stejné dávce zásobního roztoku, 

se zvýšily. Toto zvýšení koncentrací je následkem toho, ţe zásobní roztok byl po dobu 

1 hodiny ponechán k reakci. Při 10 minutové reakční době zásobního roztoku a dávce 

6 ml TwinOxide, tj. sloupec 3 v tabulce č. 6, byla po 15 min naměřena koncentrace 

chloru 0,23 mg.l
-1

. Kdeţto při nadávkování zásobního roztoku po jedné hodině 

od přípravy, tj. tabulka č. 7., byla  naměřena koncentrace chloru po 15 min 0,32 mg.l
-1

. 

Naměřené hodnoty byly pro přehlednost zpracovány do grafu č. 2. 
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Úbytek chloru v závislosti na čase - 1 hodina po přípravě zásobního roztoku 

TwinOxidu
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Graf č. 2. Úbytek chloru v závislosti na čase – dávkování 1 hod po přípravě zásobního 

roztoku 

 

Dávkování TwinOxide po 2 hodinách od přípravy 

 Zásobní roztok TwinOxide o koncentraci 0,3 mg.l
-1

 byl nadávkován po 2 hodinách 

od přípravy. Opět se opakují dávky 3, 4 a 6 ml TwinOxide do vzorku modelové vody. 

Byly sledovány koncentrace chloru v závislosti na čase. 

 

Tabulka č. 9. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 2 hod od přípravy 

 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,20 0,24 0,36 

1 0,21 0,25 0,35 

2 0,21 0,25 0,33 

3 0,19 0,22 0,32 

4 0,17 0,21 0,31 

24 0,16 0,21 0,31 
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Úbytek chloru v závislosti na čase - 2 hodiny po přípravě zásobního roztoku 

TwinOxidu 
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Graf č. 3. Úbytek chloru v závislosti na čase – dávkování 2 hod po přípravě zásobního 

roztoku 

 

Dávkování TwinOxide po 3 hodinách od přípravy 

 Po 3 hodinách od přípravy byly nadávkovány 3, 4 a 6 ml TwinOxide do vzorku 

modelové vody. Naměřené hodnoty koncentrací byly zpracovány do tabulky č. 10. 

 

Tabulka č. 10. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 3 hod od přípravy 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,15 0,22 0,27 

1 0,15 0,20 0,27 

2 0,15 0,20 0,26 

3 0,14 0,18 0,26 

4 0,12 0,17 0,24 

24 0,12 0,16 0,24 
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Úbytek chloru v závislosti na čase - 3 hodiny po přípravě zásobního roztoku 

TwinOxidu
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Graf č. 4. Úbytek chloru v závislosti na čase – dávkování 3 hod po přípravě zásobního 

roztoku 

 

Dávkování TwinOxide po 4 hodinách od přípravy 

 Po 4 hodinách od přípravy zásobního roztoku byly nadávkovány 3, 4 a 6 ml 

zásobního roztoku TwinOxide do modelové vzorku, ve které byla sledována 

koncentrace chloru v průběhu čtyř hodin a následně po 24 hodinách. 

 

Tabulka č. 11. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 4 hod od přípravy 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,11 0,31 0,46 

1 0,11 0,31 0,46 

2 0,11 0,30 0,45 

3 0,10 0,30 0,44 

4 0,09 0,30 0,43 

24 0,09 0,30 0,43 
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Dávkování TwinOxide po 24 hodinách od přípravy 

 Měření koncentrací bylo zopakováno po 24 hodinách od přípravy zásobního 

roztoku, kdy byly nadávkovány 3, 4 a 6 ml TwinOxide do vzorku modelové vody, 

ve kterém byla sledována koncentrace chloru. 

 

Tabulka č. 12. Koncentrace chloru při dávkování TwinOxide po 24 hod od přípravy 

  1 2 3 

čas [hod] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

 1/4 0,14 0,35 0,45 

1 0,13 0,35 0,45 

2 0,11 0,33 0,45 

3 0,09 0,31 0,44 

4 0,08 0,30 0,42 

24 0,07 0,29 0,41 

 

 Z výsledků získaných měřením koncentrací chloru při různých dobách stání 

zásobního roztoku TwinOxide, byl sestrojen graf č. 5. Do grafu byly vyneseny hodnoty 

měřené v časovém rozmezí 24 hodin při dávce 6 ml TwinOxide.  

Závislost stálosti zásobního roztoku na reakční době
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Graf č. 5. Stálost zásobního roztoku v závislosti na reakční době 

 

 V jednotlivých vzorcích modelové vody byla po nadávkování zásobního roztoku 

TwinOxide měřena koncentrace chloru. Při měření bylo pozorováno, jak koncentrace 

chloru rostou a klesají v  závislosti na reakční době zásobního roztoku. Koncentrace 

chloru, který byl dávkován do vzorku modelové vody po 2 hodinové reakční době 

významně vzrostly, coţ je viditelné v grafu č. 5. Při sledování koncentrací chloru 

dávkovaném o další hodinu později se koncentrace opět sníţily. Z předpokladu, ţe chlor 

z modelové vody tak rychle nevyprchává, byl proveden další test po 4 hodinách 

působení zásobního roztoku, kdy se koncentrace přibliţně shodovaly s koncentracemi 

měřenými při dávkování zásobního roztoku po 24 hodinách stání. Podle výrobce je 

uvedena krátká reakční doba působení zásobního roztoku TwinOxide. Toto tvrzení 

by mohlo být specifikováno, neboť tímto experimentem v modelovém vzorku vody bylo 

zjištěno, ţe zásobní roztok TwinOxide je stálý po 4 hodinách působení od jeho přípravy. 

 

7.4.4. Sledování úbytku chloru ve vzorku vody z ÚV Podhradí v závislosti 

na čase 

Dávkování TwinOxide 4 hodiny po přípravě 

 TwinOxide byl nadávkován do 500 ml vzorku vody 4 hodiny po jeho přípravě. 

Jednotlivé dávky jsou popsány níţe. Byl sledován úbytek aktivního chloru v prvních 

třech hodinách, po 24 hodinách a po 4 dnech.  

 

1. Dávka 6,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 

2. Dávka 7,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 

3. Dávka 8,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 

4. Dávka 9,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 
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Tabulka č. 13. TwinOxide – naměřené koncentrace chloru ve vzorcích vody – reakční 

doba zásobního roztoku 4 hod od přípravy  

  1 2 3 4 

čas 

[hod] 
c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] 

 1/4 0,22 0,45 0,47 0,52 

2 0,18 0,35 0,44 0,41 

3 0,17 0,32 0,35 0,41 

24 0,15 0,27 0,32 0,37 

96 0,08 0,21 0,25 0,24 

 

 

Dávkování TwinOxide 1 den po přípravě 

 TwinOxide byl nadávkován do 500 ml vzorku vody den po jeho přípravě. Jednotlivé 

dávky jsou popsány výše. Byl sledován úbytek aktivního chloru v prvních třech 

hodinách, po 24 hodinách a po 4 dnech.  

 

 

Tabulka č. 14. TwinOxide – naměřené koncentrace chloru ve vzorcích vody – reakční 

doba zásobního roztoku 1 den od přípravy 

  1 2 3 4 

čas 

[hod] 
c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] c(Cl2) [mg.l

-1
] 

 1/4 0,20 0,43 0,47 0,53 

2 0,17 0,35 0,39 0,44 

3 0,16 0,31 0,34 0,39 

24 0,14 0,24 0,32 0,38 

96 0,06 0,20 0,25 0,22 
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 Z hodnot uvedených v tabulce č. 14. vyplývá, ţe po nadávkování 6 ml TwinOxide  

je obsah chloru změřený po 15 min 0,2 mg.l
-1

. Po následujících čtyřech dnech se obsah 

chloru ve vodě pohybuje kolem 0,06 mg.l
-1

. I díky takto nízkým koncentracím 

zbytkového chloru je zabezpečena hygienická nezávadnost pitné vody, a zároveň 

se chlor neprojevuje pachovými a chuťovými závadami. Dávka 7 ml TwinOxide splňuje 

po 24 hodinách taktéţ příslušné předpisy o mezní hodnotě chloru podle zákona 

č. 293/2006 Sb., coţ je povolených 0,3 mg.l
-1

. Při dávce 8 a 9 ml do 500 ml vzorku vody 

z ÚV Podhradí koncentrace chloru překračují mezní hodnotu i po jednom dni.  

TwinOxid - úbytek chloru v nadávkované vodě
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Graf č. 6. TwinOxid – úbytek chloru v závislosti na čase 

 

Dávkování TwinOxide 7 dní po přípravě 

 TwinOxide byl nadávkován do vzorku vody 7 dnů po jeho přípravě. Jednotlivé 

dávky jsou popsány níţe. V následujících dnech byl sledován úbytek aktivního chloru.  

 

1. Dávka 7,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 

2. Dávka 8,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 

3. Dávka 9,0 ml TwinOxide do 500 ml vzorku vody 
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Tabulka č. 15. TwinOxide – naměřené koncentrace chloru ve vzorcích vody – reakční 

doba zásobního roztoku 7 dní od přípravy 

  1 2 3 

čas [dny] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] c(Cl2) [mg.l
-1

] 

0 0,45 0,50 0,54 

1 0,25 0,34 0,45 

7 0,18 0,22 0,24 

8 0,17 0,20 0,21 

9 0,12 0,17 0,20 

 

Úbytek chloru v závislosti na čase

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0 1 7 8 9

čas [dny]

c 
(C

l 2
) 

[m
g

.l-1
]

Dávka 7 ml TwinOxidu

Dávka 8 ml TwinOxidu

Dávka 9 ml TwinOxidu

 

Graf č. 7. Úbytek chloru ve vzorku vody v závislosti na čase 

 Jak je z tabulek a grafů zřejmé, při dávce 6 ml TwinOxide do 500 ml vzorku je 

zajištěna poţadovaná koncentrace volného aktivního chloru dle vyhlášky 

č. 252/2004 Sb, novelizované vyhláškou č. 187/2005 Sb. Podmínkou je dávkování 

zásobního roztoku TwinOxide 4 hodiny po přípravě. Je-li zásobní roztok dávkován 

okamţitě po jeho přípravě, poskytuje niţší koncentrace chloru při stejných dávkách. 



Vlasta Mrkvová: Srovnání postupů zdravotního zabezpečení vody pomocí chloru a jeho 

sloučenin 

 

2011  48 

7.5. Dezinfekční tuţka MIOX Purifier 

 Desinfekce vzorků vody byla prováděna dle návodu k obsluze přiloţeného 

k čistícímu zařízení MIOX značky MSR (příloha č. 10.). Zařízení MIOX vytváří 

chemické sloučeniny chloru a kyslíku, které vznikají elektrolyticky z roztoku chloridu 

sodného.  

 Princip metody je zaloţen na rozkladu chloridu sodného účinkem elektrického 

proudu vloţených elektrod. Takto lze chlorid sodný rozkládat na chlor a ten vyuţít 

pro zabezpečení vody. 

 NaCl + NaClO + H2O   Cl2 + 2 NaOH  (16) 

2 NaOH + Cl2  NaClO + NaCl + H2O 

 

Postup 

1. Zásobní lahve byly naplněny vzorkem vody určeným k úpravě. 

2. Bylo přípraveno čistícího zařízení 

 vsunutí baterií 

 naplnění solné komory kamennou (granulovanou, krystalickou) solí 

 navlhčení kamenné soli několika kapkami vody 

3. Oddíl čistícího zařizení byl naplněn vzorkem vody (cca 1 ml). Solná komora byla 

po zavření protřepána (15 – 30 krát). 

4. Aktivace solného roztoku 

 zařízení bylo udrţováno ve svislé poloze 

 byla odstaněna solná komora 

 počet stisknutí tlačítka má odpovídat počtu litrů úpravované vody dle návodu: 

1 stisknutí = 0,5 litrů 

2 stisknutí = 1 litr 

3 stisknutí = 2 litry 

4 stisknutí = 4 litry 

5. Po proběhnutí reakce je MIOX dávkován do vzorku vody určené k úpravě. Vzorky 

v zásobních lahvích jsou promíchány. 

6. Vyčkání stanovené doby úpravy (Obr. 8.) 
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Obr. 5. Znázornění čekací doby 

 

7.5.1. Hygienické zabezpečení elektrolýzou směsnými oxidanty – MIOX 

prováděno v modelové vodě  

 Veškeré pokusy hygienického zabezpečení přístrojem MIOX byly prováděny  pouze 

s jedním stisknutím tlačítka na dezinfekční tuţce. Získaný dezinfekční roztok byl 

odpipetován z oddílu čistícího zařízení v následujících dávkách, viz. níţe. Činidlo bylo 

dávkováno do 500 ml vzorku modelové vody. V nadávkovaných vzorcích byla 

sledována koncentrace aktivního chloru v závislosti na čase, viz. Tabulka č. 16. 

Naměřené koncentrace aktivního chloru v modelové vodě. 

 

1.  Dávka 0,3 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

2.  Dávka 0,5 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

3.  Dávka 0,8 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

4.  Dávka 1,0 ml MIOX do 500 ml modelové vody 

5.  Dávka 1,0 ml MIOX do 1000 ml modelové vody 
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Tabulka č. 16. Naměřené koncentrace aktivního chloru ve vzorku modelové vody 

 

 1 2 3 4 5 

čas c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] 

1/4 hod 0,40 1,10 1,50 4,20 1,60 

3/4 hod 0,40 1,00 1,40 3,90 1,40 

1 den 0,30 0,82 0,90 3,20 1,10 

2 den 0,24 0,66 0,57 2,90 0,78 

3 den 0,19 0,35 0,37 2,79 0,40 

5 den 0,09 0,07 0,08 2,42 0,18 

7 den 0,08 0,06 0,07 2,06 0,09 

11 den 0,07 0,05 0,05 1,60 0,07 

13 den 0,02 0,04 0,06 1,30 0,04 

 

 Do vzorků  modelové vody byly pipetovány dávky 0,3; 0,5; a 0,8 ml roztoku MIOX 

poté, co koncentrace aktivního chloru při výrobcem doporučené dávce 1 ml MIOX 

do 500 ml modelové vody, i po 13 dnech vykazovala velmi vysoký obsah aktivního 

chloru v pitné vodě. Hodnota aktivního chloru 1,3 mg.l
-1

 více neţ čtyřikrát překračuje 

hodnotu volného aktivního chloru, která je stanovena vyhláškou. Výsledné koncentrace 

byly zpracovány graficky, viz graf č. 8. 

MIOX - úbytek chloru z vody v závislosti na dávce
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Graf č. 8. MIOX - Koncentrace chloru v modelové vodě v závislosti na čase 
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 Jak jiţ bylo uvedeno v návodu výše, jedno stisknutí na dezinfekční tuţce MIOX je 

dávkou odpovídající pro 500 ml pitné vody. Vzhledem k vysokým hodnotám 

koncentrací při dodrţení pokynů v návodu bylo testováno, jakou koncentraci chloru 

poskytne jedno stisknutí tlačítka na dezinfekční tuţce MIOX nadávkuje-li se do 1000 ml 

vzorku vody. Jak je moţné vidět v grafu, dávka 1 ml MIOX do 1000 ml modelové vody 

odpovídá přibliţně dávce 0,5 ml MIOX do 500 ml modelové vody. 

7.5.2.  Hygienické zabezpečení elektrolýzou směsnými oxidanty – MIOX    

ve vzorku vody z ÚV Podhradí 

 Po provedení zkušebního experimentu s modelovou vodou byly vybrány následující 

dávky, viz. níţe, které byly dávkovány do 500 ml a 1000 ml vzorku vody 

z ÚV Podhradí. 

 

1. Dávka 0,5 ml MIOX do 500 ml vzorku vody 

2. Dávka 1,0 ml MIOX do 500 ml vzorku vody 

3. Dávka 1,0 ml MIOX do 1000 ml vzorku vody 

 

Tabulka č.17. MIOX – naměřené koncentrace chloru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Při dodrţení doporučeného dávkování (sloupec 2) je koncentrace aktivního chloru 

i po 5 dnech velmi vysoká (0,76 mg.l
-1

). Výrobce doporučuje konzumaci dezinfikované 

vody po 4 hodinách, kdy se koncentrace aktivního chloru pohybuje kolem 2,4 mg.l
-1

. 

 1 2 3 

čas  c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] c (Cl2) [mg.l
-1

] 

¼ hod 1,05 3,60 1,93 

½ hod 1,00 3,10 1,70 

1 hod 0,80 2,80 1,40 

2 hod 0,60 2,60 1,20 

3 hod 0,50 2,40 1,10 

1 den 0,30 1,60 0,50 

4 den 0,08 0,90 0,12 

5 den 0,07 0,76 0,11 
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Je -li dávkován objem 0,5 ml do 500 ml vzorku vody (sloupec 1) je koncentrace 

aktivního chloru ve vzorku jeden den po nadávkování 0,3 mg.l
-1

, coţ splňuje poţadavek 

podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 187/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Výsledky jsou viditelné v grafu č. 9. 

 

MIOX - úbytek chloru v nadávkované vodě
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Graf č. 9. MIOX - Koncentrace chloru ve vzorku vody z ÚV Podhradí v závislosti na 

čase 
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8. ZÁVĚR 

 K hygienickému zabezpečení vody byly pouţity dva postupy zdravotního 

zabezpečení vody pomocí dezinfekčních činidel chloru. První postup desinfekce byl 

prováděn pomocí desinfekční technologie TwinOxide, s dávkováním 0,3 %-ního 

roztoku. Při pouţití TwinOxide jako dezinfekčního činidla, uvádí výrobce v pokynech 

pro pouţití, krátký kontaktní čas pro ustálení zásobního roztoku.  

 Pro upřesnění poţadované doby kontaktu byly provedeny pokusy se vzorkem 

 modelové vody, kdy byl zásobní roztok TwinOxide dávkován v různých časových 

intervalech od jeho přípravy. V průběhu dávkování zásobního roztoku po prvních třech 

hodinách od přípravy docházelo stále ke kolísání koncentrací chloru. Z výsledků lze 

konstatovat, ţe k ustálení došlo po čtyřech hodinách od přípravy. Další experimenty 

byly tedy prováděny aţ po 4 hodinách od přípravy, kdy byl zásobní roztok TwinOxide 

dávkován do vzorků vody odebraných z ÚV Podhradí. Při dávkování 6 ml zásobního 

roztoku po 4 hodinách a po 1 dnu od jeho přípravy se koncentrace aktivního chloru 

pohybovaly v rozmezí čtyř dnů mezi 0,22 - 0,06 mg.l
-1

. 

 V pitných vodách není poţadován minimální obsah aktivního chloru u spotřebitele. 

Avšak dle zákona 293/2006 Sb. je stanovena mezní hodnota volného aktivního chloru 

0,3 mg.l
-1

. Při zmíněné dávce 6 ml zásobního roztoku TwinOxide je tento poţadavek 

splněn.  Při vyšších dávkách (7, 8 a 9 ml) zásobního roztoku se koncentrace chloru 

pohybovaly nad stanovenou mezní hodnotou ještě den po jeho nadávkování. I po sedmi 

dnech od přípravy zásobního roztoku se hodnoty koncentrací chloru v nadávkované 

vodě pohybovaly ve stejných hodnotách.  

 Jako druhý dezinfekční prostředek byla pouţita dezinfekční tuţka MIOX Purifier, 

která pracuje na principu elektrolýzy směsnými oxidanty. Dezinfekční schopnost tuţky 

MIOX Purifier byla nejprve testována ve vzorku modelové vody, do které byl dávkován 

roztok směsných oxidantů v různých objemových mnoţstvích. Bylo provedeno 

nadávkování podle pokynů výrobce, který uvádí, ţe jedno stisknutí tlačítka na tuţce 

MIOX je postačující pro dezinfekci 500 ml vody. Při tomto dávkování byly vykazovány 

příliš vysoké koncentrace aktivního chloru i po 13 dnech od nadávkování a to            

1,30 mg.l
- 1

. Tyto koncentrace aţ  třikrát převyšovaly mezní hodnotu volného aktivního 

chloru stanovenou ve vyhlášce. Po tomto zjištění byla provedena dezinfekce opět 

s jedním stisknutím tlačítka na dezinfekční tuţce MIOX, ovšem vzniklý roztok 
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směsných oxidantů byl v tomto pokusu dávkován do 1000 ml vody. Došlo k poklesu 

koncentrace chloru, a po 5 dnech od nadávkování byla koncentrace 0,18 mg.l
-1

. 

Při pokusech se vzorky vody odebrané z ÚV Podhradí byly tyto výsledky potvrzeny.  

 Z laboratorních pokusů prováděných pomocí desinfekčního činidla Twinoxide, 

vyplývá, ţe činidlo je stálé i po 7 dnech od přípravy zásobního roztoku. Doporučuji však 

dodrţet reakční dobu od přípravy, a to 4 hodiny. Při pouţití dezinfekční tuţky MIOX 

Purifier, která pracuje na principu elektrolýzy směsnými oxidanty, bych doporučila niţší 

dávky, vzhledem ke zjištěným výsledkům v diplomové práci, neţ které uvádí výrobce. 

Tedy 1ml (jedno stisknutí) desinfekčního roztoku do 1000 ml vody, vzhledem 

k vysokým koncentracím chloru ve vzorku vody a stálosti desinfekčního činidla. 
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