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Anotace 

V předložené práci je rozpracováno řešení problému s kvalitou pitné vody ve 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, návrh a realizace desinfekce 

pitné vody ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov pomocí 

chlordioxidu, kontinuálním dávkování do pitné vody ve vodárně společnosti. 

Tato práce vytváří zpětnou vazbu zhodnocení, zda bylo vhodné či nevhodné 

použít ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov ke zvýšení kvality 

pitné vody chloraci pomoci chlordioxidu. Poukazuje na problematická místa, na která 

může firma následně zaměřit svoji pozornost. Může poukázat na nedostatky, na které může 

firma následně reagovat tak, aby se jim vyvarovala. 

 

Klíčová slova: voda, hygienické zabezpečení, farmacie, kvalita 

 

Summary 

In the present work is processed by a problem with the quality of drinking water 

in Teva Industries Czech Opava, design and implementation of drinking water disinfection 

in Teva Czech Industries using chlorine dioxide, continuous dosing in drinking water in the 

waterworks company. 

This work could be retro-reflective assessment of whether it was appropriate or 

inappropriate in Teva used to improve security at drinking water chlorination chlorine 

dioxide to help. It can point out the shortcomings that the company can then respond to 

them to refrain. 

Keywords: water, hygienic security, pharmacy, quality 
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Seznam použitých zkratek 
 
km  kilometr 

s.r.o.  společnost s ručením omezením 

a.s.  akciová společnost  

MZe  ministerstvo zemědělství 

MZČR  ministerstvo zdravotnictví České republiky 

ČSN  česká technická norma 

Sb.  sbírky 

m²  metr čtverečný 

m³  metr krychlový 

mm  milimetr 

nm  nanometry 

l.s-1  litr za sekundu 

l  litr 

m³.rok-1 metr krychlový za rok 

m³.den-1 metr krychlový za den 

m³.h-1  metr krychlový za hodinu 

mg.l-1  miligram za litr 

µg.l-1  mikrogram na litr 

mS.m-1  milisiemens na metr 

t.rok-1  průměrná teplota za rok 

Kč  koruna česká 

max.  maximum 

Ø  průměr 

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 

Tab.  Tabulka 

ČOV  čistírna odpadních vod 

cca  cirka (asi) 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku  

BSK5  biochemická spotřeba kyslíku za pět dní 

NL  nerozpuštěné látky 
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RAS  rozpuštěné anorganické sloučeniny 

Nanorg. dusíkaté anorganické látky 

°C  stupeň Celsia 

%  procenta 

MW  megawatt 

hod.  hodina 

např.  například 

pH  záporný dekadický logaritmus 

N-NH4  amoniakální dusík 

N-NH3  dusičnanový dusík  

N-NH2  dusitanový dusík  

Prům  průměr 

Min  minimum 

Q  průtok 

NH4
-  rozpuštěné amonné látky 

NO3
-  rozpuštěné dusičnany 

ASŘ  automatizovaný systém řízení 

MŽT   měkké želatinové tobolky 

KLF  kapalná léková forma 

NOSD  nový závod - výroba 

QC  kontrola kvality 

SGC  měkké želatinové tobolky 

SDI  kalový index  

CFU.ml-1 mikrobiologická jednotka množství bakterií 

g.mol-1  gram za jednotku molu 

UV  ultrafialové záření 

ClO2
-  chloristan 

ClO3
-  chlorečnan 

Cl-  chlorid 

ClO2  oxid chloričitý 

HClO2  chloritan sodný 

Ca(ClO)2 chloritan vápenatý 
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Ca(OH)2 hydroxid vápenatý  

NaCl  chlorid sodný 

O2  kysík 

O3  ozon 

THM  trihalogenmethany 

NH4
+  amoniak 

H +   kationt vodíku 

Cu2
+  kationt mědi 

Ag+  kationt stříbra 

AgCl  chlorid stříbrný 

DN 150 vodovodní potrubí o průměru 150 milimetrů 

E°  redukčně-oxidační potenciál 

FDA  společnost pro kvalitu léčiv a potravin 

USP  americký lékopis léčiv 

EP  evropský lékopis léčiv 

SÚKL  státní ústav pro kontrolu léčiv 
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1. Úvod 

Surová voda ať povrchová nebo z podzemního zdroje, která se používá k úpravě 

na vodu pitnou, obsahuje biologické znečištění. Existuje mnoho způsobu, jak pitnou vodu 

vyrobit a to zejména jak ji dezinfikovat. Volba a způsobu provádění dezinfekce závisí na 

místních požadavcích tak, aby byla zabezpečena nejvyšší možná mikrobiologická 

bezpečnost a nejnižší míra rizika vzniku nežádoucích vedlejších produktů dezinfekce. 

Použití oxidu chloričitého – chlordioxidu k hygienickému zabezpečení pitné vody 

se v české republice začalo objevovat v provozním měřítku až v průběhu 90. let minulého 

století. 

Chlordioxid je dezinfekční činidlo, které díky svým mnohačetným přednostem 

stále častěji nahrazuje jiné, méně stabilní dezinfekční činidla např. chlor, chlornan sodný, 

ale také UV lampy a ozon. Jeho dezinfekční účinek je větší a je nezávislý na hodnotách pH 

pitné vody. Díky jeho vlastnostem nevznikají vedlejší nežádoucí produkty, delší trvanlivost 

a větší stabilita přináší lepší dezinfekční účinek v upravované vodě. Chlordioxid je 

schopen likvidovat biofilm v potrubí a tím zabránit nárůstům bakterií (např. legionel) [7], 

[19]. 

Příprava vody pro potřeby farmaceutické firmy je jedním z nejdůležitějších 

 a nejvíce sledovaných procesů. Kvalita vody vždy musí odpovídat účelu, ke kterému se 

zde využívá. Podle toho se volí i způsob úpravy od jednoduchého čiření a filtrace 

 (voda pro chlazení) až po sled úpravy s reverzní osmózou (voda pro výrobu léků). 

Korporace Teva velmi podporuje projekty zaměřené na optimalizaci využití vody 

a na čištění odpadních vod. Tato skutečnost vyplývá z toho, že významné firmy korporace 

se nacházejí v oblastech, kde voda je přímo kritickým faktorem rozvoje (Izrael, Itálie). 

Ve farmaceutické společnosti, jako je Teva Czech Industries s.r.o., Opava 

Komárov, ale stejně tak ve všech jiných farmaceutických firmách je prioritou od prvního 

do posledního kroku výroby léčiv zajistit maximální hygienické zabezpečení a kvalitu, dle 

požadovaných celosvětových měřítek. Všechny operace, suroviny, zařízení apod. musí 

odpovídat jak evropským normám, tak normám americkým. Evropské normy se většinou 

řídí dle stanovených a platných zákonů, vyhlášek, směrnic a EP – evropského lékopisu, na 

který dohlíží SÚKL – státní ústav pro kontrolu léčiv určených pro český trh.  
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Pro americký trh je závazné mít celý výrobní proces validován a řízen podle USP 

– americký lékopis, na který dohlíží FDA, společnost pro kontrolu a kvalitu léčiv 

 a potravin určených pro americký trh. 

Je zřejmé, že kvalita a hygienické zabezpečení hraje především ve farmacii 

nejdůležitější roli. 

Je nutné zajistit a nadále udržet kvalitu pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov tak, aby nebyl narušen žádný článek výrobního 

 a technologického procesu. Mělo by být uděláno vše pro zjištění důvodů možných rizik 

 a zabezpečení dostatečné prevence. 

Cílem diplomové práce bylo rozpracování řešení problému s kvalitou pitné vody 

ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, pomocí kontinuálního 

dávkování chlordioxidu, do pitné vody ve vodárně společnosti.  
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Profil firmy 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, dříve známá jako 

Galena, je významným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií. Její sídlo se 

nachází na severovýchodě České republiky v Opavě - Komárově. Ve svém širokém 

portfoliu má generické léčivé přípravky – především antiastmatika, cytostatika, 

imunosupresiva, hypolipidemika, antihypertenziva aj. - v podobě tablet, tobolek 

a kapalných lékových forem, dále také volně prodejné léky (OTC), účinné farmaceutické 

látky (API) a rostlinné extrakty. Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou 

exportovány do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy.  V r. 2006 se 

společnost stala součástí nadnárodní skupiny Teva [2]. 

Historie firmy sahá až do r. 1883, kdy Gustav Hell, významný lékárník své doby 

založil společnost „Gustav Hell & Copany“. Tato skutečnost znamená, že firma Teva patří 

mezi jednu z nejstarších farmaceutických firem ve střední Evropě s více než 120-ti letou 

tradicí výroby léčiv [2]. 

 r. 1883 – Gustav Hell zakládá společnost Gustav Hell & Copany 

 r. 1939 – nové obchodní jméno – HELLCO 

 r. 1952 – nové obchodní jméno – GALENA 

 r. 1975 – počátek experimentů se žitem uměle infikovaným námelem 

 r. 1994 – IVAX Corporation se stává majoritním akcionářem společnosti 

 r. 2001 – nové obchodní jméno – IVAX-CR 

 r. 2002 – IVAX Corporation získává 100% podíl ve společnosti 

 r. 2003 – nové obchodní jméno a právní forma IVAX Pharnaceuticals s.r.o. 

 r. 2006 – integrace IVAX corporation – TEVA 

 r. 2009 – nové obchodní jméno TEVA Czech Industries s.r.o. 

Společnost je rozdělena na divizi vyrábějící léčivé přípravky (Pharma Galena) 

 a divizi pro výrobu účinných substancí (TAPI Galena) [2]. 
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1.1. Divize Pharma Galena  

Divize Pharma Galena vyrábí, balí a prodává generické léčivé přípravky. 

Z celkového objemu produkce společnosti za kalendářní rok dosahuje podíl 

výroby léčivých přípravků 60 - 65%. Útvar farmaceutické výroby se specializuje na 

výrobu a balení léčiv v kapalných a pevných lékových formách [1], [2]. 

Do jeho portfolia patří: sterilní roztoky (oční kapky a oční voda), nesterilní 

roztoky, suspenze a emulze (ústní, nosní a ušní kapky, ústní roztoky, nosní a ústní spreje, 

sirupy, roztoky a spreje pro kožní aplikaci, sáčky), tablety, měkké želatinové tobolky. 

V kapalných lékových formách dosahuje celková výrobní kapacita 4 - 4,5 milionů 

litrů ročně, v současné době se produkce pohybuje kolem 2,5 milionů litrů přípravků 

plněných do více než 65 milionů balení (velikost balení je v rozsahu od 10 ml do 500 ml). 

Kapacita výroby tablet je omezena na 500 - 600 milionů tablet ročně, což je dáno tím, že 

stávající zařízení byla vybudována v 90. letech minulého století k poloprovozním účelům. 

Dnešní produkce dosahuje přibližně 400 milionů tablet ročně ve více než 15 milionech 

balení. Převládající formou tablet jsou potahované tablety zhotovované zejména 

technologií tzv. „přímé komprese“. Výroba je zcela zaměřena na přípravky 

s cyklosporinem. Léky s touto látkou ovlivňují autoimunitní reakce organismu a jsou 

nezbytné pro pacienty po náročných transplantačních zákrocích [1], [2]. 

V roce 2009 byla postavena v rámci podniku Teva Opava nová budova na výrobu 

pevných lékových forem. Vzhledem k navýšení výroby lze očekávat navýšení odběru 

 a zpracování pitné vody.V roce 2006 se útvar farmaceutické výroby stal v rámci Tevy 

celosvětovým centrem výroby nosních sprejů (s roční kapacitou přes 30 milionů kusů 

těchto léčiv) [1], [2]. 

1.2. Divize TAPI Galena 

Divize TAPI Galena vyvíjí, vyrábí a prodává účinné farmaceutické látky (API)  

a rostlinné extrakty. Je výjimečná tím, že ve svém výrobním portfoliu má zastoupeny 

všechny komerčně využívané námelové alkaloidy. K nejvýznamnějším produktům patří 

nicergolin, kabergolin, lisurid (námelové alkaloidy), butorfanol, buprenorfin (morfinanové 
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alkaloidy), cyklosporin, mykofenolát mofetil, takrolimus (imunosupresiva) a paklitaxel 

(cytostatika). Jako základní suroviny slouží převážně přírodní materiály, přičemž v rámci 

divize je v mnoha případech zajišťována jak jejich polní produkce, tak šlechtění. Finální 

produkty jsou získávány izolací a následným čištěním, stále větší část produktů je 

připravována také prostřednictvím chemické modifikace a syntézy [2]. 

Činnosti útvaru probíhají v souladu se správnou výrobní praxí a jsou předmětem 

pravidelných auditů. Jednotlivé výkonné týmy tvoří špičkoví odborníci, kteří trvale inovují 

a optimalizují všechny výrobní postupy. V moderně vybavených laboratořích je přísně 

střežena kvalita produktů, což dokládají mezinárodně platné certifikáty.  

V neposlední řadě útvar věnuje velkou pozornost minimalizaci dopadů výroby 

 na životní prostředí a zcela programově chrání zdraví zaměstnanců [2]. 

1.3. Prodej a marketing 

Útvar se zabývá nejen prodejem účinných farmaceutických látek a rostlinných 

extraktů, ale také prodejem práv na finální lékové formy vyvinuté na základě substancí 

divize TAPI Galena (tzv. Out-Licensing).  

Obchodní kontakty jsou rozvíjeny po celém světě, přičemž ve spolupráci 

s ostatními útvary je neustálé zlepšována úroveň služeb zákazníkům. 

Prodej a marketing se rovněž podílí na rozšiřování a doplňování portfolia firmy 

 a na plánovité zvyšování kvality a konkurenceschopnosti stávajících produktů [2]. 

1.4. Životní prostředí 

Ochranu životního prostředí společnost TEVA považuje za nedílnou součást 

každodenní činnosti. Vytváří trvale udržitelný výrobní systém, který šetrně využívá 

přírodní zdroje a nezatěžuje okolí. Základní principy a směřování společnosti v ochraně 

životního prostředí jsou vyjádřeny ve Firemních zásadách v oblasti bezpečnosti, ochrany 

zdraví a životního prostředí [2]. 
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1.5. Ochrana ovzduší 

Zlepšováním technologických procesů a používáním zařízení pro zachycování 

emisí společnost omezuje množství látek vypouštěných do ovzduší. Provozuje vysoce 

efektivní parní kotle, které garantují dodržování předepsaných emisních limitů. 

Energetické potřeby pokrývá firma z 90-ti % spalováním zemního plynu. Plní povinnosti 

vyplývající ze zákona o omezování produkce skleníkových plynů [2]. 

1.6. Ochrana vod 

Firma využívá vlastní moderní čistírnu odpadních vod, která standardně dosahuje 

dobrých výstupních parametrů. Je to mechanicko-biologická čistírna, kde biologické 

čištění je zajišťováno technologií oddělené regenerace oživeného kalu v samostatných 

regeneračních nádržích, které činní cca 50% celkového obsahu aktivačních nádrží s cílem 

chránit větší část aktivovaného kalu před náhodnými toxickými nárazy ke zvýšení stability 

a spolehlivosti provozu ČOV [4]. 

Čistící proces je řízen automaticky regulací množství přiváděného vzduchu do 

aktivace. Přebytečný kal je zahušťován na odstředivkách a po smíchání s vyextrahovanými 

rostlinnými zbytky odvážen do kompostáren v Opavě [4]. 

ČOV ve společnosti čistí rovněž odpadní vody sousedních firem AkzoNobel 

Coatings a.s. největším světovým výrobcem barev a nátěrových hmot a rovněž 

významným výrobcem speciálních chemikálií [5] a firmy Komas s.r.o.. Firma Komas 

s.r.o., Opava je strojírenská firma vyrábějící lisované díly pro elektroprůmysl z nerezového 

materiálu a beryliové mědi na postupových nástrojích v šířkách do 150 mm [6]. 

1.7. Odpadové a obalové hospodářství 

Ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov jsou používány 

výrobní postupy, které významně snižují produkci odpadů. Vzniklé odpady se důsledně 

třídí a většina z nich se vrací zpět k opětovnému využití. Odpadní přírodní produkty jsou 

poskytovány k výrobě kompostu. Firma je zapojena do systému sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů zajišťovaného autorizovanou 

obalovou společností EKOKOM, a.s. [2]. 
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1.8. Prevence závažných havárií 

Společnost má zaveden systém prevence závažných havárií (PZH), v jehož rámci 

vyhodnocuje rizika vzniku havárií ve svých vlastních provozech a přijímá opatření ke 

snižování takovýchto rizik [2]. 

Společnost provozuje zařízení spadající do režimu zákona o integrované prevenci 

a omezování znečištění. Na výrobní procesy a související činnosti jsou tak kladeny vyšší 

nároky z hlediska zabezpečení ochrany životního prostředí. Integrované povolení firma 

získala v roce 2006 [2]. 

1.9. Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí 

Bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí považuje společnost za 

prioritní a nedílnou součást své výrobní činnosti. Cílem společnosti je neustálé zlepšování 

řízení a výkonnosti firmy v oblasti BOZP a životního prostředí prostřednictvím uplatnění 

systémů řízení podle ČSN OHSAS 18001 a ČSN EN ISO 14001 [2]. 
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2. Hygienické zabezpečení pitné vody 

Dezinfekce je ničení vegetativních a i dormantních mikroorganismů pomocí 

chemických a fyzikálních metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu 

z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin 

 a léčiv). Dezinfekce znamená čištění předmětů od některých nebo všech patogenních 

organismů, které mohou způsobit infekci [7]. 

Dezinfekční látka je mikrobiální činidlo, které se aplikuje na neživé předměty za 

účelem zničení mikroorganismů. 

Dezinfekční látky je potřeba odlišovat od antibiotik, která ničí mikroorganismy 

uvnitř těla, a od antiseptik, ničících mikroorganismy na neživých tkáních. Sanitizéry jsou 

látky, které snižují počet mikroorganismů na bezpečnou úroveň. Hlavní rozdíl mezi 

sanitizérem a dezinfekční látkou je v ředění, dezinfekční látka musí mít větší schopnost 

zabíjet patogenní bakterie v porovnání se sanitizérem [7]. 

Při výrobě pitné vody a zejména při jejím hygienickém zabezpečení neexistuje 

ideální způsob desinfekce, který by beze zbytku vyhovoval všem technologickým, 

zdravotním a provozním podmínkám. Při výběru metody hygienického zabezpečení vody 

je třeba posuzovat hlavně: [25] 

1. kvalitu vody před hygienickým zabezpečením 

2. charakter distribuční sítě 

3. tvorbu vedlejších produktů hygienického zabezpečení 

4. investiční a provozní náklady 

5. bezpečnost a spolehlivost provozu 

Hygienické zabezpečení vody (desinfekce) lze rozdělit na působení: 

1. látek silně oxidačních a současně baktericidních 

2. látek s oligodynamickým účinkem 

3. fyzikálního účinku 
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2.1. Desinfekce chlorem a jeho sloučeninami 

2.1.1. Chlor (Cl2) 

Chlor je za normálních podmínek žlutozelený, dusivý plyn silně porušující sliznici 

dýchacích orgánů. Jeho hustota je 2,5x větší než hustota vzduchu. Ve vodě je chlor 

poměrně dobře rozpustný, a to v závislosti na teplotě. Ve vodě chlor hydrolyzuje podle 

rovnice: [7],[21]. 

Cl2+ H2O = HCl + HClO 

Rozpouštěním chloru ve vodě vzniká vedle kyseliny chlorné i kyselina 

chlorovodíková. 

Účinky chloru lze rozdělit na: 

1. Oxidační účinek – chlor oxiduje anorganické i organické sloučeniny. 

Reakce s anorganickými látkami (Fe2+, NO2
-) je zpravidla rychlá, reakce s organickými 

látkami probíhá obvykle pomaleji. 

Oxidační účinek jednotlivých forem chloru lze vyjádřit rovnicemi: 

Cl2 + 2e- = 2Cl-     Eo = 1,36 V 

HClO + H+ + 2e- = Cl- + H2O   Eo = 1,49 V 

ClO- + H2O + 2e- = Cl- + 2OH-   Eo = 0,94 V 

Oxidační účinek chloru a jeho sloučenin se hodnotí také podle působení těchto 

látek na o-tolidin, který je jimi oxidován na žlutě zbarvenou sloučeninu, čehož lze využít 

 i pro kvantitativní fotometrické stanovení chloru [7], [8]. 

2. Chlorační účinek – chlor se váže v molekule, zpravidla organické 

sloučeniny, aniž ji rozloží.  

3. Oxidačně-chlorační účinek – při této reakci se uplatňují oba výše uvedené 

děje, tj. oxidace i chlorace. 

4. Dezinfekční účinek – usmrcení choroboplodných zárodků, zejména 

bakterií a virů je prioritním záměrem při použití chloru jako dezinfekční látky [7], [21]. 
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Chlorování vody 

Při dezinfekci vody chlorem je významnou veličinou spotřeba chloru. Účinnost 

dezinfekce chlorováním závisí v prvé řadě na koncentraci chloru a době jeho působení, 

dále na pH, teplotě a chemickém složení vody. Vliv pH vyplývá z toho, že při jeho 

snižování se zvyšují podíly účinnější formy (HClO) oproti formě méně účinné (ClO-).  

Se zvýšením teploty roste i účinnost chlorace, ale naopak se snižuje stálost chloru, a proto 

výsledný vliv teploty není jednoznačný. Požadovaná doba působení chloru je min. 10 až 15 

minut, v praxi 1 až 2 hodiny [21]. 

2.1.2. Chlornan sodný (NaClO) 

U menších zdrojů se používá s výhodou místo plynného chloru roztok chlornanu 

sodného NaClO. Dodává se jako padesátiprocentní vodný roztok ve skleněných galonech. 

Reaguje silně alkalicky. Protože reakce vody po rozpuštění NaClO je alkalická, je chlor 

přítomen jako ClO-, a proto je potřebná delší doba kontaktu než při dezinfekci plynný 

chlorem. Zásaditý roztok (pH 11) chlornanu sodného se používá k úpravě zředěných 

 (<1 g na litr) kyanidových odpadních vod, například oplachových vod z galvanického 

pokovování. Dávkovým způsobem se ošetřují koncentrovanější kyanidové odpady, např. 

roztoky pro postříbřování. Dobře promísený roztok je plně ošetřen, pokud lze detekovat 

přebytek chloru [23]. Podobné účinky má roztok chlornanu vápenatého Ca(ClO)2. 

Dříve se používalo k dezinfekci i chlorové vápno, což je reakční produkt chloru s Ca(OH)2. 

Ředěním se však stálost chlornanu snižuje [21]. 

2.1.3. Oxid chloričitý ClO2 (chlordioxid) 

Chlordioxid je páchnoucí plyn, leptající sliznici, cca stejné hustoty jako chlor. Ve 

vodě se rozpouští lépe než ozon, ale podstatně hůře než chlor. Vyrábí se v místě spotřeby. 

Je několikanásobně silnějším oxidačním činidlem než chlor. Jeho účinek není tak závislý 

na pH jako účinek chloru. Roztoky ClO2 jsou však značně nestálé, a to i ve tmě, a proto 

musí být neprodleně aplikován. Dávky při dezinfekci pitné vody bývají do 1 mg.l-1 [19], 

[28]. 
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2.1.4. Chloramin T (N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl) 

Bílý prášek tvořící s vodou nestabilní roztoky. Chloramin T tvoří ve vodě mírně 

zásadité roztoky (pH 8,5). Ve vodě se rozpadá na dezinfikující chlornan [24]. 

Chloramin T lze používat k dezinfekci a jako algicid nebo baktericid, k hubení 

parazitů a k dezinfekci pitné vody. Molekulární struktura toluensulfonamidu je podobná 

jako u kyseliny paraaminobenzoové, mezičlánku v metabolismu bakterií, který je tímto 

sulfonamidem narušen (stejný způsob jako u léčebných sulfonamidů). Proto je chloramin T 

schopen inhibovat růst bakterií dvěma mechanismy, fenylsulfonamidovou částí molekuly 

 a elektrofilním [24]. 

2.2. Desinfekce ozonem 

Ozon je alotropickou modifikací kyslíku s tříatomovými molekulami.  

Vzniká z kyslíku podle rovnice:  3O2 = 2O3 

Tato přeměna vyžaduje značné množství energie. V atmosféře země vzniká ozon 

z kyslíku vlivem ultrafialového záření nebo elektrickými výboji. Pro technické potřeby se 

ozon vyrábí v ozonizátorech ze vzduchu zbaveného vlhkosti., vedeného do prostoru, 

v němž vzniká při napětí 8000 až 15000 V tichý výboj, při kterém dochází k přeměně 

kyslíku na ozon [21], [22], [25]. 

Ozon je za normálních podmínek plyn, nestálý, zapáchající, mírně namodralé 

barvy. Má silné oxidační účinky. Oxidace ozonem probíhá podle rovnice: 

 O3 + 2H+ + 2e- = O2 + H2O   Eo = 1,65 V 

Ozon je pro lidský organismus škodlivý. Jeho přípustná koncentrace v ovzduší je 

0,1 ppm. Koncentrace 0,5 ppm způsobuje podráždění očí a dýchacích orgánů. Ozon je 

považován za nejsilnější dezinfekční a oxidační prostředek. Jeho hlavní předností je, že 

jeho působením nevznikají žádné vedlejší nežádoucí produkty a ozon sám se rozkládá na 

pouhý kyslík. Jeho nevýhodou je nízká trvanlivost (krátký poločas rozkladu) a poměrně 

stála rozpustnost ve vodě. Při úpravě pitné vody se ozon používá jako dezinfekční činidlo 

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

odbourání železa, manganu nebo likvidace organických látek jako např. huminových 

kyselin.  Jeho dezinfekční účinek je větší než u chloru. Ozon ničí i viry [25]. 
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2.3.  Oligodynamické metody dezinfekce pitné vody 

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

koncentracích ničit mikroorganizmy. Tento účinek zvaný oligodynamický, spočívá 

v blokování enzymů vlivem iontů Ag+, případně Cu2
+. Pro dosažení požadovaného účinku 

musí být doba kontaktu s vodou poměrně dlouhá, obvykle 3 až 6 hodin [7], [21]. 

Podle způsobu aplikace působení rozlišujeme: 

1. Kontaktní katadynace – upravovaná voda se dostává do styku s elementárním 

stříbrem, jemně rozptýleným na velkém povrchu různých materiálů. 

2. Elektrokatadynace – ionty Ag+ jsou uvolňovány do vody ze stříbrné anody 

elektrolytickým procesem. 

3. Oligodynamické přípravky – sloučeniny stříbra, ve vodě málo rozpustné, jako je 

AgCl. Vhodné k nárazové dezinfekci [8], [21]. 

 

2.4.  Fyzikální metody dezinfekce 

Z fyzikálních metod dezinfekce vody je nejdůležitější ultrafialové záření UV 

(vlnová délka < 350 nm). Účinek tohoto záření spočívá v působení na disperzní systém 

protoplazmy mikroorganizmů, v němž vyvolává změnu struktury, a to vede k jejich 

usmrcení. Zdrojem UV bývají rtuťové křemenné lampy, kolem nichž v tenké vrstvě proudí 

voda, která musí být průzračná, neboť zákal snižuje propustnost světla a tím i jeho 

účinnost. Nejúčinnější je krátkovlnné záření o vlnové délce 260 nm. Doba ozařování bývá 

poměrně krátká, řádově několik minut. UV záření nemá dlouhodobější účinek v potrubních 

rozvodech, je však nesrovnatelně účinnější než jsou chemické dezinfekční činidla při 

likvidaci parazitů, jakými jsou např. Cryptosporidium nebo Gardia [22], [21], [25]. 
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3. Pitná voda ve farmaceutickém podniku Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 
 

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

onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 

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

jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu používání pro hygienické 

potřeby fyzických osob [9], [27]. 

Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity 

mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. 

Požadavky na jakost vody dodávané veřejnými vodovody jsou dále stanoveny 

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

novelizována vyhláškou č.187/2005 Sb. [10] a vyhláškou č.293/2006 Sb. [11], stanovující 

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

na jakost zdroje, výrobu a distribuci pitné vody jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 Sb. 

[12] „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů“,  

ve znění zákona č. 320/2002 Sb. [13], především vyhláška Ministerstva zemědělství 

č,428/2001 Sb. [14], kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. [27]. 

4.1 Kvalita a monitoring pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 

3.1.1. Dodávaná pitná voda do společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

Opava Komárov 

Dodávaná pitná voda ze společnosti SmVaK Ostrava přichází do společnosti ze 

dvou  potrubních tras z  Komárova a z Velkých Hoštic. Současně vstupují do vodárny 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, kde se přiváděná voda následně 

mísí a dále používá jako pitná voda [1], [15]. 
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Severomoravské vodovody a kanalizace SmVaK - společnost zásobuje pitnou 

vodou z veřejných vodovodů odběratele v městech a obcích bývalých okresů Frýdek-

Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvního vztahu dodává pitnou vodu 

 i do veřejné vodovodní sítě města Ostravy, Studénky, Hlučína a několika dalších obcí 

[15]. 

Jako hlavní velkokapacitní zdroj povrchové vody slouží tomuto systému údolní 

nádrž Kružberk v Jeseníkách a dále nádrže Šance a Morávka v Beskydech. Největšími 

úpravnami vody jsou Podhradí (maximální kapacita 2200 l.s-1, Nová Ves u Frýdlantu n. O. 

(2200 l.s-1) a Vyšní Lhoty (450 l.s-1) [3]. 

Při úpravě se uplatňuje jednostupňová technologie na principu koagulační filtrace s 

dávkování síranu hlinitého. Zdravotní zabezpečení je prováděno chlorem  

a chlordioxidem, který má lepší oxidační vlastnosti než chlor, nereaguje s dusíkatými 

látkami a netvoří trihalometany, vyznačuje se antivirovými a antibakteriálními účinky [15]. 

3.1.2. Voda ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov  

Ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov je pohlíženo  

na vodu ze dvou pohledů: 

• jako na vodu pro farmaceutickou výrobu – tzn., že mikrobiologická laboratoř 

hodnotí parametry vody nejen podle platné vyhlášky č. 252/2004 Sb., ale ještě svou 

citlivější firemní metodou, kde se stanoví celkové množství CFU.ml-1. Obsah 

Pseudomonas Aeruginosa a koliformních bakterií. 

• jako na vodu pro běžnou potřebu člověka – určena k hygieně, k pití  

apod. – stanoví se parametry dle dané vyhlášky č.252/2004 Sb. 

3.1.3. Hygienické zabezpečení a kontrola vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 

Pitná voda je pravidelně 1x za dva měsíce odebírána a analyzována 

v akreditované Laboratoři MORAVA s.r.o., Studénka a jsou sledovány ukazatele dle 

přílohy č. 3 vyhlášce č. 252/2004 Sb. (tzv. krácený rozbor) [16]. 
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2x ročně je proveden kompletní rozbor pitné vody z obou přívodních řádu  (Komárov, 

Velké Hoštice) podle vyhlášky č. 254/2004 Sb.. 

1x za týden odběr vorků ze čtyř odběrných sledovaných míst – MŽT, KLF,NOSD 

a QC a provedena analýza v mikrobiologické laboratoři ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov. 

 

Tab. 1 Množství odebrané pitné vody z vodovodních řádů Opava Komárov a Velké Hoštice v roce 

2009, 2010, 2011 

 

Před vstupem pitné vody do výrobních farmaceutických prostor, je nezbytné 

zajistit požadovanou fyzikální, chemickou a mikrobiologickou kvalitu pitné vody. 

Jako poslední článek hygienického zabezpečení pitné vody před vstupem do 

výrobních prostor prochází čištěná pitná voda přes reverzní osmózu. 

Pro vstup čištěné vody do stanice reverzní osmózy je nutno zajistit přívod pitné 

vody o definované a kontrolované kvalitě. Tato voda musí vyhovovat daným parametrům 

dle vyhlášky č.252/2004 Sb., dále musí být nechlorovaná a neměla by mít zákal větší než 3 

(kalový index SDI > 3). 

3.1.4. Monitoring kvality vody ve společnosti 

Ve společnosti TEVA Czech Industries s.r.o., Opava Komárov se provádí 

monitoring vodního systému – monitoring stavu vody v okruhu bez vlivu odběrových míst 

a zacházení s nimi. Tento monitoring se provádí na kritických místech systému, na nichž 

jsou umístěny ventily.  

Pitná voda 

za rok Ø za rok max. za den m³.rok-1 

 l.s-1 m³.den-1 l.s-1 m³.den-1  

2009 4,45 385 9,21 796 140 360 

2010 5,28 456 10,25 886 166 521 

2011 6,34 548 9,92 837 200 069 
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Výstupem z tohoto monitoringu je informace o stavu vyráběné vody, vyhodnocení 

výsledků a trendů. Monitoring provádí a sleduje oddělení mikrobiologické kontroly na 

útvaru kontroly jakosti. 

Monitoringem odběrových míst se rozumí monitoring stavu vody, která přímo 

vstupuje do výroby. Vzorky se odebírají z odběrových míst pro výrobu a v tom stavu 

v jakém jsou (hadice, přípojky, koncovky atd.). Výstupem monitoringu je informace 

o stavu odběrového místa, o chování pracovníků výroby k odběrovým místům 

a odběrovým pomůckám. Veškerý monitoring provádí a sleduje oddělení mikrobiologické 

kontroly na útvaru kontroly jakosti ve společnosti TEVA Czech Industries s.r.o., Opava 

Komárov.  

Oddělením mikrobiologické kontroly ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

Opava Komárov byly sledovaly a zaznamenávány hodnoty celkového počtu (CFU.ml-1) 

znečištění na jednotlivých potrubních trasách, které zásobovaly výrobní farmaceutické 

procesy viz Příloha č. 4. 

V uvedených grafech jsou uvedeny hodnoty pitné vody ve společnosti Teva 

Czech Industries s.r.o., Opava Komárov v časovém intervalu od 1.1.2011 do 30.3.2011. 

Tab. 2 Mikrobiologický monitoring pitné vody NOSD – vstup do zdroje, před chlorací ClO2 

  MB monitoringu NOSD-Pitná voda 1.1.2011 - 30.3.2011   

Den 7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 4.3. 11.3. 18.3. 25.3. 

Počet bakterií 
CFU/ml -vstup do 

zdroje 49 45 78 36 51 84 57 61 85 184 

Počet bakterií 
CFU/ml - vstup do 
pískového filtru 42 33 45 36 47 53 16 28 29 37 

 

 

Tab. 3 Mikrobiologický monitoring pitné vody SGC – vstup, výstup z UV lampy před chlorací ClO2 

  MB monitoringu SGC- Pitná voda 1.1.2011 - 30.3.2011     
Den 6.1. 13.1. 27.1. 3.2. 10.2 17.2, 24.2. 3.3. 10.3 17.3. 24.3. 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - vstup 
do1. UV lampy 128 79 46 43 65 136 10 20 15 120 67 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - výstup 

z UV lampy 1 56 92 53 92 186 50 6 30 85 20 
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Tab. 4 Mikrobiologický monitoring pitné vody KLF – za filtrem před chlorací ClO2 

  MB monitoringu KLF-Pitná voda 1.1.2011 - 30.3.2011     
Den 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 17.2. 24.2. 3.3. 10.3 11.3 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - za 
JURA filtrem 131 72 62 120 196 58 173 183 391 122 101 

 

 

Tab. 5 Monitoring pitné vody TAPI – vstup před chlorací ClO2 

 

 

 

 

 

V uvedených tabulkách, jsou zaznamenány výsledky monitoringu pitné vody ve 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov v období od 1.1.2011 do 

30.3.2011. V uvedených grafech jsou vyneseny hodnoty z tabulek, které jasně poukazují na 

trend stagnující až mírně vzrůstajícího znečištění. Z uvedených hodnot je patrné, že 

celkové mikrobiologické znečištění (CFU.ml-1) se pohybovalo v řádech od 1 po 140 

CFU.ml-1, což zcela nevyhovuje kvalitě pitné vody určené pro farmaceutickou výrobu. 

Voda byla velmi mikrobiálně nestabilní a tudíž bylo nutné začít jednat o návrhu 

hygienického zabezpečení. 

MB monitoringuTAPI - 
Pitná voda 1.1.2011 - 
30.3.2011           

Den 19.1. 16.2. 10.3.       

Počet bakterií 
CFU/ml - vstup 

pitné vody 131 72 62       
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3.2. Návrh hygienického zabezpečení pitné vody ve společnosti 

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 

Po domluvě jednotlivých složek ve společnosti, bylo rozhodnuto, že bude vhodné 

zastavit dechloraci pitné vody, která byla prováděna na velkých uhlíkových filtrech 

 ve vodárně společnosti, ale naopak zajisti chloraci pitné vody ve společnosti. 

Při dechloraci na uhlíkových filtrech byl uhlíkový filtr sám sobě výborným 

nosičem mikrobiálního znečištění. Docházelo ke zvyšování mikrobiálního znečištění pitné 

vody v potrubním řádu, které vedlo až ke zvýšenému a často nevyhovujícímu celkovému 

počtu bakterií (CFU.ml-1) viz 4.1.4 tabulky 1 až 5. Nevyhovující výsledky 

mikrobiologického monitoringu pitné vody, vedly často k provozním a výrobním 

problémům při výrobě farmaceutických léčiv. 

CFU.ml-1 – Počet kolonií tvořících jednotky v jednom mililitru, udává míru 

životaschopnosti bakteriálních nebo plísňových mikroorganismů [26]. 

Pitná voda vystupující z podnikové vodárny obsahovala minimální množství 

chloru, tzn. v následném potrubním řadu po celé společnosti (několik set metrů potrubí) 

byly dobré podmínky pro růst mikrobiologického znečištění – rychlejší nárůst biofilmu 

v potrubí. Voda byla mikrobiálně nestabilní. 

A to byl jeden z hlavních důvodů, proč byla dechlorace vstupní pitné vody 

počátkem prosince r. 2009 odstavena. 

Divize kvality kontroly (QC) a divize výroby (NOSD) ve společnosti požadovaly 

pro výrobu léčiv obsah chloru u vystupující vody z vodárny < 0.04 mg.l-1. 

Byla zahájena jednání o možnostech zabezpečení hygienické kvality vody 

 ve společnosti. Byly zváženy tři druhy desinfekce: 

1. roztokem chlornanu sodného (NaClO) 

2. dávkování plynného chloru (Cl2 (g)) 

3. dávkování chlordioxidu (ClO2) 
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Byly osloveny firmy DISA v.o.s., Brno, VODASERVIS s.r.o., Žďár nad Sázavou, 

VODEKO s.r.o., Háj ve Slezsku a ProMinent s.r.o., Praha, s  nabídkou na dodávku 

centrální chlorovací stanice. 

Tyto firmy dodaly nabídky na hygienické zabezpečení pitné vody ve společnosti 

různými metodami např. dávkováním roztoku chlornanu, UV zářiče před každou reverzní 

osmózu, dávkování plynného chloru a dávkováním chlordioxidu. 

Z provozního a ekonomického pohledu byla vybrána firma ProMinent. Firma 

ProMinent Systéme spol. s r.o. byla založena 1. dubna 1993 a od svého založení je 

stoprocentní dceřinou společností firemního seskupení ProMinent, jehož mateřská 

společnost ProMinent Dosiertechnik GmbH má sídlo v Heidelbergu [17]. 

Pro zajištění hygienické kvality pitné vody ve společnosti Teva Czech Industries 

s.r.o., Opava Komárov, byl vybrán způsob hygienického zabezpečení pitné vody ve 

společnosti – kontinuálním dávkováním chlordioxidu (ClO2) do pitné vody. 
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3.3.  Oxid chloričitý - chlordioxid (ClO2) 

 

Strukturní vzorec      

 

Sumární vzorec - ClO2 

Vzhled – oranžový plyn    

Molární hmotnost 67,452 g.mol-1    

Teplota tání -59,5  C   

Teplota varu 9,7 °C    

Hustota 1,64 g.cm-3 (0°C, kapalina) 

  0,003 04 g.cm-3 (11°C, plyn)  

Rozpustnost ve vodě  6,16 g.100 ml-1 (4°C) 

2 000 cm3.100 ml-1 (4 C)  

Rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech - Tetrachlormethan, Ethan, Diethylether [22] 

3.3.1. Vlastnosti a použití oxidu chloričitého (ClO2) 

Používání ClO2 ke zdravotnímu zabezpečení vody je datováno již od roku 1944. 

V průběhu dalších období byla prokázána vhodnost jeho použití k desinfekci vody 

 a odstraňování zápachů. Aplikací ClO2 na patogenní organismy byla prokázána jeho vyšší 

účinnost než při použití chloru. Prokázáno bylo, že běžné patogenní organismy jsou 

likvidovány při stejných či nižších zbytkových koncentracích (u ClO2 0,1 mg.l-1). 

Oproti použití Cl2 se s rostoucí hodnotou reakce vody (pH) účinnost oxidu 

chloričitého zvyšuje (u Cl2 s rostoucí hodnotou pH se jeho účinek snižuje) [18], [19], [20],  

[28]. 
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Baktericidní účinek však při použití ClO2 stejně u Cl2 s rostoucí teplotou 

 se snižuje. Při nižších teplotách však i uvedená zbytková koncentrace ClO2 (0,1 mg.l-1) je 

dostačující k likvidaci patogenních  organismů – Salmonella paratyphi, Shigella 

dysentrteriae, Eberthella typhosa, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus [14]. 

Oxid chloričitý ClO2 je vysoce selektivní oxidačním činidlem redukující na 

chloritan (ClO2
-). Chloritan je tedy konečným produktem reakce. Oxid chloričitý se 

převádí z 50 až 70% na chloritan, z 30% na chlorečnan (ClO3
-) a chlorid (Cl-). Je citlivý 

vůči UV záření. Vytváří vedlejší desinfekční produkty jako chloritany a chlorečnany. 

Dávky oxidu chloričitého při použití pro desinfekci pitné vody jsou v rozmezí od 0,07 do 

2,0 mg.ml-1. Je používán jako alternativní desinfekční činidlo za chlor, za účelem snížení 

tvorby vedlejších produktů desinfekce [18], [19], [28]. 

Oxid chloričitý účinně rozkládá fenolové sloučeniny, sloučeniny způsobující 

zápach a příchuť vody, sloučeniny způsobující zbarvení vody. Organické sloučeniny jsou 

oxidovány ClO2 různými mechanismy. Používá se dále k oxidaci železa a manganu [18], 

[19], [28]. 

3.3.2. Příprava oxidu chloričitého ClO2 (chlordioxidu) 

Pro přípravu roztoku oxidu chloričitého je používáno tří způsobů: 

1. Chlor - chloritanový způsob přípravy ClO2 

2. Kyselino – chloritanový způsob přípravy ClO2 

3. Kyselino – chlorano – chloritanový proces přípravy ClO2 [20] 

1. Chlor – chloritanový způsob přípravy oxidu chloričitého 

Pro přípravu roztoku oxidu chloričitého je použito chloritanu sodného 

 NaClO2 a plynného chloru Cl2. Při tomto procesu dochází k reakci chloritanu sodného 

 a chloru v kyselém prostředí a rozkladu kyseliny chlorité. Reakce chloritanu s chlorem 

 je dána reakční rovnicí: [20]. 

   NaClO2 + Cl2 = 2ClO2 + 2NaCl2 



Petra Volná: Hygienické zabezpečení pitné vody pro farmaceutický podnik 

2012   - 22 - 

Příprava je prováděna, buď okyselováním chloritanu sodného a působením chloru, 

nebo z chloritanu sodného a chlorové vody: [20] 

  2HClO + 2 HClO =  2ClO2 + H2O + H+ + Cl-  

Popsaná reakce probíhá v roztoku při hodnotě pH, kdy chlor je přítomen ve vodě 

ve formě HClO. Při nižších hodnotách pH probíhají reakce: 

  2HClO2 + Cl2 = 2ClO2 + 2Cl- + 2H+ 

Jestliže bude pH vyšší než 5, pak je chloritan a částečně i chlor přítomen v iontové 

formě a reakce prakticky již neprobíhají. V zařízeních využívajících pro přípravu ClO2 

chlorové vody a její reakce s chloritanem probíhají tyto reakce: [20] 

  Cl(g) + H2O = HClO + H+ + Cl- 

  2NaClO2 + HClO = 2ClO2 + NaCl + NaOH  

2. Kyselino – chloritanový proces přípravy oxidu chloričitého 

Další metodou používanou při přípravě ClO2 je způsob, při kterém dochází 

k rozkladu chloritanu minerální kyselinou: [20] 

5NaClO2 + 4HCl = 4ClO2 + Cl- + H+ + 5HClO2  (a) 

4HClO2 = 3ClO2 + 1/2Cl2 + 2H2O    (b) 

4HClO2 = 2ClO2 + HClO3 + H+ +Cl-  + H2O   (c) 

Využití kyslíku při reakci (a) je z 80%, podle rovnice (b) z 81,2% a podle rovnice 

(c) z 83,3%. Při vyšších hodnotách pH dochází k hydrolýze oxidu chloričitého. 

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

2ClO2 + 2OH- = ClO2
- +2OH-  

protože    ClO3
- + H2O + 2e- = ClO2 + 2OH-  E° = 0,35 V 

Jak vyplývá z hodnoty redukčně-oxidačního potenciálu (E°) jsou produkty 

hydrolýzy méně účinné než je účinnost ClO2. Z uvedeného důvodu je hydrolýza nežádoucí 

[19], [20]. 
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3. Kyselino – chlorano – chloritanový proces přípravy ClO2 

 Reakce probíhá dle rovnice: [20] 

2NaClO2 + 2HCl + 2NaClO = 2ClO2 + 3NaCl + H2O 

3.3.3. Rychlost spotřeby ClO2 a jeho reakce s vodou. 

Spotřeba ClO2 a rychlost spotřeby je závislá na složení vody a na obsahu 

 a charakteru organických látek. Koncentrace ClO2  (C) za dobu (t) je dána vztahem: [19], 

[20], [21], [22]. 

   C = CO . e (-k.t)   

C koncentrace ClO2 ve vodě v čase (t) 

Co  počáteční koncentrace (ClO2 ) ve vodě 

t čas 

k rychlostní konstanta (k = 0,001.min-1) 

Při přidání roztoku ClO2 do upravované vody proběhnou reakce, při kterých 

dochází k redukci oxidu chloričitého až na chlorid 

   2ClO2 + H2O = 2H+ + 2Cl- + 5O 

 při tom probíhají dílčí reakce: 

   ClO2 + e = ClO2
-    Eo = 1,15 V 

   ClO2 + 2H2O + 4e- = Cl- + 4OH-  Eo = 0,76 V 

Z uvedeného vyplývá, že oxidace chloritanem je velmi málo účinná. Z hodnot je 

zřejmé, že oxidace ClO2  v neutrální nebo alkalické oblasti: 

   HClO + H+ + 2e- = Cl- + 2H2O  Eo = 1,49 V 

   ClO- + H2O + 2e- = Cl- + 2OH  Eo = 0,94 V  
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3.3.4. Výhody respektive nevýhody ClO2: 

1. netvoří se THM (trihalogenmethany) 

2. netvoří se chlorfenoly 

3. nereaguje s NH4
+ a aminosloučeninami 

4. má silnou desinfekční schopnost v širokém rozsahu pH 

5. má dlouhotrvající bakteriologický účinek v rozvodné síti 

6. má dobré desinfekční vlastnosti vůči sporám, virům a řasám 

7. odstraňuje zápach, zlepšuje chuť a barvu 

8. zlepšení flokulace u úpravy povrchových vod 

9. odstranění mikrobiologických nárůstu v rozvodných systémech [17], [20]. 
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3.4. Chlorace pitné vody ve společnosti Teva Czech Industries 

s.r.o., Opava Komárov dávkováním chlordioxidu (ClO2) 

3.4.1. Dodávka a instalace 

Firma ProMinent dodala a zajistila spuštění zařízení pro kontinuální dávkování 

chlordioxidu. Pro dávkování chlordioxidu je navržena dávkovací jednotka o výkonu 

20 g ClO2.h
-1 při protitlaku 5 baru. Výroba chlordioxidu je prováděna z ředěných 

chemikálií – z kyseliny chlorovodíkové (9%) a chloristanu sodného (7,5%). Generátor 

tvoří kompletní jednotku obsahující dvě dávkovací čerpadla, reaktor, řídicí systém, 

protitlakový ventil, obtokové potrubí s průtokoměrem včetně ventilů a armatur – to vše je 

instalováno na společném panelu umístěném na stěně. Pitná voda pro generátory je 

přivedena potrubím PVC DN 25 z rozvodu pitné vody viz Příloha č. 5, Obr. 6 a 7. 

Před napojením pitné vody na generátor je v trase potrubí vřazen ochranný filtr, 

jako ochrana rotametru. Dávkovací potrubí ClO2 PVC DN 25 je vedeno do místa zaústění 

v potrubním kusu DN 150 (potrubní kus - slouží jako statický mixér, který slouží 

k promíchání části pitné vody z ClO2  s ostatní pitnou vodou) [17] viz Příloha č. 5, Obr. 4.  

 Každá s chemikálií je dávkovacím čerpadlem čerpána ze zásobních nádrží do 

reaktoru v daném poměru. V reaktoru vzniká chemickou reakcí roztok ClO2, který je 

dávkovacím potrubím veden do místa zaústění viz Příloha č. 5, Obr. 1. 

Chod dávkovacích čerpadel, reaktoru a pomocných zařízení je ovládán vlastním 

řídícím systémem, který vyhovuje provozu, indikuje poruchy a umožňuje komunikaci se 

zařízením, dále přijímá řídící signál od průtokoměru a poskytuje údaje pro řídicí systém 

úpravny vody.  

Ovládání generátoru je možné přes řídicí systém generátoru komunikací pomocí 

„MENU“ a ovládacích tlačítek viz Příloha č. 5, Obr. 5.  

Řízení dávky chlordioxidu je prováděno od průtoku pitné vody, měřené na přítoku 

do úpravny vody. Podle hodnoty chlordioxidu v upravené vodě (snímané analyzátorem) 

 je prováděna případná korekce dávky ručním zásahem obsluhy [17]. 
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3.4.2. Snímání provozních veličin 

Snímání koncentrace ClO2 v ovzduší v prostoru generátoru je provedeno 

detektorem plynu ProMinent GMA 36. Detektor je napájen rozvaděčem pro technologii 

ClO2. Signál zvýšené koncentrace a překročení koncentrace ClO2 v ovzduší, bude přenesen 

na rozvaděč a dále na ASŘ. Signál překročení koncentrace chloru v ovzduší blokuje 

provoz generátoru chlordioxidu [17]. 

Snímání koncentrace ClO2  ve vodě je provedeno analyzátorem s průtočným 

snímačem ProMinent. Vzorek je odebírán z potrubí a odpad je veden do kanalizace. 

Analyzátor je napájen z rozvaděče. Výstup z převodníku 4-20mA je ukončen na 

svorkovnici. Signál porucha, bez-napěťový kontakt pomocného relé regulátoru analyzátoru 

je ukončen na svorkovnici pro digitální vstupy. Údaje o koncentraci ClO2 ve vodě a 

signalizace poruch je dálkovým přenosem převedena do velína kotelny, kde je trvale 

přítomna obsluha viz Příloha č. 5, Obr. 2, Obr. 3 [17]. 

3.4.3. Bezpečnostní doporučení 

Nejdůležitější zásada kyselina a chloritan se nesmí nikdy míchat. Při jejich 

společné reakci by vzniklo nekontrolovatelné množství agresivního, vysoce jedovatého 

 a explozivního plynu! Používat pouze doporučené koncentrace chemikálií 9% HCl a 7,5% 

NaClO2, v žádném případě není možno použít koncentrované chemikálie. Zásobní 

množství chemikálií je nutno skladovat odděleně [17]. 

Popisy a značení jednotlivých potrubí a zásobníků a je barevně rozlišeno, 

výstražné tabulky a nálepky dodané s generátorem jsou vylepeny v místech instalace [17], 

[25]. 

Provoz a manipulace s chemikáliemi, měření množství dávky ClO2, kontrola 

snímacího zařízení, to vše je denně kontrolováno a zaznamenáváno obsluhujícím 

personálem do provozního deníku přístroje viz Příloha č. 5, Obr. 8. 
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3.4.4. Zahájení chlorace a monitoring pitné vody ve společnosti 

Od 24.6.2011 byla spuštěna kontinuální chlorace pomocí chlordioxidu (ClO2) 

firmou ProMinent. Počáteční hodnoty dávky ClO2 byly 0,20 mg.l-1. Po dvou týdnech byla 

zvýšena dávka ClO2 na 0,40 mg.l-1. Tento vzrůst ClO2 měl také negativní vliv na kvalitu 

pitné vody. Po zvýšení množství chloru v potrubním řádu, který je v některých úsecích 

až 30 a více let starý, došlo k uvolnění inkrustů (nánosů) ve vnitřním potrubí a to mělo za 

následek, že se zanášely membránové filtry před reverzní osmózou. 

Voda měla zákal a kalový index (SDI) byl větší než 3, což nevyhovuje kvalitě 

vody určené pro reverzní osmózu. Po cca pěti týdnech byla provedena jednorázová 

chlorace s dávkou ClO2 1,05 mg.l-1. Po cca 14 hod. byla ukončena. Tak se dosáhlo 

postupného hygienického zabezpečení. 

Postupně byla dávka snižována až na dávku 0,16 mg.l-1, která je dávkována 

doposud. Divize kvality kontroly (QC) a divize výroby (NOSD) ve společnosti požadovaly 

pro výrobu obsah chloru u vystupující vody z vodárny < 0.04 mg.l-1, což je zajištěno 

dechlorací před každou jednotkou reverzní osmózy. 

Oddělením mikrobiologické kontroly ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

Opava Komárov byly stále sledovaly a zaznamenávány hodnoty celkového počtu 

znečištění (CFU.ml-1) na jednotlivých potrubních trasách, která zásobovala výrobní 

farmaceutické procesy. V jednotlivých tabulkách jsou uvedeny hodnoty v časovém 

intervalu po chloraci ClO2 od 1.1.2012 do 30.3.2012. 

 

Tab. 6 Mikrobiologický monitoring pitné vody na NOSD – vstup do zdroje, po chloraci ClO2 

  
MB monitoring pitné vody NOSD - Pitná voda vstup do 
zdroje, vstup do pískového filtru 1.1.2012 - 30.3.2012   

Den 9.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 5.3. 12.3. 19.3. 23.3. 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - vstup 

do zdroje 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Počet bakterií 

CFU.ml-1 - vstup 
do pískového 

filtru 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Tab. 7 Mikrobiologický monitoring pitné vody na SGC – vstup, výstup do 1.UV lampy, po chloraci 

ClO2 

  
MB monitoring pitné vody NOSD - Pitná voda vstup do 
1.UV lampy, výstup z UV lampy  1.1.2012 - 30.3.2012     

Den 5.1. 12.1. 26.1. 2.2. 9.2 16.2. 23.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - vstup 
do 1. UV lampy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - výstup 

z UV lampy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tab. 8 Mikrobiologický monitoring pitné vody na KLF – za JURA filtrem, po chloraci ClO2 

  
MB monitoring pitné vody KLF - Pitná voda za JURA 
filtrem  1.1.2012 - 30.3.2012     

Den 6.1. 13.1. 20.1. 27.1. 3.2. 10.2. 17.2. 24.2. 2.3. 9.3. 16.3. 

Počet bakterií 
CFU.ml-1 - za 
JURA filtrem 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 

 

Tab. 9 Mikrobiologický monitoring pitné vody na TAPI – vstup pitné vody, po chloraci ClO2 

MB monitoring pitné vody TAPI - Pitná voda vstup 
1.1.2012 - 30.3.2012 

Den 11.1. 17.2. 15.3.    

Počet bakterií CFU.ml-1 - 
vstup pitné vody 0 0 0    

 

V uvedených tabulkách jsou hodnoty monitoringu pitné vody na jednotlivých 

výrobních potrubních trasách po chloraci pitné vody pomocí ClO2  s konečnou dávkou 

0,16 mg.l-1 ClO2. Vzhledem k tomu, že jednotlivé potrubní trasy mají v současné době 

takřka nulové hodnoty mikrobiálního znečištění, je prokázána dostatečně vyhovující dávka 

ClO2. 
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Obr. 1 Schéma chlorovacího zařízení od společnosti ProMinent ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 
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Obr. 2 Chlorovací zařízení fy ProMinet ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava 

Komárov s kontinuálním dávkováním ClO2 
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4. Závěr 

Po delším období sledování a monitoringu pitné vody odcházející z vodárny 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, kde byla prováděná dechlorace 

pitné vody na uhlíkových filtrech, byla zjištěna zhoršená kvalita a tudíž pitná voda 

nevyhovovala hygienickým požadavkům na vodu pro farmaceutické účely, obsah 

aktivního chloru v pitné vodě byl tedy postupně snižován. 

Pitná voda vystupující z vodárny společnosti obsahovala minimální množství 

chloru, což mělo za následek, že v potrubním řádu společnosti, které je dlouhé i několik set 

metrů, byly dobré podmínky pro růst mikrobiologického znečištění. V potrubním řádu 

vznikal biofilm, který zanášel filtry před reverzní osmózou a způsoboval zákal pitné vody. 

Voda byla mikrobiálně nestabilní a hodnoty celkového počtu znečištění CFU.ml-1 

v potrubním řádu pro jednotlivé výrobní procesy se pohybovaly od 1 po 140 CFU.ml-1
.   

To byl jeden z hlavních důvodů, proč byla dechlorace vody na uhlíkových filtrech 

ve vodárně společnosti pozastavena a naopak se začalo řešit hygienické zabezpečení pitné 

vody ve společnosti. 

Byly osloveny firmy DISA v.o.s., Brno, VODASERVIS s.r.o., Žďár nad Sázavou, 

VODEKO s.r.o., Háj ve Slezsku a ProMinent s.r.o., Praha, které se zabývají řešením 

hygienického zabezpečení kvality pitné vody.  

Pro hygienické zabezpečení kvality pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov, byl vybrán způsob kontinuálního dávkování  

ClO2  - chlordioxidu do pitné vody. 

Byla vybrána firma ProMinent, která dodala a zajistila spuštění zařízení 

kontinuálního dávkování chlordioxidu. Ve vodárně společnosti se využívá způsob přípravy 

oxidu chloričitého, a to reakcí chloritanu sodného a kyseliny chlorovodíkové. 

Hygienické zabezpečení pitné vody ve vodárně společnosti oxidem chloričitým 

bylo zahájeno 24.6.2011 a to nastavením dávky ClO2  na 0,20 mg.l-1 viz Příloha č. 4. 
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Po dvou týdnech byla zvýšená dávka na 0,40 mg.l-1. Tento vzrůst ClO2 měl 

negativní vliv na kvalitu pitné vody a to zejména proto, že ve vodovodním potrubí, které je 

většinu několik desítek let staré, došlo k uvolnění inkrustů (nánosů) na vnitřní straně 

potrubí a to mělo za následek zhoršení hygienické kvality pitné vody.  

Byl zaznamenán zákal vody. Před vstupem pitné vody do výrobního procesu se 

zanášely vstupní filtry na membránách reverzních osmóz, mikrobiologická kontrola vody 

zaznamenala nárůst celkového počtu bakterií (CFU.ml-1). Proto byla provedena 

jednorázová chlorace pitné vody  s dávkou ClO2 1,05 mg.l-1, tím se dosáhlo postupného 

hygienického zabezpečení a dávka ClO2 se snížila na hodnotu 0,16 mg.l-1 a je dávkována 

doposud viz Příloha č. 4.  

Po celou dobu byl prováděn mikrobiologický monitoring pitné vody na 

jednotlivých výrobních úsecích. 

Po zhodnocení porovnání výsledků mikrobiologické kontroly pitné vody před a po 

chloraci pitné vody kontinuálním dávkováním ClO2 ve společnosti Teva Czech Industries 

s.r.o., Opava Komárov viz Příloha č. 6 graf č. 1, 2, 3, 4 je zřejmé, že účinnost ClO2 na 

zajištění hygienické kvality vody je vynikající. Významnou výhodou je dlouhotrvající 

baktericidní účinek v rozvodném systému. Potvrdilo se, že jeho uplatnění  ve společnosti 

má řadu kladných účinků, od vlivu na organoleptické vlastnosti  - snižuje zákal a zápach, 

přes technologické – nezanáší se filtry na membránách reverzních osmóz,  až k provozním 

– snížení dávky ClO2.  

Byl zaznamenán velmi znatelný pokles (většinou 0 CFU.ml-1) počtu vzorků 

nevyhovujících z hlediska mikrobiologických rozborů.  

Přechod na aplikaci oxidu chloričitého musí být především v počátku provázen 

zvýšeným úsilím obsluhujícího personálu. Pozornost musí být věnována pomalému 

 a postupnému zvyšování dávky ClO2. Vedlejším projevem může být mírný zákal na síti  

a také specifický zápach. Významnou výhodou je dlouhotrvající baktericidní účinek 

v rozvodné systému. Nevýhodou a vedlejším projevem je uvolňování inkrustů (nánosů), 

což si v prvních dnech a měsících vyžádá zvýšené odkalování sítě (zanášení 

membránových filtrů reverzních osmóz). 
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Prováděná chlorace kontinuálním dávkováním chlordioxidu ClO2 do pitné vody 

zajišťuje hygienické zabezpečení i potrubních tras. Vzhledem k tomu, že některé trasy 

pitné vody jsou dosti značného stáří (30 a více let), mohou být zdrojem mikrobiologického 

znečištění, dochází k jejich postupné výměně. 
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Příloha č. 1 - Mapa společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

Opava Komárov 

 
 
 
 



Petra Volná: Hygienické zabezpečení pitné vody pro farmaceutický podnik 

2012   - 39 - 

Příloha č. 2 - Vodní mapa společnosti Teva Czech Industries 

s.r.o., Opava Komárov 
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Příloha č. 3 - Tabulka analýzy pitné vody podniku TEVA Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 

 
 
 
 

 
 

     

Fyzikálně - chemický rozbor pitné vody  č.vzorku M 10349 
          

UKAZATEL VÝSLEDEK JEDNOTKA METODA LIM.HODNOTA* 
       
železo 0,25 mg.l-1 SOP 23 (TNV 757385) 0,2  MH 
rtuť <0,0003 mg.l-1 

SOP 03 (TNV 757440) 0,001 NMH 
hořčík 3,87 mg.l-1 

SOP 23 ČSN ISO 7980) 20,30  DH 
mangan 0,04 mg.l-1 

SOP 23 (TNV 757385) 0,05  MH 
sodík 8,3 mg.l-1 

SOP 28 (ČSN ISO 9964-3) 200 MH 
nikl <0,01 mg.l-1 

SOP 23 (ČSN ISO 8288) 0,02  NMH 
olovo <0,01 mg.l-1 

SOP 23 (ČSN ISO 8288) 0,025  NMH 
antimon <0,0025 mg.l-1 

SOP 02 (ČSN EN ISO 15586) 0,005  NMH 
selen <0,005 mg.l-1 

SOP 02 (ČSN EN ISO 15586) 0,01  NMH 
vodivost 18,9 mS.m-1 SOP 52 (ČSN EN 27888) 125 MH 
benzo(a)pyren <0,0025 µg.l-1 SOP 12 (ČSN ISO 17993) 0,010  NMH 
PAU <0,020 µg.l-1 

SOP 12 (ČSN ISO 17993) 0,1  NMH 
benzen <0,2 µg.l-1 

SOP 40 (TNV 757550) 1,0  NMH 
1,2-dichlormethan <1 µg.l-1 SOP 40 (TNV 757550) 3  NMH 
trichlormethen (TCE) <0,3 µg.l-1 SOP 40 (TNV 757550) 10  NMH 
tetrachlormethen (PCE) <0,3 µg.l-1 SOP 40 (TNV 757550) 10  NMH 
THM 21,8 µg.l-1 SOP 40 (TNV 757550) 100  NMH 
chloroform 19 µg.l-1 SOP 40 (TNV 757550) 30  MH 
kyanidy celkové <0,010 µg.l-1 SOP 19 (ČSN ISO 6703-2) 0,05  NMH 
bromičnany <0,05 µg.l-1 SOP 57 0,025  NMH 
teplota** 11,2 °C SOP 39 (CSN 757342)   
aktivní(volný)chlór** <0,05 mg.l-1 SOP 31 0,30 MH 
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Příloha č. 4 - Tabulka chlorace pitné vody podniku TEVA Czech Industries s.r.o., Opava Komárov – 

mikrobiologická kontrola vody 

 

Chlorace pitné vody            

Mikrobiologická kontrola vody            

                

  celkový počet    

Datum bakterií (CFU.ml-1) vodárna vodárna kapalná výroba - farmacie QC NOSD (nový závod) MŽT 

  vstup pitné vody dávka           

  Komárov V. Hoštice ClO2  výstup po za tepel. za JURA vstup do vstup p.v. vstup do výstup z vstup do vstup do výstup z 

      (mg.l-1) chloraci výměníkem filtrem zdroje čišt.v.  HV 050 písk.filtru písk.filtru zdroje čišt.v. UV lampy UV lampy 

                            

31.10.2011    0.16   0                

2.11.2011     0.16     17               

3.11.2011     0.16                 64 15 

4.11.2011 124 58 0.16       28   0 0 1     

7.11.2011     0.16 5 0     10           

9.11.2011     0.16     44               

10.11.2011     0.16           6 0 1 0 0 

11.11.2011     0.16       69   0 3 1     

14.11.2011 32 126 0.16 0 0     0           

16.11.2011     0.16     3     4 0 0 0 0 

18.11.2011     0.16       325   0 0 0     

21.11.2011 28 69 0.16 1       0           

23.11.2011     0.16     1     1 1 1     

24.11.2011     0.16       2         1 0 

25.11.2011     0.16       21   0 1 1     

28.11.2011 20 27 0.16 1 0   0 0 0 0 0     

30.11.2011     0.16     1     1 0 0     
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Datum 
Celkový počet bakterií 

(CFU.ml-1) vodárna vodárna kapalná výroba - farmacie QC NOSD (nový závod) MŽT 

  vstup pitné vody dávka           

  Komárov V. Hoštice ClO2  výstup po za tepel. za JURA vstup do vstup do výstup z vstup do vstup do výstup z 

      (mg.l-1) chloraci výměníkem filtrem zdroje čišt.v. 
vstup p.v. 

HV050 písk.filtru písk.filtru zdroje čišt.v. UV lampy UV lampy 

                            

1.12.2011     0,16       0         0 11 

2.12.2011     0,16       0   0 0 0     

5.12.2011 17 12 0,16 0 0   0 0 0 0 0     

7.12.2011     0,16     0   0           

8.12.2011     0,16                 0 0 

9.12.2011     0,16       0   0 0 0     

12.12.2011 10 8 0,16 0 1     0 0 0 0     

14.12.2011     0,16     0     0 0 1     

15.12.2011     0,16                 0 0 

16.12.2011     0,16       0   0 0 0     

19.12.2011 1 6 0,16 0 0     0 0 0 0     

21.12.2011     0,16     0     0 0 0     

22.12.2011     0,16                 10 0 

26.12.2011    *           94 45 22     

27.12.2011 18 20 * 0 0     42 2 40 3     

28.12.2011     *     11               

29.12.2011    *                 73 0 

30.12.2011     *      45   64 73 54     
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Datum 
celkový počet bakterií 

(CFU.ml-1) vodárna vodárna kapalná výroba - farmacie QC NOSD (nový závod) MŽT 

  vstup pitné vody dávka           

  Komárov V. Hoštice ClO2  výstup po za tepel. 
za 

JURA vstup do vstup do výstup z vstup do vstup do výstup z 

      (mg.l-1) chloraci výměníkem filtrem zdroje čišt.v. 
vstup p.v. 

HV050 písk.filtru písk.filtru zdroje čišt.v. UV lampy UV lampy 

                            

2.1.2012     0,16   0       0 152 187     

4.1.2012     0,16     0     0 3 1     

5.1.2012     0,16                 0 0 

6.1.2012     0,16       0   0 3 7     

9.1.2012     0,16   0       0 0 0     

10.1.2012 6 1 0,16 3       3           

11.1.2012     0,16     0   0 0 0 1     

12.1.2012     0,16                 0 0 

16.2.2012     0,16                 0 0 

17.2.2012     0,16       0 0 0 0 0     

20.2.2012     0,16   0                 

21.2.2012 0 1 0,16 0       0           

22.2.2012     0,16     0     0 0 0     

23.2.2012     0,16                 0 0 

                            

              
 

Poznámka : * V době svátečních dní 24.12.-26.12. a 31.12.-1.1. nestandardní provoz chlorovací stanice. Při nízkém průtoku vody docházelo k jejímu občasnému vypínání. 

Tímto stavem jsou negativně ovlivněny výsledky za 26.12.2011 - 2.1.2012.  
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Příloha č. 5 – Fotografie automatického dávkovače ClO2 ve 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 

 

 
 

Obr. 1 Kontinuální chlorační stanice ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 

 

 
 

Obr. 2 Snímací zařízení volného chloru ve vzduchu a snímací zařízení aktuální dávky ClO2 v pitné 

vodě společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 
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Obr. 3  Snímací zařízení volného chloru ve vzduchu a snímací zařízení aktuální dávky ClO2 v pitné 

vodě, společně se zvukovou informační sirénou ve  společnosti Teva Czech Industries s.r.o., 

Opava Komárov 

 

 
 

Obr. 4  Mísič pitné vody přicházející do společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov  

s vodou s dávkovaným ClO2 ve vodě. 
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Obr. 5 Displej kontinuálního dávkovače ve  společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava 

Komárov 

 

            
 

Obr. 6 Odběrové místo pitné vody pro analýzu z přivaděče pitné vody z Velkých Hoštic na vodárně 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 
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Obr. 7 Odběrové místo pitné vody pro analýzu z přivaděče pitné vody z Komárova  na vodárně 

společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov 

 

 
 

Obr. 8 Provozní deník kontinuálního dávkovače ClO2 do vody na vodárně společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov 
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Příloha č. 6 - Grafy porovnání výsledků mikrobiologické kontroly 

pitné vody ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o., Opava 

Komárov 

Obr. 9 Graf výsledků mikrobiologického monitoringu pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov,výroba „nový závod“ – vstup do zdroje 

 

 

Obr. 10 Graf výsledků mikrobiologického monitoringu pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov,výroba SGC- měkké želatinové tobolky – vstup do 1.UV lampy 

MB monitoring SGC - Pitná voda - vstup do 1.UV lampy 
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znečištění 
[CFU.ml-1] 

2011 128 79 46 43 65 136 10 20 15 120 67 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6.1. 13.1. 27.1. 3.2. 10.2 17.2, 24.2. 3.3. 10.3 17.3. 24.3. 

MB monitoring NOSD- Pitná voda - vstup do zdroje 
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7.1. 14.1. 21.1. 28.1. 4.2. 11.2. 4.3. 11.3. 18.3. 25.3. 
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Obr. 11 Graf výsledků mikrobiologického monitoringu pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov,výroba KLF- kapalná léková forma – za JURA filtrem 

 

 

Obr. 12 Graf výsledků mikrobiologického monitoringu pitné vody ve společnosti Teva Czech 

Industries s.r.o., Opava Komárov,výroba TAPI- výroba substancí – vstup pitné vody. 

 

MB monitoring - KLF- Pitná voda- za JURA filtrem 
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