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Anotace  

Předložená práce se zabývá problematikou účinnosti doúpravy pitné vody v domácnostech 

pomocí snadno dostupných filtračních náplní do stolních filtračních konvic. Úvodní část práce 

se věnuje obecné charakteristice vody, její dostupnosti, zdrojům a kvalitě. Další část pojednává 

o metodách úpravy vody, požadavcích na kvalitu pitné vody, principech kontroly a její 

distribuci ke konečnému uživateli. Následující kapitola popisuje druhy vodních filtrů  

pro doúpravu pitné vody v domácnostech se zaměřením na nejsnáze dostupné filtrační náplně  

pro konvice. Je zde popsán princip filtrace a výrobci garantované účinky na zlepšení kvality 

pitné vody. Další kapitola popisuje způsoby ověřování funkčnosti těchto filtrů. V poslední 

kapitole jsou shrnuty výsledky měření a vyhodnocena efektivita prověřovaných filtrů.  

Na základě zjištěných výsledků je pak dáno doporučení pro vhodnost či nevhodnost užívání 

těchto filtračních konvic v domácnostech.  

Klíčová slova: pitná voda, úprava pitné vody, kvalita pité vody, vodní filtry, filtrační konvice.  

 

Summary 

The work deals with the effectiveness of subsequent treatment of drinking water in homes using 

readily available filter cartridges for desktop filter jugs. The introductory part deals with the 

general characteristics of water, its availability, resources and quality. Another part deals with 

methods of treatment of water, requirements for quality of drinking water, control principles 

and its distribution to the end user. The following section describes the types of water filters for 

subsequent treatment of drinking water in homes, focusing on readily available filter cartridges 

for kettles. There is described the principle of filtration and effects guaranteed by manufacturers 

to improve the quality of drinking water. Another chapter describes methods for verifying the 

functionality of these filters. The last chapter summarizes the results of measurement and 

evaluation of the effectiveness of examined filters. Based on the results there is then given  

a recommendation for the suitability or unsuitability to use these kettles filter at home. 

Key words: drinking water, drinking water treatment, drinking water quality, water filters, 

water filter pitcher.
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1  ÚVOD 

Voda je jednou z nejcennějších surovin na naší planetě. Závažným problémem současnosti, 

a ještě větší hrozbou pro budoucnost je nedostatek vody pitné. Již dnes nemají přístup  

ke kvalitnímu zdroji pitné vody téměř dvě miliardy lidí a jejich počet, nejen z důvodu růstu 

populace a klimatických změn, ale často kvůli nešetrnému zásahu lidí do krajiny, neustále 

narůstá. Lidé bez pitné vody žijí v chudobě, na druhou stranu průmyslově vyspělé země mají 

pitné vody dostatek a často s ní nakládají nehospodárně a neekologicky [1].  

Úkolem ekonomicky silných a vyspělých států je podpora ekologických projektů, investic 

do výzkumu a vývoje a zavádění nejnovějších technologií pro získávání a úpravy pitné vody 

[1]. Evropa a obzvláště Česká republika je prozatím jednou z těch tzv. „šťastných“ zemí, 

které se s nedostatkem pitné vody nepotýkají, nicméně je jen otázkou času, kdy i my budeme 

řešit dostupnost zdrojů vody vhodných pro úpravu na vodu pitnou. 

Současným trendem obyvatel žijících ve vyspělých zemí je prosazování tzv. zdravého 

životního stylu, jehož pojetí je často zneužíváno různými zájmovými skupinami, které 

prostřednictvím reklamy propagují výrobu a prodej tzv. funkčních potravin a potravinových 

doplňků, které krom toho, že nás nasytí a chuťově uspokojí, plní ještě nějakou další zdraví 

prospěšnou funkci. Dennodenně nás reklamy ujišťují o tom, že užívání těchto produktů  

je zdraví prospěšné a nezbytné pro zlepšení komfortu našeho každodenního života [2].  

Tento trend se nevyhýbá ani „obchoduˮ s pitnou vodou. Donedávna prosazované pití 

balených vod vystřídal trend nový – doúprava pitné vody prostřednictvím stolních filtračních 

konvic. Tyto konvice se začaly používat v Japonsku někdy před třiceti lety  

a díky snadné finanční dostupnosti se postupně staly hitem domácností všech vyspělých 

zemí včetně České republiky. Filtrační konvice uživatelům garantují zlepšení kvality pitné 

vody ať už odstraněním nebo snížením obsahu některých „nežádoucích“ látek nebo naopak 

obohacení pitné vody o některé prvky a minerály. 

Cílem mé diplomové práce je ověření účinnosti filtrace pitné vody v těchto stolních 

filtračních konvicích, porovnání efektivity vybraných filtrů pro různé typy vody („měkkou“  

a „tvrdou“), vyhodnocení výsledků a následné doporučení vhodnosti užívání této metody 

doúpravy pitné vody v našich domácnostech.  
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2  ROZDĚLENÍ VODY A JEJÍ ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI  

 

2.1  Rozdělení vody podle jejího výskytu a použití   
 

2.1.1  Druhy vody vyskytující se na Zemi 

Voda se na Zemi vyskytuje jako: 

1) atmosférická voda – všechna voda v zemském ovzduší, bez ohledu na její 

     skupenství (vodní kapky nebo ledové částice padající ve formě atmosférických 

     srážek z oblaků) [3, 4];  

2)  povrchová voda – voda na zemském povrchu (kontinentální a mořská) ve formě různých 

    vodních útvarů (tekoucí a stojatá) [3, 4]; 

3) podzemní voda – voda v zemské kůře ve všech skupenstvích. Fyzikálně-chemické složení 

podzemních vod závisí zejména na složení půdy a hornin, s nimiž přicházejí do styku [3, 4].  

 

2.1.2  Druhy vody podle použití 

Podle použití rozlišujeme tyto druhy vody: 

1) pitná voda – zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání 

       nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví [5, 4]; 

2)  minerální voda – zdravotně nezávadná voda, v níž je překročena limitní koncentrace  

      rozpuštěných tuhých látek a plynů [4]; 

3) užitková voda – zdravotně nezávadná voda, která však není určena k pití 

       a vaření [5, 4];   

4) provozní voda – užitková voda používaná pro provozní účely (v různých 

     průmyslových odvětvích i zemědělství), její kvalita se řídí požadavky dané 

     výroby [5, 4];  

5) odpadní voda – voda použitá mimo vodní zdroj, jejíž vlastnosti byly lidskou 

      činností změněny, zde patří také vody z atmosférických srážek odváděné stokovou  

      sítí [5, 4].  
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2.2  Klasifikace látek obsažených ve vodě  

Voda vyskytující se v přírodě je roztok různých plynů a anorganických i organických látek.  

Z chemického hlediska rozdělujeme látky obsažené ve vodě na anorganické a organické. 

Z fyzikálního hlediska mohou být tyto látky přítomny jako látky disociované (ve formě 

iontů-elektrolyty), ty jsou pak zastoupeny kationty (zejména hořčík, vápník, draslík, sodík) 

a anionty (hlavně sírany, chloridy, hydrogenuhličitany a dusičnany). Nedisociované látky 

(neelektrolyty) jsou pak např. sloučeniny křemíku a rozpuštěné plyny jako kyslík a oxid 

uhličitý.  Dále se ve vodě mohou vyskytovat látky ve formě nerozpuštěné (NL) [6, 7]. 

Látky nerozpustné ve vodě: 

1) látky neusaditelné ve vodě, usaditelné a vznášivé (tzv. sedimentace); 

2) mikroorganismy (řasy, baktérie, houby a viry) [6]. 

Látky rozpustné ve vodě jsou podle množství zařazeny do 3 kategorií: 

1) slabě mineralizovaná voda 50 mg/l – 500 mg/l ( RL 105); 

2) středně mineralizovaná voda 500 mg/l – 15 00 mg/l (RL 105); 

3) silně mineralizovaná voda nad 1 500 mg/l (RL 105) [7].  
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3  PITNÁ VODA A JEJÍ HLAVNÍ ZDROJE  

3.1  Charakteristika pitné vody  

3.1.1 Definice pitné vody  

Za pitnou vodou je podle platné právní úpravy považována veškerá voda  

v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel  

a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo,  

k čištění předmětů, jež svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, 

a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího 

dodávání [8]. Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické  

limity pro více než 60 mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů (zákal, pach, chuť) [9]. 

3.1.2  Ukazatele jakosti a hygienické limity pitné vody 

Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení 

veřejného zdraví. Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky 

jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví [9]. 

Jednotlivé ukazatele jakosti pitné vody a jejich hygienické limity jsou blíže specifikovány 

v kapitole 5. Za kvalitu pitné vody zodpovídá provozovatel nebo správce veřejného 

vodovodu, který je rovněž povinen provádět nebo zajišťovat pravidelné kontroly pitné  

vody [11]. 

3.2  Hlavní zdroje vody 

Podle informačního systému “Pitná voda“ (PiVo), bylo v roce 2015 v ČR zásobováno vodou 

z vodovodu pro veřejnou potřebu 94,7 % z celkového počtu obyvatel [10]. Z dodaného 

množství představovaly podzemní zdroje 49,7 % a povrchové zdroje 50,3 %, 5,3 % obyvatel, 

bylo zásobováno vodou z individuálních zdrojů (studny) [11]. 

Kvalita povrchové vody z hlediska nároků na pitnou vodu je horší než kvalita vody 

podzemní, proto je úprava povrchové vody na vodu pitnou celkově dražší [12]. 

 

 



Martina Ujházy: Posouzení doúpravy pitné vody v domácnosti  

5 

2017 

Pro srovnání uvádím zdroje pitné vody v zahraničí, kde je využití podzemních zdrojů 

výrazně vyšší než u nás, např. ve Francii (56,4 %), v Německu (72 %), Itálii (80,3 %)  

a nejvíce v Dánsku (téměř 100 %). Jsou však i evropské země, v nichž je naopak podíl 

povrchové vody na zásobování ještě vyšší, než u nás [12].   

Následující obrázek 1 ukazuje počty a druhy dostupných zdrojů pitné vody v jednotlivých 

krajích ČR v roce 2016. 

 

  

 

Obrázek 1 – Hlavní zdroje podzemních a povrchových vod v ČR [13] 
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3.3  Zdroje povrchových vod 

Zdroje povrchových vod pro úpravu na vodu pitnou jsou vodní toky a vodárenské nádrže. 

Voda z nádrží povrchové pitné vody je přiváděna do úpraven (viz kapitola 4), kde prochází 

procesy fyzikální a chemické úpravy. Upravená voda se přivaděči vede do vodojemů odkud 

je vodovodní sítí (viz kapitola 6) rozváděna k jednotlivým odběratelům [13]. Jednoduché 

schéma úpravy pitné vody uvádí obrázek 2. 

 

Obrázek 2 – Technologické schéma úpravy pitné vody [14] 

 

3.4  Zdroje podzemních vod 

3.4.1  Podzemní voda pro vodárenské využití 

Podzemní vody představují tu část podpovrchových vod, které vyplňují dutiny zvodněných 

hornin. Za účelem získávání podzemní vody se zhotovují studny, vrty a zářezy. Podzemní 

voda vhodná pro vodárenské využití je v úpravnách jímána pomocí vybudovaných studen, 

které jsou napojeny na tzv. násoskový systém (jímání pomocí podtlaku v potrubí 

vytvářeného vývěvou). Následná úpravna pitné vody je vícestupňová z důvodu zvýšeného 

obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Voda prochází provzdušněním  

na vodních skocích, dávkuje se do ní vápenné mléko pro úpravu pH, pak následuje 

sedimentace a filtrace. Posledním krokem před její distribucí je zdravotní zabezpečení vody 

– dezinfekce chlorováním, čímž se zabezpečí bakteriologická nezávadnost pitné vody. 

Oblasti s nejvýznamnějšími zdroji podzemní vody v ČR jsou např. Labe, Divoké a Tiché 

Orlice, Morava, Bečva, Svratka, Opava, Ostravice a Morávka [15]. 
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Schéma transportu pitné vody od zdroje až po konečné spotřebitele znázorňuje obrázek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Technologické schéma transportu pitné vody [16] 

 

3.4.2  Domovní zdroje podzemních vod 

Dalším zdrojem podzemní pitné vody jsou studny. V rámci celé České republiky je cca  

5,3 % obyvatel, kteří jsou odkázáni na vodu z domovních nebo veřejných studní. Přestože 

každoročně stoupá počet domácností zásobovaných z veřejných vodovodů, navyšuje  

se počet domácností, které se vracejí k používání vody z vlastních studní (pro splachování  

a závlahy), především z důvodu vysoké ceny pitné vody. Dalšími uživateli vody ze studní 

jsou zahrádkáři, chataři a chalupáři, ti ji využívají především jako vodu pro zalévání. 

Studny jsou důležitým zdrojem vody v případech přírodních katastrof a jiných havárií, které 

mohou vyřadit z provozu veřejné vodovodní sítě [17]. Riziko kontaminace vody  

ve studni je však dosti vysoké a obtížmě zjistitelné. Ověřování kvality vody je pouze  

na majitelích těchto zdrojů. 
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4  ZÁKLADNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY ÚPRAVY VODY 

4.1  Úpravny pitné vody  

Voda odebíraná z povrchových i podzemních vodních zdrojů (tzv. „surová voda“) často  

ne zcela úplně vyhovuje svými fyzikálními, chemickými a bakteriologickými vlastnostmi 

všem požadavkům na kvalitu pitné vody, proto je voda před vpuštěním do rozvodné sítě 

upravována dle kvalitativních požadavků v úpravnách vody, kde se různými 

technologickými, mechanickými, fyzikálními, chemickými a biologickými procesy  

a postupy eliminují nevyhovující parametry vody [3, 6]. 

Vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

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

ve znění pozdějších předpisů. Pitná voda musí být naprosto zdravotně nezávadná, nesmí 

obsahovat žádné mikroorganismy, parazitní zárodky ani látky v množství, které by mohlo 

ohrozit lidské zdraví [9, 16, 18]. 

Jednotlivé procesy úpravy jsou voleny na základě zařazení surové vody do příslušné 

kategorie podle tabulky 1. 

Tabulka 1 - Typy úprav vody pro jednotlivé kategorie [19] 

Kategorie Typ úpravy 

A1 
Jednoduchá fyzikální úprava a dezinfekce, například rychlá filtrace a dezinfekce, 

případně prostá písková filtrace, chemické odkyselení nebo mechanické odkyselení 

či odstranění plynných složek provzdušňováním.  

  A2*) 

Běžná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagulační filtrace, 

infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, desinfekce 

(konečné chlorování), jednostupňové či dvoustupňové odželezňování a 

odmanganování.  

A3 
Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a desinfekce, například 

chlorování do bodu zlomu, koagulace, flokulace, usazování, filtrace, adsorpce 

(aktivní uhlí), desinfekce (ozón, konečné chlorování). Kombinace fyzikálně 

chemické a mikrobiologické a biologické úpravy. 

*) Pro evidenci a hodnocení účinností úpravy vody se rozděluje tato kategorie na dvě podkategorie:  

    a) jednostupňová úprava, b) klasická dvoustupňová úprava. 
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4.2  Základní postupy úpravy vody 

Obecně můžeme na úpravárenské technologie pohlížet ze dvou hledisek [15]. Z pohledu 

povahy procesu je dělíme na: 

1) fyzikální procesy – jimiž jsou adsorpce a desorpce, separace suspenzí, sedimentace  

a filtrace [15, 20]; 

2) chemické procesy – zde patří oxidační reakce anorganických a organických látek  

a srážení [15, 20]; 

3) fyzikálně chemické procesy – jako membránové procesy, chemisorpce a hydrolýza 

koagulantu [15, 20]; 

4) hydraulické procesy – jsou míchání suspenzí, jejich separace a následné  

zahušťování [15]; 

5) biologické a mikrobiologické procesy – jsou odstraňování dusíkatých látek, železa  

a hořčíku, v menší míře i odstraňování organických látek [15].  

Z pohledu separačních procesů se upravárenské technologie dělí na: 

1) mechanickou separaci – kde dochází k odstraňování suspendovaných látek (flotace, 

          sedimentace, zahušťování a filtrace); 

2) chemickou separaci – kde patří odstraňování koloidních látek organického  

          i anorganického původu; 

3) fyzikálně - chemickou a mikrobiologickou separaci – kdy dochází k odstranění  

          a následné separaci organických a anorganických látek z vody pomocí srážení, a dále 

          dochází k adsorpci, elektrodialýze, výměně iontů atd. [15]. 

4.3  Mechanické předčištění vody  

Mechanické předčištění surové vody z povrchových zdrojů je nezbytné z důvodu nutnosti 

odstranění hrubých nečistot jako jsou plovoucí látky, hrubé suspenze, písek atd. Tyto 

nečistoty mohou zapříčinit mechanické poškození čerpacích zařízení a způsobit zanesení 

potrubí. Podzemní vody toto předčištění nevyžadují.  

Částice různého tvaru a velikosti se z vody odstraňují mechanickým předčištěním (první 

stupeň úpravy vody). K odstranění plovoucích látek slouží česle, síta a pásové filtry. 
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K odstranění hrubých suspendovaných látek se používají lapáky písku, usazovací nádrže, 

pískové filtry, mikrofiltry atd. Další možnou metodou odstraňování suspendovaných částic 

je číření, což je chemická úprava vody, při níž se odstraňují jemné částice způsobující zákal 

vody, pomocí tzv. koagulačních činidel (např. síran hlinitý a síran železitý). Při koagulaci 

dochází ke shlukování znečišťujících látek do větších celků tzv. vloček, které lze z vody 

odstranit mechanicky např. sedimentací [20, 21]. 

 

4.4  Nežádoucí látky v pitné vodě a jejich odstraňování 

Popis nežádoucích látek: 

Mezi nežádoucí látky v pitné vodě obecně patří ty, které negativně ovlivňují kvalitu pitné 

vody. Patří mezi ně např.: radon, oxid uhličitý, sulfan, organické látky, dustitany, vápník, 

hořčík a další látky, jejichž postupy odstraňování jsou uvedeny v následujících odstavcích 

této kapitoly [15].  

Snížení koncentrace vápníku a hořčíku:  

Vysoké obsahy vápníku a hořčíku se v pitné vodě snižují především chemickými 

a iontovýměnnými procesy. K částečnému odstranění se používají metody srážení vápnem, 

rozklad kyselinou nebo pomocí rozkladu varem. K úplnému odstranění se používá vápno  

a soda jednotlivě nebo v jejich kombinacích [15]. 

Odplyňování a odkyselování vody: 

Mezi nežádoucí plyny rozpuštěné ve vodě patří např. CO2, O2, H2S. Tyto sloučeniny 

způsobují korozi kovových a betonových částí vodovodní sítě, CO2 působí velmi agresivně 

a způsobuje rozpouštění nežádoucích prvků, jako jsou Pb, Zn a Cu, v potrubí. 

Odkyselování se provádí mechanicky a chemicky. Základem mechanických způsobů 

odkyselování je odstranění oxidu uhličitého provzdušňováním, provádí se vhánění vzduchu 

do vody nebo rozstřikem vody do vzduchu.  

Chemické odkyselování se provádí pomocí filtrů naplněných odkyselovacími hmotami jako 

jsou mramor, dolomit, dekarbolit, vápno, uhličitan nebo hydroxid sodný. Agresivní CO2 

obsažený ve vodě se průtokem přes tyto filtry na odkyselovací hmoty naváže a z vody  

se odstraní [8]. 
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Odstraňování železa a manganu:  

Železo a mangan se ve vodě vyskytují v rozpuštěné formě jako hydratované kationty Fe2+  

a Mn2+.  Vyšší koncentrace železa a manganu se z vody odstraňují především z důvodu 

ovlivnění senzorických ukazatelů (nežádoucí trpká chuť vody, rezivění, zákal a změna 

pachových vlastností). Vhodnými metodami pro odstranění železa a manganu jsou aerace 

(praní vody vzduchem) a čiření (chemická úprava vody spočívající v převedení z rozpustné 

formy na nerozpustnou, která se následně odstraní). Mangan lze také odstranit filtrací přes 

aktivovaný křemičitý písek. [15, 22, 23]. 

Pro převedení železnatých a manganatých iontu na nerozpustné sloučeniny se používají tyto 

dva základní procesy: 

1)  metody oxidační (vzdušný kyslík, chlor, ozón, manganistan draselný); 

2)  alkalizace hydroxidem vápenatým [22, 23]. 

Odstraňování amonných iontů, dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů: 

Patří k vážným problémům úpravy povrchových a podzemních vod. Amonné ionty lze 

z vody odstranit zejména oxidačními a sorpčními metodami (např. chlorace s následnou 

adsorpcí na aktivním uhlí. Při vyšších koncentracích amonných iontů lze využít přírodních 

materiálů, např. zeolitů. Možné jsou i metody biologické). 

Dusitany se většinou oxidují chlorem nebo manganistanem draselným na dusičnany. 

Fosforečnany lze odstranit koagulačními a sorpčními pochody. 

Dusičnany je možné z pitných vod odstraňovat různými metodami. Jsou to metody chemické 

redukce, membránové procesy elektrodialýzy a reverzní osmózy, biologické denitrifikace  

a iontové výměny [15, 22, 24]. 

Odstraňování anorganického a organického mikroznečištění: 

Anorganické mikroznečištění způsobují zejména těžké kovy (arzen, olovo, nikl, rtuť, 

kadmium, chrom, stříbro, zinek aj.) a odstraňují se většinou alkalickým čiřením, sorpcí na 

aktivním uhlí. Organické mikroznečištění, mezi které se řadí tenzidy, pesticidy, ropa a ropné 

látky, fenoly, chlorované uhlovodíky aj., je možné odstranit většinou adsorpcí na aktivním 

uhlí, nebo oxidací ozónem, manganistanem draselným či oxidem chloričitým [7, 22]. 
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Odstraňování radioaktivních látek: 

Odstraňování radioaktivních látek se provádí různými způsoby podle druhu znečištění. 

Radon se z vody odstraňuje intenzivní aerací, uran většinou čiřením, při odstraňování radia 

se využívá spolusrážení RaSO4 a BaSO4, výměny iontů a adsorpce např. na vodárenských 

píscích preparovaných vyššími oxidy manganu [15, 25]. 

4.5  Hygienické zabezpečení vody – Dezinfekce 

Závěrečným technologickým procesem při úpravě pitné vody je hygienické ošetření 

dezinfekčními prostředky, které vodu zabezpečují proti vzniku choroboplodných zárodků, 

virů a zajišťují její bakteriologickou nezávadnost. Volbu dezinfekčních prostředků ovlivňuje 

více faktorů např. složení vody, druh vodního zdroje, způsob úpravy a dopravy  

vody atd. [15, 18, 26]. 

4.6  Kalové hospodářství úpraven vody  

Vlastnosti a složení vodárenských kalů je různé v závislosti na jakosti vody, druhu a dávkách 

chemikálií použitých v procesu úpravy. Na rozdíl od kalu z čistíren odpadních vod tento kal 

obsahuje většinou anorganické suspenze, oxidy železa nebo hliníku a organické látky, které 

nemají prakticky žádné využití. Musí se tedy skladovat jako bezcenný odpad. Pouze 

výjimečně se z nich regenerují původní chemická srážedla.  

Kaly se musí před odloučením a skladováním:  

- zahustit (zahušťovací nádrže – statické, průtokové);  

- odvodnit (kalová pole, kalové laguny, kalolisy, filtry, odstředivky) [6, 18].  

4.7  Monitoring kvality upravené pitné vody 

Kvalita vody je permanentně sledována automatizovanými systémy a je pod pravidelnou 

laboratorní kontrolou. V průběhu úpravárenského procesu se provádějí jak rozbory vody 

surové, odebrané ze zdrojů před úpravou, tak rozbory v průběhu vlastního úpravárenského 

procesu a samozřejmě rozbory vody upravené. Za kvalitu pitné vody zodpovídají její 

distributoři. Aktuální informace o kvalitě pitné vody v jednotlivých úpravnách můžeme 

získat na webových stránkách příslušného povodí a webových stránkách místních 

vodárenských společností. Jsou zde uváděny mezní a nejvyšší mezní hodnoty pro jednotlivé 

ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu 
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pitné vody), a rovněž aktuální hodnoty vybraných kvalitativních ukazatelů. Každý 

spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit  

se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody [9, 18]. 

Jako příklad jsou uvedeny tabulky z webové stránek společnosti Severomoravslé vodovody 

a kanalizace Ostrava, a.s. (dále jen SmVaK)., které informují o kvalitě pitné vody v Havířově 

(povrchový zdroj) a pitné vodě ve Strahovicích na Opavsku (podzemní zdroj) viz tabulky  

2 a 3. 

Tabulka 2 – Tvrdost vody v Havířově a okolí [27] 

Název zdroje: Šance (Úpravna vody Nová Ves) 

Tvrdost vody - průměrné  

hodnoty 
Popis: Centrální povrchový zdroj Ostravského oblastního 

vodovodu, odběr surové vody z nádrže Šance. Dezinfekce 

chlorem a chlordioxidem. 

Zásobované obce                                                             

% zásobení 

obce ze 

zdroje 

Text mmol/l 
0dH 

(0N) 
0F 

Albrechtice 100 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

Havířov, Město, Šumbark, Bludovice, Suchá, 

Životice, D.Datyně, Podlesí, Prostř. Suchá 
100 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

Horní Bludovice 100 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

Horní Suchá 100 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

Karviná, Ráj, Hranice, Mizerov, Fryštát 50 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

Orlová - Lazy, Poruba 15 Velmi měkká 0,6 3,2 5,7 

 

Tabulka 3 – Tvrdost vody ve Strahovicích u Opavy [27] 

Název zdroje: Strahovice  
  

Tvrdost vody - průměrné 

hodnoty 
Popis: Místní podzemní zdroj, dezinfekce chlornanem sodným 

Zásobované obce                                                             
% zásobení obce  

ze zdroje 
Text mmol/l 

0dH 

(0N) 
0F 

Rohov 100 Tvrdá 3,0 16,7 29,8 

Strahovice 100 Tvrdá 3,0 16,7 29,8 

Sudice 100 Tvrdá 3,0 16,7 29,8 
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Následující tabulka 4 informuje veřejnost o limitních hodnotách obsahu Ca, Mg a NO3  

v pitné vodě z povrchového zdroje v Havířově a v pitné vodě z podzemního zdroje  

ve Strahovicích. 

Tabulka 4 – Tabulka limitních hodnot [27] 

Obec                             

(včetně všech 

svých místních 

částí) 

Okres 
Převažující 

vodní zdroj 

Parametry 

Vápník 

(mg/l) 

Hořčík 

(mg/l) 

Dusičnany 

(mg/l) 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Havířov KI Šance 9,0 38,0 1,0 18,0 1,0 11,0 

Strahovice OP Strahovice 74,0 122,0 8,0 19,0 2,0 10,0 

 

Tabulky 5 a 6 informují veřejnost o aktuálních hodnotách vybraných kvalitativních 

parametrů pitné vody ve vodovodním řadu společnosti SmVaK. 

Tabulka 5 – Aktuální stav kvality pitné vody z centrálních zdrojů SmVak [27] 

Ukazatel Jednotka 
Mezní 

hodnota 

ÚV 

Podhradí 

ÚV Nová 

Ves 

 ÚV Vyšní 

Lhoty 

Datum odběru vzorku: 13.03.2017 14.02.2017 14.03.2017 

Teplota °C  3,6 3,3 3,5 

Barva mg Pt / t 20 1,7 2,1 < 1,5 

Zákal ZF (n) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

pH  6,5 - 9,5 7,79 7,5 7,7 

KNK4,5 mmol / l  1,00 0,6 0,4 

ZNK8,3 mmol / l  0,03 0,03 0,03 

CHSK-Mn mg / l 3 1,76 0,9 0,5 

Tvrdost mmol / l  0,76 0,5 0,4 

Dusičnany NO3
- mg / l 50 6,7 2,7 2,7 

Dusitany NO2
- mg / l 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Amonné ionty NH4
- mg / l 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Železo Fe mg / l 0,2 < 0,05 0,09 < 0,05 

Mangan Mn mg / l 0,05 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Hliník Al mg / l 0,2 0,03 < 0,02 0,02 

Enterokoky KTJ / 100 ml 0 0 0 0 

Koliformní bakterie KTJ / 100 ml 0 0 0 0 
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Tabulka 6 – Aktuální stav kvality pitné vody v síti dle zásobované oblasti SmVak [27] 

 

 Zásobovaná oblast Karvinsko Opavsko Ostravsko 

Místo odběru Jednotka 
Mezní 

hodnota 

VDJ Karviná - 

Ráj 

VDJ 

Chvalíkovice 

VDJ Krásné 

pole 

Teplota °C  3,5 5,1 5 

Barva mg Pt / t 20 1,5 5,1 3,4 

Zákal ZF (n) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

pH  6,5 - 9,5 7,6 7,89 7,91 

CHSK-Mn mg/l 3 0,8 1,44 1,36 

Železo mg/l 0,2 < 0,05 0,07 < 0,05 

Mangan mg/l 0,05 < 0,025 < 0,03 < 0,03 

Hliník mg/l 0,2 0,02 0,02 0,02 

Fekální streptokoky KTJ / 100 ml 0 0 0 0 

Koliformní bakterie KTJ / 100 ml 0 0 0 0 
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5 POŽADAVKY NA KVALITU A KONTROLU PITNÉ VODY   

5.1  Předepsaná legislativa  

5.1.1 Zákonné ustanovení pro kvalitu pitné vody obsahuje zákon č. 258/2000 Sb.  

[28] a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2014 Sb. [9] (novelizována vyhláškou  

č. 187/2005 Sb, [29] kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu  

a četnost a rozsah kontroly pitné vody dodávané veřejnými vodovody. Požadavky na jakost 

zdroje, výrobu a distribuci pitné vody včetně kontroly jsou stanoveny zákonem č. 274/2001 

Sb., [30] o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů“, 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., [31] především pak vyhláškou Ministerstva zemědělství  

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb [30]. Základní sledované a veřejně 

dostupné parametry pitné vody uvádí obrázek 5. 

5.2   Hygienické limity pitné vody 

Hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických  

a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, včetně pitné vody balené a teplé, stanovuje 

vyhláška č. 83/2014 Sb. [9]. Tato vyhláška dále stanoví rozsah a četnost kontroly dodržení 

jakosti pitné vody a požadavky na metody kontroly jakosti pitné vody. Dle této vyhlášky 

rozeznáváme několik stupňů limitních hodnot: 

Nejvyšší mezní hodnota NMH – je hodnota zdravotně závažného ukazatele kvality pitné 

vody, jejíž překročení vylučuje používání vody jako pitné;  

Mezní hodnota MH – hodnota organoleptického ukazatele kvality pitné vody, jejích 

přirozených součástí nebo provozních parametrů, překročení těchto hodnot nepředstavuje 

zdravotní riziko. Při dosažení horní hranice přípustných hodnot, je však nutné přijmout určitá 

opatření, za účelem snížení této hodnoty;  

Doporučené hodnoty DH – tyto hodnoty ukazatelů kvality pitné vody, určují minimální 

doporučenou nebo přijatelnou koncentraci určité látky, případně její rozmezí, jsou však 

nezávazné [9]. 

Úplný rozbor – je prováděn za účelem sledování stability a kvality pitné vody. Úplný rozbor 

obsahuje 52 fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů a 10 mikrobiologických 

a biologických ukazatelů viz příloha č 1 [9, 18]. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411?PC_8411_l=252/2004&PC_8411_ps=10#10821
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Krácený rozbor – je prováděn za účelem získávání aktuálních informací o stavu kvality 

pitné vody. Krácený rozbor obsahuje 14 fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazatelů a 9 mikrobiologických a biologických ukazatelů [9, 18] viz kapitola 5, čl. 5.4.1.  

5.3 Charakteristika nejdůležitějších ukazatelů kvality pitné vody  

5.3.1 Obsah vápníku a hořčíku 

Obecně se „tvrdost vody“ v hydrochemii a technologii vody charakterizuje jako koncentrace 

vápníku a hořčíku. Toto označení však neodpovídá svým významem správnému popisu. 

„Tvrdost“ je dána součtem koncentrací Ca + Mg + Sr + Ba. Pojem „tvrdost vody“ (Ca + Mg) 

se udržuje pouze z tradičních důvodů [7]. V této práci bude dále „tvrdost vody“ popisována 

pouze jako součet koncentrací Ca + Mg. 

 Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník [8]. Určitý obsah vápníku  

a hořčíku je v pitné vodě žádoucí, neboť se jedná o tzv. biogenní prvky, potřebné pro lidský 

organizmus. Vápník je důležitý pro správný vývoj zubů a kostí, ale i pro svaly, nervy  

a správnou srdeční činnost. Při jeho nedostatku hrozí osteoporóza nebo například i vysoký 

krevní tlak. Nedostatkem hořčíku v organizmu se zvyšuje riziko vysokého tlaku, srdečních 

arytmií, infarktu a cukrovky. Voda je tedy nejpřístupnějším zdrojem vápníku pro lidský 

organizmus. Hodnota „tvrdosti vody“ se obvykle měří v mmol/l. Ve vyhlášce pro pitnou 

vodu je stanoveno doporučené rozmezí 2,0 - 3,5 mmol/l. Při hodnocení tvrdosti vody bývá 

využívána pětibodová stupnice: 

 velmi měkká   0,0 – 0,7 mmol/l; 

 měkká    0,7 – 1,25 mmol/l; 

 středně tvrdá   1,26 – 2,5 mmol/l; 

 tvrdá    2,51 – 3,75 mmol/l; 

 velmi tvrdá  > 3,75  mmol/l [7, 8]. 

 

Jednotkou tvrdosti vody v soustavě SI je mmol/l. Zastarale se tvrdost vody vyjadřuje ještě 

někdy ve stupních německých (°dH), anglických (°eH), francouzských (°fH) nebo 

amerických (°aH). Pro přepočty platí následující vztahy: 

1 mmol/l  =  5,6 °dH  = 7 °eH  = 10,02 °fH  = 5,82 °aH 
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Vyšší tvrdost pitné vody může zhoršovat senzorické vlastnosti vody, jako je např. tvorba 

povlaku na hladině čaje. Velmi tvrdá voda může mít v kombinaci s dalšími ionty 

nepříjemnou chuť. Rovněž velmi měkká voda má charakteristickou spíše nepříjemnou chuť 

(tzv. mýdlová chuť) [18]. 

Z technického hlediska ovlivňuje tvrdost vody řadu parametrů: 

 tvrdá voda snižuje životnost potrubí tvorbou inkrustací; 

 rovněž snižuje rozpustnost mýdla a pracích prášků a zvyšuje jejich spotřebu; 

 při varu dochází ke tvorbě kotelního (vodního) kamene na stěnách varných nádob;  

 naopak velmi měkká voda je agresivní a způsobuje korozi potrubí [8]. 

Následující obrázek 4 mapuje tvrdost vody v jednotlivých regionech ČR.  

 

 

Obrázek 4 – Tvrdost vody v jednotlivých regionech ČR [32] 

 

5.3.2  Přehled pravidelně uveřejňovaných kvalitativních ukazatelů pitné vody  

Následující tabulka obsahuje výčet základních sledovaných parametrů pitné vody 

uveřejňovaných na webových stránkách vodárenských společností (viz obrázek 5).  
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rázek 7 -  Základní sledované parametry pitné vody 

5.1.1 uveřejňované na www stránkách vodárenských společností 

  

 

 

 

 

 

5.3.2 Charakteristika základních sledovaných mikrobiologických ukazatelů  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Výčet základních sledovaných parametrů pitné vody (z webových stránek SmVaK) [27]. 
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5.3.3  Charakteristika základních sledovaných mikrobiologických ukazatelů 

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se nehledají bakterie či viry způsobující 

známá onemocnění přenášená vodou, jako je tyfus, infekční zánět jater, průjmová 

onemocnění virového původu apod. Bylo by to technicky, časově i finančně neúnosné. Proto 

se všude na světě používá metoda tzv. indikátorů fekálního znečištění, při které se hledají 

bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů (E.coli, koliformní 

bakterie, enterokoky). Pokud se ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je voda podezřelá, 

že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a že může obsahovat patogenní bakterie 

a viry [33, 34]. 

Vedle indikátorů fekálního znečištění se ještě používají tzv. indikátory obecné 

kontaminace (počet kolonií rostoucích při 22 °C nebo 36 °C), kterým se připisuje menší 

hygienický význam než předchozím. O tom, zda i tyto všudypřítomné bakterie mohou  

ve vysokých počtech způsobit onemocnění nebo nevolnost citlivých osob, se vedou dosud 

odborné spory [17]. 

Escherichia coli (E.coli) - zásadní indikátor fekálního znečištění. Limit: 0 KTJ/100 ml. 

(KTJ = kolonii tvořící jednotka; počet KTJ vyjadřuje počet bakterií v daném objemu vody. 

Limitem je mezní nebo nejvyšší mezní hodnota podle vyhlášky č. 83/2014 Sb. [7, 17, 35]. 

Koliformní bakterie – jsou jedním z indikátorů účinnosti úpravy vody a dezinfekce (limit 

(MH): 0 KTJ/100 ml). Jde o neškodné, saprofytické bakterie, osídlující střevní trakt. 

V případě výskytu patogenních kmenů, však tvořících toxiny, které mohou po proniknutí  

do tkání způsobit ohrožení zdraví [17, 35, 36]. 

Enterokoky – zastupují doprovodný indikátor fekální kontaminace vody (limit  

(MNH): 0 KTJ/100 ml) [17, 34]. 

Počet kolonií při 22 °C – je indikátor obecné kontaminace bakteriemi s optimální teplotou 

růstu 22 °C. Naměřená hodnota informuje o celkovém bakteriálním znečištění vody, 

zvýšený počet kolonií upozorňuje na průnik znečištění z okolí, poruchy úpravy vody nebo 

dezinfekce (limit (MH): 500 KTJ/ml), není-li voda dezinfikována [17]. 

Počet kolonií při 36 °C – je obdobným indikátorem obecného znečištění vody bakteriemi, 

jejichž optimální teplota růstu je 36 °C. Limit: 100 KTJ/ml, není-li voda dezinfikována [17]. 
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5.3.4 Charakteristika chemických, fyzikálních a senzorických ukazatelů 

Následující přehled ukazatelů představuje minimum běžně prověřovaných parametrů pitné 

vody. Další ukazatele jsou prověřovány v návaznosti na místní stav pitné vody a vyžaduje-

li to situace, provádějí se rovněž speciální rozbory na těžké kovy, ropné látky a další 

organická znečištění (rozpouštědla, pesticidy atd.) [17, 18]. 

Konduktivita neboli měrná vodivost je přibližná míra koncentrace elektrolytů (iontově 

rozpuštěných látek) ve vodě. Tato hodnota nepřímo vyjadřuje obsah minerálních látek, 

„solí“, rozpuštěných látek (dále RL) ve vodě. Mezní hodnota pro vodivost pitné vody 

odpovídá množství RL asi 1000 mg/l. Optimálně by však pitná voda měla obsahovat RL 

méně, a to cca 200 – 400 mg/l. Vody s obsahem RL vyšším než 1000 mg/l jsou zařazeny  

do kategorie minerálních vod a nejsou vhodné pro stálé pití. Z technického hlediska může 

voda s vysokým obsahem RL snižovat životnost potrubí [17, 18]. 

Vápník a hořčík, charakterizují „tvrdost vody“. Tyto prvky jsou ve vodě žádoucí a jsou 

nepostradatelnými téměř pro všechny procesy probíhající v lidském těle. Vyhláškou  

č. 83/2014 Sb. stanovené doporučené rozmezí součtu těchto prvků je 2 – 3,5 mmol/l. 

Negativními vlastnostmi velmi tvrdé vody jsou snižování rozpustnosti mýdla a pracích 

prostředků a v případě ohřevu vody pak vznik uhličitanu vápenatého, který se vysráží  

ve formě vodního kamene na stěnách varných nádob, trubek nebo bojlerů. Doporučovaný 

poměr hořčíku a vápníku pro pitnou vodu je 1 : 2 [17, 18]. 

Vápník se běžně vyskytuje v podzemních i povrchových vodách. Ve vodě je jedním  

ze zdrojů žádoucího minerálu pro lidský organismus, důležitého především pro stavbu kostí 

i zubů a rovněž pro přenosy nervových impulsů. Vyhláškou stanovená minimální mezní 

hodnota pro obsah vápníku v pitné vodě je 30 mg/l, doporučená hodnota pak 40 – 80 mg/l.  

Hořčík je ve vodě rovněž prvkem žádoucím a patří k těm nejdůležitějším pro lidský 

organismus. Minimální mezní hodnota pro obsah hořčíku je 10 mg/l  a doporučená hodnota 

je 20 – 30 mg/l [18].   

pH je číselné vyjádření stupně kyselosti nebo zásaditosti vody na stupnici od 0 po 14. Mezní 

hodnota pro pitnou vodu je v rozmezí 6,5 až 9,5, optimální je však rozmezí neutrální mezi  

6 až 8. Voda s nižším pH – měkká (málo mineralizovaná) je pro potrubí agresivnější 
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 a způsobuje jeho rychlejší korozi. Vyšší hodnota pH zase snižuje účinnost dezinfekce. 

Hodnota pH pitné vody nemá přímý vliv na zdraví lidí [8, 18]. 

Chemická spotřeba kyslíku nazývaná též oxidovatelnost. Je to nespecifické skupinové 

stanovení, které slouží k zjišťování organického znečištění pitné vody látkami živočišného 

nebo rostlinného původu jako jsou splašky, zemědělské odpadní vody, uhynulí živočichové 

atd. Mezní hodnota je 3 mg/l (CHSK-Mn) [7, 17]. 

Dusičnany se ve vodě v přírodní formě vyskytují v jednotkách mg/l, jejich obsah však bývá 

výrazně vyšší (i stovky mg/l), především z důvodu nadměrného používání chemických 

hnojiv, dále pak únikem odpadních vod z žump a septiků a dalších zdrojů znečištění. 

Dusičnany se v zažívacím traktu lidí redukují na toxické dusitany, které mohou mít 

karcinogenní účinky. Dusičnany v těle též omezují přenos kyslíku, u kojenců pak vzniká 

riziko vnitřního zadušení. Nejnižší mezní hodnota je 50 mg/l, pro kojence je však optimální 

hodnota pod 10 mg/l [17].  

Dusitany představují reaktivnější formu oxidovaného dusíku. Jejich zdroj výskytu ve vodě 

i zdravotné dopady jsou stejné jako u dusičnanů. Nejnižší mezní hodnota je 0,5 mg/l, 

nicméně z důvodu stejných zdravotních dopadů musí být zároveň dodržena podmínka, aby 

součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů v mg/l děleného 50 a zjištěného obsahu dusitanů 

v mg/l děleného 3 byl menší nebo rovný 1 [17, 18]. 

Amonné ionty patří k indikátorům možného fekálního znečištění podzemní vody. 

Přítomnost amonných iontů a dusitanů a zároveň vyšší obsah organických látek (CHSK-Mn) 

je charakteristický pro kontaminaci živočišnými odpady (mezní hodnota pro amonné ionty 

je 0,5 mg/l) [17]. 

Chloridy se ve vodě v přirozené formě vyskytují až v desítkách mg/l. Mezní hodnota  

je: 100 mg/l, nicméně je-li obsah ovlivněn geologickým podložím, je přípustná hodnota  

až 250 mg/l. Zvýšená koncentrace chloridů ovlivňuje nepříznivě chuť, dlouhodobě zvýšený 

příjem vede ke zvýšení krevního tlaku (hypertenzi) [18]. 

Sírany jsou nedílnou součástí přírodních vod. Jejich vyšší koncentrace způsobuje usazování 

vodního kamene i korozi některých kovů a rovněž negativně ovlivnňuje chuť pitné vody. 

Mezní hodnota je 250 mg/l [17]. 
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Železo je přirozenou součástí přírodních vod. Mezní hodnota je 0,2 mg/l, v případech 

ovlivněných geologickým podložím je limitní hodnota až 0,5 mg/l.  Vyšší obsah Fe v pitné 

vodě způsobuje korozi potrubí a ovlivňuje organoleptické ukazatele pitné vody (pach, chuť, 

barva) [7, 17]. 

Mangan stejně jako železo ovlivňuje chuť a zabarvení vody mezní hodnota je 0,05 mg/l; 

v případě ovlivnění geologickým podložím je limitní hodnota pro obsah manganu  

až 0,2 mg/l. Negativní vliv manganu na zdravotní stav není známý [18]. 

Zákal neboli snížená průhlednost vody je zapříčiněna výskytem koloidních látek jako je pyl, 

prach, jemně rozptýlené organické a anorganické částice, plankton a jiné mikroorganismy.  

Silně zakalená voda je z estetických důvodů nepitná a snižuje účinnost dezinfekce.  

Za účelem identifikace původu zákalu se používají mikroskopická vyšetření (mezní hodnota 

je 5 ZF) [7, 17]. 

Barva je z pohledu spotřebitele nejvýznamnějším senzorický ukazatel kvality pitné vody. 

Zabarvení vody způsobuje nejen geologické podloží (Fe, Mn, Cu,), ale rovněž přítomné 

organické látky.  Ideální je bezbarvá pitná voda. Mezní hodnota je 20 mg/l Pt  

stupnice [7, 17]. 

Chuť a pach jsou rovněž smyslově výrazně vnímatelné ukazatele. Zdrojem pachu  

a zhoršené chuti pitné vody mohou být jak organické, tak anorganické látky. Voda by měla 

být čerstvé chuti a bez zápachu [7, 17]. 

 

5.4  Pravidla pro kontrolu kvality pitné vody 

5.4.1  Četnost odběrů 

Minimální roční četnost odběrů a rozborů vzorků pitné vody pro provádění kontroly, zda 

voda splňuje parametry pitné vody, uvádí tabulka 7. 

Mimo pravidelně stanovenou četnost kontroly vzorků pitné vody dle vyhlášky 83/2014 Sb. 

se odběry a rozbory vzorků pitné vody provádějí: 

a) z nové části vodovodu, která má být uvedena do provozu; 

b) v případě přerušení zásobování vodou na více než 24 hodin; 
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c) před zahájením sezónního využívání části vodovodu nebo individuálního zdroje pitné 

     vody; 

d) po opravě havárie vodovodu, která by mohla ovlivnit jakost vody ve vodovodu. 

Tabulka 7 - Minimální roční četnost odběrů a rozborů [18] 

 

Počet obyvatel 

zásobované oblasti 

(§ 2 písm. c) 

při denní spotřebě  

200 l na osobu 

Objem vody rozváděné 

či produkované 

v zásobované oblasti 

(m3/den) 

Roční počet vzorků pro 

krácený rozbor 

Roční počet vzorků pro 

úplný rozbor 

 50  10 1 1 za dva roky 

> 50  100 > 10  20 2 1 

> 100  500 > 20  100 3 1 

> 500  5 000 > 100  1 000 4 2 

> 5 000  50 000 > 1 000  10 000 

4 

+ 3 na každých 1 000 

m3/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

 

1 

+ 1 na každých 3 300 

m3/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

> 50 000  500 000 > 10 000  100 000 

3 

+1 na každých 10 000 

m3/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

> 500 000 > 100 000 

10 

+ 1 na každých 25 000 

m3/den (včetně 

nedokončených) 

z celkového objemu 

 

Rozbor u výše uvedených položek b) až d) se provádí v tzv. rozsahu kráceného rozboru 

(min. 23 ukazatelů): Escherichia coli – koliformní bakterie – Clostridium perfringens – počty 

kolonií při 22 °C – počty kolonií při 36 °C – Pseudomonas aeruginosa – abioseston – počet 

organismů – živé organismy – amonné ionty – barva – dusičnany – dusitany – hliník 

chlor volný – chemická spotřeba kyslíku – chuť – konduktivita – mangan – pach – pH  

zákal – železo [9]. 
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Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být vždy proveden tzv. úplný 

rozbor (62 ukazatelů) upravené pitné vody viz příloha č. 1 v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky 

č. 83/2014 Sb. [9, 17]. Výsledky rozboru vody nesmí být starší než 6 měsíců. 

5.4.2  Předepsaná místa pro plnění jakostních požadavků 

Hygienické limity ukazatelů jakosti pitné vody musí být dodrženy na těchto předepsaných 

kontrolních místech: 

a) u pitné vody, která je dodávána z rozvodné sítě, v místě uvnitř budovy nebo  

      na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou 

     spotřebu; 

b) u pitné vody, která je dodávána ze studní, uměle instalovaných nádrží nebo 

      cisteren, v místě jejího výtoku ze studny, nádrže nebo cisterny; 

c) u balené pitné vody v lahvích, případně jiných nosičích určených k prodeji nebo  

     k náhradnímu zásobování v místě stáčení vody. Hygienické limity musí být dodrženy 

     po dobu minimální trvanlivosti do otevření originálního obalu s výjimkou 

     ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C.  

d)  u pitné vody, která se používá v potravinářském zařízení, na místě jejího použití. 

Hygienické limity ukazatelů teplé vody musí být dodrženy na všech místech uvnitř stavby 

budov nebo na pozemku, kde teplá voda vytéká z kohoutku nebo ze sprchy [9, 18]. 

5.4.3  Odběr vzorků 

Odebrané vzorky pitné vody musí reprezentovat jakost pitné vody dodávané v průběhu roku 

v celé vodovodní síti [9, 18]. 

Místa odběru vzorků musí být volena tak, aby více než 50 % míst nebylo trvalých, ale měnilo 

se každý rok. Měnící se místa odběru se vybírají metodou náhodného výběru, případně jinou 

vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen 

z možnosti kontroly. 

Odběry vzorků pitné vody se provádí v místech, kde mají být splněny požadavky na jakost 

vody (dále předepsaná kontrolní místa). Jedná-li se o ukazatele antimon, arsen, benzen, 
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bor, bromičnany, dusičnany, fluoridy, chloridy, kyanidy, mikrocystin, ozon, pesticidní 

látky, rtuť, selen a sírany, u nichž se nepředpokládá, že by se jejich koncentrace mohla 

během distribuce mezi úpravnou a místem spotřeby zvyšovat. Vzorky pitné vody mohou být 

odebírány buď na výstupu z úpravny nebo na vhodných místech vodovodní sítě, jako jsou 

vodojemy [9]. 

 

5.4.4  Opakované rozbory 

Je-li výsledek stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů s mezní hodnotou  

a nejvyšší mezní hodnotou nebo mikrobiologických a biologických ukazatelů s mezní 

hodnotou vyšší než hygienický limit, odběr vzorku vody a stanovení hodnot ukazatelů,  

u nichž došlo k překročení limitu, se neprodleně opakuje pro potvrzení nedodržení 

hygienických limitů. 

Je-li výsledek stanovení hodnot mikrobiologických a biologických ukazatelů s nejvyšší 

mezní hodnotou vyšší než hygienický limit, jsou neprodleně činěna nápravná opatření  

a odběr vzorku vody se opakuje pro potvrzení účinnosti provedených nápravných opatření 

[9, 18]. 
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6  ROZVOD PITNÉ VODY PROSTŘEDNICTVÍM VODOVODNÍ SÍTĚ 

6.1  Distribuce pitné vody  

Zásobování pitnou vodou můžeme rozdělit na veřejné (z veřejného vodovodu)  

a individuální (z jednoho zdroje, zpravidla studny). Ve většině regionů je téměř 94,7 % 

obyvatel zásobováno z veřejných vodovodů a pouze 5,3 % obyvatel ze zdrojů individuálních 

[17]. 

V jednotlivých krajích působí různé vodárenské společnosti, které odpovídají za kvalitu 

pitné vody i její pravidelnou kontrolu. 

6.2  Vodovodní přiváděcí řad 

Upravená pitná voda z úpraven vody je přiváděcím řadem vedena do vodojemů gravitačně 

nebo výtlačně a dále rozváděna ke spotřebitelům viz obrázky 6 a 7 [16]. 

 
 
Obrázek 6 – Schéma gravitačního vodovodu [16]                   Obrázek 7 – Schéma výtlačného vodovodu [16] 

 

A)  jímací objekt                      A)  jímací objekt  

B)  vodojem                      B)  vodojem  

C)  spotřebiště                      C)  spotřebiště  

1)  čára hydrostatického tlaku                      1)  čára hydrostatického tlaku  

2)  čára hydrodynamického tlaku                      2)  čára hydrodynamického tlaku  

a)  přívodní řád                      a)  sběrný řad  

b)  zásobní řad                      b)  výtlačný řad  

c)      rozvodné řady                      c)     rozvodné řady   
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6.3  Potrubí pro rozvod vody 
 

6.3.1  Materiály a druhy vodovodního potrubí 

Materiály vodovodních potrubí musí splňovat podmínky hygienické nezávadnosti a musí 

splňovat přísné hygienické požadavky na kvalitu pitné vody. 

Pro instalace pitné vody se používají tři základní druhy materiálů potrubí: 

- kovová potrubí (pozinkovaná ocel, měď anebo nerez); 

- silikátová potrubí a potrubí z přírodních materiálů; 

- plastová potrubí [37]. 

 

6.3.2  Vlastnosti materiálu potrubí 

Ocelové trubky 

Vynikají pevností, dodávají se buď bez ochranného povrchu, nebo s ochranným povrchem, 

jejich předností je nízká délková tepelná roztažnost. Instalace z pozinkované oceli  

se v dnešní době již používají zřídka, nevýhodou těchto instalací je usazování nečistot  

a inkrustů v potrubí, což může negativně ovlivňovat kvalitu pitné vody [38, 39]. 

 

Měděné trubky 

Dají se dobře tvarovat, při delší odstávce odběru vody se doporučuje odpustit celý systém 

kvůli negativnímu, zvýšenému množství mědi ve vodě [38, 39]. 

Nerezové trubky 

Patří k těm nejkvalitnějším. Splňují všechny požadavky, které na vodovodní instalace 

klademe a v žádném případě nezhoršují kvalitu pitné vody. Jejich hlavní nevýhodou je ale 

vysoká pořizovací cena [38]. 

Plastové trubky 

Jsou lehká, dobře tvarovatelná, jejich nevýhodou je délková tepelná roztažnost. Musíme 

též dbát na vhodnost navrhovaného plastu z hlediska odolnosti vůči teplotám vody. Tyto 

instalace nemají žádný negativní vliv na kvalitu vody [38]. 
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Vícevrstvé kombinované trubky 

Spojují v sobě kladné vlastnosti jednotlivých použitých plastů. Hladká stěna potrubí 

nedovoluje usazovaní nečistot. Jedná se o celoplastové instalace, které nijak nezhoršují 

kvalitu pitné vody, naopak splňují ty nejpřísnější hygienické normy [38]. 

6.3.3  Základní normy a předpisy pro potrubí rozváděcího řadu 

Ukládání porubí do výkopů se musí provádět dle ustanovení ČSN EN 805 [40]. Vnitřní 

rozvody vody se řídí ustanoveními ČSN EN 806-1 až 4 [41] dále pak ČSN 75 5409 [42].  

Pro vnitřní vodovod se smí používat jen trubky, tvarovky, armatury a těsnící materiály 

odpovídající zákonu č. 22/1997 Sb. [43], zákonu č. 183/2006 Sb. [44]., zákonu č.  258/2000 

Sb. [28], vyhlášce č. 268/2009 Sb. [45] a vyhlášce č. 409/2005 Sb. [46]. 
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7  DOÚPRAVA PITNÉ VODY V DOMÁCNOSTECH 

 

7.1  Možnosti doúpravy pitné vody v domácnostech 

Jedním ze současných trendů tzv. zdravého životního stylu je rovněž doúprava pitné vody 

v domácnostech. Přestože lidé často nemají povědomí o pravidelných kontrolách a přísných 

hygienických limitech, které musí voda přiváděná do domácností splňovat, investují nemalé 

prostředky do reklamou propagovaných výrobků, které „zaručeně zbaví vodu všech 

nebezpečných látek a zlepší její kvalitu“. Donedávna reklamou propagované pití vody 

balené již není „In“, dnešní reklama nám doporučuje pít vodu filtrovanou. Nejen pro její 

skvělou chuť a složení, ale rovněž proto, že ušetříme jak finanční prostředky za její 

nakupování, tak snížíme ekologickou zátěž nižší produkcí plastových odpadů.  

Stávající trh nabízí celou řadu vodních filtrů a zařízení pro doúpravu vody od nejlevnějších 

(filtrační konvice) po celkem nákladná zařízení. V nabídce výrobků se můžete setkat s těmito 

zařízeními: 

- filtrační konvice [47]; 

- filtry na kohoutek [48]; 

- filtry pod dřez s kohoutkem [49]; 

- vodovodní filtry [47]; 

- reverzní osmózy [50]; 

- koupelnové filtry [49]; 

- změkčovače vody [51]; 

- odželezovače vody [52]; 

- UV lampy [53]. 

Součástí těchto zařízení jsou výměnné vložky, filtry, patrony, lampy, speciální hmoty  

a náplně. Životnost a účinnost těchto výměnných jednotek je dána jejich výrobcem a závisí 

na parametrech filtrované vody, množství profiltrované vody a z hygienického hlediska 

rovněž na údržbě těchto filtračních zařízení. 
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7.2  Nejdostupnější zařízení pro doúpravu pitné vody na trhu 

Pro české domácnosti jsou jednoznačně nejdostupnější filtrační konvice pro doúpravu pitné 

vody, a to z těchto důvodů: 

- nízké pořizovací náklady; 

- jednoduché použití; 

- snadná údržba; 

- široká nabídka na trhu; 

- designový prvek pro moderní domácnost. 

Výrobci uváděnou výhodou filtračních konvic je možnost užívání multifunkčních patron 

(výměnné vložky), viz obrázek 8, které se mohou instalovat do filtračních konvic různých 

výrobců, mezi které patří např. konvice značky Brita, Laica, BWT a AQUAPHOR,  

viz obrázek 9. 

 

 

 

Obrázek 8 - Filtrační patrony [foto autor] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 –Filtrační konvice [47] 
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7.3  Princip filtrace vody ve filtračních konvicích 

Filtrační proces probíhá ve filtru, který je naplněn granulátem tvořeným směsí aktivního uhlí 

a iontoměniče. Aktivní uhlík díky své adsorpční schopnosti dokáže navázat látky, které 

mohou negativně ovlivnit chuť vody např. chlór a jeho sloučeniny. Iontoměniče vyměňují 

vápenaté látky a těžké kovy (např. olovo a měď) čímž je odstraní z filtrované vody. Tyto 

informace uvádějí výrobci na svých webových stránkách. 

7.4  Média používaná ve filtrech 

7.4.1  Aktivní uhlí (AU) 

Aktivní uhlí je nejstarším a nejpoužívanějším vodárenským sorbentem. Aktivní uhlí jako 

nepolární adsorbent sorbuje především nepolární organické látky a elektrolyty. Jeho měrný 

povrch je mimořádně velký ve styku s vodou, ale nabývá za určitých okolností polární 

charakter, díky jemuž se při adsorpci polárních látek např. iontů různých kovů, na aktivním 

uhlí dosahuje vysokých účinností, i nad 90 %. O adsorpčních schopnostech rozhoduje 

velikost pórů, měrný povrch a chemická reaktivita povrchu [7]. 

Pro vysokou účinnost aktivního uhlí je důležitá jeho struktura. AU je prostoupeno miliony 

jemných pórů a kapilár s aktivní plochou v rozmezí 1000 - 2000 m2/g. Jedna kávová lžička 

aktivního uhlí tak představuje plochu jednoho fotbalového hřiště [18, 54] viz obrázek 10.  

¨ 

Obrázek 10 – Aktivní uhlí [55] 

Podstatou účinků aktivního uhlí je fyzikální adsorpce, založená na působení  

Van der Waalsových sil na povrchu adsorbentu. V případě, že molekuly adsorbátu 
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nezůstávají pouze na povrchu, ale pronikají až do struktury adsorbentu (někdy až mezi atomy 

jeho krystalové mřížky), dochází mezi molekulami adsorbátu a povrchem adsorbentu  

až k chemické reakci. Takto vzniklá vazba je proto mnohem silnější než při fyzikální 

adsorpci. Tento druhý základní typ adsorpce se nazývá chemisorpce [54]. 

7.4.2  Měniče iontů – Ionexy 

Iontoměniče jsou nerozpustné anorganické či organické hmoty (viz obrázek 11), které  

na svém skeletu nesou funkční skupiny vybavené ionty a ty jsou vyměňovány (disociovány) 

za ekvivalentní množství jiného iontu nesoucího stejný náboj. Funkční skupiny mohou nést 

kladný nebo záporný náboj. Podle toho dělíme ionexy na katexy (měniče kationtů), které 

mají funkční skupiny záporně nabité a opačné anexy (měniče aniontů), jejichž funkční 

skupiny jsou nabité kladně [56]. Dle druhu výměny kationtů či aniontů říkáme, že ionex 

pracuje v OH- cyklu či Cl- cyklu (anex) nebo H+ cyklu či Na+ cyklu (katex) [16]. 

 

 

 

Obrázek 11 – Ionex [57] 

Ionexy se dělí na: 

- Silně kyselé katexy: jejich funkční skupina je SO3
−a pracují v H+ nebo Na+ cyklu. Jsou 

          účinné jak v kyselé, tak v alkalické oblasti [16, 56, 58]. 

- Slabě kyselé katexy: jejich funkční skupina je COOH a pracují v H+ cyklu. Jsou účinné 

          pouze v alkalické oblasti [16, 56, 58]. 

- Silně zásadité anexy: vyrábějí se ve dvou typech. Typ I má funkční skupinu 

          trimethylamoniovou a typ II má dimethylhydroxyethylamoniovou skupinu. Silně 

          zásadité anexy pracují v OH- nebo Cl- cyklu a jsou účinné v kyselé i zásadité 

          oblasti [16, 56]. 
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- Slabě zásadité anexy: jejich funkční skupiny jsou tvořeny primárními, sekundárními 

           nebo terciálními aminy a pracují v OH- cyklu. Účinné jsou pouze v kyselém 

           prostředí [16, 56]. 

Při výměně iontů dochází k ustálení rovnováhy mezi ionty odstraňovanými z roztoku  

a ionty vázanými v ionexu. Symbolem „I“ je označen skelet ionexu včetně funkční skupiny 

bez protiiontu. Výměnná reakce je vyjádřena mezi H+ (katex pracuje v H+ cyklu) a K+ (ionty 

ve vodném roztoku) takto: 

 I− … H+ +  K+  ←→ I− … K+ +  H+                                                        (1) 

Rovnováhu mezi kationty vázanými v katexu a volně se pohybujícími v roztoku pak 

vyjádříme takto: 

c (I− … K+) .  c(H+)

c (I− … H+) .  c(K+)
=  Krk                                                                       (2) 

kde c (I-...K+) a c (I-...H+) jsou molární koncentrace iontů K+ a H+, vázaných na katexu  

a c (K+) a c (H+) jsou molární koncentrace těchto iontů v roztoku Krk je konstanta, vyjadřující 

tuto rovnováhu [58]. 

Ionex má schopnost zachytit různé vyměnitelné ionty rozdílnou měrou, ve většině případů 

pak dochází k tomu, že jeden z iontů je zachycován přednostně, a tudíž záleží na afinitě 

jednotlivého iontu k funkční skupině ionexu [16, 56].  

Selektivitu výměny iontů také ovlivňuje teplota, kdy s rostoucí teplotou selektivita 

jednomocných iontů klesá, a naopak vícemocných iontů roste. Dalším faktorem 

ovlivňujícím selektivitu je velikost protiiontů v hydratované formě. Ionexy mají větší afinitu 

k iontům, které mají v hydratované formě menší poloměr, např. silně kyselý katex 

upřednostňuje  

K+ před Na+ a Li+, z toho důvodu, že jejich poloměr v hydratované formě je větší  

(viz obrázek 12) [56]. 

 

       K+ = 0,331 nm                        Na+ = 0,358 nm                            Li+ = 0.382 nm 

Obrázek 12 – Rozměry iontů v hydratované formě [56] 
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Z uvedeného vyplývá, že selektivitu výměny iontů ovlivňuje rostoucí nábojové číslo iontu, 

teplota a poloměr hydratované formy. 

Iontoměniče se většinou používají v koloně, kterou proléváme vodu. Ve vodě vytékající 

z kolony (eluát) je zvýšená koncentrace iontu, v jehož cyklu ionex pracuje a koncentrace 

vyměňovaných iontů je nižší. Ve chvíli kdy dojde v eluátu k zvýšení koncentrace 

vyměňovaného iontu je vyčerpána užitková kapacita ionexu. K změkčování vody 

(odstranění Ca2+ a Mg2+) se využívají silně kyselé katexy pracující v Na+ cyklu [16, 56, 59]. 

 

7.5  Výrobci garantované účinky filtrace pitní vody  

7.5.1  Filtrační patrony do konvice značky BRITA 

Údaje od výrobce: filtrační patrona Brita Maxtra funguje na principu 4 stupňové filtrace 

vody. Iontoměnič z pryskyřice sníží tvrdost vody a obsah těžkých kovů jako např. mědi  

a olova. Iontoměnič odstraňuje nežádoucí ionty za ionty vodíku. Přidaný uhlík eliminuje 

složky jako chlor a sloučeniny chloru, jenž zhoršují chuť vody. Množení mikroorganismů  

je zabráněno postříbřením uhlíku. Filtrační náplň také odstraňuje pesticidy. 

Cena filtrační konvice Brita je cca 400 Kč, objem filtrační konvice je 2,4 l. Filtrační patrona 

stojí cca 120 Kč a její životnost je 100 až 150 l, což představuje při použití konvice 1x denně 

životnost filtrační patrony 8 týdnů a při použití 2x denně 4 týdny [60]. 

7.5.2  Filtrační patrony do konvice značky BWT 

Údaje od výrobce: filtrační patrona BWT Mg2+ funguje dvoufázově. V první fázi filtrační 

náplň potlačí aroma a nežádoucí chuť (chlor) [61]. Ve druhé fázi odstraní těžké kovy jako 

měď a olovo, tvrdší činidlo, kterým je vápník je nahrazeno hořčíkem. Filtrační patrona BWT 

Mg2+ má patentovanou technologii (patent CZ/EP 2 094 611) [62] díky které vyšší obsah 

hořčíku poskytuje vodě její přírodní, vyváženou a čerstvou chuť.  

Filtrační konvice značky BWT stojí cca 500 Kč a její objem je 2,5 l nebo 2,7 l. Filtrační 

patrona BWT Mg2+ stojí cca 110 Kč a její životnost je 120 l [61]. 
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7.5.3  Filtrační patrony do konvice značky LAICA 

Údaje od výrobce: filtrační patrona Laica – Bi-flux má 5ti stupňovou technologii filtrace. 

Výrobce popisuje celkový průběh filtrace v následujících 10ti bodech: 

1) předfiltrace, 2) odstranění těžkých kovů, 3) chemická absorbce sloučenin chloru,  

4) minerální balance (Ca+Mg), 5) pH regulace, 6) bakteriostabilizace, 7) mikrofiltrace, 

8) regulace průtoku, 9) redukce sedimentů, 10) dvojí průtok filtrace.  

Filtrační patrona reguluje: chlor, trihalometany (chloroform, bromoform, 

bromidochlorometany), chlorové herbicidy a pesticidy, těžké kovy (olovo, měď, rtuť, hliník 

atd.) a další kovy. Cena filtrační konvice Laica je cca 300 Kč a její objem je 2,3 l. Filtrační 

patrona Laica Bi- flux stojí cca 150 Kč a její životnost je 150 l což odpovídá cca 9 týdnům 

při použití 1x denně [63]. 

7.5.4  Filtrační patrony do konvice značky AQUAPHOR 

Údaje od výrobce: filtrační patrona B100-25 MAXFOR (Mg2+) obsahuje kokosový uhlík, 

který je 2x menší než v obyčejných vložkách. Akvalen je patentované vlákno, které má dvě 

hlavní vlastnosti, účinně odstraňuje z vody těžké kovy a sdružuje uhlík pohromadě  

(viz obrázek 13), čímž zvětšuje plochu filtrační náplně a díky tomu se zvyšuje životnost 

vložky [64]. 

 

 

Obrázek 13 – Patentované vlákno Akvalen [64] 
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 Na Akvalenu je rozpršeno aktivní stříbro, které plní baktericidní účinky. Iontoměničová 

smola odstraňuje z vody ionty vápníku a hořčíku. Patrona dle výrobce zlepší chuť vody 

(odstraní chlor), snižuje tvrdost a obsah toxinů (fenol a benzol), normalizuje pH vody, 

napomáhá redukci váhy (snižuje pesticidy), odstraňuje mechanické přísady (písek, hlína 

atd.), zlepšuje stav nervového systému a celkový zdravotní stav díky odstranění těžkých 

kovů z pitné vody. 

Konvice značky Aquaphor stojí cca 550 Kč, její objem je 3 l. Filtrační náplň  

B100-25MAXFOR (Mg2+) stojí cca 130 Kč a její životnost je 200 l (1 – 2 měsíce) [64]. 

Všichni výrobci doporučují použití těchto filtračních patron pouze na doúpravu pitné vody 

z vodovodního řadu. 
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8 PRAKTICKÁ ČÁST 

8.1 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnocení účinnosti komerčně nejdostupnějších 

filtračních zařízení (filtrační konvice) pro doúpravu pitné vody v domácnostech. Za účelem 

testování jsem si vybrala dva vzorky pitné vody z rozdílných zdrojů a s rozdílnou tvrdostí. 

Prvním testovaným vzorkem byla voda z vodovodního řadu města Havířova (povrchový 

zdroj pitné vody) s velmi měkkou pitnou vodou viz tabulka 2. Druhým testovaným vzorkem 

byla voda z obce Strahovice (podzemní zdroj pité vody) s tvrdou vodou viz tabulka 3. 

8.2  Charakteristika vybraných oblastí 

Město Havířov spadá pod okres Karviná v Moravskoslezském kraji. Aktuální počet obyvatel 

k 1. 1. 2017 byl 74 495. Na většině území města Havířova je vybudován veřejný vodovod, 

který je vesměs ve správě SmVaK. Na vodovodní síť je napojeno téměř 100 % obyvatel. 

Pitná voda je do Havířova dodávána z povrchového zdroje – přehrada Šance. Surová 

povrchová voda z nádrže Šance je upravována v úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad 

Ostravicí. Technologie úpravny je jednostupňová koagulační filtrace s koagulantem síranem 

hlinitým. Jádro úpravny tvoří soustava pískových rychlofiltrů, průtok úpravnou vody  

je gravitační, po nadávkování chemikálií a flokulaci je voda filtrována. Poté je upravována 

alkalizací a dezinfikována oxidem chloričitým [65]. Upravená voda je přečerpána  

do vodojemů v Bludovicích a Životicích, odtud je vodovodní sítí rozváděna do havířovských 

domácností. 

Obec Strahovice se nachází na Hlučínsku v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. V obci 

trvale žije 903 obyvatel. Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK,  

RS5 (regulační stanice) Opava a část vodovodu je v majetku obce. Na veřejný vodovod  

je napojeno 100 % trvale žijících obyvatel. Obec je zásobována vodou z podzemního zdroje 

– vrt Strahovice. Surová voda je výtlačným potrubím dopravena do úpravny vody a poté  

je výtlačným potrubím dopravena do zemního vodojemu Strahovice o kapacitě 100 m3. 

Úpravna vody má kapacitu 4 l/s, princip úpravy na vodu pitnou spočívá v oxidaci surové 

vody chlornanem sodným s následným provzdušněním v aerační věži a finální filtrací  

na tlakových pískových filtrech. Zdravotní zabezpečení je jednorázové chlornanem sodným. 

Upravená voda je rozváděna ke koncovým uživatelům potrubím z PVC [66]. 
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8.3  Parametry testované pitné vody 

Aktuální stav kvality pitné vody je dostupný na webových stránkách dodavatelských 

společností (v mém případě SmVaK), výchozí hodnoty pro stanovení efektivity doúpravy 

pitné vody v Havířově a Strahovicích byly následující (viz tabulka 8). 

Tabulka 8 – Průměrné hodnoty výchozích parametrů testovaných vod 

Vzorek Vodivost  pH Ʃ (Ca + Mg) 
cm 

(Ca) 

cm 

(Mg) 
HCO3

-  H2CO3
* 

Volný 

(free) 

Cl2
a) 

Celkový 

(total) 

Cl2
a) 

 (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Havířov 0,128 7,19 0,65 24,89 0,75 42,09 8,80 0,00 0,00 

Strahovice 0,601 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

a)  Cl2 se stanovoval na místě při odběru, H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

8.4  Metodika měření 

8.4.1  Pracovní postupy 

Za účelem ověření účinnosti testovaných filtračních patron jsem použila čtyři již dříve 

zmiňované značky konvic (BRITA, LAICA, BWT, AQUAPHOR). Tyto konvice jsem 

umístila do čtyř domácností (dvě konvice v Havířově a dvě ve Strahovicích).  Každá 

domácnost za účelem mého měření prolévala filtrační konvicí potřebné množství pitné vody 

a odebírala vždy 1,5 litru vzorku vody pro analýzy po následujícím množství prolití (5 l,  

20 l, 60 l, 120 l a bylo-li třeba ještě po 180 l a 220 l). Jednotlivé vzorky pro testování jsem 

označila následovně viz tabulka 9. 

Tabulka 9 – Identifikační označení vzorků 

Havířov Vzorek č. Strahovice Vzorek č. 

Filtrační patrona BRITA 1 Filtrační patrona BRITA 5 

Filtrační patrona LAICA 2 Filtrační patrona LAICA 6 

Filtrační patrona BWT 3 Filtrační patrona BWT 7 

Filtrační patrona AQUAPHOR 4 Filtrační patrona AQUAPHOR 8 
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Odebrané vzorky vody jsem testovala v laboratořích VŠB-TUO, v souladu s metodikou  

a postupy pro tato měření. Na základě doporučení vedoucí mé diplomové práce jsem  

se zaměřila na vyhodnocování těchto základních parametrů: 

- pH pitné vody; 

- vodivost; 

- suma vápníku a hořčíku = celková tvrdost vody; 

- koncentrace vápníku; 

- koncentrace hořčíku; 

- stanovení volného a celkového chloru; 

- stanovení forem výskytu CO2. 

Další ukazatele jako jsou např. těžké kovy, fenoly a pesticidy jsem nevyhodnocovala, jelikož 

všechny filtrační patrony jsou podle doporučení výrobce použitelné pouze pro vodu 

z vodovodní sítě (pitnou vodu). Dle požadavků na kvalitu pitné vody se tyto látky v pitné 

vodě nemohou vyskytovat.  

8.4.2  Měření a výpočty 

Vytyčené parametry vstupní i přefiltrované pitné vody jsem vyhodnocovala následovně:  

- vodivost a pH jsem stanovovala pomocí pH metru značky Condi 340i, naměřené hodnoty 

   jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách a rovněž v tabulkách v příloze 2; 

- celkový (total) a volný (free) Cl2 jsem stanovovala pomocí POCKET COLORIMETRU, 

   naměřené hodnoty jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách a rovněž v tabulkách  

   v příloze 2; 

- neutralizační kapacity KNK a ZNK jsem stanovovala dle pracovních návodů laboratoře 

 THV, VŠB-TUO, naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách v příloze 2 a výpočty jsem 

   provedla pomocí následujících vzorců: 

KNK4,5  =  
c(HCl) .  (Vt −  Vs). 103

Vvz
     (mmol l⁄ )                                    (3) 
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Kde: c(HCl) je koncentrace odměrného roztoku HCl (0,1 mol/l), Vt je spotřeba odměrného 

roztoku HCl na titraci vzorku (ml), Vs je spotřeba odměrného roztoku HCl na titraci slepého 

stanovení a Vvz je objem vzorku použitý pro stanovení (100ml). 

ZNK8,3  =  
c(HCl) .  Vt . 103

Vvz
     (mmol l⁄ )                                                  (4) 

Kde: c(HCl) je koncentrace odměrného roztoku HCl (0,1 mol/l), Vt je spotřeba odměrného 

roztoku HCl na titraci vzorku (ml) a Vvz je objem vzorku použitý pro stanovení (100ml). 

- z vypočtených hodnot KNK4,5 a ZNK8,3 jsem dopočetla formy CO2 (HCO3
-  

a H2CO3
*- volný oxid uhličitý), pro dopočty jsem použila následující vzorce: 

Cm(HCO3
−) =  KNK4,5 . M(HCO3

−)      (mg l⁄ )      M(HCO3
−) = 61 g mol                      (5)⁄  

Cm(H2CO3
∗ ) =  ZNK8,3 . M(CO2)        (mg l⁄ )    M(CO2) = 44 g mol                           (6)⁄       

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách.  

- celkový obsah Ca + Mg jsem stanovovala odměrnou metodou za přidání indikátoru  

   v pevném stavu (Chelatometrická titrace), naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 

   přílohy 2. Výsledné koncentrace Ʃ (Ca + Mg) jsem vypočítala pomocí níže uvedeného  

   vzorce: 

C(Ca+Mg)  =  
c(EDTA) .  (Vt −  Vs). 103

Vvz
     (mmol l⁄ )                              (7) 

Kde: c(EDTA) je koncentrace odměrného roztoku chelatonu III (0,05 mol/l), Vt je spotřeba 

odměrného roztoku chelatonu III na titraci vzorku (ml), Vs je spotřeba odměrného roztoku 

chelatonu III na titraci slepého stanovení a Vvz je objem vzorku použitý pro stanovení 

(100ml). 

Vypočtené hodnoty koncentrace Ʃ (Ca + Mg) jsou uvedeny v tabulkách 10 až 17. 

- koncentraci Ca jsem stanovovala odměrnou metodou se směsí metalochromních  

    indikátorů (chelatometrická titrace) naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách  

    přílohy 2. Výsledné koncentrace Ca jsem vypočítala pomocí níže uvedeného vzorce: 

C (Ca) =  
c(EDTA) .  (Vt −  Vs). 103

Vvz
     (mmol l⁄ )                                   (8) 
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Kde: c(EDTA) je koncentrace odměrného roztoku chelatonu III (0,05 mol/l), Vt je spotřeba 

odměrného roztoku chelatonu III na titraci vzorku (ml), Vs je spotřeba odměrného roztoku 

chelatonu III na titraci slepého stanovení a Vvz je objem vzorku použitý pro stanovení 

(100ml). 

Pro převedení vypočtené hodnoty na mg/l jsem použila tento přepočet: 

Cm(Ca) =  C(Ca) . M(ca)      (mg l)      M(Ca) = 40,08 g mol⁄⁄                                     (9) 

Vypočtené hodnoty koncentrace Ca jsou uvedeny v tabulkách 10 až 17. 

- koncentraci Mg jsem stanovila standardním výpočtem jako rozdíl hodnot koncentrace 

   obsahu Ʃ (Ca + Mg) a koncentrace Ca. 

C(Mg) = C(Ca+Mg)  −  C(Ca)                                                            (10) 

8.4.3  Výsledné hodnoty sledovaných ukazatelů profiltrované vody 

Naměřené hodnoty ukazatelů testované vody z havířovských a strahovických domácností 

jsou uvedeny v tabulkách přílohy 2. Účinnost jednotlivých filtračních patron podle 

vybraných, sledovaných ukazatelů je zobrazena na obrázcích 14 až 19 v kapitole 9.  

V následujících tabulkách 10 až 17 jsou uvedeny výsledné naměřené a dopočtené hodnoty 

všech sledovaných ukazatelů testovaných filtračních patron. 

Tabulka 10 - Výsledné hodnoty filtrační patrony Brita použité v Havířově (vzorek 1) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,128 7,19 0,65 24,93 0,68 42,09 8,80 0,00 0,00 

5 0,123 7,11 0,45 13,27 2,94 35,38 13,64 0,00 0,00 

20 0,129 7,05 0,43 13,47 2,26 28,06 10,56 0,00 0,00 

60 0,105 7,01 0,38 13,67 1,06 25,01 11,88 0,00 0,00 

120 0,101 7,05 0,49 15,97 2,27 24,40 12,32 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 
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Tabulka 11 - Výsledné hodnoty filtrační patrony Brita použité ve Strahovicích (vzorek 5) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,601 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

5 0,508 6,76 1,54 54,95 4,16 132,37 28,60 0,00 0,00 

20 0,498 6,76 2,38 75,15 12,35 150,67 27,28 0,00 0,00 

60 0,509 6,93 2,71 86,97 13,00 162,87 24,64 0,00 0,00 

120 0,517 7,00 2,76 87,53 13,93 202,52 11,44 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Komentář k výsledným hodnotám testovaných vod při použití filtrační patrony Brita 

Ze všech sledovaných parametrů u vody z Havířova lze vypozorovat jen nepatrné změny  

v pH, ve vodivosti došlo k poklesu o 0,027 mS/cm. Je však zajímavé, že vodivost se neustále 

snižovala.  Obsah vápníku se snížil o 11,7 mg/l po prolití 5 litry, respektive o 8,96 mg/l  

po prolití 120 litrů testovanou vodou.  U hořčíku došlo k jeho jemnému zvýšení. Dokonce  

i po prolití doporučeného množství vody by se mohla daná filtrační náplň ještě použít. 

Limitujícím faktorem pro delší dobu používání může však být hygienické hledisko z důvodu 

možného množení nežádoucích bakterií ve filtrační kapsli. Dle subjektivního pocitu při pití 

filtrované vody přes filtrační patronu byla chuť vody stejná. 

Oproti vodě z Havířova je u vody ze Strahovic vidět větší účinek v rámci "změkčení" 

testované vody. To je pozorováno hlavně při používání varné konvice (snížení tvorby 

vodního kamene). A při pití přefiltrované vody došlo, dle subjektivního pocitu, k eliminaci 

pachu z dezinfekce vody. Vodivost se snížila o cca 0,1 mS/cm. Množství hydrogenuhličitanů 

se snížilo o 108,58 mg/l po prolití 5 litry, respektive o 38,43 mg/l po prolití 120 litry 

testované vodoy. Navíc je zde více vidět snižování účinnosti dané filtrační kapsle,  

kdy dochází k pozvolnému nárůstu všech sledovaných ukazatelů. 
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Tabulka 12 - Výsledné hodnoty filtrační patrony Laica použité v Havířově (vzorek 2) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,128 7,19 0,65 24,93 0,68 42,09 8,80 0,00 0,00 

5 0,124 7,18 0,44 17,07 0,41 37,21 22,00 0,00 0,00 

20 0,123 7,34 0,44 14,97 1,66 37,21 15,40 0,00 0,00 

60 0,113 7,22 0,42 13,47 1,92 31,11 13,20 0,00 0,00 

120 0,111 7,36 0,45 14,83 2,04 31,72 13,20 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Tabulka 13 - Výsledné hodnoty filtrační patrony Laica použité ve Strahovicích (vzorek 6) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,601 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

5 0,565 7,25 2,59 82,12 13,05 201,91 15,84 0,00 0,00 

20 0,566 7,30 2,72 87,94 12,81 201,91 17,60 0,00 0,00 

60 0,567 7,35 3,22 88,14 24,86 201,91 17,60 0,00 0,00 

120 0,581 7,53 3,09 92,02 19,23 217,77 17,60 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Komentář k výsledným hodnotám testovaných vod při použití filtrační patrony Laica 

Z výše sledovaných parametrů u vody z Havířova lze vypozorovat minimální změny v pH. 

po prolití 60 litry klesla vodivost o 0,017 mS/cm. Obsah vápníku se nejvíce snížil po prolití 

5 litry vody a to o 7,86 mg/l, po prolití 120 litry se pak obsah vápníku snížil o 10 mg/l. Obsah 

hořčíku se mírně zvýšil o 1,36 mg/l. Dle subjektivního pocitu při pití filtrované vody přes 

filtrační patronu byla chuť vody stejná. 

Ve vodě ze Srahovic je zjevně vidět větší snížení "tvrdosti" testované vody.  

Vodivost se snížila o cca 0,034 mS/cm , množství oxidu uhličitého kleslo po prolití 20 litry 

o 1,76 mg/l a tato hodnota se udržela až do prolití 120 litry. Z uvedených hodnot v tabulce 

13 je pak zřejmé, že k poklesu účinnosti filtrační patrony došlo po prolití 60 litry, kdy  

je u některých parametrů zaznamenán pozvolný nárůst vypočtených a naměřených hodnot. 

Dle subjektivního pohledu se chuť přefiltrované vody zlepšila. 
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Tabulka 14 - Výsledné hodnoty filtrační patrony BWT použité v Havířově (vzorek 3) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,128 7,19 0,65 24,93 0,68 42,09 8,80 0,00 0,00 

5 0,122 7,36 0,74 30,94 0,00 41,48 11,88 0,00 0,00 

20 0,120 7,12 0,73 28,42 0,58 36,60 7,04 0,00 0,00 

60 0,115 7,06 0,83 27,25 3,72 35,99 14,52 0,00 0,00 

120 0,109 7,11 0,74 14,19 9,38 31,11 36,52 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Tabulka 15 - Výsledné hodnoty filtrační patrony BWT použité ve Strahovicích (vzorek 7) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,601 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

5 0,578 7,37 3,64 85,61 36,46 221,43 10,56 0,00 0,00 

20 0,574 7,39 2,83 94,47 11,50 214,11 21,12 0,00 0,00 

60 0,579 7,46 3,15 99,04 16,55 215,94 15,40 0,00 0,00 

120 0,583 7,45 3,03 96,47 15,04 219,60 14,96 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Komentář k výsledným hodnotám testovaných vod při použití filtrační patrony BWT 

Vodivost vody z Havířova po celou dobu nepatrně klesala, po prolití 120 litry vody vodivost 

klesla o 0,019 mS/cm, hodnota pH se měnila jen nepatrně. Obsah vápníku a hořčíku vzrostl 

o 0,09 mmol/l po prolití 120 litry vody, je však zajímavé, že po prolití stejného množství 

vody obsah vápníku klesl o 10,74 mg/l a obsah hořčíku prudce vzrostl cca o 8,7 mg/l. 

Z naměřených hodnot je zřejmé, že filtrační patrona po prolití 120 litry vody je stále účinná. 

Dle subjektivního pocitu byla chuť filtrované vody lepší. 

Obsah vápníku a hořčíku ve vodě ze Strahovic klesl po prolití 20 litry o 1,13 mmol/l,  

po prolití 5 litry vody je ve vodě ze Strahovic snížen obsah vápníku o 32,27 mg/l a obsah 

hořčíku pak vzrostl o 11,76 mg/l. Následně po prolití 20 litry vody se začínají vypočtené  

a naměřené hodnoty pozvolna vracet k počátečním hodnotám, což signalizuje snížení účinku 

filtru. Množství hydrogenuhličitanu po celou dobu klesá, po prolití 60 litry vody hodnota 

poklesla o 25,01 mg/l, respektive po prolití 120 litry vody o 21,35 mg/l. 
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Tabulka 16 - Výsledné hodnoty filtrační patrony AQUAPHOR použité v Havířově (vzorek 4) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,128 7,19 0,65 24,93 0,68 42,09 8,80 0,00 0,00 

5 0,130 7,19 0,47 18,78 0,13 39,04 12,32 0,00 0,00 

20 0,126 7,33 0,54 18,08 2,21 43,92 8,80 0,00 0,00 

60 0,127 7,33 0,46 18,20 0,18 39,65 9,24 0,00 0,00 

120 0,127 7,34 0,58 20,48 1,68 41,48 4,84 0,00 0,00 

180 0,148 7,70 0,54 20,36 0,78 39,65 7,92 0,00 0,00 

220 0,134 7,62 0,64 23,17 1,43 39,04 5,28 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

Tabulka 17 - Výsledné hodnoty filtrační patrony AQUAPHOR použité ve Strahovicích (vzorek 8) 

Množství 

vody 
Vodivost pH Ʃ(Ca + Mg) cm(Ca) cm(Mg) HCO3

- H2CO3
* 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

0 0,601 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

5 0,594 7,79 2,82 102,00 6,64 224,48 11,00 0,00 0,00 

20 0,595 7,84 3,24 98,40 19,03 229,36 14,52 0,00 0,00 

60 0,594 7,84 2,90 93,59 13,83 228,75 10,12 0,00 0,00 

120 0,593 7,84 3,18 101,72 15,65 229,36 16,28 0,00 0,00 

180 0,603 7,67 2,97 93,47 15,48 225,09 11,88 0,00 0,00 

220 0,601 7,81 2,86 97,72 10,14 226,31 14,96 0,00 0,00 

H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Komentář k výsledným hodnotám testovaných vod při použití filtrační patrony 

AQUAPHOR 

Hodnota pH u vody z Havířova se jen nepatrně zvyšovala, vodivost se pohybovala kolem 

hodnoty 0,128 mS/m, následně po prolití 180 litry vodivost vzrostla o 0,020 mS/cm. 

Hodnoty ostatních sledovaných parametrů byly po celou dobu měření mírně rozkolísané. 

Dle subjektivního pocitu při pití filtrované vody přes filtrační patronu byla chuť vody stejná. 

Stejně jako u vody z Havířova, sledované parametry strahovické vody byly po celou dobu 

měření rozkolísané. Po prolití 220 l vody se vodivost téměř nezměnila, obsah vápníku  

se však snížil o 20,16 mg/l a obsah hořčíku klesnul o 14,53 mg/l. Dle subjektivního pocitu 

při pití filtrované vody přes filtrační patronu byla chuť vody lepší. 
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9  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 

9.1 Vyhodnocení vstupní analýzy testované pitné vody 

Předmětem průzkumu byly záměrně vybrány rozdílné zdroje pitné vody (viz kapitola 8). 

Reprezentantem tvrdé vody byl podzemní zdroj (vrt ve Strahovicích) a reprezentantem 

měkké vody byla voda z Havířova. Vstupní parametry testované pitné vody z obou zdrojů 

uvádí tabula 18.  

Tabulka 18 – Vstupní parametry pitné vody z Havířova a Strahovic 

Vzorek Vodivost  pH Ʃ (Ca + Mg) 
cm 

(Ca) 

cm 

(Mg) 
HCO3

-  H2CO3
* 

Volný 

(free) 

Cl2
a) 

Celkový 

(total) 

Cl2
a) 

(l) (mS/m) (-) (mmol/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Havířov 12,8 7,19 0,65 24,89 0,75 42,09 8,80 0,00 0,00 

Strahovice 60,1 7,75 3,96 117,88 24,67 240,95 19,36 0,19 0,22 

a)  Cl2 se stanovoval na místě při odběru, H2CO3
* pomocké označení pro volný oxid uhličitý 

 

Následující tabulka 19 uvádí mezní a doporučené hodnoty mnou sledovaných ukazatelů pitné 

vody dle vyhlášky 83/2014 Sb.  

Z pohledu vodivosti je voda z Havířova (12,8 mS/m) výrazně pod MH a voda ze Strahovic 

(60,1 mS/m) mezní hodnotu rovněž podkročuje. 

Tabulka 19 – Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pitné vody [9] 

Ukazatel MH DH Jednotka 

pH 6,5 - 9,5 - - 

Vodivost 125 - mS/m 

Ca + Mg - 2 - 3,5 mmol/l 

Ca 30 40 - 80 mg/l 

Mg 10 20 - 30 mg/l 

Cl 2 Volný 0,3 - mg/l 
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Z porovnání naměřených vstupních hodnot s hodnotami ve výše uvedené tabulce 19 vyplývá, 

že měkká voda z Havířova podkročuje doporučené hodnoty (DH) dle vyhlášky č. 252/2004 

Sb. v těchto ukazatelích: ∑ (Ca + Mg), cm (Ca) a cm (Mg) a již bylo řečeno, rovněž vodivost 

z pohledu MH. Naopak tvrdá voda ze Strahovic tyto vyhláškou doporučené hodnoty 

překračuje, vyjma vodivosti a obsahu hořčíku. 

Výsledné hodnoty po doúpravě pitné vody pomocí jednotlivých filtračních patron jsou 

uvedeny v kapitole 8, článe 8.4.3.  

9.2  Zhodnocení efektivity vybraných filtračních patron 

9.2.1  Efektivita filtrace u měkké vody 

Z výsledků měření lze konstatovat, že většina filtračních patron má stejný efekt s výjimkou 

filtrační patrony značky BWT, která v souladu s patentovanou technologií obohacuje 

filtrovanou pitnou vodu o hořčík. Efektivitu filtrace přes testované patrony z pohledu obsahu 

hořčíku znázorňuje obrázek 14.  

 

 

Obrázek 14 – Vliv filtračních patron na obsah Mg (havířovská voda) 

 

Efektivitu filtračních patron u dalších sledovaných ukazatelů (sumy Ca a Mg, vodivost) 

znázorňují obrázky 15 a 16. 
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Obrázek 15 – Vliv filtračních patron na obsah Ca + Mg (havířovská voda) 

 

Obrázek 16 – Vliv filtračních patron na vodivost (havířovská voda) 

Další porovnání efektivity filtračních patron z pohledu obsahu vápníku, hydrogenuhličitanů, 

volného oxidu uhličitého a hodnoty pH je uvedeno na obrázcích v příloze 4.  

Výsledky měření prokázaly, že měkká (havířovská) voda je celkově chudší na obsah 

minerálů, proto jejich odstraňovaní pomocí filtračních konvic nemá význam.  

Všechy testované filtrační konvice podlimitní doporučené hodnoty sledovaných ukazatelů 

ještě snížily. U konvice BWT se potvrdil efekt zvýšení obsahu Mg prostřednictvím 

patentované technologie (patent CZ/EP 2 094 611) [62]. Hodnota Mg se po filtraci přiblížila 

doporučené hodnotě.   
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9.2.2  Efektivita filtrace u tvrdé vody 

Rovněž u tvrdé vody se prokázalo, že prověřované filtrační konvice mají stejný efekt, 

nicméně životnost filtrů se z důvodu vyšších koncentrací vápníku a hořčíku (rychlejší 

zanášení filtrů) značně snižuje. Stejně jako u vody měkké filtrační náplň BWT koncentraci 

hořčíku zvýšila, tento pozitivní efekt se však projevil pouze na začátku využívání filtru  

(do 5 l prolití) a je zachycen na obrázku 17. 

 

Obrázek 17 – Vliv filtračních patron na obsah Mg (strahovická voda) 

Na obrázcích 18 a 19 je znázorněn vliv filtrace přes filtrační patrnony na vodivost a obsah 

vápníku a hořčíku. 

 

Obrázek 18 – Vliv filtračních patron na obsah Ca + Mg (strahovická voda) 
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Obrázek 19 – Vliv filtračních patron na vodivost (strahovická voda)  

U strahovické (tvrdé) vody je většina vstupních hodnot nad doporučenými hodnotami 

dle vyhlášky č. 83/2014 Sb., což však ze zdravotního hlediska kvalitu pitné vody nikterak 

nesnižuje.  

Prostřednictvím použitých filtračních náplní došlo k nepatrnému snížení obsahu minerálů 

charakteristických pro tvrdost vody (Ca + Mg), což může mít pozitivní vliv na snížení tvorby 

vodního kamene ve varných konvicích a nádobách určených pro ohřev vody.  

9.3  Diskuze 

Naměřené hodnoty a provedené vyhodnocení ukazatelů pitné vody potvrdilo můj původní 

předpoklad a to ten, že propagace používání filtračních konvic v domácnostech  

je především dobrým marketingovým tahem, z něhož profitují výrobci těchto produktů.  

Obsahy sledovaných parametrů pitné vody se v průběhu experimentu měnily pouze 

nepatrně, z pohledu zdravotních účinků na člověka se tedy jeví používání těchto konvic jako 

bezpředmětné. Na druhou stranu výrobci filtračních konvic deklarované odstranění těžkých 

kovů, pesticidů, toxických a jiných zdraví škodlivých látek, je pouhým tvrzením, nicméně 

úsudek spotřebitele výrazně ovlivní.  

Výskyt těžkých kovů, pesticidů a dalších toxických látek je v pitné vodě, distribuované 

vodárenskými společnostmi, nemožný. Kontrolní mechanismy prověřování kvality pitné 
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vody jsou v České republice na velmi vysoké úrovni, blíže o kontrole kvality pitné vody 

pojednává kapitola 5.  

Jediným pozitivním efektem filtračních konvic pro spotřebitele může být snížení 

pravděpodobnosti vzniku vodního kamene ve varných nádobách a navození lepší chuti pitné 

vody díky AU, které odstraňuje zbytkový chlor.  

Vodní kámen, který může vznikat ve varných konvicích z důvodu zvýšeného obsahu 

minerálních látek lze odstranit jednoduchým způsobem za použití kyseliny citronové nebo 

kyseliny octové, jejichž cenová relace je v porovnání s patronami do filtračních konvic 

mnohem nišší.  Zlepšení chuti pitné vody lze pak docílit zakoupením aktivního uhlí 

„binchotan“, které chuť pitné vody zlepšuje až po dobu 6 měsíců. Celkové porovnání 

nákladů na doúpravu pitné vody výše zmiňovanými metodami uvádí tabulka 20. 

Tabulka 20 – Porovnání nákladů na doúpravu pitné vody za období jednoho roku 

Název filtrační 

patrony 

Cena za 1Ks 

(Kč) 

Životnost (l) při 

použití filtru 1x denně 

Počet ks potřebných 

za 1 rok 

Cena za      

1 rok (Kč) 

Brita 120 100 - 150 (8 týdnů) 7 840 

Laica 150 150 (9 týdnů) 6 900 

BWT 110 120 (6 týdnů) 9 990 

AQUAPHOR 130 200 (9 týdnů) 6 780 

AU Binchotan 200 6 měsíců 2 400 

Poznámka: životnost filtrů se odvíjí od různého objemu filtračních konvic 

Odstraňování vyšších koncentrací vápníku a hořčíku je pozitivní pouze z hlediska 

technického, nikoli však z hlediska zdravotního. Voda je jedním z přirozených zdrojů  

vápníku, hořčíku a dalších minerálů potřebných pro lidský organismus. Tyto látky 

získáváme především z potravin a v dnešní době je nám doporučováno jejich doplňování  

ve formě různých kapslí (tzv. potravinových doplňků). Následující obrázek 20 uvádí, 

evropskou směrnicí doporučený, denní příjem minerálů a vitamínů. Pro obsah vápníku  

je denní doporučená hodnota 800 mg, u hořčíku pak 373 mg [67].  

Měření prokázalo, že v jednom litru testované měkké pitné vody se obsah vápníku 

pohyboval kolem 25 mg/l a obsah hořčíku kolem 0,75 mg/l. V jednom litru testované tvrdé 

pitné vody se obsah vápníku pohyboval kolem 120 mg/l a obsah hořčíku kolem 25 mg/l.  

 



Martina Ujházy: Posouzení doúpravy pitné vody v domácnosti  

53 

2017 

Několikanásobně vyšší doporučené denní dávky těchto prvků viz obrázek 20 jasně 

zpochybňují výrobci filtračních konvic proklamovaný pozitivní efekt na lidské zdraví, 

především proto, že filtrační patrony obsah vápníku a hořčíku (vyjma BWT) snižují. 

 

 

Obrázek 20 - Referenční hodnoty příjmu minerálů a vitamínů dle směrnice EU [67] 
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10  ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že informovanost obyvatelstva o kvalitě pitné vody v České 

republice je nedostačující, což usnadňuje výrobcům filtračních konvic marketingovými tahy 

ovlivňovat úsudek spotřebitelů. Ti jsou prostřednictvím reklamy přesvědčováni o tom,  

že díky doúpravě pitné vody ve filtračních konvicích získají lepší, kvalitnější a zdaví 

prospěšnější vodu.  

Zásadním sdělením výrobců filtračních konvic by měla být skutečnost, že vhodnost použití 

se odvíjí od hodnoty tvrdosti pitné vody v dané oblasti. Filtrační konvice mohou mít 

pozitivní efekt v podobě snížení výskytu vodního kamene pouze v oblastech s tvrdou vodou. 

V regionech s vodou měkkou jejich použití ztrácí význam. 

Pochybnosti o funkčnosti těchto zařízení ve smyslu odstraňování těžkých kovů, pesticidů 

 a dalších toxických látek ve mně vyvolal fakt, že filtrační konvice jsou určeny pouze  

pro doúpravu pitné vody z vodovodního řadu, kde se tyto látky prakticky nevyskytují. 

Většina výrobců filtračních konvic na svých webových stránkách a návodech bohužel 

neuvádí podrobné informace o složení a funkci filtračních patron (v jakých cyklech 

iontoměniče pracují) a ani po vznesení mého písemného dotazu mi tyto informace nesdělili. 

Dohledatelné informace o složení a funkčnosti iontoměniče poskytuje pouze společnost 

BWT prostřednictvím patentované technologie (patent CZ/EP 2 094 611) [62]). 

Z výše uvedených důvodů je vyzdvihovaný efekt doúpravy pitné vody pomocí filtračních 

konvic pouze dobrým marketingovým tahem, který zvyšuje zisky výrobcům těchto zařízení. 

Obyvatelé měst a obcí webové stránky distributorů pitné vody běžně nenavštěvují, a proto 

mají zkreslené představy o kvalitě a stavu pitné vody z vodovodního řadu. Pro zvýšení 

povědomí obyvatelstva o kvalitě pitné vody bych doporučila větší všeobecnou 

informovanost formou cílených informací ze strany dodavatelů pitné vody (besedy  

ve školách, informační spoty v obecních médiích a například na výpisech vyúčtování 

nákladů za spotřebu pitné vody).  
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dH  německý stupeň tvrdosti vody 
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eH  anglický stupeň tvrdosti vody 

fH  francouzský stupeň tvrdosti vody 

CHSK  chemická spotřeba kyslíku 

KNK  neutralizační kapacita – alkalita (zásaditost) 
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MH  mezní hodnota 
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RS  regulační stanice 
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Příloha 1 Přehled ukazatelů úplného rozboru pitné vody 

 

Clostridium perfringens benzen  chloritany  

polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky  

enterokoky 

 
beno[a]pyren  chrom  rtuť  

Escherichia coli 

 
berylium  chuť  selen  

koliformní bakterie 

 
bor  kadmium  sírany  

mikroskopický obraz - 

abioseston 

 

bromičnany  konduktivita  sodík  

mikroskopický obraz – 

počet organismů 

 

celkový organický uhlík  kyanidy celkové  stříbro  

mikroskopický obraz – 

živé organismy 

 

dusičnany  mangan  tetrachlorethen  

počty kolonií při 22°C 

 
dusitany  měď  trihalomethany  

počty kolonií při 36°C epichlorhydrin  microcystin-LR  
trichlormethan 

(chloroform)  

Pseudomonas aeruginosa 

 
fluoridy  nikl  vápník  

1,2-dichlorethan 

 
hliník  olovo  vápník a hořčík  

akrylamid 

 
hořčík  ozon  zákal  

amonné ionty 

 

chemická spotřeba 

kyslíku (manganistanem)  
pach  železo  

antimon chlor volný  

 
pesticidní látky  

arsen 

 

chlorethen 

(vinylchlorid)  
pesticidní látky celkem  

barva chloridy  pH  
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Příloha 2 Naměřené hodnoty sledovaných ukazatelů testovaných vod 

 Naměřené hodnoty filtrační patrony Brita - voda z Havířova 

Filtrační kapsle: BRITA Voda z Havířova 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,128 7,19 0,73 0,2 1,68 1,38 0,00 0,00 

5 0,123 7,11 0,62 0,31 1,28 0,80 0,00 0,00 

20 0,129 7,05 0,5 0,24 1,23 0,81 0,00 0,00 

60 0,105 7,01 0,45 0,27 1,15 0,82 0,00 0,00 

120 0,101 7,05 0,44 0,28 1,36 0,94 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,38 0,14 - - 

Naměřené hodnoty filtrační patrony Laica - voda z Havířova 

Filtrační kapsle: LAICA Voda z Havířova 

Množství 

vody 
Vodivost pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH 

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba 

Cl2 

Volný 

Cl2 

Celkový 

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,128 7,19 0,73 0,20 1,68 1,38 0,00 0,00 

5 0,124 7,18 0,65 0,50 1,26 0,99 0,00 0,00 

20 0,123 7,34 0,65 0,35 1,26 0,89 0,00 0,00 

60 0,113 7,22 0,55 0,30 1,21 0,81 0,00 0,00 

120 0,111 7,36 0,56 0,30 1,28 0,88 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,38 0,14 - - 
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Naměřené hodnoty filtrační patrony BWT - voda z Havířova 

Filtrační kapsle: BWT Voda z Havířova 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,128 7,19 0,73 0,20 1,68 1,38 0,00 0,00 

5 0,122 7,36 0,72 0,27 1,86 1,68 0,00 0,00 

20 0,120 7,12 0,64 0,16 1,84 1,56 0,00 0,00 

60 0,115 7,06 0,63 0,33 2,04 1,50 0,00 0,00 

120 0,109 7,11 0,55 0,83 1,86 0,85 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,38 0,14 - - 

Naměřené hodnoty filtrační patrony AQUAPHOR - voda z Havířova 

Filtrační kapsle: 

AQUAPHOR Voda z Havířova 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,128 7,19 0,73 0,20 1,68 1,38 0,00 0,00 

5 0,130 7,19 0,68 0,28 1,32 1,08 0,00 0,00 

20 0,126 7,33 0,76 0,20 1,46 1,04 0,00 0,00 

60 0,127 7,33 0,69 0,21 1,30 1,05 0,00 0,00 

120 0,127 7,34 0,72 0,11 1,54 1,16 0,00 0,00 

180 0,148 7,70 0,69 0,18 1,46 1,15 0,00 0,00 

220 0,134 7,62 0,68 0,12 1,65 1,29 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,38 0,14 - - 
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Naměřené hodnoty filtrační patrony Brita - voda ze Strahovic 

Filtrační kapsle: BRITA Voda ze Strahovic 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,601 7,75 3,99 0,44 8,14 6,06 0,19 0,22 

5 0,508 6,76 2,21 0,65 3,31 2,92 0,00 0,00 

20 0,498 6,76 2,51 0,62 4,99 3,93 0,00 0,00 

60 0,509 6,93 2,71 0,56 5,64 4,52 0,00 0,00 

120 0,517 7,00 3,36 0,26 5,74 4,55 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,23 0,18 - - 

Naměřené hodnoty filtrační patrony Laica - voda ze Strahovic 

Filtrační kapsle: LAICA Voda ze Strahovic 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,601 7,75 3,99 0,44 8,14 6,06 0,19 0,22 

5 0,565 7,25 3,35 0,36 5,40 4,28 0,00 0,00 

20 0,566 7,30 3,35 0,40 5,67 4,57 0,00 0,00 

60 0,567 7,35 3,35 0,4 6,67 4,58 0,00 0,00 

120 0,581 7,53 3,61 0,40 6,40 4,77 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,23 0,18 - - 
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Naměřené hodnoty filtrační patrony BWT - voda ze Strahovic 

Filtrační kapsle: BWT Voda ze Strahovic 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,601 7,75 3,99 0,44 8,14 6,06 0,19 0,22 

5 0,578 7,37 3,67 0,24 7,50 4,45 0,00 0,00 

20 0,574 7,39 3,55 0,48 5,89 4,90 0,00 0,00 

60 0,579 7,46 3,58 0,35 6,53 5,12 0,00 0,00 

120 0,583 7,45 3,64 0,34 6,28 5,00 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,23 0,18 - - 

 

Naměřené hodnoty filtrační patrony AQUAPHOR - voda ze Strahovic 

Filtrační kapsle: 

AQUAPHOR Voda ze Strahovic 

Množství 

vody 
Vodivost  pH 

KNK 4,5 

spotřeba 

HCl 

ZNK 8,3 

spotřeba 

NaOH  

Ʃ(Ca + Mg) 

spotřeba 

Ca 

spotřeba  

Cl2 

Volný  

Cl2 

Celkový  

(l) (mS/cm)  (ml) (ml) (ml) (ml) (mg/l) (mg/l) 

VSTUP 0,601 7,75 3,99 0,44 8,14 6,06 0,19 0,22 

5 0,594 7,79 3,72 0,25 5,86 5,27 0,00 0,00 

20 0,595 7,84 3,80 0,33 6,70 5,09 0,00 0,00 

60 0,594 7,84 3,79 0,23 6,03 4,85 0,00 0,00 

120 0,593 7,84 3,80 0,37 6,59 5,26 0,00 0,00 

180 0,603 7,67 3,73 0,27 6,16 4,85 0,00 0,00 

220 0,601 7,81 3,75 0,34 5,94 5,06 0,00 0,00 

SLEPÉ 

stanovení 
- - 0,04 - 0,23 0,18 - - 
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Příloha 3  Grafické znázornění průběhu sledovaných ukazatelů 

                     v průběhu filtrace pitné vody pro jednotlivé konvice 

              
 
        Brita obsah vápníku a hořčíku (vzorek 1)                                    Brita obsah vápníku (vzorek 1)  
 

              
 
               Brita obsah hořčíku (vzorek 1)                                              Brita hodnota pH (vzorek 1) 
 

              
 
                    Brita vodivost (vzorek 1)                                               Brita koncentrace HCO3

- (vzorek 1) 
 

 
 
         Brita koncentrace H2CO3 (vzorek 1) 
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      Laica obsah vápníku a hořčíku (vzorek 2)                                   Laica obsah vápníku (vzorek 2)  
 

              
 
                   Laica hodnota pH (vzorek 2)                                            Laica obsah hořčíku (vzorek 2) 
 

              
 
                     Laica vodivost (vzorek 2)                                           Laica koncentrace HCO3

- (vzorek 2) 
 

 
 
         Laica koncentrace H2CO3 (vzorek 2) 
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      BWT obsah vápníku a hořčíku (vzorek 3)                                    BWT obsah vápníku (vzorek 3)  
 

              
 
                  BWT hodnota pH (vzorek 3)                                              BWT obsah hořčíku (vzorek 3) 
 

              
 
                   BWT vodivost (vzorek 3)                                           BWT koncentrace HCO3

- (vzorek 3) 
 

 
 
        BWT koncentrace H2CO3 (vzorek 3) 
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 AQUAPHOR obsah vápníku a hořčíku (vzorek 4)                  AQUAPHOR obsah vápníku (vzorek 4)  
 

              
 
        AQUAPHOR hodnota pH (vzorek 4)                                  AQUAPHOR obsah hořčíku (vzorek 4) 
 

              
 
             AQUAPHOR vodivost (vzorek 4)                              AQUAPHOR koncentrace HCO3

- (vzorek 4) 
 

 
 
  AQUAPHOR koncentrace H2CO3 (vzorek 4) 
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        Brita obsah vápníku a hořčíku (vzorek 5)                                   Brita obsah vápníku (vzorek 5)  
 

              
 
                 Brita obsah hořčíku (vzorek 5)                                           Brita hodnota pH (vzorek 5) 
 

              
 
                    Brita vodivost (vzorek 5)                                            Brita koncentrace HCO3

- (vzorek 5) 
 

 
 
         Brita koncentrace H2CO3 (vzorek 5) 
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        Laica obsah vápníku a hořčíku (vzorek 6)                                   Laica obsah vápníku (vzorek 6)  
 

              
 
               Laica obsah hořčíku (vzorek 6)                                             Laica hodnota pH (vzorek 6) 
    

              
 
                    Laica vodivost (vzorek 6)                                          Laica koncentrace HCO3

- (vzorek 6) 
 

 
 
          Laica koncentrace H2CO3 (vzorek 6) 
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        BWT obsah vápníku a hořčíku (vzorek 7)                                    BWT obsah vápníku (vzorek 7)  

              
 
                 BWT hodnota pH (vzorek 7)                                               BWT obsah hořčíku (vzorek 7) 

               
 
                    BWT vodivost (vzorek 7)                                                BWT koncentrace HCO3

- (vzorek 7) 
 

 
 
           BWT koncentrace H2CO3 (vzorek 7) 
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AQUAPHOR obsah vápníku a hořčíku (vzorek 8)                 AQUAPHOR obsah vápníku (vzorek 8) 
 

             . 
 
       AQUAPHOR obsah hořčíku (vzorek 8)                                AQUAPHOR hodnota pH (vzorek 8) 
 

                
 
         AQUAPHOR vodivost (vzorek 8)                               AQUAPHOR koncentrace HCO3

- (vzorek 8) 
 

 
 
 AQUAPHOR koncentrace H2CO3 (vzorek 8) 
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Příloha 4  Výsledné porovnání efektivity testovaných filtračních patron 

                      dle jednotlivých ukazatelů  

 

 

Efektivita filtračních patron při odstraňování koncentrace Ca v Havířově  

 

Naměřené pH při použití  filtračních patron v Havířově  
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Efektivita filtračních patron při odstraňování HCO3
- v Havířově 

 

Efektivita filtračních patron při odstraňování H2CO3 v Havířově 

 

Efektivita filtračních patron při odstraňování koncentrace Ca ve Strahovicích 

 

Naměřené pH při použití  filtračních patron ve Strahovicích  
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Efektivita filtračních patron při odstraňování HCO3
- ve Strahovicích 

 

Efektivita filtračních patron při odstraňování H2CO3 ve Strahovicích 

 


