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Anotace 

Tato bakalářská práce je věnována mobilním úpravnám vody. Těžiště této práce 

spočívá v přehledu zařízení používaných k mobilní úpravě vody, jak v České republice, tak 

i v zahraničí, kterým jsou věnovány samostatné kapitoly. Není v nich opomenut ani princip 

čištění takto upravené vody. Okrajově jsou popsány i technologické postupy úpravy vody 

od fyzikálněchemických skrz chemické až po biologické procesy. Na závěr práce je 

zařazen stručný přehled legislativy o požadavcích na zdravotně nezávadnou vodu. 

 

Klíčová slova: adsorpce; filtrace; flotace; mobilní úprava vod; membránové procesy; 

odplyňování; oxidace; srážení. 

 

 

Summary 

The Bachelor thesis is dedicated to mobile water treatment. It focuses on an 

overview of equipment for mobile water treatment in the Czech Republic and abroad. 

Several separate chapters are devoted to this issue. The principle of cleaning treated water 

is not missed out in this part of the thesis. Subsequently, it concentrates on the procedures 

and technology of water treatment from physico-chemical processes, through chemical to 

biological processes. The conclusion includes a brief overview of legislation concerning 

the requirements for healthy water.  

 

Keywords: adsorption; filtration; flotation; mobile water treatment; membrane processes; 

degassing; oxidation; precipitation.   
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Seznam použitých zkratek 

COD rozpuštěný organický uhlík (Carbon Organic Dissolved) 

FT jedna stopa odpovídající délce 30,48 cm (Foot) 

GAC aktivní granulované uhlí (Granular Activated Carbon) 

IZS integrovaný záchranný systém 

ISO mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem 

(International Standard Organization) 

KTJ kolonie tvořící jednotku 

MHMWTP mikro hydraulická mobilní úpravna vody (Micro Hydraulic 

Mobile Water Treatment Plant) 

MÚV mobilní úprava vody 

NTU nefelometrická jednotka zakalení (Nephelometric Turbidity Unit) 

PAC práškové aktivní uhlí (Powdered Activated Carbon) 

ppm jedna miliontina celku (Parts Per Milion) 

RO reverzní osmóza 

TDS celkové rozpuštěné pevné látky (Total Dissolved Solids) 

TSS celkové nerozpuštěné pevné látky (Total Suspended Solids) 

UMÚV univerzální mobilní úprava vody 

WHO světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 
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1 Úvod a cíl práce 

„Žízeň je nejjistější důkaz, že musí existovat voda.“
[14]

 

Franz Werfel 

Jak vystihuje citát uvedený výše, voda je nedílnou součástí našeho života. Pod 

pojmem voda se rozumí látka, která je nezbytná pro existenci všech životních forem na 

Zemi. Zejména je důležitou složkou životního prostředí člověka, rostlinných a živočišných 

ekosystémů. Slouží jako hlavní médium pro transport živin, jak pro příjem, tak i pro 

vylučování. Spotřeba vody je velmi úzce spojena s přibývajícím obyvatelstvem, se 

zvyšováním životní úrovně, s rozvojem průmyslu a zemědělství, proto je nutné si 

uvědomit, že její zásoby nejsou nekonečné [1, 4]. 

Voda plní několik funkcí ve světě, jedná se o funkci biologickou, která spočívá v 

tom, že voda je jediným univerzálním rozpouštědlem živé soustavy. Další funkcí vody je 

funkce zdravotní, která je nezastupitelná pro zajištění osobní či veřejné hygieny. Poslední 

funkcí vody je funkce kulturní a estetická, která je přínosem pro naši krajinu [4]. 

Úkolem mobilní úpravy vody (dále jen MÚV) je získání kvalitní a pitné vody, 

především pro člověka v nouzi při různých přírodních katastrofách a zejména pro třetí svět, 

kde je pitná voda více než nedostatkové zboží. Nedostatek pitné vody je způsoben 

především územní a časovou nerovnoměrností výskytu vody. Podstata získání kvalitní 

pitné vody, která plně odpovídá české legislativě, je na základě membránového procesu, 

který funguje jako síto, skrz které proteče pouze čistá voda bez nečistot. O takové vodě 

můžeme říci, že je čistá, ionizovaná, probublaná vzduchem a jsou v ní všechny potřebné 

minerály. Zajímavostí takových mobilních úpraven už z názvu je jejich mobilita, která má 

široké uplatnění. Lze jej využít pro nemocnice, města i průmyslové závody, taktéž je lze 

umístit do řek, jezer či studní. Své velké opodstatnění mobilní úprava vody najde zejména 

v místech třetího světa, armádě ve Vietnamu a IZS [4, 11]. 

Cílem této bakalářské práce je přinést čtenářům stručný přehled o technologii vod a 

jejich úprav, dále nastínit přehled a princip MÚV a také přinést informace ohledně MÚV 

ze zahraničí.   
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2 Technologické postupy úpravy vody 

Technologickými postupy a úpravou vody se rozumí dosáhnutí kvality vody na 

jakost, kterou požadujeme. Při úpravě vody se používají různé procesy, jejich počet, druh a 

seřazení do technologické linky jsou závislé na kvalitě vstupní vody a na požadované 

kvalitě upravené vody. Technologické postupy úpravy vody lze rozdělit do tří skupin: [4]  

 Fyzikální a fyzikálněchemické (sedimentace, filtrace, flotace, adsorpce, extrakce, 

membránové procesy, odplyňováni). 

 Chemické (neutralizace, srážení, oxidace, redukce, spalování). 

 Biologické (aerobní, anaerobní). 

Obecně lze říci, že k úpravě vod nestačí pouze jen jeden způsob z výše uvedené 

skupiny, ale je nutné dané způsoby kombinovat, aby se dosáhlo kýženého efektu [4]. 

2.1 Fyzikální a fyzikálněchemické postupy úpravy vody 

2.1.1. Sedimentace 

Sedimentace neboli také usazování je proces, při kterém dochází k odstranění 

tuhých částic na základě gravitační síly. Jedná se o nejrozšířenější způsob úpravy 

v technologii vod. Podle charakteru částic rozlišujeme tyto typy suspenzí: [1, 4] 

 Zrnité – jedná se o takové částice, které během sedimentace nemění svůj tvar ani 

velikost. K takovým suspenzím patří např. pískové suspenze či primární kal 

městské odpadní vody [6]. 

 Vločkovité – jedná se o opak zrnité suspenze a jsou to takové částice, které během 

procesu sedimentace mění svůj tvar a velikost. Jedná se např. o biologický kal [6]. 

Dále se sedimentace rozlišuje podle koncentrace suspenze:  

 Prostá sedimentace – při jednoduchém usazování se každá částice chová jako 

izolovaná (po celé dráze pohybu se nemění usazovací rychlost), a tím neovlivňuje 

ostatní částice [1]. 
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 Rušená sedimentace – rušené usazování probíhá tehdy, je-li koncentrace suspenze 

větší než 0,5 % a v  takovém případě si částice zachovávají individuální charakter 

[6]. 

 Zahušťování suspenze – pokud koncentrace suspendovaných látek přesáhne více 

než 0,5 %, začíná se tvořit fázové rozhraní mezi kapalnou fází a vrstvou 

zahuštěného kalu. Částice v suspenzi ztrácejí individuální charakter a vlivem 

gravitačního zrychlení vytlačují kapalnou fázi, a tím dochází k zahuštění [6]. 

2.1.2. Filtrace 

Filtrace je jeden z mnoha druhů separace látek. Jedná se o nejnákladnější a 

nejvýznamnější část úpravy vody a do jisté míry rozhoduje o výsledné kvalitě upravené 

vody. Principem filtrace je průtok určitých látek přes filtrační vrstvu, která je tvořena 

zrnitým materiálem nebo filtrační síťovinou. Hlavním cílem filtrace je odstranění 

suspendovaných látek. V technologii úpravy vody se používají dva základní druhy filtrace: 

[4, 8] 

 Filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu - filtrační prostředí je tvořeno vrstvou 

zrnitého materiálu, kterou protéká suspenze, a suspendované částice jsou 

zachycovány. K náplni filtrů jsou často používány křemičité písky o různé velikosti 

zrn nebo i vícevrstvé filtry, které kombinují několik typů náplní. Jedná se o filtr, 

kde horní vrstva je tvořena jemně drceným antracitem a dolní vrstva obsahuje 

křemičitý písek. Jako další filtrační materiál, který se dá použít, jsou látky, jejichž 

hustota je menší než hustota vody.  Jedná se o materiál z pěněného polystyrénu [1]. 

 Filtrace přes filtrační přepážku – je použita v případě, že velikost pórů ve filtrační 

přepážce je menší než velikost suspendovaných částic. Dojde k zachycení na 

povrchu přepážky a vytvoření vrstvy tzv. filtračního koláče. Tento filtrační koláč je 

nutné odstraňovat průběžně během úpravy vody, aby nedošlo k zastavení filtrace 

v důsledku překročení hnací síly, která vzniká v průběhu filtračního cyklu. Hlavní 

výhodou této filtrace je získání nerozpuštěné látky v koncentrovaném stavu. 

Zařízení, která jsou využívána pro tento druh filtrace, jsou vakuové bubnové filtry, 

kalolisy či sitopásové lisy, přičemž v praxi jsou nejvíce využívány právě kalolisy 

[1, 8]. (Obrázek 1) 
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Rozlišujeme kalolisy rámové, komorové a membránové. Rámový kalolis je složen 

z rámu a desek z polypropylenu, takto vzniknou komory o hloubce 5-40 mm. „Filtrace 

probíhá přes filtrační plachetky přetažené přes horní okraje rámu“.
[1] 

Komorové kalolisy 

jsou složeny pouze z  desek potažených plachetkami, které vytvářejí komoru. Membránový 

kalolis je tvořen plachetkou a deskou, mezi nimiž je vložena membrána. Tuto membránu je 

možné tlakovat vzduchem či vodou [1]. 

 

 

Obrázek 1: Kalolis [9] 

 

1. Rám kalolisu 8. Přívod suspenze k odvodnění 

2. Svorník rámu 9. Výstup filtrátu 

3. Filtrační deska 10. Okapová plata 

4. Filtrační plachetka 11. Žlab pro sběr filtrátu 

5. Hydraulická pumpa 12. Příruba pro odvod filtrátu 

6. Hydraulický válec 13. Úchyty pro manipulaci 

7. Noha kalolisu 
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2.1.3. Flotace 

Flotace je fyzikálně mechanický rozdružovací proces, kdy dochází k separaci 

nerozpuštěných látek a tyto látky jsou vynášeny směrem na hladinu. Částice (tuhé nebo 

kapalné) jsou spojovány s bublinami plynů (nejčastěji vzduch, výjimečně vodík či kyslík) a 

vytváří tzv. aglomeráty. Následně tyto aglomeráty, nebo také označovány jako hydrofobní 

částice, stoupají k hladině, protože jejich hustota je menší než hustota kapaliny. Na hladině 

kapaliny vytvářejí stabilizovanou pěnu, která je mechanicky odstraňována. Částice, které 

zůstávají u dna nádoby, se označují jako hydrofilní [1, 8]. (Obrázek 2) 

 

 

Obrázek 2: Schéma pěnové flotace [15] 

2.1.4. Adsorpce 

Za adsorpcí se označuje technologický proces, při kterém dochází k odstranění 

látek o vysoké koncentraci prostřednictvím tzv. adsorbentu (sorbent), který na sebe váže 

tuhé částice. „Jako adsorbent se nejčastěji používá aktivní uhlí, které je vyráběno 

speciálními termickými a chemicko-termickými postupy z přírodních organických 

materiálů“.
[6] 

Struktura adsorbentů je tvořena póry o různé velikosti a jsou 

charakterizovány velkým měrným povrchem dosahujícím až stovky m
2
 na gram. V praxi 

se adsorbenty rozlišují ve formě práškové, granulové či vláknité. Je známo, že kapacita 

adsorbentu není nekonečná a za určitý čas je vyčerpána, proto musí být adsorbent vyměněn 

za nový nebo regenerován (termická regenerace, regenerace vodní parou, regenerace 
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extrakcí, biologická regenerace). Rozeznáváme tři druhy adsorpce na základě sil, které se 

zde uplatňují: [1, 4, 6, 8] 

 Fyzikální adsorpce – uplatňují se zde pouze mezimolekulární van der Waalsovy 

síly. „Mezi molekulami adsorbované látky a adsorbentem nenastává chemická 

interakce ani nevzniká chemická vazba“.
[4] 

Platí zde, že rychlost adsorpce s rostoucí 

teplotou klesá [1, 4]. 

 Chemisorpce – mezi molekulami adsorbované látky a absorbentem vzniká 

chemická reakce a vytváří se částečné chemické vazby. „Obecně platí, že 

chemisorpce je pomalejší než fyzikální adsorpce, ale její rychlost s rostoucí 

teplotou roste“.
[1] 

Zpravidla se jedná o nevratný děj [1, 4]. 

 Iontová adsorpce – principem je elektrická přitažlivost mezi molekulami 

adsorbované látky a absorbentem, jednoduše můžeme říci, že se jedná o výměnu 

iontů [1]. 

2.1.5. Extrakce 

Extrakcí se rozumí separační metoda, kdy se znečištěná či odpadní voda, z níž je 

třeba oddělit určitou složku, uvede do kontaktu s rozpouštědlem (extrahovadlem). Jednou 

z nutných vlastností extrahovadla je nutnost, co nejlépe rozpouštět extrahovanou látku, ale 

rozpustnost v původním rozpouštědle má být, co nejmenší.  Složka, kterou oddělujeme, se 

nazývá extrahovaná. Cílem extrakce je vytvořit zcela jednotnou heterogenní směs, která 

vzniká na základě míchání. V závěru nám vzniknou dvě složky, extrakt a rafinát. Extrakt je 

fáze bohatá na extrahovadlo a obsahuje extrahovanou složku. Rafinát je složka obsahující 

menší podíl extrahovadla než extrakt [1, 2]. 

2.1.6. Membránové procesy 

Představují novou a ekonomicky výhodnou separační metodu, která má uplatnění 

především tam, kde by použití jiné metody bylo nemožné. Vyznačuje se kontinuálním 

provozem a nízkými provozními náklady. Obecně je známo, že pro membránové procesy 

je nutná předúprava vody, jako např. úprava pH. Metoda je založena na vlastnostech 

membrán, konkrétně jejich semipermeabilitě a polopropustnosti. Tyto vlastnosti fungují 



Lenka Schreiberová: Mobilní úprava vody 

2012 7 

jako fyzická překážka, přes niž některé látky projdou (např. voda) a některé látky (např. 

koloidní či rozpuštěné částice) jsou na membráně zachyceny. Tímto dochází k rozdělení 

kapaliny na dvě části: [1, 4] 

 Permeát – kapalina, která prostoupí membránou. 

 Retentát (koncentrát) – obsahuje zadržené látky a zůstává v nátokové části. 

2.1.7. Odplyňování 

Tento technologický proces představuje jeden z nejúčinnějších protikorozních 

opatření. Znečištěnou vodu lze odplynit fyzikálním (termické nebo vakuové odplynění, 

převažuje termické) nebo chemickým způsobem: [3, 4] 

 Termické odplynění – jedná se o fyzikální způsob. Při tomto procesu je nutno splnit 

podmínku porušení rovnovážného stavu při rozpouštění plynů. „V čase, který je 

pro odplynění k dispozici, je možno odstranit plyny na zlomek jejich původní 

koncentrace, a to tím dokonaleji, čím nižší je jejich vstupní koncentrace“.
[3]

 Těleso, 

které slouží k odplynění látek je nejčastěji tlakové, umístěné ve válcové nádobě. 

(Obrázek 3) Tento typ odplyňováku pracuje při teplotě cca 110 °C a vyšší. „S plyny 

je nutné odvést 1,5–2,0 kg páry na jednu tunu odplyněné vody, aby odplynění bylo 

úspěšné“.
[3]

 [3, 4] 

 

Obrázek 3: Odplyňovač [5] 
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 Vakuové odplynění – používá se v případech, kdy je nedostatek množství 

odpadního tepla k ohřátí vody. Používá se výhradně za studena, čímž existuje 

možnost omezit korozi potrubí. Také je nutné uvést, že tento typ odplynění je méně 

dokonalý než odplynění na základě tlaku [3]. 

 Chemické odplynění – používá se jako následná péče po termickém odplynění 

k zneškodnění zbytku kyslíku, nebo se využívá i v případech, kdy termické 

odplynění není možné. „K vázání kyslíku se používají látky, které snadno 

oxidují“.
[3]

[3] 

2.2 Chemické postupy úpravy vody 

2.2.1. Neutralizace 

V případě použití neutralizace hovoříme o úpravě pH vody na požadovanou či 

přijatelnou hodnotu. Jak již bylo řečeno výše, tak většina procesů úpravy a čištění vody se 

používá souběžně s jinými procesy a výjimkou není ani neutralizace, pouze v malém 

procentu se může tato metoda vyskytnout jako jediná v procesu úpravy vod.  Jako 

ekonomicky výhodnou neutralizaci, můžeme označit takovou, která se provádí smícháním 

alkalických a kyselých vod nebo promícháváním kyselých či alkalických plynů vodou 

opačného pH.  

V případě čištění malých objemů vod (malé závody, školy) je využíván průtok 

kyselých vod přes kusový materiál, který má alkalickou vlastnost. Za kusový materiál je 

možné použít dolomit, magnezit nebo vápenec. Tento materiál je rozdrcen do velikosti 1-4 

mm a následně umístěn do místa, kde se napouští, nebo pomalu protéká neutralizovaná 

voda. Čas této reakce je různý, záleží dle individuální potřeby, ale zpravidla je to v rozmezí 

1-3 hodin.  

Naopak, pokud čistíme vody o větším objemu, tak výše popsaný proces není 

dostačující, a proto se neutralizace provádí přímým dávkováním neutralizačních činidel. 

„V případě alkalických vod se nejčastěji používá odpadní kyseliny sírové nebo 

chlorovodíkové, kyselé vody se neutralizují hydroxidem vápenatým; jen výjimečně se užívá 

NaOH nebo Na2CO3“.
[4] 

Doba této reakce se pohybuje v rozmezí 5-30 minut.  
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Neutralizační stanice novějšího typu mají dávkování neutralizačních činidel 

automaticky řízeno podle pH metru [1, 4]. (Obrázek 4) 

 

Obrázek 4: Neutralizační stanice [10] 

2.2.2. Srážení 

Srážení je proces, kdy se sloučeniny rozpustné ve vodě mění na málo rozpustné 

sloučeniny či sraženiny, které jsou následně odstraňovány sedimentací, filtrací či flotací. 

Tento proces je možné použít na odstranění vápníku, hořčíku, odželezování a 

odmanganování vody, na úpravu pitné vody [1, 4]. 

2.2.3. Oxidace a redukce 

Jedná se o způsob chemického procesu, kdy je možné z odpadních vod nežádoucí 

látky odstranit nebo přeměnit na méně nebezpečnou formu. Základem je právě chemická 

oxidace či redukce. K oxidaci dochází tehdy, ztrácí-li daný ion nebo atom elektrony, u 

redukce je tomu naopak, elektrony přijímá. Obecně platí pravidlo, kolik elektronů přijme, 

nebo ztratí ion či atom, o tolik se změní jeho oxidační číslo. Také platí pravidlo, pokud 

existuje v daném systému určitá látka, pak musí být v systému přítomna i další látka, která 

se redukuje, z toho nám plyne, že oxidace a redukce jsou spolu navzájem svázány. Oxidace 

je zejména využívána při odželezování, odmanganování vody a také při hygienickém 
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zabezpečení pitné vody. Naopak redukce je využívána pro čištění chromových odpadních 

vod [1, 4]. 

2.2.4. Spalování 

Spalování používáme v případě, že kapalné odpady nebo kaly jsou obzvlášť 

škodlivé.  Jako výhodu spalování lze označit energetické využití přítomných organických 

látek, např. jako bioplyn. Nevýhodou však zůstává vznik vedlejších produktů, což jsou 

spaliny a popel. Spalování může probíhat za mokra (vysoký tlak a teplota, probíhá bez 

plamene) nebo za studena (klasické hoření), popř. kombinací obou metod. Pro spalování 

lze použít celou řadu zařízení: [6, 7, 16] 

 Etážová pec – jedná se o válcovitý, svislý reaktor o průměru dva až osm metrů, je 

složen ze čtyř až čtrnácti etáží a tyto etáže jsou ještě rozděleny do tří zón:  Sušící 

zóna – nachází se v horní části pece a teplota plynu se pohybuje okolo 400 °C, zde 

je kal sušen na 20-30% obsah vody. Spalovací zóna – nachází se ve střední až dolní 

části pece, teplota plynů a spáleného materiálu se pohybuje v rozmezí 750-900 °C, 

v této části je kal už přímo spalován. Zóna popela – jedná se o nejnižší část pece, 

kde se hromadí popel, který je ochlazován vzduchem, a teplota je menší než 200 

°C. (Obrázek 5) Mezi hlavní výhody etážových pecí patří malá spotřeba přídavného 

paliva. Nevýhodou je nadbytek vzduchu, vysoké investiční a provozní náklady [6, 

16]. 

 

Obrázek 5: Etážová pec [12] 
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 Rotační pec – tato pec při spalování kalu je provozována v protiproudovém režimu, 

protiproud je vhodný pro mokrý kal a souproud je vhodný pro snížení jemných 

prachových částic. Jedná se o mohutný ležatý válec se sklonem 2-3 %, jehož 

rychlost otáček za minutu se pohybuje v rozmezí 0,25-1,5. (Obrázek 6) Jako hlavní 

výhodu u rotační pece můžeme označit možnost tavení popela. Nevýhodou jsou 

opět vysoké provozní a investiční náklady, potřeba velké plochy, nesnadná kontrola 

zařízení, prašnost a únik plynů vlivem špatné těsnosti [6, 16]. 

 

Obrázek 6: Rotační pec[13] 

 Fluidní pec – je kuželovitého tvaru s vertikální komorou a vrstvou křemičitanového 

písku, který je udržován ve vznosu proudem horkého vzduchu, ten je vháněn přes 

distributor ve spodní části pece. (Obrázek 7) „Kal je rozprašován do prostoru nad 

fluidním ložem, kde dochází ke spálení značné části jeho organické hmoty“.
[5]

 

Teplota lože se pohybuje v rozmezí 850-950 °C. Průměr pece se pohybuje od tří do 

šesti metrů a výšku má v rozmezí šesti až deseti metrů. Výhodou je provozní 

flexibilita, možný přerušovaný provoz, malá potřeba plochy, velká spolehlivost. 

Nevýhoda je nebezpečí spékání popela a písku [6, 16]. 
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Obrázek 7: Fluidní pec [16] 

 Pyrolýza – jedná se o zvláštní způsob úpravy kalů při teplotě kolem 1000 °C bez 

přítomnosti kyslíku. Pyrolýzu lze provádět i v etážové peci, ale musí být k tomuto 

účelu upravena, především omezeným přívodem vzduchu [6]. 

Spalovat kal je možné i ve spalovně komunálního odpadu s běžným domovním odpadem.  

Ve Švýcarsku používají zvláštní způsob využití kalu, kdy vysušený kal je spalován 

v cementářské peci, v tomto případě se jedná o využití kalu jako paliva [6]. 

 

2.3 Biologické postupy úpravy vody 

O biologických metodách můžeme říci, že patří mezi nejstarší a nejdéle používané 

metody v technologii úpravy vody, jsou jednoduché a ekonomicky výhodné. Princip 

spočívá v mikrobiálních procesech, které běžně probíhají v přírodě a na základě 

mikroorganismů. Tyto mikroorganismy lze rozdělit na aerobní (ke svému životu vyžadují 

kyslík) a anaerobní (nevyžadují kyslík), krom toho existuje ještě skupina fakultativně 

anaerobní, která umí žít s kyslíkem i bez kyslíku. Díky těmto organismům lze i rozdělit 

biologické postupy úpravy vody [4, 6]. 
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2.3.1. Aerobní metody 

„Při biologickém čištění odpadních vod v aerobních podmínkách se uplatňují 

procesy, podmíněné činností aerobních mikroorganismů, které rozkládají látky obsažené 

ve vodě oxidačními procesy za přítomnosti molekulárního kyslíku“.
[5]

 

V minulosti se používaly metody formou půdní filtrace či závlahy, kdy se voda 

rozváděla v mělké vrstvě po určité ploše půdy, následně jí prosakovala a drenážemi byla 

odváděna. Tento způsob je dnes už zastaralý a používá se pouze v ekonomicky 

nevyspělých zemích [4]. 

Novějším, ale nevyužívaným způsobem biologického čištění jsou biologické nádrže 

či rybníky. Jedná se o mělké nádrže, které mohou být průtočné nebo akumulační a pracují 

s dlouhou dobou zdržení čištěné vody. Kyslík je dodáván formou difuze hladiny. Nejčastěji 

jsou využívány jako druhý stupeň dočištění [4]. 

V současnosti nejrozšířenější metodou jsou aktivační nádrže. „Při tomto způsobu je 

odpadní voda přivedena do styku s tzv. aktivovaným kalem za intenzivního provzdušňování 

v nádržích, označovaných jako aktivační“.
[4]

 [4] 

2.3.2. Anaerobní metody 

V současnosti jsou tyto metody především využívány kvůli ekonomickým výhodám 

a produkci bioplynu, což je výsledek směsi plynných produktů. Jsou využívány k likvidaci 

organických kalů nebo při čištění odpadních vod. Tyto metody lze rozdělit do tří stupňů: 

[4, 17] 

 Hydrolýza – je charakteristická rozkladem makromolekulárních látek na 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě [17]. 

 Kyselé kvašení – pokračuje rozklad produktů hydrolýzy vlivem působení 

acetogenních bakterii a vznikají jednodušší organické látky a alkohol [4]. 

 Metanové kvašení – poslední část celého děje, kdy metanizační bakterie převádějí 

produkty kyselého kvašení na metan [4]. 
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3 Mobilní úpravny vody v České republice 

Je nutné si uvědomit, že je dnes celosvětový nedostatek pitné vody, a zabezpečit 

její dostatečné množství je v dnešním světě jeden z nejdůležitějších úkolů. Přírodních 

zdrojů, které lze využít pro pitné účely je velmi málo a jsou velmi omezené. Veškeré vody 

na naší planetě, kterou lze použít pro pitné účely, je pouze 0,03 %. Většina zemí tento 

problém řeší odsolováním mořské vody. Cílem odsolení mořské či brakické vody je snížit 

obsah soli ve vodě. Voda, která obsahuje 1500 – 2000 mg/l soli, má slanou chuť a je 

naprosto nepoužitelná nejen pro pitné účely, ale i pro lidské potřeby. Voda brakická 

obsahuje 2000 – 10000 mg/l soli a mořská voda má obsah soli 35000 mg/l, přičemž 

legislativou je dovolen obsah soli v pitné vodě pouze 500 mg/l. K tomu, aby se voda stala 

pitnou, je nutné zajistit, aby byla hygienicky nezávadná. Hygienizaci vody provádíme 

dezinfekcí [19, 20].  

V praxi se můžeme setkat s dezinfekcí použitím chloru, více využívanější se stává 

chlordioxid, méně známá je ozonizace, dezinfekce UV zářením či sterilizace ionty stříbra. 

Dezinfekce UV zářením, zejména ultrafialovými paprsky, které dosahují hodnot pod 400 

nanometru, lze považovat za nejpřirozenější způsob dezinfekce vody bez použití chemie. 

Účinek této dezinfekce je 99,99 %. Všechny úpravny vod, které jsou vestavěné do 

kontejneru, musí splňovat rozměry dané ISO normou. Rozměr odpovídá 10 ft (3,04800 

metru), 20 ft (6,09600 m) a 40 ft (12,19200 m) [21, 31, 32]. 

V dnešní době existuje spousta firem, které se zabývají výrobou MÚV. V této 

kapitole uvádím přehled, které mobilní úpravny vody můžeme nalézt na trhu. 

3.1 Mobilní úpravna vody UMÚV 

Z názvu můžeme říci, že se jedná o univerzální mobilní úpravnu vody, která slouží 

pro úpravu jak povrchové tak i podzemní vody. Její maximální výkon je 400 l za hodinu a 

ze znečištěné vody odstraňuje nerozpuštěné látky, železo, mangan, huminové látky, barvu, 

zákal, těžké kovy, aktivitu a radon.  Tuto univerzální mobilní úpravnu vody lze využít 

k rychlému nasazení v oblastech armády (vojenské polní tábory, vojenské mise), dále 

v humanitní pomoci (tábory pro uprchlíky, zásobování pitnou vodou v kontaminovaných 

nebo zamořených oblastech) a poslední možností využití je v civilní obraně (součást IZS, 
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nasazení při přírodních katastrofách, narušení místní infrastruktury). Tento typ zařízení byl 

v roce 2006 poskytnut Armádě České republiky [26]. (Obrázek 8) 

 

Obrázek 8: UMÚV [26] 

3.2 Kontejnerová úpravna vody AQUAOZON 32 

Jedná se o poloautomatickou kontejnerovou úpravnu vody, která slouží k úpravě 

povrchové i podzemní vody. Upravená voda si zachovává přirozený charakter a chuť. 

Tento typ úpravny kombinuje následující technologické postupy: (Obrázek 9) 

 Ultrafiltrace – v této části dochází k oddělení všech částic o velikosti větší než 0,1 

µm, jsou to především řasy, mikrobakterie, viry a humidové kyseliny. 

 Ozonizace – velmi důležitá část úpravny vody, díky níž dochází k odstranění 

železa, manganu, dusitanu, sulfanu a kyanidu. Následně dochází k potlačení 

aktivity bakterií a virů, k dezinfekci a k odbarvení vody, jednoduše lze říci, že 

dochází k zlepšení senzorických vlastností.  

 Písková filtrace – dochází k odstranění částic větších než 4 mm. 

 Sorpce na aktivním uhlí – konečná úprava organoleptických vlastností vody 

(teplota, barva, zákal, chuť, průhlednost, pach). 
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 Iontová výměna – na základě výměny iontů dochází ke snížení dusičnanů 

až o 87 %. 

 Chlorace – poslední část čištění vody, kdy se jedná o dezinfekci. 

Hlavní oblasti užití této úpravny jsou stejné jako u UMUV, tzn., lze je použít v armádě 

(Albánie, Afghánistán, Kuvajt, Irák), v humanitární pomoci a civilní obraně. 

Tato mobilní úpravna byla využita při povodňových aktivitách na Moravě a vybavení 

uprchlického tábora v Albánii [27]. (Obrázek 10) 

 

Obrázek 9: Schéma mobilní úpravny vody [27] 

Obrázek 10: AQUAOZON 32[27] 
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3.3 Ozonizátor OZONFILT OZMa  

Zařízení, které je maximálně spolehlivé a má minimální ekonomické náklady. 

„Podle zvolené velikosti je ozonizátor schopen vyrábět ozon v množství od 70 do 735 

g/h.“ 
[22]

 Při výrobě byla použita dielektrika, která garantuje nízkou energetickou spotřebu 

a zároveň nízkou spotřebu chladící vody. Dávkování ozonu už do upravené vody je 

zabezpečeno díky výstupnímu tlaku plynu ionizátoru. Tento typ ionizátoru lze použít pro 

úpravu pitné vody na komunálních úpravnách vod, následně pro úpravu vody v plaveckých 

bazénech a pro dezinfekci procesních vod [22]. (Obrázek 11) 

 

Obrázek 11: Ozonizátor [22] 

3.4 Ozonizátor OZONFILT OZVa 

Jedná se o přetlakové zařízení, kde zdrojovým plynem je okolní vzduch nebo 

kyslík, který je následně přiváděn do generátoru ozonu pod tlakem.  Při největší velikosti 

generátoru ozonu je jeho výkon až 90 g/hodinu vyrobeného ozonu. Mezi přednosti tohoto 

ozonizátoru řadíme jednoduché ovládání a provoz, možnost nastavení regulace výkonu 

ozonizátoru od 3 do 10 % nominálního výkonu. Oblast užití je úprava pitné vody bez 

tvorby vedlejších produktů, sterilní plnění nápojů do PET lahví, úprava vody v akváriích a 

v ZOO [23]. 
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3.5 Jednotka reverzní osmózy ProMinent Dulcosmose 

Díky RO, která se používá především k odsolení vod, je možné odstranit až 99 % 

soli z dané vody. RO je opakem přirozené osmózy, která se běžně vyskytuje v přírodě. 

„Reverzní osmóza je druhem membránové filtrace, a to filtrace s nejvyšším separačním 

účinkem“.
[24]

 Princip této metody spočívá k přivedení slané vody pod tlakem do komory, 

která je rozdělena polopropustnou membránou, přes níž projde pouze čistá voda, nikoliv 

ionty. Po vyčištění se přivedená voda stává odsolená, neboli permeát a druhá část vody, 

kde narostla koncentrace soli, se nazývá koncentrát. Mezi přednosti této jednotky řadíme 

nízkonákladový provoz díky použití nízkoenergetických membrán a nízké investiční a 

provozní náklady. Nejčastěji jednotku RO můžeme nalézt při odsolování v chemickém a 

farmaceutickém průmyslu, následně v galvanickém průmyslu a v průmyslu výroby 

potravin a nápojů [24]. (Obrázek 12) 

 

Obrázek 12: ProMinent Dulcosmose [24] 
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3.6 Gravitační filtry INTERFILT  SK  

Jedná se o otevřené pískové filtry, díky nimž se stává úprava vody mimořádně 

ekonomicky výhodná. Mezi hlavní přednosti patří využívání bez elektrické energie, žádný 

spotřební materiál a žádný materiál či součástky, které by se opotřebovaly. Díky těmto 

výhodám je možné gravitační filtr využít při úpravě pitné a průmyslové vody, odstranění 

železa v podzemních vodách a filtraci chladící vody v energetickém průmyslu [25]. 

3.7 Modulová úpravna pitné vody z podzemních zdrojů WWT 

Tato modulová úpravna pitné vody je navržena nejen na čištění podzemních vod, 

ale také pro mírně znečištěné povrchové vody s maximálním obsahem TDS 1000 ppm. Ze 

surové vody je schopna odstranit železo, mangan, organické látky, nerozpuštěné látky, 

zápach, zákal, barvu a je schopna zajistit hygienické zabezpečení vody. V praxi můžeme 

tyto úpravny pitné vody najít v několika typech. Rozlišujeme typy WWT 01, WWT 05, 

WWT 15 a WWT 30. Rozdíl mezi těmito typy je podle výkonu (m
3
/hod), který je uveden 

přímo v typu úpravny pitné vody. (Obrázek 13) Následně uvádím pro porovnání tabulku se 

vstupními údaji maximálně znečištěné vody na maximální hodnoty (Tabulka 1) a tabulku 

s hodnotami upravené vody (Tabulka 2) [28].  

Tabulka 1: Vstupní hodnoty surové vody [28] 

Zákal Tvrdost Na Cl
-
 SO4-

2- 
TDS TSS Fe F

-
 Mn PO4

3- 

NTU ppm CaCO3 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

100 500 200 250 400 1000 20 5 1,5 1 3 

 

Tabulka 2: Výstupní hodnoty upravené vody [28] 

Zákal Barva pH TSS Fe Mn Al COD 

NTU PtCo 
 

ppm ppm ppm ppm ppm 

5 15 6,5 – 8,5 0,5 0,3 0,1 0,2 5 
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Obrázek 13: Modulová úpravna vody [28] 

 

3.8 Mobilní úpravna vody PS 4000-1500 kontejner 

Tato mobilní úpravna vody pro pitné účely je schopna upravit vodu povrchovou, 

podzemní, brakickou i mořskou. Je vhodná pro nouzové zabezpečení pitné vody na místní 

úrovni, při záplavách nebo zemětřesení. Jedná se o plně automatické samostatné zařízení, 

které se skládá ze tří stupňů čištění. Prvním krokem je předfiltrace, následuje ultrafiltrace a 

na závěr probíhá filtrace s membránou RO. Podle typu rozlišujeme i jejich výkon, typ PS 

4000 odpovídá průtoku vody 4000 l/hod., typ PS 2000 odpovídá průtoku vody 2000 l/hod. 

a PS 1500 odpovídá průtoku vody 1500 l/hod. [29]. (Obrázek 14) 
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Obrázek 14: PS 4000-1500 kontejner [29] 

3.9 Mobilní polní úpravna pro pitné účely 

Polní úpravna je určena pouze pro úpravu povrchových vod a pro úpravu vod ze 

studní. Je schopna upravit vodu znečištěnou kalem, bakteriemi a jinými mechanickými 

nečistotami. Pracuje na principu jemné filtrace. Filtrační materiál obsahuje stříbro, které 

zabezpečuje antibakteriální účinek a chrání zařízení proti bakteriím. Podle provozu 

můžeme rozlišovat polní úpravnu manuální, s elektrickým pohonem nebo s benzinovou 

pumpou [30]. (Obrázek 15) 

 

Obrázek 15: Polní úpravna vody [30] 
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4 Mobilní úpravny vody v zahraničí 

Zcela jednoznačně lze říci, že je k dispozici spousta mobilních technologií pro 

úpravu vody a závisí pouze na typu a rozsahu kontaminace, kterou z nich použijeme.  

Například, pokud byl kontaminován pouze zásobník pitné vody a kontaminace je na úrovni 

mikrobiálních látek, tak lze pouze použít dezinfekční prostředek, který je přidán do 

zásobníku, a žádná další úprava není potřeba. V případě znečištění vody na základě 

anorganických chemikálií je do vody zavedeno aktivní granulované uhlí [37]. 

V následujících podkapitolách jsem uvedla různé postupy mobilních úprav vod se shrnutím 

možností, kde by mohly být použity, nebo byly použity. Oblast použití těchto 

dekontaminačních technologií se zároveň rozšiřuje o možnost využití i v případě úmyslné 

kontaminace vod nebo využití upravené vody z lékařského hlediska. 

4.1 GAC a PAC 

V zahraničí pro úpravu kontaminovaných vod je možné použít GAC a PAC. GAC 

je absorpční médium, které lze použít pro odstranění mnohých organických nečistot ve 

vodě. GAC je možné použít i pro odstranění menšího množství anorganických 

kontaminantů a radionuklidů. GAC je obvykle vložen mezi kontakty (nebo také stykač) a 

voda protéká skrz uhlík, následně se tyto nečistoty připojí k uhlíku během jeho reaktivace, 

nebo mohou zůstat na uhlíku, který je následně určen k odstranění, což záleží na 

kontaminujících látkách. GAC kontakty mohou být instalovány snadno a uhlík je nahrazen 

ve chvíli, kdy jako absorbent je vyčerpán, než se pokoušet o jeho obnovení. GAC systémy 

jsou snadno dostupné pro menší bytové jednotky, ale především své uplatnění najdou 

během nouzové situace, kdy GAC jednotky je možné využít k úpravě vody pro vlastní 

spotřebu nebo k úpravě veškeré vody, která je distribuována [37].  

Druhým typem je PAC, což je pouze modifikace GAC s tím rozdílem, že PAC je 

v práškové formě. PAC je přidáván do vody, kde na sebe naváže kontaminující látky. PAC 

je používán v situacích, kdy nastane sezonní nebo příležitostná kontaminace a aktivace 

PAC je možná pouze na krátkou dobu [37].  
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4.2 Provzdušňování 

Dalším procesem, který je vhodný jako mobilní úprava vody, je provzdušňování. 

Jedná se o proces, kdy velké objemy vzduchu jsou přenášeny skrz vodu ve snaze odstranit 

znečišťující látky z vody do vzduchu. Existuje několik typů aeračních procesů 

využívaných pro úpravu pitné vody. Základním principem je vzduchem natlakovaná 

bublina, která se vžene do kaluže vody. Aerační techniky se využívají zejména 

k odstranění těkavých organických znečišťujících látek, ale je možné je využít i pro 

odstranění radionuklidů. Tyto systémy je možné nainstalovat v relativně krátké době a jsou 

adaptabilní na různé velikosti systémů vhodných pro mobilní úpravu vod [37]. 

4.3 Membránové úpravy 

Mezi membránové technologie, kterými lze mobilně upravit vodu spadá RO, 

nanofiltrace a mikrofiltrace. Ve všech třech procesech, je cílem nechat projít vodu pod 

tlakem skrz membránu, zatímco na druhém konci membrány nečistoty opouštějí systém.  V 

úpravě pitné vody se tyto tři technologie liší podle velikosti kontaminujících látek, které 

procházejí membránou. RO dokáže odstranit chemikálie, organické i anorganické, 

mikroorganismy a radionuklidy. Nanofiltrace dokáže odstranit anorganické látky, některé 

větší organické kontaminanty a mikroorganismy. Mikrofiltrace je vhodná pouze pro 

odstranění mikroorganismů. Všechny tyto membránové technologie mohou být snadno 

instalovány a jejich rozsah použití je od malých jednotek (např. domácnost) až po rozsáhlé 

komunity. Všechny tyto technologie pro mobilní úpravu vody jsou používány v armádách 

a jsou propracovány tak, aby dokázaly odstranit z vody maximální rozsah kontaminujících 

látek [37].  

4.4 Technologie iontové výměny 

Jedná se o proces, kde voda prochází přes médium iontové výměny, nejčastěji se 

jedná o médium z přírodních jantarových korálků či perliček. Tyto jantarové korálky mají 

katodové chemické skupiny, které jsou s nimi spojeny jako například síran, sodík, draslík, 

vodík a další. Následně ve vodě dochází k výměně chemických látek za chemické skupiny 

prostřednictvím jantaru. V současné době jsou systémy iontové výměny využívány pro 
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organické chemikálie či radionuklidy. Systém iontové výměny je možné snadno instalovat 

a jsou k dispozici v systémech pro malé aplikace, např. domácí vodárny či pro průmyslové 

účely velkých systémů vod [37].  

4.5 Konkrétní využití MÚV ve světě 

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2007, 1,1 miliardy 

lidí nemá možnost zlepšit zásobování pitnou vodou, 88 % ze čtyř miliard ročních 

průjmových onemocnění je přičítáno hygienicky závadné vodě a nedostatečné hygieně, a 

1,8 milionu lidí ročně zemře na průjmová onemocnění. WHO odhaduje, že 94 % těchto 

průjmových případů je možné předejít pomocí úprav životního prostředí, zejména přístupu 

k pitné vodě [33]. 

S mobilními úpravnami vod se můžeme setkat zejména v rozvojových státech, ale i 

ve státech jako je např. Nový Zéland, Austrálie či Papua – Nová Guinea. Konkrétně 

Novému Zélandu byla mobilní úpravna poskytnuta po zemětřesení v únoru minulého roku. 

Zemětřesení o síle 6,3 Richterovy škály narušilo místní vodovodní systémy natolik, že 

armáda Nového Zélandu se rozhodla přistavit do městské infrastruktury mobilní úpravnu 

vody, která byla schopna vyrobit více než 10 000 litrů pitné vody denně z mořské vody. 

Systém, který armáda zde umístila, obsahuje membránové mikrofiltrace pro předběžnou 

filtraci, systém pro RO a membrány pro odsolování [34]. 

4.5.1. Afrika 

Afrika je území, které řadíme k rozvojovým zemím a podle toho jsou i odvozeny 

požadavky na hygienicky nezávadnou vodu. Běžné technologie na úpravu vody jsou 

v těchto zemích nepoužitelné z hlediska ekonomických nákladů, proto je velmi nutné dbát 

na to, aby dané zařízení mělo co nejmenší pořizovací náklady, jednoduché ovládaní a 

nezávislost na elektrické energii. Příkladem může být vesnice, ležící na území západní 

Keni, která používá přenosné filtry „SkyHydrant“, od australské společnosti. Tyto filtry 

přesně odpovídají výše uvedeným požadavkům. Zařízení pracuje na principu samospádu a 

je umístěno na okraji vodní nádrže. Voda z vodní nádrže je na základě větrné energie 

přečerpaná do samostatné nádrže z umělé hmoty, která je umístěna alespoň 1,5 metrů nad 

vlastním zařízením, díky tomu voda získá dostatečný tlak, aby mohla protéct skrz filtrační 
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jednotku.  Voda z nádrže přichází cca do 1 metr dlouhých dutých miniaturních vláken, což 

je základ celého čištění. Surová voda přitéká z vnější strany trubiček, následně je 

protlačována stěnami membrán dovnitř zařízení, kde se akumuluje. Velikost póru je 

pouhých 100 nanometrů, což je postačující na odstranění většiny pevných nečistot a 

bakterií (velikost bakterie je 2-3 mikrometry). Tyto filtry mají i snadnou údržbu, pouze se 

obrátí proti proudu vody a vlákna se nechají vypláchnout, toto čištění je nutné v závislosti 

na znečištění vody. V této vesnici mají dnes filtry, které jsou schopny vyprodukovat 2 000 

litrů čisté vody za hodinu, což je téměř 20 000 - 30 000 litrů za den, přitom náklady tohoto 

zařízení jsou minimální, padesát centů na osobu za rok a jeho životnost se odhaduje až na 

deset let.  Důležitou informací je, že obyvatelé tohoto území si zaplatí symbolickou částku 

za vyčištěnou vodu [35]. 

Územím, kde je dostupnost zdravotně nezávadné vody nejobtížnější, je Etiopie. 

Jedná se o území, které svou větší částí leží na náhorní plošině a zdroje pitné vody jsou 

uloženy hluboko pod zemí. Čerpání této vody je ekonomicky velmi nákladné a 

technologicky náročné, a proto i zde byla použita mobilní úpravna vody [36]. 

4.5.2. Indonésie 

Prvním místem, kde našla MÚV své podstatné uplatnění, je provincie Acech v 

Indonesií, a to v roce 2004, v důsledku zasažení tsunami. Konkrétně se jedná o systém 

mikrohydraulické mobilní úpravny vody (MHMWTP). Tato úpravna má kapacitu 400 000-

500 000 l/den, což za hodinu odpovídá 15 000 - 20 000 litrů čisté vody, a byla vyvinuta 

v Ústavu technologie Bandug v Indonésii. Zásadním pozitivem této úpravny je systém pro 

předvídání neštěstí v podobě tsunami či zemětřesení nejen ve vesnici, ve které je umístěná, 

ale i pro okolí [37]. 

Celý systém je namontován na pojízdném vozíku a jeho základní stavební 

jednotkou je malý generátor o výkonu 5 kW. Systém je složen z hydraulicky řízené 

koagulace/flokulace, sedimentační desky, rychlé filtrace, případně filtrace GAC a 

dezinfekce chlorem. (Obrázek 16) 
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Obrázek 16: Schéma MÚV v Indonésii [37] 

Příjem surové vody je zajištěn dvěma ponornými čerpadly o výkonu 3 l/s. Další 

součástí jsou separátory, kde může probíhat separace lehkých nebo těžkých materiálů 

s vysokým zákalem. Separace se provádí pomocí proudu hydraulické odstředivky o třech 

stupních, energie a rychlost pochází z recirkulace odstředivých pump. 

 Následuje dávkovací systém pro injekční činidlo, předběžná dezinfekce a úprava 

pH, která je prováděná tlakem způsobeným systémem oběhového čerpadla. Dalším 

procesem je koagulace, která se míchá dvě sekundy se surovou vodou a gradient rychlosti 

je asi 1000 s
-1

. Za možné koaguláty lze použít hlinité a železité chloridy s dávkou 10-15 

ppm.  

Po koagulaci následuje proces flokulace a zvláštností tohoto systému je inteligentní 

design mikro flokulací s jednoduše konstruovanými přepážkami desek. Ve stěnách desek 

jsou úzké trhliny, které jsou vytvořeny rychlostním gradientem, v důsledku toho nejsou 

potřebná žádná míchací zařízení a dávkovací čerpadla pro efektivní proces flokulace, tzn., 

že se jedná o jednoduché provozní zařízení. Rychlostní gradient flokulace je  

200 až 10 s
-1

 a doba zdržení flokulace je 8 až 10 minut. Tento proces srážení probíhá ve 

čtyřech až šesti válcových nebo pravoúhlých tlakových nádobách, ve kterých je zároveň 

vyvoláno postupné snižování rychlostního gradientu. 

Následně probíhá sedimentace, kdy usazovací nádrže fungují následovně: Desky 

jsou umístěny pod úhlem šedesáti stupňů, mezera mezi deskami je 3 centimetry, průtok 
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vody je zespodu nahoru. Dochází k usazování částic. Každých šest hodin probíhá vyčištění 

sedimentačního kalu. Rychlost vyčištění usazovací nádrže je jedna minuta. 

Další součástí je rychlý pískový filtr, jehož náplní je oxid křemičitý o průměru 0,6-

1,2 milimetrů, celková výška je 80 centimetrů a doba filtrace je 48 hodin. Tento pískový 

filtr má vlastní mycí systém s pěti přehrádkami a jeho čištění je 10-15 minut a rychlost je 

50 m/hod. Po rychlém pískovém filtru následuje absorbér filtru s aktivním uhlím, proces 

probíhá ve třech pravoúhlých komorách a kontaktní doba je okolo 2-2,5 minut. Samostatný 

proces probíhá na základě gravitace a rychlost filtrace je 12,5 m/hod. 

Předposlední úpravou filtrované vody je dezinfekce pomocí chlóru v dávce 2-3 

ppm a poslední úpravou je kontrola kvality vody. Každý den se provádí test na zákal, pH a 

zbytkový chlór z vyrobené vody. Celé zařízení, které je zde popsáno, odpovídá váze 5-7 

tun a doba instalace je 3-5 hodin [37]. 
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5 Legislativa v oblasti pitné vody 

Pitná voda je základní lidská potřeba a její dostatečný příjem je podmínkou pro 

správné fungování všech procesů v lidském těle. Zároveň přispívá k duševní spokojenosti 

člověka. V případě, že kvalita vody neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit 

zdravotní komplikace, které mohou být akutní nebo chronické [39].  

Legislativa České republiky, která se vztahuje k hygieně vody je popsána v zákoně 

O ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. K tomuto zákonu se vztahují následující 

vyhlášky. Vyhláška č. 238/2011 Sb. pro koupací vody, vyhláška č. 252/2004 Sb. pro 

pitnou vodu a vyhláška č. 409/2005 Sb. pro výrobky ve styku s pitnou vodou. Ve všech 

těchto předpisech jsou zároveň zahrnuty i požadavky evropských směrnic pro pitnou a 

koupací vodu [39].  

Definice pitné vody dle legislativy České republiky je následující: „Pitná voda je 

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání 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 požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických 

osob“.
[41]

 

Kontrola jakosti pitné vody se provádí rozborem vzorků pitné vody. Minimální 

četnost odběrů vzorku je jednou za rok. Mimo stanovenou minimální četnost odběrů a 

rozborů vzorků pitné vody se provádějí rozbory pitné vody v případě nové části vodovodu, 

která bude uvedena do provozu, v případě přerušení zásobování pitnou vodou na více než 

24 hodin a po opravě havárie, která by mohla ovlivnit jakost pitné vody [41]. 

5.1 Parametry pro pitnou vodu 

Hodnoty pro určování parametrů pitné vody jsou: [41, 42] 

 Doporučená hodnota – hodnota, která je prospěšná lidskému tělu. 

 Mezní hodnota (MH) – překročení mezní hodnoty u jakosti vody nepředstavuje 

závažné zdravotní riziko, ale doporučuje se úprava vody. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
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 Nejvyšší mezní hodnota (NMH) – je hodnota, která nesmí být překročena a 

v případě překročení se nejedná o pitnou vodu. 

 

Následně uvádím přehled mikrobiologických a biologických ukazatelů pro pitnou vodu 

[41, 42]. 

Clostridium perfringens – platí MH, povolený limit je nulový, jedná se o patogen, který 

působí na kvalitu pitné vody z povrchové vody. 

Enterokoky – platí NMH, povolený limit je nulový, je indikátorem fekálního znečištění. 

Escherichia coli – platí NMH, povolený limit je nulový, je ukazatelem čerstvého fekálního 

znečištění. 

Koliformní bakterie – platí MH, nulový povolený limit, je vhodným ukazatelem pro 

celkové fekální znečištění. 

Počty kolonií při 22 °C – v případě běžné vody platí MH a povolený limit je 200 KTJ/ml, 

pro balenou vodu je ukazatelem NMH a povolený limit je 500 KTJ/ml. Zdrojem mohou 

být nejčastěji výkaly, půda, rostliny či prach. 

Počty kolonií při 36 °C – pro běžnou vodu platí MH s limitem 100 KTJ/ml, pro balenou 

vodu je indikátorem NMH s limitem 20 KTJ/ml, zdroje jsou stejné jako u kolonií při 22°C. 

Pseudomonas aeruginosa – ukazatel NMH pouze pro balenou vodu, povolený limit je 

nulový. Způsobuje patogenní hnití a velmi důrazně se sleduje u balených vod vhodných 

pro kojence. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Clostridium_perfringens
http://cs.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce si kladla za cíl popsat základní principy a postupy úpravy 

znečištěné vody na vodu zdravotně nezávadnou a stručně přiblížit možnosti využití 

jednotlivých MÚV v praxi, zejména se jedná o výčet zemí, ve kterých byly použity.  

V první, teoretické části práce jsem popsala technologické postupy úpravy vody, 

které se běžně vyskytují v praxi, a aplikovatelnost jednotlivých technologií v závislosti na 

rozsahu kontaminace vody. Výběr vhodně zvolených technologií pro úpravu znečištěné 

vody na pitnou je především záležitostí provozní a ekonomickou. Vždy je nutné se 

rozhodovat, zda vhodně zvolená úprava znečištěné vody je v souladu s bezpečnostními 

podmínkami a nedochází k narušování ekosystému v dané lokalitě. 

Druhá část práce přináší přehled MÚV v České republice, které si můžeme 

zakoupit, jakožto spotřebitelé a plně využívat. Každé zařízení, které jsem v této kapitole 

uvedla, je popsáno a na závěr je uvedeno i jeho využití. Oblast použití těchto systémů je 

velice široká, když pomineme podstatné využití těchto úpraven při přírodních katastrofách 

či humanitních nebo armádních akcích, tak je nutné si uvědomit, že své opodstatnění má 

takto vyčištěná voda i z pohledu lékařského, který je velice důležitý pro zdravě udržitelný 

rozvoj místních obyvatel.  

Ve třetí kapitole jsem se věnovala MÚV v zahraničí, především jsem se zaměřila na 

využívané technologie, popsala jsem princip čištění surové vody a následně jsem uvedla 

krátký výčet zemí, kde tyto MÚV našly své místo dočasně nebo trvale.  

Závěrem bych ráda uvedla, že používání těchto MÚV, zejména v zemích třetího 

světa, vede ke snížení úmrtnosti z chorob, které jsou přenášeny vodou, což je i hlavním 

cílem veřejného zdraví v těchto zemích. Je nutné si uvědomit, z pohledu dlouhodobého 

hlediska, že v zemích, kde nedostatek pitné vody je opravdu enormní, nemůže tuto situaci 

vyřešit ani MÚV, ta řeší pouze dočasnou, za to velice potřebnou pomoc. I přesto, že MÚV 

má své široké uplatnění, je nutné si uvědomit, že i taková úpravna produkuje odpad.   
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