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Anotace  

V předložené práci je zpracován projekt, který po svém provedení zvýší účinnost 

využívání vody a umožní rehabilitační péči i pacientům s diagnostikou onemocnění 

horních cest dýchacích, alergikům, dětem do tří let věku aj. Jeho základem je použití 

nanočástic oxidu titaničitého, který úspěšně likviduje organické nečistoty. Dalším 

postupem pro docílení nezávadné vody je technika filtrace reverzní osmózou, která 

zachycuje sůl a další anorganické částice. Vzájemnou kombinací těchto postupů, chceme 

v lázních docílit nižší spotřebu vody pro lázeňské účely odebírané z vodních toků a 

následně chceme co nejvíce spotřebované vody vypustit ne do ČOV, ale přímo do 

vodoteče. Rozhodující argument je snížení spotřeby vázaného chloru pro dezinfekci vody. 

Jsou zde uvedeny předpoklady úspěšnosti projektu pro úsporu vody, ochranu životního 

prostředí a lidského zdraví, ale také očekávané finanční úspory. 

Klíčová slova:  nanotechnologie, životní prostředí, vodní hospodářství, reverzní osmóza, 

lázně, bazénový komplex, oxid titaničitý (TiO2), suspenze,  

Summary 

In this work is described a project and its main task is about to increase the 

efficiency and make possible the rehabilitative care for patients with illness of the air 

passages, allergists, children under 3 years age. The work describes the using of the 

nanoparticles of titanium dioxide, which effectively dispose the organic impurities. The 

next process to get pure water is the filtration based on reverse osmosis. In this process will 

be captured the most of the salt and other inorganic particles. With this technique we want 

to achieve less water consumption in the Spa. The water is taken off water courses and at 

the end we want to release as much spent water as possible directly to water streams back. 

The main goal is to reduce consumption of chlorine, which is used for water disinfection. 

In this work there are presented premises of success for reduced consumption of water, 

saving the environment, human health and reduced costs.  

Keywords: nanotechnology, environment, water management, reverse osmosis, spa, 

swimming pool complex, titanium dioxide (TiO2), suspension. 
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Úvod 

„ Císařovna Zoe toho dne moudře a laskavě rozmlouvala se členy vědecké rady o 

filozofických věcech života. Jelikož se s nimi nemohla na stejném názoru ustáliti, že totiž 

voda je základem života, dala je upáliti a některé z nich naraziti na kůl...“ 

Leukapenova kronika r. 1043 

Myšlenka, jež je vyjádřena citátem nám vystihuje, že si společnost neuvědomuje 

důležitou roly a význam vody. Pracuji ve Státních léčebných lázních Karlova Studánka, 

státní podnik. Toto téma práce jsem si vybrala právě z důvodu ochrany životního prostředí 

v tomto malebném okolí, které je výjimečné svou geologickou polohou. V Karlově 

Studánce je nejčistší ovzduší v celé střední Evropě. A proto se vedení podniku rozhodlo 

pro projekt, který je hlavním tématem této práce. Čistý vzduch máme, ale co tak ještě 

čistou nechlorovanou vodu ve veřejném bazénu Karlova Studánka?  

V předložené práci je zpracován projekt, který ve svém základu zvýší účinnost             

a umožní rehabilitační péči i pacientům s diagnostikou onemocnění horních cest dýchacích 

alergikům, dětem do tří let věku apod. Tito pacienti jsou v dnešním systému odkázání na 

rehabilitaci ve vodním prostředí, které je ošetřeno prostřednictvím zejména chlóru a jeho 

syntézy v oblasti vázaného chloru. Tento doposud využívaný systém sice zabezpečuje 

kvalitu vody vyhláškou č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na 

koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ale 

vedlejší účinky používání této technologie neumožňují, aby rehabilitační proces mohli 

využívat právě tito pacienti vzhledem k jejich alergické rekci. 

Navržená technologie umožňuje v první řadě využívat celý rozsah nabízených služeb 

pro veškeré spektrum pacientů, a jako přidanou hodnotou je faktor šetření spotřeby 

přívodní vody a vody odváděné místo do ČOV přímo do vodoteče, v neposlední řadě se 

jedná o ochranu životního prostředí v oblasti nepoužívání pevného chlóru pro dezinfekci 

bazénové vody ve Státních léčebných lázních Karlova Studánka, státní podnik.  
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Jako základní princip těchto změn byla použita nejnovější technika v oblasti 

nanočástic a to konkrétně oxidu titanu, který úspěšně za přesně daných podmínek likviduje 

organické nečistoty a ponechává aplikované prostředí chráněné po dobu dvou let.  

Dalším systémem, který navazuje na uvedené nanotechnologie je systém, který 

dotváří novou strukturu systému pro ošetření vody o další důležitý prvek a to je filtrace 

anorganických částic. Pro tuto činnost byla vybrána technologie tzv. „nezávadné vody“, 

kterou je technika filtrace reverzní osmózou, která zachycuje sůl a další anorganické 

částice.  

Úspěšnost projektu je více jak zřejmá, ovšem vzhledem k jedinečnosti tohoto 

navrhovaného řešení nelze v současné době přesně kvantifikovat úspory. V této práci jsou 

uvedeny předpoklady úspěšnosti tohoto projektu, a to zejména v úspoře spotřeby vody                

a nákladů na její úpravu do takové kvality, aby mohla být vypouštěna přímo do vodoteče,   

a ne do splaškové kanalizace a tím do ČOV. Veškeré tyto procesy znamenají především 

daleko větší ochranu lidského zdraví, ochranu životního prostředí a v nezanedbatelné míře 

také finanční úsporu. 

1. Základní přehled lázní 

1.1 Lázeňství 

Počátky lázeňství v Karlově Studánce se datují do roku 1780, ve kterém byl 

objeven první pramen Maxmilián. Do lázní začali více a více sjíždět lidé nejen z blízkého 

okolí, ale také z mnohem vzdálenějších měst jen proto, aby mohly tento pramen lahodit. 

Kolem tohoto pramene se započalo budování lázní. Tento léčivý pramen dostal jméno po 

řádovém velmistru Maxmiliánovi Františkovi II., nejmladšímu synu Marie Terezie 

Habsburské, na jehož popud byl léčivý pramen prozkoumán a posléze pojmenován. Po 

schválení Maxmiliánova pramene pro léčení nemocných, bylo v roce 1780 též postaveno 

první velmi skromný lázeňský dům pro lázeňské hosty. Hosté si tenkrát museli sami 

dovážet potraviny a hygienické potřeby z domova, jelikož zde chyběl veškerý lázeňský 

personál včetně lékařů a jakýchkoliv lázeňských zařízení. Doušek po doušku si sami 

pacienti pochutnávali z léčivého pramene. [21] 
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Zlom v léčbě nastal v roce 1785, kdy pramen s vodoléčbou se dostaly pod lékařský 

dohled a kontrolu a byla započata léčba koupelemi. Také byly postaveny další lázeňské 

budovy, čímž se vzrostl provoz i počet lázeňských hostů v lázních. [21] 

Mezi další léčebné procedury zde byla zahrnuta minerální uhličitá voda, a to nejen 

k popíjení, ale také k léčebným koupelím. Začala být využívána rašelina používaná 

k léčebným zábalům, oslí a ovčí mléko a také výšlapy do místního okolí s léčivým 

klimatem.  

Zdejší minerální prameny byly vyhlášeny jako léčivé pro chronické choroby, stálou 

slabost, poruchy oběhového, pohybově-svalového systému, problémy se zažíváním             

a poruchy reprodukce. [1]  

1.2 Léčivé prameny 

Minerální vody se v Karlově Studánce a v jejím okolí vyskytují díky mimořádným 

geologickým, hydrogeologickým a hydrochemickým poměrům v této oblasti. První úvahy 

byly, že léčivá voda pramení povrchově v místě rašenilišť, ale bylo tomu jinak. Prameny 

totiž prýští z velmi velké hloubky až 200 m. Na přelomu třetihor a čtvrtohor došlo ke 

zlomu, kde se zlomila klenba Hrubého Jeseníku na dvě části, a to na část kru Pradědu a kru 

Orlíku. Tímto jevem vznikl zřídelní systém uhličitých minerálních vod Bělského zlomu. 

V lázních se od samého počátku objevování pramenů až po současnost využívalo osm 

povrchových přirozeně pramenících pramenů, které bohužel časem zeslábly, a některé 

z nich úplně zanikly. Z těchto pramenů jsou dnes využívány pouze dva prameny 

z hlubinných vrtů. Všechny prameny jsou soustředěny v trojúhelníku mezi kostelem, 

Geologickou expozicí a Hvězdou. [1] 

1.3 Chemické složení pramenů a druhy pramenů 

Jedná se o minerální vody uhličité, hydrouličitanové, vápenato-hořečnaté, slabě 

mineralizované, hypotonické. Odlišná je jejich souhrnná mineralizace, obsah volného 

oxidu uhličitého a železnatých iontů. Podzemní vody mělkého oběhu mají souhrnnou 

mineralizaci do 100 mg/l, vody z větších hloubek až 1 500 mg/l.  
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Pramen Maxmilián 

„Maxmiliánův pramen“ objeven roku 1780, je považován za úplný základ dnešní 

vzniklé Karlovy Studánky. V tehdejší době, když horníci a dělníci pracující v místních 

lesích popíjeli tento hojivý nápoj, říkali mu „dobré lesní zřídlo“, či „Bruntálská kyselka“. 

Tento pramen pramenil u tehdejšího „Sloupového domu“ (dnes „Hotel Džbán). V roce 

1899 byl pramen s vybudovaným glorietem zrušen, a za druhé světové války byl tento 

zdroj kontaminován a za nějaký čas zakonzervován. [1] 

Nejen že k tomuto pramenu lidé sjížděli z okolních i vzdálených měst, ale také tento 

pramen v dobách vzniku lázní byl čerpán a expedován v lahvích. Od roku 1824 do roku 

1836 bylo odesláno dvanáct až osmnáct tisíc lahví. Tyto láhve s pramenitou vodou byly 

rozváženy do Opavy, Zlatých Hor, Olomouce, Vídně a Polska, jež se naplňovaly pomocí 

pramenného čerpadla a posléze strojově. V roce 1891 od této činnosti bylo upuštěno.  

Čas od času probíhaly čistící práce na tomto odběrném místě, a to z důvodu 

zanesením obsahujícího železa a nečistot [1] 

Pramen Karel 

Tento pramen objevem roku 1802, který ve své době nebyl často využívaný 

z důvodu jeho sirného zápachu, a byl známý pod názvem „Lesní studánka“. Tento pramen 

byl pojmenován po slavném vojevůdci velmistru Řádu německých rytířů Karla Ludvíka. 

Právě po něm nese jméno „Karlův pramen“, a nejen pramen, ale v roce 1803 byly po tomto 

vojevůdci přejmenovány i lázně na Karlsbrunn (Karlova Studánka). Tento zdroj se 

nacházel v místech dnešního Informačního centra, a v 60. letech 20. století byl zrušen. [1] 

 

Obr. 1 Vlevo pramen Vilém, uprostřed pramen Maxmilián a vpravo pramen Karel [2] 
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Pramen Antonín 

Tento pramen byl objeven roku 1812 a byl pojmenován po velmistru Řádu 

německých rytířů Antonu Viktorovi. Jeho minerální zdroj se nacházel v parku za „Pitným 

pavilonem“. Dnes toto zřídlo není využíváno. [1] 

Pramen Vilém (Wilhelm) 

Pramen byl objeven roku 1862 a pojmenován byl po velmistru Řádu německých 

rytířů Vilému Františku Karlovi. „Pitný pavilon“, dříve nazývaný „Vilémův pramen“, byl 

vystavěn v roce 1864. Z tohoto pramene se smělo pít jen na doporučení místního 

lékařského dohledu. Pavilon dnes napájí jiný pramen, a to pramen„Petr“, vyhloubený v 60. 

letech 20. století. 

Po vzniku Československé republiky, kdy nastal razantní odklon od všeho, co 

prameny s rakousko-uherskou monarchií spojovalo, bylo rozkázáno přejmenovat všechny 

nalezené prameny tak, aby nenesly jména Habsburků. Tyto prameny doslaly nové 

pojmenování až v pozdějších letech. [1] 

Pramen Filozofický 

Pramen se nacházel u stezky filozofů, která vedla od dnešního „Hotelu Džbán“ 

směrem k dnešnímu Informačnímu centru. [1] 

Pramen Bezejmenný 

Pramen byl objeven roku 1928. Dnes není využíván.[1] 

Pramen Trubačova díra 

Pramen byl objeven v roce 1929, který pramenil v padlém stromu. Pramen byl také 

nazýván „Trubkový pramen“. Dnes není využíván. [1] 

Pramen Norbert 

Pramen, který byl objeven roku 1931, byl pojmenován po ThDr. Norbertu Kleinovi. 

Klein byl původem z Rýžoviště, a byl brněnským biskupem, který se stal velmistrem Řádu 

německých rytířů.  
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V roce 1923 odešel z této funkce poslední Habsburk arcivévoda Evžen. Jedná se o 

původní povrchový pramen, který dnes slouží pouze jako rezervní zdroj. Nalézá se mezi 

vrtem „Petr“ a „Vladimír“. 

Tyto přírodní prameny byly zdroji využívané z kopaných šachet, které byly hluboké 

10 až 20 m, a to do roku 1966. Po tomto roce byly vyhloubeny hlubinné geologické vrty, 

které měly hloubku až 200 m.[1] 

Pramen Petr 

Tento hlubinný geologický vrt, hluboký 126 m byl vyhlouben v roce 1966                  

a pojmenován po náměstkovi ředitele lázní Jeseník. Pramen je využíván v dnešním „ 

Pitném pavilonu“ a budově „Letních lázních“. [1] 

Pramen Vladimír 

Tento hlubinný geologický vrt hluboký 118 m, byl pojmenován po hydrologu RNDr. 

Vladimíru Řezníčkovi, který řídil s Ing. RNDr. Vladimírem Pelikánem, Dr.Sc., v 60. letech 

20. století vrtné práce. Pramen je dnes využíván v budově„Letních lázních“. [1] 

1.4 Bílá Opava 

Bílá Opava pramení na jižních svazích Pradědu ve výšce 1 360 m n. m., která ústí 

zprava do Střední Opavy ve Vrbně pod Pradědem v nadmořské výšce 544 m. Vzápětí po 

soutoku s Černou Opavou pokračuje dále už jako řeka Opava [1], vlévající se do řeky Odry 

v Ostravě (207 m n. m.) tekoucí do Baltského moře.  

Délka toku od pramene po ústí je 13,2 km a průměrný průtok u ústí činí 0,45 m
3
/s

1
 

[14]. Na horním úseku toku, nad Karlovou Studánkou, má Bílá Opava bystřinný charakter 

s několika drobnými přítoky, a to Pradědským a Ovčárenským potokem a dalšími 

drobnými bezejmennými přítoky.  

Celý tok protéká územím CHKO Jeseníky, na jejímž horním toku nad Karlovou 

Studánkou se vyskytují vodopády, kaskády a peřeje [14]. Vodopády, kaskády, peřeje                  

a hluboké tůně se na toku zformovaly díky rozmanitosti geologického podloží. Toto 
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podloží je tvořeno horninami vzniklých metamorfózou sedimentů prvohorního moře, 

ovšem každá za jiných podmínek.  

Každý z těchto útvarů podléhá erozi vodě různě, a proto je údolí bílé Opavy nerovnoměrně 

vyhloubeno překonávané vodopády a peřejemi. 

Mezi největší vodopády Bílé Opavy patří Velký vodopád, vysoký 7,9 m. Říčka tímto 

vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl 16,4 m. 

Území je součástí národní přírodní rezervace Praděd. [1]  

Koryto řeky Bílé Opavy v Karlově Studánce vedlo dříve jinudy než dnes. Podle 

historické mapy z roku 1795 je patrné, že původní koryto řeky Bílé Opavy v Karlově 

Studánce dvakrát protínalo hlavní cestu a vedlo skrz dnešní lázeňský park. Na katastrální 

mapě z roku 1833 je již koryto řeky v Karlově studánce zakresleno tak, jek jej známe dnes. 

Tato úprava zřejmě souvisela s rozšiřováním lázeňského centra. Dnes vede nalevo od 

hlavní cesty a do lázeňského parku nezabočuje. [1] 

Obr. 2 Vodopád Karlova Studánka (3) 

Na přelomu 19. a 20. století byl vybudovaný 800 m dlouhý vodní náhon, který se 

nachází nad Karlovou Studánkou. Tento náhon je využíván k odvádění vody z toku do 

lázeňských budov, a do roku 1956 také poháněl turbínu vodní elektrárny nacházející se 

vedle „Slezského domu“. Energie získaná z vodní elektrárny se používala na noční 

osvětlení celé Karlovy Studánky. Dodnes voda z náhonu prýští ze všech vodotrysků            

a fontán v Karlově Studánce [1]. 
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1.5 Vodovod a kanalizace  

V letech 1909-1910 bylo v Karlově Studánce položeno vodovodní potrubí od 

rezervoáru na Hubertově zásobující celou obec pitnou vodou, která byla do té doby 

přinášena ručně. Prameniště pitné vody byly v Karlově Studánce dvě. První prameniště 

bylo na Hubertově, známé pod názvem „Vysokotlak“. Z něho byla vedena pitná voda po 

levém břehu řeky Bílé Opavy. Druhé prameniště, tzv. „Nízkotlak“, nacházející se na 

pravém břehu řeky Bílé Opavy pod silnicí směrem na Hvězdu, zásobovalo střední část 

obce pitnou vodou. Časem bylo potrubí „Nízkotlaku“ spojeno s potrubím „Vysokotlaku“ 

kvůli jeho lepší funkčnosti, což je patrné při přechodu řeky nad budovou „Knížecího 

domu“. Odpadní žumpy, z kterých bylo nutno vyvážet sediment, byly později napojeny na 

splaškovou kanalizaci, jež byla vyústěna do řeky [1]. V letech 1987-1988 byla postavena 

páteřní splašková kanalizace, která odváděla veškerou znečištěnou vodu do nově postavené 

čistírny odpadních vod pod Karlovou Studánkou podél levé strany silnice směrem na 

Vrbno pod Pradědem. Na čistírnu odpadních vod byly následně napojeny všechny objekty 

v celé obci. 

2. Vodohospodářství a životní prostředí  

2.1 Celkový přehled důsledků výstavby 

Hodnocení celkového působení vodohospodářských investic na životní prostředí člověka, 

se stalo během 70. let 20. stolení zvýšeného zájmu odborné veřejnosti, jak nám o tom říká 

řada mezinárodních jednání.  

V tomto ohledu V. A. Kovda poukazoval na nezbytnost racionálního využívání 

přírodních zdrojů za podpory soustavy socioekonomicko-technických parametrů 

jednotlivých projektů.  

Stejně tak A. I. Ščerbakov požadoval oceňování realizace investic a technologií 

pomocí souhrnného souboru kritérií, která zahrnují mimo jiné:  

 dosažené technické a ekonomické priority, 
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 sociálně ekonomické důsledky,  

 potenciálně možné vedlejší účinky (spin-off), 

 ekologické dopady aj. 

Nevhodnost projektu se může projevit těmito ukazateli: 

 snahou přenášet cizí zkušenosti nepřizpůsobené místním podmínkám, 

 pseudoprestižní povahou projektu, 

 zbytečnými až luxusními požadavky, 

 neúměrností v návrzích i realizaci jednotlivých struktur, 

 obchodními zisky pro cizí kapitál, 

 vojenskými účely, 

 nedostatkem vědeckého a ekonomického opodstatnění vzhledem ke skutečným 

potřebám daného státu. [4] 

Charakter vodohospodářských projektů můžeme hodnotit z různých hledisek. Jako 

základním ukazatelem je závislost na přírodních podmínkách, který je ve většině případech 

rozsáhlejší než u jiných inženýrských projektů. Také se do jejich charakteru promítají dva 

protikladné vztahy lidstva k vodě: 

 jako přírodní živel, před kterým je třeba se chránit, 

 jako nezbytný zdroj života. 

Kladnými vlivy realizace převážné většiny vodohospodářských projektů, jsou 

všeobecně známé a technicky i ekonomicky velmi využívané. [4] 

Současné stádium narušení vodního prostředí plně odpovídá celkově špatnému stavu 

ostatních složek životního prostředí, a je přirozeným a nepříznivým důsledkem politického 

a hospodářského vývoje. Voda má především hospodářský význam, a proto byla přijata a i 

uskutečňována opatření, jimiž se zpomaluje, avšak neztratil nepříznivý vývoj. 
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Přehled vybraných zákonů s vodohospodářskou tématikou 

 Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších novel 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 

 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník [5] 

2.2 Využitelná množství a zásoby vody 

Základní parametry množství přirozeného výskytu vody na území České republiky 

jsou dány koloběhem vody. Z průměrného ročního úhrnu srážek 693 mm, odpovídajícího 

55 mld. m
3 

vody za rok, odtéká vodními toky asi 27% tj. 15,22 mld. m
3 

vody za rok. 

Součástí tohoto odtoku je odtok podzemní vody, který v průměru činí 4 m
3
 s 

-1
, což 

představuje přibližně 1,4 mld. m
3
, z čehož lez využít zhruba 70%.[20] 

Využitelná množství je však třeba odvozovat spíše od skutečných hodnot, suchých roků. 

Průměrný odtok v suchém roce totiž činí jen asi 8,5 mld. m
3
. Z hlediska jakosti jsou 

přirozeně se vyskytující vody ovlivněny zejména kvalitou srážek, vegetačním krytem           

a geochemickým prostředím. Přirozené výskyty látek negativně ovlivňujících vlastnosti 

vody jsou pouze místního, vzácně regionálního charakteru (oblast „hořkých vod“ na jižní 

Moravě). Již na počátku cyklu oběhu vody dochází ke kontaminaci vodních srážek 

škodlivinami z ovzduší. [20] 
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Tabulka 1 Zásoby vody v dílčích částech hydrosféry[15] 

Část hydrosféry Objem vody 

(tisíce km
3
) 

% celkových 

zásob 
      

Světový oceán 1 360 000 97,6784 

Ledovce a dlouhodobá sněhová pokrývka 24 000 1,7237 

Voda v atmosféře (do výšky cca 11 km) 13 0,0009 

Povrchová voda na souši:   

Sladkovodní jezera 130 0,0093 

Slaná jezera 105 0,0075 

Umělé vodní nádrže 6 0,0004 

Močály, bažiny 6 0,0004 

Koryta řek (průměr roku) 1,25 0,0001 

Podpovrchová voda:   

Půdní vláha 25 0,0018 

Voda v pásmu provzdušnění (zóna aerace) 40 0,0029 

Voda v pásmu nasycení (zóna saturace) 8 000 0,5746 

    

CELKOVÉ ZÁSOBY VODY NA ZEMI 1,392 325,25 100,0000 

2.3 Vodohospodářská bilance 

Hospodaření s vodou se označuje celou řadou možných zvláštností. O vodních 

zdrojích se říká, že jsou nevyčerpatelné a že se neustále doplňují na rozdíl od jiných zdrojů 

surovin, jako je uhlí, ropa, rudy, které se po vytěžení spotřebují a jsou nenávratně ztraceny.  

Ostatní surovinové zdroje mají však proti vodním zdrojům jednu přednos: „Jsou poměrně 

přesně stanovitelné“, jejich velikost se mění jen jejich využíváním a těžbou. Bilance 

ložiska (zdroje) uhlí nebo ropy je dána celkovou zásobou např. 100 miliónů tun a lze 

poměrně snadno vypočítat, při jaké velikosti těžby za jak dlouho bude ložisko 

vytěženo.[19] 

U vodních zdrojů je situace zcela jiná. Třeba využitelné množství vody 

v povrchových zdrojích se mění z hodiny na hodinu, ze dne na den. Zatímco v některý den 

protéká řekou 10 m
3
. s 

-1
, jiný třeba 100 m

3
. s 

-1 
nebo jen 1 m

3
. s 

-1
. Tato a další specifika 

vyvolala potřebu zvláštního nástroje pro řízení hospodaření s vodou – vodohospodářskou 

bilanci. Širším pojmem než vodohospodářská bilance je vodní (hydrologická) bilance, 

která se zabývá koloběhem vody v přírodě, tedy hodnocením srážek, přítoku a odtoku 

vody, výparu a vsaku, evapotranspirace, akumulace vody a jejich změn v dané územní 
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jednotce, ale také charakterem jejich kolísání v průběhu času. Vodní bilance se zpravidla 

zpracovává pro větší území a delší časový úsek. [19] 

V době Československé republiky se z důvodů průmyslové aglomerace 

s mimořádnou koncentrací odběratelů a znečišťovatelů vody v povodí Odry, tedy také řeky 

Bílé Opavy, vytvořila rozsáhlá vodohospodářská soustava řešící optimalizaci využívání 

zdrojů místních řek. [19] 

Nutnost šetření s vodou vedla u řady závodů k opatřením na zvýšení násobného 

užívání a recirkulace vody, které vedlo nejen ke snížení specifické výše odběr na jednotku 

výroby, ale v řadě závodů i ke značnému snížení absolutní výše odběrů.  

V dnešní době jsou tyto opatření a od té doby další nově vydané přísně dodržovány     

a kontrolovány. [19] 

 

Srážky ve Státních léčebných lázních Karlova Studánka, státní podnik za rok 2012: 

roční úhrn srážek: 890,3 mm 

měsíční průměr srážek: 74,2 mm 

nejvyšší měsíční úhrn srážek: 143,6 mm (leden) 

nejnižší měsíční úhrn srážek: 29,7 mm (prosinec) 

nejvyšší denní úhrn srážek: 49,2  mm  (12. 9. 2012) 

 

nejvyšší denní celková výška sněhové pokrývky: 115 cm (18. 2. 2012)  

nejvyšší denní výška nového sněhu: 32 cm (15. 2. 2012) 

 

souvislá sněhová pokrývka:  110 dní 

(trvání od 1. 1. 2012 do 27. 3. 2012, od 4. 12. 2012 do 27. 12. 2012) [7] 
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Graf 1Množstí srážek a hodin slunečního svitu v jednotlivých měsících roku 2012 [7] 

V roce 2012 se klimatické podmínky sledovaly a vyhodnocovaly pod metodickým 

vedením oddělení meteorologie a klimatologie ostravské pobočky Českého 

hydrometeorologického ústavu v rámci spolupráce započaté v roce 1999. Pro pozorování 

se využívá meteorologická budka se standardními přístroji k měření teplot, srážek, 

slunečního svitu a relativní vlhkosti vzduchu.  

Zpracování údajů získaných měřením, pozorováním a denními záznamy se provádí v 

programu ČHMÚ Metobs, výsledky se za kalendářní měsíc předávají elektronickou poštou 

pobočce ČHMÚ ke kontrole a dalšímu zpracování v rámci sítě meteorologických stanic na 

území České republiky.[7] 

Klimatologická měření a pozorování se provádějí denně pomocí přístrojů umístěných 

v klimatologické stanici v zadní části parku a na střeše Slezského domu v pozorovacích 

termínech 6.50, 13.50 a 20.50 hodin středoevropského času. Dlouhodobé sledování 

vhodnosti klimatických podmínek k léčení převážně nemocí dýchacího ústrojí ukládají 

lázeňskému podniku legislativní opatření. [7] 
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Sleduje se stav počasí a půdy, teplota vzduchu, přízemní teplota vzduchu, relativní vlhkost, 

rychlost a směr větru, oblačnost, sluneční svit a srážky. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Koloběh vody v přírodě [8] 

Nedostatek vody je fenomén přírodní i společenský. V dnešní době je dost sladké 

vody pro 7 miliard lidí, ale ta je rozdělena nerovnoměrně a nehospodaří se s ní udržitelně – 

příliš mnoho vody je vyplýtváno a znečištěno. [9] 

3. Vodné a stočné 

3.1 Právní úprava 

V oblasti dříve veřejných vodovodů a kanalizací došlo k privatizaci, po níž se 

vlastníky vodovodů a kanalizací, sloužících veřejné potřebě staly jednak obce a jednak 

další právnické osoby jako např. akciové společnosti obcí, účelová sdružení obcí, 

zemědělská a jiná družstva, průmyslové podniky a z malé části i fyzické osoby.  

Současná právní úprava zajišťuje slučitelnost práva České republiky na tomto úseku 

s předpisy Evropských společenství. Jedním z důvodů právní úpravy byla implementace 

celé Směrnice Rady č. 75/440/EHS z 16. června 1975, o požadované jakosti povrchových 
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vod určených k odběru pitné vody v členských státech a Směrnice Rady č. 79/869/EHS 

z 9. října 1979, o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených 

k odběru pitné vody v členských státech a některých ustanovení Směrnice Rady č. 

91/271/EHS z 21. Května 1991, o čištění městských odpadních vod. Právní úprava je 

v souladu s mezinárodními závazky, tj. se smlouvami v oblasti vodního hospodářství ve 

věcech příhraniční spolupráce v zásobování, odkanalizování a čištění odpadních vod, kde 

je Česká republika smluvní stranou. [10] 

Specifická ustanovení týkající se vodovodů a kanalizací obsahuje zákonná úprava 

podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (zákon o vodovodech               

a kanalizacích), která: 

 vymezuje pojem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 

 upravuje práva a povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, 

práva a povinnosti jejich provozovatelů a vztahy mezi vlastníky a provozovateli, 

 upravuje vztahy mezi vlastníky, popřípadě provozovateli vodovodů a kanalizací 

sloužícími veřejné potřebě a vlastníky pozemků a staveb, na které je voda dodávána 

nebo z nichž je odpadní voda odváděna, 

 upravuje vlastnická práva k vodovodním a kanalizačním přípojkám, 

 zavedla evidenci vlastnictví k vodovodům a kanalizacím, 

 zavedla institut“udělování povolení k provozování vodovodů a kanalizací 

Ministerstva zemědělství“ a stanoví podmínky pro udělování tohoto povolení, 

 zavedla povinnost veřejné služby provozování vodovodů a kanalizací ve prospěch 

odběratelů vodohospodářských služeb, 

 upravuje výkon veřejné správy v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu,  

 stanoví dozorové orgány, 

 obsahuje návrh novely živnostenského zákona v tom smyslu, že „provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ není již živností koncesovanou, ale 

živností vázanou, 

 obsahovala novely zákona o přestupcích doplněním o soubor přestupků, které se 

týkají zákona o vodovodech a kanalizacích, 
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 obsahovala návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví              

a o změně některých souvisejících zákonů, která zajišťuje soulad obou zákonů. [10] 

3.2 Vodné a stočné pro státní podnik 

Prvořadým zdrojem vody pro Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik je 

voda náhonová, která je využívána ke sprchování, koupání a ochlazování. Dalším zdrojem 

jsou výše uvedené minerální vody a jako záložní zdroj je veřejný vodovod v obci Karlova 

Studánka. [16] 

Do bazénového komplexu je přiváděná náhonová voda, kde dle smlouvy s povodím Odry 

platí lázně ročně stanovenou částku za odběr. Za veřejný vodovod si obec Karlova 

Studánka také účtuje dle dohodnuté ceny. [16]  

Měření prvořadého zdroje, tedy náhonové vody je zajištěno vodoměrem před 

vstupem trubními rozvody do nádrží. Vodoměr je umístěn v l. PP — strojovny bazénu 

v těsné blízkosti akumulační nádrže. Měření záložního zdroje z veřejného vodovodu obce 

Karlova Studánka je zajištěno vodoměrem, který je umístěn v l. PP - strojovny bazénu 

v těsné blízkosti akumulační nádrže. [16] 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, stanovila 

výši minimálního množství ředící vody, který bude na každý den stanoveno výpočtem, kdy 

bude sečten počet návštěvníků dopoledního a odpoledního provozu, které podléhají odlišným 

pravidlům a tento počet vynásoben 45 1 vody na jednoho návštěvníka. Výpočet je zaznamenán 

v provozním deníku a současně je zaznamenán stav vodoměru na přídavné vodě. [16] 
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4. Úspora vody  

V rámci environmentální politiky v oblasti vod se Státní léčebné lázně Karlova 

Studánka, státní podnik se zaměřuje a v nejbližších letech zaměří na úspory vod jak 

minerálních, tak i neminerálních (tj. pitné a užitkové). Pro dosažení ekonomického              

a ekologického optima v této problematice je snaha podniku snížit spotřebu vod pomocí 

nových dostupných technologií, jež jsou uvedeny níže v textu. To vše pro snížení 

negativního environmentálního dopadu. 

4.1 Program na úspory ve spotřebě vody a ochrany 

životního prostředí pomocí nanotechnologie 

Jako další možnost pro úlevu životnímu prostředí a lidskému zdraví, se nám v lázních 

nabídla aplikace prostředků na povrch, která ničí veškeré organické bakterie a nečistoty. 

V lázních nás tento projekt velice oslovil, a to z hlediska bazénové vody. Z důvodu, že se 

bazénová voda musí chemicky upravovat a to v různých časových relacích a množství. Pro 

nás by tedy bylo úspěšné snížení či úplného odstranění těchto chemikálií. 

4.1.1 Základní Bazénové parametry 

Dávkování chemikálií do bazénové vody 

Pro dávkování chemikálií k ošetření bazénové vody se využívá automaticky 

dávkovací systém (v době vydání provozního řadu Dulcomarin II) s průběžným měřením, 

který podle těchto výsledků zajišťuje dodržování nastavených hodnot požadované 

legislativou. Kontrolní měření prováděné dle požadavku vyhlášky č. 238/2011 Sb., se 

zapisuje do provozního deníku bazénu umístěného ve strojovně bazénu. Deníky jsou 

uchovávány v archivu podniku v souladu s legislativou. Chemické přípravky se skladují v 

technickém suterénu krytého bazénu v originál obalech, a sůl v originál pytlích. 
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V rehabilitačním bazénu SLLKS je používaná slaná voda. Sůl je nasypána z pytlů 

do solankové nádrže a tam rozpuštěna s vodou. Solný roztok je poté dávkován do 

akumulační nádrže. Bazénová voda v úpravně prochází přes pískové filtry s aktivním 

uhlím. Před vstupem do filtru je voda ošetřena vločkovačem. Úpravna je vybavena UV 

lampou. Před vstupem do bazénu se voda chemicky ošetři chlornanem sodným a korekci 

pH. 

Minimální množství ředící vody je na každý den stanoven výpočtem, jak je již výše 

uvedeno. Tento postup nařízen Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě, je kontrolován nejen hygienou, ale také podnikovou interní auditorkou. 

Desinfekce akumulační nádrže bazénové vody 

Průběžná desinfekce je zajištěna roztokem NaClO (chlornanem sodným), který je 

dávkován na výstupní potrubí upravené vody před nátokem do bazénové vany. Zbytkový 

chlór dezinfikuje i akumulační nádrž za provozu. Čištění je umožněno vypuštěním 

akumulační nádrže výpustným ventilem a následným mechanickým vyčištěním stěn              

a stropu nádrže dezinfekčními prostředky (jar, savo). Odpadní vody z dezinfekčního 

procesu nádrže nesmí přesáhnout 0,5 mg/1 volného chloru (kvalita pitné vody). Sanitace 

akumulačních nádrží se provádí 1 x měsíčně. Čistící a dezinfekční prostředky se používají 

dle doporučeného návodu schváleného výrobcem. Záznam o provedeném čištění                 

a dezinfekcí je veden v knize. [16] 

Vypouštění  

Voda z bazénu se vypouští do kanalizační sítě obce Karlova Studánka. Při 

vypuštění bazénu by měla zůstat filtrační stanice, obvod filtrace a jímky zavodněn, 

dávkování chemikálií je zastaveno, přítok ředící vody je zastaven. [16] 
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4.1.2 Projekt nanotechnologie – Bazénový komplex 

Do tohoto projektu lázně zasvětila společnost NanoGT, a. s., která vznikla zápisem 

do obchodního rejstříku 16. 11. 2009 jako součást světového projektu „Green Shield“, 

který vznikl v Malajsii. Ovšem pro nedostatek referenčních partnerů a výzkumných 

projektů tato společnost do 22.01.2013 pracovala v utajení. Během těchto čtyř let 

společnost pracovala na vlastním výzkumu, na významných komunikacích a spoluprácí se 

zahraničními partnery ve smyslu spoluúčasti na tvorbě projektu, obchodní strategii              

a vývoje technologií. Byli úspěšní a proto dne 22. 1. 2013 oficiálné společnost vstoupila na 

trh. Tato společnost pracuje na bázi nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) o velikosti 2 nm, 

jež je nejmenší částice vůbec.  

Jeden nanometr, miliardina metrů, je obtížně představitelný: představíme-li si jeden 

metr roztažený na 100 kilometrů, odpovídala by tloušťka čáry tužkou asi jednomu 

nanometru. Základ nanotechnologie tvoří nepatrné části, které mohou být také 

jednotlivými atomy. Proto tato technologie je velice zajímavá pro ochramu materiálu. [11] 

Ochrana životního prostředí je jeden z nejvýznamnějších přínosů, které nanotechnologie 

přináší. Povrchy po aplikaci této technologie získávají tzv. lotosový efekt. To v praxi 

znamená, že k očištění stačí pouze čistá voda bez jakýchkoliv chemických prostředků. 

Takto ošetřené povrchy jsou navíc nepřilnavé vůči vodě (hydrofobní), olejům a mastnotám 

(olejofobní), takže zabraňují pevnému usazování nečistot. Od tohoto principu chování jsou 

odvozeny a dále propracovány vlastnosti těchto produktů, které jsou zaměřeny na 

zušlechtění, impregnaci a ochranu různých druhů povrchů. 

4.1.3 Základy a pojmy nanotechnologie 

Nanotechnologie je obsáhlý pojem pro široké spektrum technologií, které se zabývají 

procesy a strukturami v nanoměřítku. Na tak malé částice působí již z velké části jevy 

kvantové fyziky. Používané definice nanotechnologie: 

 Nanotechnologie zkoumá objekty, částice nebo struktury, které mají aspoň jeden 

rozměr menší než 100nm, 
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 Nanotechnologie využívá charakteristické efekty typické pro oblast mezi atomární 

a meoskopickou rovinou, 

 Nanotechnologie označuje cílovou výrobu a manipulaci jednotlivých 

nanostruktur.[17] 

4.1.4 Princip Nanotechnologické aplikace na 

materiálový povrch 

Aplikováním nanočástic dochází k výraznému zkvalitnění ošetřených povrchů pro 

jejich elektrické, magnetické a optické vlastnosti, které se odlišují od klasických 

mikročástic. Objev a zvládnutá výroba nanočástic o velikosti 2-3nm je považováno za 

technologický průlom v oboru nanotechnologie. Jednou z nejdůležitějších vlastností 

nanočástic je fotokatalytická mineralizace, při které dochází k přeměně všech organických 

látek, včetně biologických struktur, na konečné anorganické sloučeniny – oxid uhličitý       

a vodní páry. Kombinací revolučního nanomateriálu a technologie nanášení 

elektrostatickým rozprašováním jsou k dispozici téměř neomezené možnosti pro jejich 

uplatnění všude tam, kde se vyskytují látky, které jsou pro zdraví člověka škodlivé              

a nebezpečné. Nanesená suspenze SmartCoat se po nanesení přemění v tenkou, 

neviditelnou vrstvu (film) na tvrdém povrchu. Na měkkých površích jako jsou tkaniny, 

koberce, suspenze pronikne dovnitř vláken a následně kompletně pokryje jejich povrch. Po 

aplikaci suspenze zasychá téměř okamžitě. Po necelých 10 minutách se vytvoří vysoce 

odolná tvrdá vrstva o tvrdosti 4H a spustí se fotokatalytická mineralizace. Pro představu, 

tvrdost laku na karoserii automobilu se rovná 2H. Po aplikaci suspenze odolává působení 

běžných chemických a čistících látek. Společnost NanoGT, a. s., společně s jejími partnery 

v rámci projektu Zelený štít používá jako jedna z mála na světě metodu přímé fixace 

suspenze při nanášení, která zároveň zaručuje stoprocentní pokrytí povrchů a ploch.[13] 



Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 Působení a přímá fixace při aplikaci suspenze na povrch materiálu se světlem[13] 

4.1.5 Fixace nanomateriálu jedním postřikem 

Nanášení se provádí nástřikem elektrostaticky nabitých nanočástic. Elektrostatický 

aplikační systém NANOGT 100 rozprašuje elektricky nabité kapky nanosuspenze za 

pomocí jediné indukční elektrody. Tímto způsobem mají kapičky sílu přitažlivosti  75-90 

krát větší než je gravitace. Pomocí elektrostatického náboje se kapky dokážou pohybovat i 

v opačném směru i proti působení gravitační síly a dosáhnou tak nanejméně dostupná 

místa či trhliny.[13] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Znázornění 100% pokrytí povrchů ploch[13] 

Při použití naší postřikové technologie dosahujeme těchto mimořádných efektů: 

1) 100% pokrytí ploch a jejich povrchů, 

2) výrazně menší spotřeba nanomateriálu, 

3) jemnější rozptýlení suspenze, 
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4) pevnější přilnutí nanočástic k povrchům, 

5) rychlejší reakční doba ve srovnání s konvenčními technologiemi. 

Obr. 6 postřiková technologie se zaměřením na úpravu  pro použití nanočástic[13] 

4.1.6 Nástřiková suspenze SmartCoat 

SmartCoat je revoluční nanosuspense využívající novodobé technologie a 20letý 

výzkum v oblasti nanotechnologií. Oficiálně byla uvedena na trh v květnu roku 2012 a 

získala prestižní světové ocenění. SmartCoat je držitelem 15 mezinárodních ocenění pro 

rok 2012. [13] 

      

Obr. 7 nanosuspenze s mezinárodním oceněním pro rok 2012[13] 
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SmartCoat pohlcuje širší rozsah vlnových délek světla a převádí je na energii mnohem 

efektivněji, než bylo doposud možné. Rychlost a účinnosti SmartCoat při oxidaci mikrobů, 

jako jsou bakterie, viry, alergeny, plísně, zápach a VOC pasovaly tuto suspenzi na statut 

"průlomové technologie". SmartCoat jsou nanočástice v kapalině o velikosti 2-3nm v 

průměru. Vědci dokázali, že nanočástice bezchybně fungují jako fotokatalyzátor pouze 

tehdy, pokud je velikost jeho částic v průměru pod 7nm! Nanočástice této velikosti 

dokázala jako první na světě vyrobit společnost Arc Flash Corporation - obchodní partner 

společnosti NanoGT.  

Možnosti aplikace v různorodých odvětvích, statut green technology a rychlá          

a vysoká činnost NANO suspenze SmartCoat  ji dávají obrovské možnosti uplatnění ve 

světě nanotechnologií a aplikační  postřikové technologie ještě umocnily její potenciál! 

Garance účinků nanosuspenze TiO2 je 24 měsíců![13] 

 

 

Obr. č. 8 Činnost nanosuspenze SmartCoat[13] 

4.1.7 Princip fotokatalytické mineralizace 

Základem všeho je oxid titaničitý TiO2, působí jako fotokatalyzátor. Po dopadu 

ultrafialového světla na TiO2 začnou organické sloučeniny oxidovat a rozkládat se na 
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především oxid uhličitý a vodu. Je to téměř opačná fotochemická reakce fotosyntézy. 

Tímto způsobem všechny organické sloučeniny (bakterie, viry, plísně, atd) degradují na 

CO2 a H2O. Rozklad (degradace) probíhá i za působení běžného umělého světla díky 

speciálnímu složení suspenze, které je chráněno patentem.  

Vlastnosti a výhody TiO2:  

 vysoká odolnost vůči všem vlivům mechanického opotřebení, 

 bezproblémový pro aplikace až do teploty 540°C, 

 antistatický, 

 elektricky vodivý, 

 extrémně vysoký rozptyl světla, 

 netoxický pro lidský organismus, 

 snadno dostupný. 

Obr. 9 Mechanismus fotokatalýzy[18] 
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4.1.8 Aplikace systém NANOGT a suspenzí 

SmartCoat do bazénového komplexu SLLKS 

V bazénovém komplexu SLLKS, jehož plocha má 187,5 m2 bude aplikována 

suspenze o množství 0,54 litru. Před provedením nástřiku, musí být bazén zcela vypuštěn              

a patřičně vyčištěn. Aplikaci nástřiku budou provádět dvě osoby ze společnosti          

NanoGT, a. s., kde jedna osoba bude aplikovat suspenzi na povrch a druhá osoba 

vypomáhá.  

Při aplikaci suspenze není třeba speciálních ochranných pracovních pomůcek             

a oblečení. Je ale zapotřebí při aplikaci mít chráněný zrak brýlemi. Z odběratelské 

společnosti u této akce za Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik bude 

přítomna 1 a více osob. Jistě bude přítomen technický náměstek, který blíže projednává 

spolupráci se společností NanoGT, a. s. na tomto projektu. Také se předpokládá přítomnost 

vodohospodáře, balneotechnika a mohou být přítomny i osoby ze zdravotního úseku. 

Chtěla bych přiblížit, že tento projekt bude poprvé aplikován v České republice do vodního 

prostředí. Úspěšnost této technologie aplikované ve vodním prostředí, byla v Japonsku         

a Malajsii, kde předběžné hodnocení aplikace suspenze vychází již na 50% úlevu pro 

životní prostředí.  

 
Obr. 10 vlevo vypuštěný bazén v SLLKS, vpravo umístění vločkovače, chlornanu sodného 

a korekce pH ve strojovně SLLKS 
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Obr. 11 vlevo nástěnný počítač pro programování dávkování chemických substrátů do 

bazénové vody, vpravo cirkulační čerpadla 

5. Reverzní osmóza – ODSOLENÍ VODY 

Reverzní osmóza se používá ke snižování koncentrace solí a rozpuštěných látek ve 

vodě. Tato filtrace pracuje na membránovém systému. Voda působením tlaku prochází 

přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu, v které jsou póry. Pokud je velikost 

pórů asi 0,0001 μm, probíhá filtrace na molekulární úrovni. Membrána propustí jen malé 

molekuly vody a tím odděluje veškeré větší znečisťující látky. Například rozměr bakterií, 

je 0,2 až 1 μm, rozměr virů 0,02 až 0,4 μm, rozměr pórů membrány 0,0001 μm. Reverzní 

osmózou lze tedy odstranit bakterie, chlor, chloridy, dusičnany, herbicidy, pesticidy a jiné 

organické látky až z 93%, resp. až 100%. Účinnost filtrace se pohybuje v závislosti na 

vodivosti vstupní vody. S větší vodivostí vstupní vody stoupá velikost odpadní vody.[12] 

Součástí projektu pro zkvalitnění vody, úspory vody a ochrany životního prostředí je právě 

zahrnuta i reverzní osmóza, která bude instalována současně s probíhající 

nanotechnologickou aplikací suspenze SmartCoat. Filtrace reverzní osmózou bude umístěn 

na odtokovém potrubí z bazénu, kde při 100% úspěšnosti, která se při sloužení těchto dvou 

akcí předpokládá, bude po zhodnocení výsledků za přítomnosti výsledků ze Zdravotního 

ústavu se sídlem v Ostravě požádáno o výpust této nezávadné vody přímo do řeky Opavy. 
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5.1 Výhody použití reverzní osmózy 

 k filtraci dochází při teplotě, kdy ještě nenastává poškození termolabilních látek 

(enzymy, bílkoviny, antibiotika), 

 za provozu reverzně osmotického zařízení nevznikají obtížně likvidovatelné látky, 

 provoz RO zařízení může být řízen plně automaticky a není potřeba provozní 

obsluhy. 

5.2 Možnost použití reverzní osmózy 

odsolování vody, snižování koncentrace solí 

 odsolování mořské vody 

 čištění brakických vod 

příprava velmi čisté vody 

 pro výrobu polovodičů a mikročipů, TV obrazovek 

 pro farmaceutický průmysl (infuzní roztoky, výroba antibiotik, atp.) 

chemický průmysl 

 ve výrobě pro zpětné využití technologických vod 

 veškerá chemická výroba vyžadující demi vodu 

potravinářský průmysl 

 úprava vody pro výrobu nápojů (příprava varní vody v pivovarech atd.) 

 úprava ovocných a zeleninových šťáv 

 zpracování mléka, zakoncentrování syrovátky 

vodárny, teplárny, elektrárny 

 přídavná voda pro napájení kotlů klasických tepelných i atomových elektráren 
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 recirkulace demineralizované chladící vody pro chladící věže 

5.3 Závěrečné hodnocení úpravy vody v bazénovém 

komplexu 

Tato technologie zabezpečí systém vypouštění vod na místo do ČOV přímo do vodoteče, 

čímž dojde na jedné straně k úspoře nákladů na čištění této odpadní vody a na straně druhé 

dojde při vypouštění této vody přímo do vodoteče k navýšení průtoku vody v daném úseku 

vodního toku. Použitím této technologie dojde rovněž ke snížení pořizovacích nákladů na 

zakoupení NaClO (chlornan sodný), a tím i ke snížení ekologické zátěže. 

Tabulka 2 Roční náklady na vodu a chlornan sodný - bazén SLLKS 

Rok 

Spotřeba 

bazénové vody 

za rok 

Jednotka 

Cena za 

stočné 

(Kč) 

Stočné 

celkem bez 

DPH (Kč) 

Spotřeba 

chlornanu 

sodného bez 

DPH (Kč) 

Celkem 

(Kč) 

       2011 3 934 m3 17,00 66 878,00 67 596,00 134 474,00 

       
2012 3 499 m3 18,00 62 982,00 75 973,00 138 955,00 

 Předpokládaná úspora je, že snížíme spotřebu vody na vstupu (náhonová voda)         

o min. 40%. 

 Předpokládaná úspora je, že snížíme vodu na výstupu (odvod do ČOV) o min. 90%. 

 Předpokládaná úspora je, že snížíme spotřebu chlornanu sodného o 80%. 

Kvantifikovat zvýšení ochrany životního prostředí jako rozhodujícího produktu tohoto 

projektu v současné době nelze, vzhledem k tomu, že se projekt nachází ve stadiu 

schvalování zejména orgány Státního zdravotního ústavu a orgány hygienického dozoru. 

Jakmile proběhne proces zkušebního provozu a následného vyhodnocení budou zveřejněny 

forézní výsledky úspor v jednotlivých oblastech. 
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Závěr 

Předkládaná práce je z hlediska tematických rámců rozdělena do čtyř skupin. První část 

je věnována všeobecnému lázeňství přiblížené historickému vývoji léčebných pramenů. 

Druhá část je věnována vodnímu hospodářství v interakci se životním prostředím, kde je 

uvedena výstavba ve vodním hospodářství, legislativa a vodohospodářská bilance. Ve třetí 

části je uvedeno vodné a stočné, její právní úprava a vodní zdroje v lázních Karlova 

Studánka. A v neposlední řadě, tedy čtvrté části je uvedena úspora vody, jež zahrnuje 

plánované postupy pro projekt na úsporu vody, chloru, a neposlední řadě životního 

prostředí.  

Uvedeným postupem v této práci, se v lázních sníží spotřeba vody pro lázeňské účely 

odebírané z vodních toků a následně chceme co nejvíce spotřebované vody vypustit ne do 

ČOV, ale přímo do vodoteče. Rozhodující argument je snížení spotřeby vázaného chloru 

pro dezinfekci vody. Tímto systémem opatření dojde zejména ke snížení zátěže pro životní 

prostředí, ale navíc dojde k ušetření finančních nákladů na provoz celého balneoprovozu.  

Principy zaváděných procesů jsou dané a ověřené nejen v přírodě okolo nás 

(princip lotosového květu), ale i v praktickém životě (filtrační systémy). Je zde uvedena 

předběžná úspora náhonové vody a to až o 40%, úspora výstupní vody z bazénu a to až o 

90% a snížení chlornanu sodného o 80%.  

Vyhodnocení výsledků projektu bude trvat předběžně půl roku. Proto bych chtěla 

tuto práci o tyto výsledky a rozvoj projektu rozšířit v diplomové práci, protože 

nanotechnologie je budoucnost pro čistotu bez chemických přídavků.  

 



Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  30 

Seznam použitých pramenů a literatury 

1  SKUHRAVÁ, Lenka, Jan VRABEC, Kateřina KOČÍ a Ota BOUZEK. Karlova 

Studánka: Karlova Studánka 2012. 2012. vyd. Brno: POINT CZ, s. r. o., 2012. ISBN 

978-80-260-3245-8. 

2  STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA, státní podnik. Prameny 

[online]. 2012 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://www.k.studanka.cz/prameny/ 

3  Vodopád - Karlova Studánka [online]. 2005 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://foto.mapy.cz/21056-vodopad-karlova-studanka  

4  ŘÍHA, Josef. Voda a společnost. Praha 1: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 

n. p., 1987. ISBN 04-705-87. 

5 Legislativa ve vodohospodářství [online]. VIZUS, 2013 [cit. 2013-04-02]. Dostupné 

z: www.vodarna.cz/legislativa-ve-vodohospodarstvi.html 

6 Zásoby vody na Zemi [online]. Zeměpis.com, 2002 [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: 

http://www.zemepis.com/zasoby.php  

7 Roční zpráva klimatických podmínek 2012. Karlova Studánka: Státní léčebné lázně 

Karlova Studánka, státní podnik, 2012.  

8  FOLTÝNOVÁ, V. Ilustrace na téma koloběh vody v přírodě do dětské encyklopedie 

[online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://www.foltyn.cz/fk/ilustrace.htm 

9 ŠKROBÁNKOVÁ, Ph.D., Ing. Hana. Ochrana vod: Přednáška. Ostrava, 2012. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

10 SKUHRA, CSC., Ing. Jiří. Služby poskytované při správě a provozu budov: 

Provozně-ekonomická příručka. Praha 1: Linde Praha, a. s., 2011. ISBN 978-80-

7201-824-6. 

11 RUBAHN, Host-Enter. Nanophysik und Nanotechnologie. 2., überarb. Aufl. Stuttgart 

[u.a.]: Teubner, 2004. ISBN 35-191-0331-1. 

12 HARLAND, C a C HARLAND. Ion-exchange: theory and practice. 2nd ed. London: 

Royal Society of Chemistry, 1994, 165 p. ISBN 0-85186-484-8. 



Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  31 

13 NANOGT, a. s. NanoGT: green technology [online]. 2013 [cit. 2013-04-15]. 

Dostupné z: http://www.nanogt.eu/ 

14 Vlček, V. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 

1984, 316 s.  

15 Zásoby vody na Zemi. [online]. Zeměpis.com 2013. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: 

http://www.zemepis.com/zasoby.php 

16 Provozní řád krytého bazénu – provoz pro veřejnost. Karlova Studánka: Státní 

léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik, 2012.  

17 H. Paschen, C. Coenen, T. Fleischer, R. Grünwald, D. Oertel, C. Revermann. 

Nanotechnologie. Berlin: Springer-Verlag Berlín Heidelberg, 2004.           

ISBN 3-540-21068-7. 

18 ŠTENGL Ph.D., Mgr. Václav, Cvičení k předmětu „Metody studia fotochemických 

procesů“ (KTEV / 2MSFP). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012.  

19 PLECHÁČ, Václav, Voda, problém současnosti a budoucnosti. Vyd. 1. Praha. 

Svoboda, 1989, 327 p. ISBN 80-205-0096-0. 

20 Životní prostředí České republiky. Vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha: 

Academia, 1990, 281 s. ISBN 80-200-0292-8. 

21 OPPELN, Kerstin und André Micklitza. [Hrsg. von Bernd Schwenkros und Detlev 

von. Tschechien unterwegs in Böhmen und Mähren. 3., aktualisierte und erw. Aufl. 

Berlin: Trescher, 2011. ISBN 978-389-7941-915. 

http://www.nanogt.eu/produkty-sluzby
http://www.zemepis.com/zasoby.php


Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  32 

Seznam obrázků 

Obr. 1 Pramen Vilém, Maxmilián a Karel …………………………………………...…..4 

Obr. 2 Obr. 2 Vodopád Karlova Studánka…………………………………………….….7 

Obr. 3 Obr. 3 Koloběh vody v přírodě ………………………………………………….14 

Obr. 4 Působení suspenze na povrchu materiálu ………………………………………..21 

Obr. 5 Znázornění 100% pokrytí povrchů plochy…………………………………..…...21 

Obr. 6 Postřiková technologie se zaměřením na úpravu  pro použití nanočástic………..22 

Obr. 7 Nanosuspenze s mezinárodním oceněním pro rok 2012…………………………22 

Obr. 8 Činnost nanosuspenze SmartCoat…………………………………….……….....23 

Obr. 9 Mechanismus fotokatalýzy…………………………………………………….…24 

Obr. 10 Vypuštěný bazén v SLLKS, umístění vločkovače, chlornanu sodného a korekce 

pH ve strojovně SLLKS………………………………………….…………..…..25 

Obr. 11 Nástěnný počítač pro programování dávkování chemických substrátů do bazénové 

vody a cirkulační čerpadla……………………………………….………………26 



Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  33 

Seznam tabulek a grafů 

Tabulka 1 Zásoby vody v dílčích částech hydrosféry…………………………..……..11 

Tabulka 2  Roční náklady na vodu a chlornan sodný - bazén SLLKS……………...…28 

Graf 1 Množství srážek a hodin slunečního svitu v jednotlivých měsících roku 

2012………………………………………………………………………..13 

 



Helena Schöblová: Ekologická úspora v lázních Karlova Studánka 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

2013  34 

Seznam příloh 

Příloha 1  Obsah minerálních látek a plynů pramen S2A Petr 

Příloha 2  Obsah minerálních látek a plynů pramen S7 Vladimír 

Příloha 3 Územní plán Karlova Studánka – koncept řešení 4. vodní hospodářství + 

legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 1 Obsah minerálních látek a plynů pramen S2A Petr 

Klasifikace: Přírodní, slabě mineralizovaná hydrogenuhličitano-vápenatá kyselka se 

zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená. 

Kationty: mg/l  mg/l 

Lithium     0,042  Zinek 0,0064 

Sodík   10,64 Hliník 0,060 

Draslík     2,653 Vanad 0,00050 

Ammonium     0,183 Chrom <0,00005 

Měď     0,00058 Molybden 0,002 

Hořčík   16,54 Mangan 0,278 

Vápník 149,6 Železo 9,213 

Stroncium     0,705 Kobalt 0,005 

Baryum 

Cesium 

Rubidium 

Stříbro 

Berylium 

Uranyl 

    0,110 

     <0,0008 

     0,0079 

     0,00090 

     0,00018 

   <0,001 

Nikl 

Kadmium 

Rtuť 

Cín 

Olovo 

Antimon 

0,0015 

<0,000002 

<0,0001 

<0,001 

0,00134 

<0,008 

Anionty: mg/l  mg/l 

Fluorid 0,096 Síran   9,44 

Chlorid 3,06 Dusitan   <0,007 

Bromid 0,017 Dusičnan   0,08 

Jodid 0,001 Hydrogenfosfát     0,079 

Hydrogensulfid 0,006 Hydrogenarzeničnan   <0,003 

Seleničitan 

Kyanid 

<0,0008 

<0,005 

Hydrogenuhličitan 

Hydrogenfosforečnan 

566,2 

    0,045  

Nedisociované součásti: 

 kyselina metaboritá HBO2         0,083     mg/l 

 kyselina metakřemičitá H2SiO3      76,50        mg/l 

 

Fyzikální vlastnosti vody: 

 teplota vody           6,8 °C 

 poměrná hustota          0,9989 kg/l 

 pH            5,71 



 

 

Příloha 2 Obsah minerálních látek a plynů pramen S7 Vladimír 

Klasifikace: Přírodní, slabě mineralizovaná hydrogenuhličitano-vápenatá kyselka se 

zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité, studená. 

Kationty: mg/l  mg/l 

Lithium     0,052  Zinek 0,0206 

Sodík   16,90 Hliník 0,099 

Draslík     3,564 Vanad 0,00092 

Ammonium     0,151 Chrom 0,00016 

Měď     0,0023 Molybden 0,00006 

Hořčík   28,11 Mangan 0,483 

Vápník 215,0 Železo 8,2 

Stroncium     1,14 Kobalt 0,00020 

Baryum     0,48 Nikl 0,00044 

Anionty: mg/l  mg/l 

Fluorid 0,06 Síran   10,6 

Chlorid 1,73 Dusitan     0 

Bromid 0,008 Dusičnan     0 

Jodid 0,028 Hydrogenfosfát     0,079 

Hydrogensulfid 0 Hydrogenarzeničnan     0,0006 

  Hydrogenuhličitan 875,2 

 

Analýza rozpuštěných plynů: 

 volný oxid uhličitý CO2  2 444,0        mg/l 

 volný sirovodík H2S          0,013    mg/l 

 

Nedisociované součásti: 

 kyselina metaboritá HBO2         0,257     mg/l 

 kyselina metakřemičitá H2SiO3      76,0        mg/l 

 

Fyzikální vlastnosti vody: 

 teplota vody           8,2 °C 

 poměrná hustota          0,9992 kg/l 

 pH            5,1 



 

 

Příloha 3 Územní plán Karlova Studánka – koncept řešení 4. vodní hospodářství + 

legenda 



 

 

 


