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Summary  

Bachelor thesis compares the challenge of harnessing the water resources of an individual 

with questions concerning the use of drinking water from public water. The introductory 

section provides a source of drinking water and percentage distribution of water supplies in 

the world. Is compared in the central state and the individual water supply and is then 

evaluated and the need for water consumption in the context of other EU countries. The 

chapters are classified requirements for drinking water quality assessment and quality 

evaluation by the population served. It is judged on content of metals, organic pollutants in 

water and microbiological parameters. For a better overview and concepts are added to the 

text, graphs and tables. Finally, it assessed the current situation in the CR and the possibility 

of improving this situation. 

Keywords: drinking water, metals, microbiological parameters 

 

 

Anotace práce  

Bakalářská práce porovnává problematiku vyuţití individuálního zdroje vody s problematikou 

vyuţití pitné vody z veřejných vodovodů. V úvodní části jsou uvedeny zdroje pitné vody a 

procentuální rozdělení zásob vody ve světě. Je porovnán stav v centrálním a v individuálním 

zásobování pitnou vodou a následně je hodnocena potřeba a spotřeba vody v kontextu 

ostatních zemí EU. V dalších kapitolách jsou klasifikovány poţadavky na hodnocení jakosti 

pitné vody a hodnocení jakosti dle počtu zásobovaných obyvatel. Jsou posuzována  podle 

obsahu kovů, organických polutantů ve vodách a mikrobiologických ukazatelů. Pro lepší 

přehled a představu jsou do textu přidány grafy a tabulky. Na závěr je zhodnocen současný 

stav na území ČR a moţnosti zlepšení této situace.  

Klíčová slova: pitná vody, kovy, mikrobiologické ukazatele 
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Seznam použitých zkratek 

BDOC                         (biodegradable dissolved organic carbon)     

               biologicky rozloţitelný organický uhlík 

BOM                           (biodegradable organic matter) 

  látky biologicky rozloţitelné 

CHSK                          chemická spotřeba kyslíku 

ČHMÚ                         Český hydrometeorologický ústav 

DOM                           (biodegradable organic matter ) 

 přírodní rozpuštěné organické látky 

DPB                            (desinfection by product) 

 vedlejší produkty dezinfekce 

HAA                            (haloacetic acids) 

 halogenoctová kyselina 

Mze                             Ministerstvo zemědělství 

MZd                            Ministerstvo zdravotnictví 

NOM                           (natural organic matter)  

 huminy 

OECD                         (Organisation for economic co-operation and development) 

 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN                            Organizace spojených národů 

PRVKÚK                    plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území jednotlivých krajů 

SZÚ                             Státní zdravotní ústav  

SWIT                          (safe water for international travelers) 

 bezpečná voda pro mezinárodní cestovatele 

THM                           (trihalomethanes) 

 trihalogenmethany 

TOC                            (total organic carbon) 

 celkový organický uhlík 

UNICEF                      (United nations international children’s  emergency found) 

 Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci  

WHO                           (World Health Organization)  

 Světová zdravotnická organizace 

ZVHS                          zemědělská vodohospodářská správa 
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1. Úvod a cíl bakalářské práce 

Voda je základní sloţkou ţivota na Zemi a zároveň nejrozšířenější látkou. Je vázána 

v ledovcích, atmosféře, v půdě, v rostlinách a v ţivých organismech. Mnoţství vyuţitelné 

sladké vody se odhaduje na 1% z veškeré vody na zeměkouli. 

Získávání pitné vody je největším celosvětovým problémem. Podle dlouhodobé celosvětové 

bilance se zásoby vody nezmenšují ale ani nepřibývají. Co stále vzrůstá, je lidská populace. V 

posledních 100 letech se počet lidí ztrojnásobil a mnoţství vody pro lidskou potřebu vzrostlo 

šestkrát. Na jednoho obyvatele Evropy připadá v současnosti spotřeba 150-200 litrů vody 

denně, na jednoho Australana a občana USA 300 litrů. Nedostatek dosaţitelných zdrojů 

kvalitní vody pro obyvatelstvo a sanitární účely se začal projevovat ve velkoprostorových 

rozměrech nejvíce ve druhé polovině 20. století. O vodní krizi se pak začalo mezinárodně 

hovořit a jednat aţ v sedmdesátých letech minulého století. Dostatečný přístup k pitné vodě se 

definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km 

od místa bydliště.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit výhody a nevýhody vyuţití individuálního zdroje 

vody a centrálního zásobování pitnou vodou. 

2. Zdroje pitné vody 

Vyuţívání kvalitních zdrojů pitné vody je celosvětový problém. Ne všude jsou tyto zdroje 

dostupné. 

 OSN 22. březen kaţdoročním Světovým dnem vody. Cílem je upřít celosvětovou 

pozornost na důleţitost zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě pro všechny lidi, na 

problémy v této oblasti a na jejich moţná řešení. Jak je uvedeno ve zprávě OECD za 

rok 2008, v 21. století se v důsledku potenciálních klimatických změn zvýší počet 

osob ohroţených vodním stresem aţ na 3,9 milionu lidí. 

 Jen v roce 2001 zemřelo v Evropě 14,5 tisíce dětí do 14 let na následky poţití závadné 

vody.  

 Téměř čtvrtina lidské populace nemá přístup ke kvalitní pitné vodě. 
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 Podle studie Organizace OSN pro výţivu a zemědělství se do roku 2070 v Africe v 

důsledku období sucha zvětší rozloha oblastí, kde lze pěstovat plodiny po dobu kratší 

neţ 120 dnů, z nynějších 1,1 miliardy hektarů o pět aţ osm procent. 

 Ročně umírá na nemoci přenosné vodou 5 milionů lidí – tedy desetkrát více neţ         

ve válkách. 

 S růstem populace, především v rozvojových zemích dosahuje tento problém 

charakteru lidské tragédie. 

 V roce 1992 vyhlásilo Valné shromáţdění 

 Význam nezávadné vody pro zdraví a rozvoj zdůraznilo Valné shromáţdění OSN         

i vyhlášením mezinárodní dekády „Voda pro ţivot“ (2005 - 2015). 

U příleţitosti Světového dne vody 2008 upozornil generální tajemník OSN na ţalostné 

hygienické podmínky, ve kterých díky nedostatku nezávadné a čisté vody ţijí více neţ dvě      

a půl miliardy lidí. Zdůraznil kritický význam zlepšení sanitárních a hygienických sluţeb        

a zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě pro splnění tzv. Rozvojových cílů tisíciletí.  

Rozdělení zásob vody ve světě 

Celkový objem vody se odhaduje kolem 1 386 000 000 m
3 

. Jak je patrno z obrázku 1, voda 

v oceánech, mořích a zálivech tvoří největší procento 97%. Ze zbývajících 3% sladké vody    

je více neţ 68 % v ledových příkrovech, ledovcích a věčném sněhu a 31% vody se nachází 

v podzemí. Povrchová voda tvořená jezery, baţinami, močály a řekami, tvoří zhruba       

93 000 m
3
, jedná se jen o malý zlomek zásob v hydrosféře. 
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Obrázek 1:  převzato z (http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html) 

 

Zdroje vody 

 Pro zásobování vodou mohou být vyuţity povrchové i podzemní vody. Výhodou 

povrchových vod je snadné jímání a mnoţství, které značně převyšuje zásoby 

podzemních vod. 

 Surovinu z těchto zdrojů pro výrobu pitné vody nazýváme neupravená surová 

voda.   

 Jejich nevýhodou je zhoršující se kvalita a nákladná úprava na pitnou vodu. 

 Zásobovaná oblast – oblast, kde rozvodná síť zásobuje vodou více jak 50 obyvatel. 

 Individuální zdroj pitné vody – vyprodukuje do 10 m
3
 vody za den; uspokojí        

50 obyvatel. 

 Pitnou vodu dnes a denně pouţíváme ze stejného zdroje. Ať se jedná o vodu ze 

studny nebo z veřejného vodovodu, jsme jí denně ovlivňováni. Tím je umocněn 

význam i velmi nízkých koncentrací škodlivin, z nichţ některé se v těle kumulují 

(arzen, kadmium, olovo), jiné působí pozdně a bezprahově (specifické organické 

látky jako benzen, vinylchlorid, tetrachlorethen a další). 
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Podzemní voda 

V zákonu č. 254/2003 Sb. je uvedeno, ţe podzemní vodou se rozumí voda přirozeně              

se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení, která je v přímém styku 

s horninami. Je to voda v zemských dutinách  a  zvodněných zemských vrstvách. Za 

podzemní vody se povaţují téţ vody protékající drenáţními systémy  a vody  ve studních a 

vrtech. Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném 

kolektoru. Podzemní voda, vzhledem ke svým vlastnostem, je přednostně vyuţívána  pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  V ČR  je podíl podzemní vody pro zásobování 

obyvatelstva zhruba 44%. 

Podzemní vody, můţeme dělit např. podle chemického sloţení: 

 prosté vody - mají nízký obsah rozpuštěných látek, nesplňují ţádné z kritérií             

pro minerální vodu                                                                                                                                             

 minerální vody -   jedním z hlavních kritérií je celková mineralizace  1 000 mg l
-1                                                                              

ČR je bohatá na výskyt minerálních vod, tyto vody můţeme získat  z  350 míst. 

Povrchová voda 

Povrchové vody jsou všechny vody se vyskytující na zemském povrchu. Vznikají z vody 

podzemní a z  vody atmosférické. Tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně 

zakrytými úseky, přírodními dutinami pod zemským povrchem nebo nadzemních vedeních. 

Povrchové vody dělíme na: 

 vody kontinentální - tekoucí (vodní toky) a stojaté (jezera, nádrţe, rybníky) 

 vody v oceánech a mořích 

Voda v ledových příkrovech, ledovcích a věčném sněhu 

Ledovce jsou největší zásobárnou sladké vody ve světě. Ledové kry jsou tvořeny sladkou 

vodou. Velikost ledových ker se pohybuje v rozmezí 1 m - 75 m nad mořskou hladinou. 
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2.1 Stav v centrálním zásobování pitnou vodou 

 

Situace v ČR je příznivější neţ celosvětový stav. Kvalitní pitnou vodou je u nás zásobováno 

více neţ 87% obyvatel, na kanalizace je napojeno 75% populace. Za posledních 12 let            

se podařilo zásadním způsobem sníţit znečištění vypouštěné do našich řek a prakticky 

eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody. Do řek se vrací ţivot v potřebné druhové 

rozmanitosti. Od roku 1990 došlo ke sníţení odběrů vody v zemědělství o 88%, v průmyslu o 

47%, v energetice o 49% a pro potřebu veřejných vodovodů o 35%. Průměrná denní spotřeba 

pitné vody v domácnostech na jednoho obyvatele poklesla na 109 litrů. 

V roce 2008 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,664 mil. obyvatel, tj. 92,7 % z celkového 

počtu obyvatel. Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 667 mil. m
3
 pitné vody. Za 

úplatu bylo dodáno (fakturováno) 516,5 mil. m
3
 pitné vody, z toho pro domácnosti             

332,4 mil. m
3 

pitné vody. Ztráty pitné vody dosáhly 128,8 mil. m
3
, tj. 19,3 % z vody určené 

ke spotřebě. Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2008 

v Hlavním městě Praze (100 %) a v Moravskoslezském kraji (97,8 %), nejniţší podíl obyvatel 

zásobovaných pitnou vodou byl v kraji Středočeském (83,1 %) a Plzeňském (83,4 %).[3] 

Délka vodovodní sítě v roce 2008 dosáhla délky 72 167 km a počet vodovodních přípojek 

činil 1 880 007 ks. 

Pitná voda se získává úpravou surové vody, která se získává v Česku z podzemních (asi      

45–55 %) nebo vod povrchových (asi 45-55 %) zdrojů. Z některých povrchových zdrojů        

je moţné získat pitnou vodu bez úpravy. 

V Česku je kvalita pitné vody dodávaná vodárenskými společnostmi na velmi vysoké světové 

úrovni. Eventuální pachuť, zákal či zabarvení vody je způsobeno reakcí dopravované vody       

s vnitřním povrchem potrubí (které bývá někdy i přes sto let staré) a ve většině případů se 

jedná pouze o estetickou, nikoli zdravotní, závadu. 

Hygienické poţadavky na pitnou vodu (kontroly, balená voda, chemické, fyzikální                   

a mikrobiologické limity) stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.. 

Byla vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04252&cd=76&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00258&cd=76&typ=r


Lucie Holubová: Problematika vyuţití individuálního zdroje vody 

 

2010   6 

 

Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady               

a vodárenské objekty, jimiţ jsou zejména  stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody,  její úpravu a shromaţďování. Vodovod je vodním dílem.[4] 

Vodovod zabezpečuje dodávku kvalitní pitné vody co největšímu podílu obyvatel v bytech       

a občanské vybavenosti, zabezpečuje potřeby pitné vody pro průmysl a zemědělství. Protoţe 

získávání kvalitní pitné  vody je náročné, dodávka vody pro průmysl se zajišťuje zejména pro 

potřeby hygienické a stravovací a v zemědělství pro osobní potřeby pracovníků a k zajištění 

výţivy dobytka. Vodovod zajišťuje zásobování pitnou, uţitkovou a poţární vodou. 

Vodovody vlastní několik tisíc vlastníků (města, obce, akciové společnosti). Téměř 90% pitné 

vody zajišťuje 36 významných provozovatelů. Velký počet drobných vlastníků                            

a provozovatelů představuje rizika spojená s nedostatečným odborným zázemím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Obyvatelé ČR jsou zásobováni ze 42 % z podzemních zdrojů vody, 32 % dostává vodu 

z povrchových zdrojů a 26 % je pokryto smíšenými zdroji (podzemní a povrchové). Veškeré 

zdroje pitné vody mají ochranná pásma, v těchto ochranných pásmech musí být dodrţovány 

podmínky obecné ochrany dle vodního zákona. Ve smyslu tohoto zákona je stanovení 

ochranných pásem veřejným zájmem. V ochranných pásmech jsou omezeny nebo zakázány 

činnosti  omezující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních 

zdrojů.[5] 

2.2 Potřeba x spotřeba vody (hodnocení v kontextu ostatních zemí 

EU) 

Potřeba vody – je mnoţství vody potřebné na splnění daného účelu bez ohledu na její původ 

a zdroj. Jedná se o objem vyrobené vody organizacemi zabezpečujícími zásobování vodou 

z veřejných vodovodů. 

Spotřeba vody - je mnoţství vody, které se spotřebuje v procesu úpravy, při dopravě vody ke 

spotřebiteli, při proplachování potrubí, akumulaci, revizi vodotěsnosti… resp. se ztratí 

průsaky, netěsnostmi, při poruchách apod. Jedná se o rozdíl v mnoţství vyrobené vody            

a mnoţství vody dodané. 
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Sladkovodní zdroje na zemi jsou rozděleny velmi nerovnoměrně. Na kaţdém kontinentu 

existují oblasti s nadbytkem vody a oblasti s deficitem vody. Velkým nedostatkem trpí značná 

část tropické Afriky, Blízkého a Středního východu, území na západu USA, severozápad 

Mexika, pacifické pobřeţí Peru a Chile a více neţ 3/4 území Austrálie. Z hlediska mnoţství 

vody jsou mezi státy velké rozdíly. Například na jednoho obyvatele Islandu připadá přes 

674 000 m
3
 vody. Výborné podmínky má i Kanada, Norsko, Švédsko a Finsko.Na rozdíl       

od Kuwaitu, který nedisponuje prakticky ţádnou sladkou vodou. V ČR na kaţdého obyvatele 

připadá přibliţně 1 500 m
3
 vody, Polsko je na tom podobně. V Německu asi 1 300 m

3
 vody   

na osobu a v Maďarsku 600 m
3
.  

K 60% přírodních zdrojů sladké vody má přístup pouze devět států světa: Brazílie, Čína, 

Indie, Indonésie, Kanada, Kolumbie, Peru, Rusko a USA. 

Největší podíl spotřebovávané vody ve světě připadá na zemědělskou závlahu (75%), dále      

na průmysl (20%) a spotřebu pitné vody (5%). V rozvojových zemích se skoro 85% 

spotřebované vody vyuţívá na získávání a výrobu potravin. Ve vyspělých zemích (např.         

v USA) spotřebuje kolem 50 % vody průmysl a energetika. V ČR  je rozdělení následují: 38% 

pitná vody,   32 % průmysl a sluţby, 26 % energetika a 4 % zemědělství.[6] 

Voda má hodnotu nejen ekonomickou, ale i ekologickou. Pětina lidstva nemá přístup 

k nezávadné vodě. 2,6 miliardy lidí postrádá hygienické zázemí. Ve 20. století zmizelo 50% 

světových mokřadů. 3 moliony lidí ročně umírají na choroby způsobené kontaminovanou 

vodou a špatnou hygienou (např. průjmová onemocnění a malárie), 90% z nich jsou děti do 

pěti let. O to nepříjemnější je skutečnost, ţe se zásoby sladké vody na Zemi sniţují. Podle 

odhadu Organizace pro výţivu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v Evropě o třetinu, 

v Asii o tři čtvrtiny a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami vody a její spotřebou      

se neustále prohlubují a lze při tom předpokládat, ţe spotřeba vody bude v následujících 

letech stále stoupat. Značná část znečištění ţivotního prostředí pochází ze zemědělství 

(pesticidy, hnojiva, zvířecí exkrementy) a zasahuje i vodní zdroje. Pitná voda se stává 

strategickou surovinou a do intenzivně vyuţívaných zemědělských oblastí se musí přivádět 

z velkých vzdáleností.[7] 

 Kaţdý šestý obyvatel naší planety nemá přístup k čisté pitné vodě. 5 milionů lidí ročně umírá 

v důsledku nedostatečného mnoţství nebo nízké kvality pitné vody. To je desetinásobně vyšší 
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počet neţ počet obětí válek. Děti do pěti let jsou postiţeni nejhůře. 2 miliardy ţen, muţů         

a dětí po celém světě dnes trpí nedostatkem vody – přibliţně třetina světové populace.          

Do roku 2025 podle odhadů nebudou disponovat přístupem k čisté pitné vodě téměř dvě 

třetiny obyvatel světa.[8] 

Spotřeba vody v ČR 

Spotřeba vody domácnostmi klesá zejména kvůli růstu cen vody a díky úspornějším 

spotřebičům. Tento trend narušil rok 2007, kdy celková spotřeba vody v českých 

domácnostech vzrostla zhruba o 1,5 % na 342,4 milionu m
3
. Jedním z důvodů je skutečnost, 

ţe se na vodovod připojuje stále více lidí. 

Při určování spotřeby vody se vychází z budoucího plánovaného stavu spotřebitelů. Podklady 

poskytuje většinou investor, resp. se upřesňují ve směrných územních plánech obcí a měst. 

Spotřeba vody a úniky (ztráty) tvoří potřebu vody. 

Potřeba vody se určuje pro tyto základní oblasti: 

voda pro bytové pásmo obcí: pro bytový fond (pro přímou osobní spotřebu obyvatel            

na pití,vaření, hygienu …), voda pro potřeby obce (zalévání parků, hřišť, cest…), veřejné             

a ostatní zařízení v obci (obchody, kulturní domy, školy, zdravotnictví , komunální sluţby …) 

voda pro průmysl: voda pro zaměstnance závodu (pití, umývání apod.), voda pro provoz 

průmyslových závodů (technologická, chladící, napájecí  apod.) 

voda pro zemědělství:  voda pro pracovníky v zemědělských podnicích, voda                      

pro hospodářská zvířata, voda na závlahy 
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Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989 a 2002–2008 

Tabulka 1:  převzato z (http://vodarenstvi.cz/data/files/Modra_zprava_2008_web.pdf) 

 

 

 

 U obyvatel činí spotřeba vody ve srovnání s rokem 1989 pouhých 55 %. Tento           

na první pohled pozitivní trend má bohuţel ale negativní dopad na kalkulace cen 

vody.  

 Jak vyplývá z přehledu Global Water Intelligence 2009 (GWI), ceny vodného              

a stočného ve světě stále rostou. Za uplynulý rok nejvíce zdraţovalo Rusko, 

nezměněnou cenovou hladinu dokázalo udrţet pouze Japonsko. 

 Průměrná cena vodného a stočného ve 266 významných městech světa, sledovaných     

v rámci průzkumu GWI 2009, činí 1,89 USD/m
3
. 

 Zemí s nejvyšší cenou vody na světě zůstává nadále Dánsko. Sazba za m
3
 zde             

po nárůstu ve výši 4,1 % za sledované období činí 8,83 USD. 

 V České republice došlo v období od června 2008 do června 2009 k navýšení cen 

vodného a stočného o 6,4 %. Současná sazba za m
3
 zde činí 3,18 USD. 



Lucie Holubová: Problematika vyuţití individuálního zdroje vody 

 

2010   10 

 

3. Pitná voda – hodnocení jakosti vody 

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

nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, 

chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíţ smyslově 

postiţitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu poţívání a uţívání pro hygienické potřeby 

fyzických osob.[9] 

Pokud kvalita pitné vody neodpovídá  hygienickým poţadavkům, můţe způsobit váţné 

zdravotní problémy akutního nebo chronického charakteru, ať uţ se jedná o vodu z vodovodu, 

studny nebo o vodu balenou. 

Hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody 

stanovuje vyhláška č. 252/ 2004 Sb. 

Touto vyhláškou s v souladu s právem Evropských společenství MZd stanoví hygienické 

limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických 

ukazatelů jakosti pitné vody včetně pitné vody balené a teplé vody dodávané potrubím 

uţitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií 

s vodovodním potrubím pitné vody (dále jen "teplá voda"), jakoţ i vody teplé vyráběné z 

individuálního zdroje pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Vyhláška dále stanoví rozsah a 

četnost kontroly dodrţení jakosti pitné vody a poţadavky na metody kontroly jakosti pitné 

vody. [10] 

Hygienické limity  

Mezní hodnota (MH) – hodnota organoleptického ukazatele jakosti, jejichţ překročení 

obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko. 

Nejvyšší mezní hodnoty  (NMH) - hodnota zdravotně závaţného ukazatele jakosti pitné 

vody,  v důsledku jejíhoţ  překročení je vyloučeno pouţití vody jako pitné, neurčí-li orgán 

ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak. 

Mezní hodnota referenčního rizika (MHRR) – limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody 

s bezprahovým účinkem. Překročení této hodnoty vylučuje vyuţití vody jako vody pitné.       
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Doporučená hodnota (DH) – dosaţení optimální koncentrace dané látky z hlediska 

biologické hodnoty pitné vody. 

Při zjištění nedodrţení limitní hodnoty je provozovatel vodovodu, resp. jiný dodavatel vody 

pro veřejnou potřebu povinen konat podle § 4 odstavce 5 zákona a § 9 vyhlášky – tedy 

opakovat rozbor vody, zjistit příčinu nedodrţení stanoveného limitu a přijmout účinná 

nápravná opatření. 

Opatření mohou být podle druhu znečištění, druhu nedodrţeného limitu a ukazatele, např. 

vyuţití jiného zdroje vody (tam, kde je to moţné), dočasné přerušení odběru surové 

povrchové vody, nárazová dezinfekce apod. Podle zákona je moţné povolení  časově 

omezeného uţití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné, s výjimkou 

mikrobiologických ukazatelů. Povolení vydává orgán ochrany veřejného zdraví,v případě,     

ţe zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak a nebude ohroţeno veřejné zdraví. Pokud        

je udělena pro určité časové období taková výjimka (derogace) ze stanovené jakosti, součástí 

je informace, zda jsou výjimkou ohroţeny určité skupiny obyvatel (např. kojenci).                  

O případných rizicích je nutno zásobované obyvatelstvo informovat. V případě závaţných 

překročení limitních hodnot příslušná krajská hygienická stanice rozhodne o podmínkách 

vyuţití takové vody a případně o nápravných opatřeních. Dodavatelé vody pro veřejnou 

potřebu jsou povinni informovat odběratele o povolení časově omezeného uţití vody nebo      

o určení mírnějšího hygienického limitu. Pokud z těchto opatření nebo rozhodnutí orgánu 

ochrany veřejného zdraví plyne pro některé skupiny obyvatelstva moţné ohroţení zdraví, jsou 

dané osoby povinny do informace zahrnout i postup k ochraně zdraví. 

 

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství ČR pro období po vstupu 

do Evropské unie (2004 – 2010) 

Strategické cíle dalšího rozvoje vodohospodářského sektoru s horizontem do roku 2010: 

 Zkvalitnění péče o vodní zdroje a související vodohospodářskou infrastrukturu včetně 

naplnění právních předpisů Evropských společenství. 

 Zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a efektivní 

zneškodňování vod bez negativních dopadů na ţivotní prostředí. 
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 Prevence negativních dopadů extrémních hydrologických situací – povodní a sucha. 

 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území jednotlivých krajů (PRVKÚK) 

schválené zastupitelstvy jednotlivých krajů a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR 

(PRVKÚ ČR) 

 Plány rozvoje vodovodů a kanalizací pro území jednotlivých krajů (PRVKÚK) byly 

schváleny ve 2. polovině roku 2004 zastupitelstvy krajů. Tyto plány analyzují stávající 

stav zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v jednotlivých 

obcích a jejich částech a navrhují optimální řešení nebo doplnění infrastruktury tak, 

aby byly naplněny nejen poţadavky všech právních předpisů oboru ale i zájem 

obyvatel jednotlivých obcí a jejich částí. 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR byl zpracován v roce 2007. Tento plán            

je souhrnem jednotlivých krajských plánů a řeší nadkrajové záměry a republikovou 

politiku v oboru vodovodů a kanalizací. 

 Program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky „Podpora oprav domovních 

olověných rozvodů“.  

 

Monitorování jakosti povrchových a podzemních vod na území ČR 

Monitoring jakosti vody zabezpečuje ČHMÚ. Na významných tocích je rozmístěno 257 

profilů, ve kterých se 12x  ročně odebírají vzorky. Při analýze vody se zjišťují základní 

fyzikálně-chemické parametry, specifické organické sloučeniny, těţké kovy, biologické            

a mikrobiologické ukazatele. 

 Výzkumný ústav vodohospodářský  TGM provádí výzkumný monitoring v rámci 

různých úkolů, např. Projekt Labe, Projekt Odra a Projekt Morava. 

 Státní podniky Povodí provádějí ve své správě doplňující účelové sledování                

na profilech důleţitých z provozního hlediska. 

 Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) provádí monitoring na menších vodních 

tocích. Je zaměřen především na difuzní znečištění ze zemědělské výroby. 
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Státní monitorovací síť jakosti podzemních vod obsahuje tři typy pozorovacích objektů: 

prameny, mělké vrty a hluboké vrty. Všechny objekty monitorovací sítě jsou kontrolovány   

2x ročně v cyklech jaro – podzim. 

 

Za posledních 12 let se podařilo zásadním způsobem sníţit znečištění vypouštěné do našich 

řek a eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody. Bude však ještě třeba vybudovat řadu 

čistíren odpadních vod. Třídy jakosti vody jsou znázorněny na obr. 2. 

ČSN 75 7221 Jakost vod – klasifikace jakosti povrchových vod. 

Rozlišujeme 5 tříd jakosti : 

 I. třída – neznečištěná voda  

 II. třída – mírně znečištěná voda  

 III. třída – znečištěná voda  

 IV. třída – silně znečištěná voda  

 V. třída – velmi silně znečištěná voda 

 
Obrázek 2:  převzato z (http://vitejtenazemi.cenia.cz/voda/index.php?article=19) 
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Monitoring jakosti individuálních zdrojů vody 

Směrnice rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou potřebu poţaduje pro objektivní 

informovanost spotřebitelů, aby kaţdý členský stát kaţdé tři roky publikoval zprávu o kvalitě 

vody určené pro lidskou potřebu. Tato zpráva musí minimálně zahrnovat kaţdý individuální 

zdroj vody dodávající v průměru 1 000 m
3
/den nebo zásobujících více neţ 5 000 obyvatel. 

Pro návrh způsobu monitoringu jakosti pitných vod v ČR v souladu s poţadavky EU byla     

do systému monitorování zařazena města s více neţ 5 000 obyvateli. Pro Českou republiku    

to znamená celkem 267 měst, ve kterých ţije cca 65% všech obyvatel republiky.[11] 

Kontrola vlastní studny 

Kromě základních povinností daných vodním zákonem č. 254/2004 Sb., jako např. dodrţovat 

podmínky, za nichţ byla studna povolena (mnoţství odebírané vody), musí provozovatel 

zajistit nejméně jednou ročně technickou prohlídku studny a jejího nejbliţšího okolí                

a odstranění zjištěných závad. Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví musí 

nechat provést odběr vody a udělat její rozbor. Kvalitu vody je důleţité sledovat po celý rok. 

Rozbor vody by se měl provádět alespoň jednou za rok, nejlépe na jaře. Podle stejného zákona 

je povinen vypracovat provozní řád, ve kterém je uveden zdroj vody, základní údaje                         

o případné technologii úpravy vody a pouţívaných chemických přípravcích, podmínky 

údrţby, plán kontrol provozu a technický stav studny a rozvodů vody, místo odběru vzorků 

pitné vody, rozsah a četnost rozborů a počet zásobovaných osob. Provozní řád schvaluje 

místní hygienická stanice. Celková prohlídka studny se doporučuje dvakrát do roka, před 

zimním obdobím a po něm. Kontroluje se, zda má studna vodotěsný kryt, zda je kryt uzamčen 

a povrchová úprava okolí nedovoluje prosakování povrchové vody. Jednou za čas je nutné 

studnu vyčistit a provést kontrolu vydatnosti studny. Četnost čištění studny závisí na mnoha 

okolnostech a na pravidelné údrţbě. Obvyklý je interval 5 – 8 let, někdy je interval kratší. 

Samozřejmostí je kontrola a údrţba technického zařízení studny (2 – 4x ročně).   

 

 Většina majitelů tyto kontroly neprovádí. Uţ proto, ţe takový kompletní rozbor stojí            

15 - 20 000 Kč, coţ je pro průměrného majitele studny v ČR částka poněkud neúnosná. Proto 
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se u studní provádí tzv. orientační rozbor vody, který zahrnuje 10 aţ 20 „hlavních“ ukazatelů 

a stojí obvykle do 1 000 Kč. [1]        

 

Celosvětové hodnocení bezpečnosti pitných vod (SWIT) 

Celosvětové hodnocení bezpečnosti pitných vod SWIT (Safe Water for International  

Travelers) – bezpečná voda pro mezinárodní cestovatele – je nezávislá organizace, která 

poskytuje spolehlivé informace o bezpečnosti vody ve světě. Informace získává ze zdrojů jako 

je např. Světová zdravotnická organizace (WHO), Centrum pro kontrolu chorob (USA), 

Rozvojový program OSN, UNICEF atd. 

Podle SWIT existuje pět stupňů bezpečnosti vody 

 Státy s pěti kapkami (5 Drops Countries) 

Všechna města mají bezpečné dodávky vody, které jsou sledovány  a pravidelně testovány 

nezávislou odbornou institucí. Nemoci šířené vodou se téměř nevyskytují. Do této skupiny 

patří  20% států světa: Česká republika, Rakousko, Nizozemsko, Španělsko, USA,  Řecko, 

Izrael, ... 

 Státy se čtyřmi kapkami (4 Drops Countries) 

Velká města mají téměř bezpečné dodávky vody, které jsou sledovány  a pravidelně  

testovány nezávislou odbornou institucí. V zemědělských oblastech a menších městech můţe 

být nevyhovující. Výskyt nemocí šířených vodou je nízký. K těmto státům patří např.: 

Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Kuwait, … 

 Státy se třemi kapkami (3 Drops Countries) 

V městských  a venkovských sídlech, i mezi jednotlivými oblastmi se úroveň kvality liší. 

Některé vodovody splňují poţadavky Světové zdravotnické organizace, naopak některé 

dodávají vodu přerušovaně a s nedostatečným mnoţstvím dezinfekce. Sledování a testování 

není spolehlivé. Některé nemoci šířené vodou se vyskytují lokálně.                                    

Příklad: Turecko, Saudská Arábie, Indonésie, Kuba, Vietnam, Tunisko, Thajsko, Jihoafrická 

republika, … 
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 Státy se dvěmi kapkami (2 Drops Countries) 

Většina vodovodních systémů neodpovídá směrnicím Světové zdravotnické organizace, jen 

některé. Sledování a testování je nepravidelné. Kvalita vody není dobrá, často se vyskytují 

nemoci šířené vodou. Příklad: Egypt, Maroko, Indie, Keňa, Zimbabwe, Dominikánská 

republika… 

 Státy s jednou kapkou (1 Drop Countries) 

Nalezení pitné vody, která by odpovídala směrnicím Světové zdravotnické organizaci, je 

téměř nemoţné. Monitorování a testování neprobíhá. Nemoci šířené vodou jsou hlavní 

příčinou dětské úmrtnosti. Pro zahraniční návštěvníky je zpravidla nebezpečné pít vodu 

z kohoutku. Příklad: Nepál, Madagaskar, Angola, Laos, Jemen, Irák, … 

 

Hlavní kritéria pro hodnocení států: hladina příjmu, index lidského rozvoje, kojenecká 

úmrtnost, monitorování a testování, nepřerušené dodávky a adekvátní dezinfekce. 

 

Kvalita vody není stejná na dvou různých místech, natoţpak na stovkách či tisících různých 

zdrojů v rámci jedné země, kde se vţdy vyskytují zdroje výborné kvality i špatné kvality. 

Přehled SWIT naznačuje cestovatelům, jak moc mají být v které zemi vůči tamní pitné vodě 

obezřetní a podezřívaví, ale nic jim to neříká o kvalitě vody z vodovodu nebo studny v místě, 

kde se právě nacházejí.[12] 

3.1 Hodnocení jakosti dle počtu zásobovaných obyvatel 

Podkladem pro hodnocení jakosti pitné vody je vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR          

č. 252/2004 Sb., která je plně harmonizována s evropskou Směrnicí Rady 98/83/EC o jakosti 

vody určené pro lidskou spotřebu. 

Kvalitu vody v ČR musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, 

veřejných studní, rekreačních zařízení, koupališť atd. Jejich povinností je zajistit si pravidelné 

rozbory vzorků vody a laboratorní  výsledky poskytovat hygienickým stanicím. 
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Četnost kontroly kvality vody závisí na dodávaném mnoţství vody a na počtu zásobovaných 

obyvatel. V pitné vodě je celkem sledováno 60 – 70 ukazatelů, v některých případech i více. 

3.1.1 Jakost pitné vody z veřejných vodovodů 

Pitná voda ve vodovodní síti je hygienicky nezávadná a splňuje všechny poţadavky stanovené 

současně platným právním předpisem.  Kvalita vody se pravidelně  kontroluje  z   hlediska 

fyzikálně-chemického a mikrobiologického. 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů se zvýšil z 9,2 milionu 

v roce 2004 na 9,5 milionu v roce 2007, coţ odpovídá přibliţně 92% obyvatel české 

republiky. [13]       

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z větších (zásobujících více neţ 5 000 obyvatel)    

a menších monitorovaných vodovodů v letech 2004 - 2008 

 

Obrázek 3:  převzato z (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/jakost-pitne-vody-z-verejnych-vodovodu) 

 

Četnost nedodrţení nejvyšší mezní hodnoty (NMH) a mezní hodnoty (MH) ukazatelů jakosti 

pitné vody pro větší (zásobující více neţ 5 000 obyvatel) a menší vodovody v letech          

2004 - 2008 

 



Lucie Holubová: Problematika vyuţití individuálního zdroje vody 

 

2010   18 

 

 
Obrázek 4:  převzato z (http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/jakost-pitne-vody-z-verejnych-vodovodu) 

  

Procento nedodrţení limitu je vztaţeno k celkovému počtu stanovení příslušného typu limitní 

hodnoty. Odděleně jsou hodnoceny větší a menší vodovody (oblasti) zásobující nad 5 000                   

a do 5 000 obyvatel. Výsledky dokumentují, ţe v uvedeném období četnost překročení 

nejvyšší mezní hodnoty (NMH) zdravotně významných ukazatelů jakosti vody v distribuční 

síti větších vodovodů klesla z 0,4 % v roce 2004 na 0,1 % v roce 2008, četnost nedodrţení 

mezní hodnoty (MH) v těchto vodovodech  klesla z 1,5 % v roce 2004 na 0,9 % v roce 2008. 

V menších oblastech četnost překročení NMH mírně kolísala v rozpětí 1,2 – 1,3 %, četnost 

nedodrţení MH klesla ze 4 % v roce 2004 na 2,9 % v roce 2008. [13]  

Česká republika se v počtu obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů řadí na přední místa 

v rámci Evropy. 

Ze skupiny mikrobiologických ukazatelů jsou nejčastěji překračovány MH počtu kolonií při 

36 
o
C, počtu kolonií při 22 

o
C a koliformních bakterií. Z chemických ukazatelů jsou 

překračovány MH ţeleza, trichlormetanu, pH a manganu, a NMH dusičnanů. Ve větších 

vodovodech jsou častěji překračovány MH chloroformu a překročení limitních hodnot  

ostatních ukazatelů jakosti pitné vody jsou četnější v menších vodovodech. 

Jakost pitné vody z vodovodních sítí závisí na velikosti zásobované oblasti. Z toho vyplývá,   

ţe s rostoucím počtem zásobovaných obyvatel klesá četnost nedodrţení limitních hodnot. 
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3.1.2 Jakost pitné vody z individuálních zdrojů 

Z celkového počtu více neţ 124 000 stanovených hodnot ukazatelů jakosti pitné vody v roce 

2007 byly limity zdravotně ukazatelů jakosti limitovaných NMH překročeny v 846 případech. 

Celkem bylo zaznamenáno 6 772 případů nedodrţení limitních hodnot ukazatelů jakosti. 

Z celkového počtu téměř 111 000 hodnot ukazatelů jakosti pitné vody za rok 2006 bylo 

celkem zaznamenáno 6 527 případů nedodrţení limitních hodnot ukazatelů jakosti. Obsah 

zdravotně významných ukazatelů jakosti vody limitovaných nejvyšší mezní hodnotou byl 

překročen v 886 případech. [13]  

Poměrně četné byly nálezy nedodrţení limitních hodnot všech mikrobiologických ukazatelů 

jakosti pitné vody: Clostridium perfringens (2,6 %), enterokoky (8,9 %), Escherichia coli    

(5,9 %), koliformníbakterie (18,3 %), počty kolonií při 22°C (10,1 %), počty kolonií při 36°C 

(13,7 %). Z dalších pak byly nejčetněji nedodrţeny limitní hodnoty ukazatelů pH (17,4 %), 

mangan (16,1 %), ţelezo (15,6 %), Desethylatrazin (13,7 %), dusičnany (9,3 %) a doporučená 

hodnota tvrdosti vody (79,5 %).  

Přehled dat za roky 2006 a 2007 pocházejících z veřejných studní a individuálních zdrojů 

vyuţívaných k podnikatelské činnosti  získaných v rámci celostátního monitoringu jakosti 

vod. 

Nedodrţení NMH kleslo z 3,5 % v roce 2002 na 2,15 % v roce 2006. Obdobně nedodrţení 

MH kleslo z 9 % v roce 2002 na 7,3 % v roce 2006. 

 

Tabulka 2:  převzato z (http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-jakosti-

dodavane-vody) 

Tabulka  Monitoring studní v letech 2006 a 2007 

Rok Studna 
Monitorováno 

studní odběrů hodnot 

2007 

veřejná 348 805 17 496 

komerční 2 143 4 853 106 801 

Celkem 2 491 5 658 124 297 

http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-jakosti-dodavane-vody
http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-jakosti-dodavane-vody


Lucie Holubová: Problematika vyuţití individuálního zdroje vody 

 

2010   20 

 

2006 

veřejná 333 741 15 365 

komerční 1 934 4 306 95 583 

Celkem 2 267 5 047 110 948 

Pramen: SZÚ       

 

3.2 Kovy ve vodách 

Ve zkráceném rozboru pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se z kovů stanovuje ţelezo 

a mangan. Úplný rozbor obsahuje vápník, hořčík, ţelezo, mangan, sodík, hliník, arsen, chrom, 

kadmium, měď, antimon, nikl, rtuť, selen, olovo a bor. Podle potřeby lze doplnit o další kovy, 

které se mohou ve vodách vyskytovat. 

 

Sodík – do vody se uvolňuje  při zvětráváním hlinitokřemičitanů (ortoklasu, ambitu a slíd),    

ze solných loţisek z minerálů (sylvinu,sylvinitu) a z tzv. odklizovaných draselných solí 

(karnalitu, polyhalitu, kainitu). Antropogenní zdroje sodíku můţou být průmyslové odpadní 

vody z výroby, z výroby a  aplikace draselných hnojiv, z ţivočišných výkalů a solení silnic. 

Sodík patří mezi biogenní prvky. Napomáhá  látkové výměně mezi buňkami a umoţňuje 

z nich vylučovat toxické látky. Koncentrace Na vzrůstá antropogenní činností a můţe 

nepříznivě působit na osoby trpící srdečními chorobami, hypertenzí a cirhózou jater. 

V minerálních vodách se pohybují koncentrace Na i v tisících mg l
-1

. Mezní hodnota Na pro 

pitnou vodu v je 200 mg l
-1

,  pro kojeneckou 20 mg l
-1

 a pro balenou pramenitou vodu  100 

mg l
-1

. 

 

Vápník a hořčík – do vod se dostávají rozkladem vápenatých a hořečnatých 

hlinitokřemičitanů (anorit, chlorit, vápenec, magnezit, dolomit, sádrovec…). Obsah vápníku   

a hořčíku v podpovrchových vodách závisí na rozpuštěném CO2. Antropogenním zdrojem 

jsou průmyslové odpadní vody z provozů, vody z odkyselování podpovrchových vod nebo 

filtrací přes CaCO3, MgO, MgCO3 a procesy stabilizace mineralizovaných vod (CaO, CO2). 

Při zahřívání můţe docházet k vyloučení CaCO3, který se usazuje v podobě kalu nebo tvoří 
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tuhé nánosy (inkrustace ) ve vodovodním potrubí nebo na jiných materiálech s nimiţ přichází 

do styku. Hořčík je méně závadný, tvoří obvykle amorfní sraţeninu. Při vyšších teplotách           

a tlacích se setkáváme s tzv. kotelním kamenem. V pitných vodách v ČR je koncentrace 

vápníku 50 mg l
-1

 a hořčíku 10 mg l
-1

. V poţadavcích na jakost pitné vody  patří vápník                   

a hořčík mezi látky ţádoucí. Doporučená hodnota pro Ca + Mg je 2,0 – 3,5 mmol l
-1

, mezní 

hodnota  Ca  je 30 mg l
-1

 a pro Mg 10 mg l
-1

 a doporučená hodnota pro Ca 40 – 80 mg l
-1           

a pro Mg 20 - 30 mg l
-1

. Hořčík nepříznivě ovlivňuje chuť vody, u vápníku je tomu naopak. 

Ve vodách pro závlahy je limit pro poměr koncentrací Ca + Mg a Na, aby nedocházelo k tzv. 

zasolení půdy. Vápník a hořčík patří mezi ukazatele jakosti povrchových vod.  

 

Hliník – v přírodě se vyskytuje ve formě hlinitokřemičitanů (slíd, ţivců…), jílových minerálů 

(anorit, kaolinit) a dalších minerálů (bauxit, spinel, kryolit). Zdrojem antropogenního původu 

jsou odpadní vody z úpravy hliníku, z výroby papíru, barviv a kůţe. Hliník je ve vodě 

přítomen ve snáze biologicky dostupné formě. Je toxický pro ryby a negativně působí                      

na kořenový systém rostlin. Mezní hodnota pro koncentraci hliníku v pitné vodě je 0,2 mg l
-1

, 

pro balené kojenecké  a pramenité vody 0,2 mg l
-1

. 

 

Ţelezo – obsaţeno v ţelezných rudách (pyrit, magnetovec, krevel, siderit)                                      

a hlinitokřemičitanech. Antropogenním zdrojem ţeleza bývají průmyslové odpadní vody 

z válcoven, drátoven, … a korozní procesy v síti vodovodního potrubí. V povrchových 

vodách se obsah ţeleza pohybuje v setinách aţ desetinách mg l
-1

, průměrně méně                         

neţ 0,5 mg l
-1

. V podpovrchových vodách bez obsahu kyslíku můţe být koncentrace                        

aţ v desítkách mg l
-1

, vyšší koncentrace se nacházejí v okolí rud obsahující ţelezo. V období 

letní a zimní stagnace v nádrţích a jezerech dochází k vertikální stratifikaci ţeleza. Způsobuje 

technické závady,  negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (barvu, chuť a zákal)                                   

a můţe být příčinou rozvoje ţelezitých bakterií, které ucpávají potrubí a jejichţ odumíráním 

voda zapáchá. Je závadné pro ryby. Elementární ţelezo má silné redukční účinky                            

a za přítomnosti rozpuštěného kyslíku můţe mít i nepřímé oxidační účinky. Mezní hodnota 

ţeleza v pitné vodě je 0,2 mg l
-1

.   
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Mangan – obsaţen v manganových rudách (burel, manganit, pyroluzit, dialogit atd.), často 

doprovází ţelezné rudy. Antropogenním zdrojem manganu jsou některé průmyslové odpadní 

vody z metalurgických závodů, ze zpracování rud, chemických provozů, z úpravny vody…  

Koncentrace manganu v podpovrchových vodách jsou vyšší neţ v povrchových. Obvykle      

se koncentrace pohybují v setinách aţ desetinách mg l
-1

. Vysoké koncentrace se nacházejí 

v kyselých vodách v okolí rudných nalezišť. Oxidačně redukční procesy jsou příčinou 

vertikální stratifikace manganu v nádrţích a jezerech. Mangan patří mezi esenciální prvky 

důleţité pro rostliny a ţivočichy. Nepříznivě ovlivňuje chuť vody a nerozpuštěné formy 

manganu mohou zabarvovat materiály s nimiţ přicházejí do styku. Rozvoj manganových 

bakterií způsobuje zarůstání vodovodního potrubí. Mezní hodnota pro pitnou vodu je  0,05 

mg l
-1

 a pro balené kojenecké vody je nejvyšší mezní hodnota 0,05 mg l
-1

, která vyhovuje 

většině poţadavkům na provozní vody. 

 

Měď – výskyt převáţně ve formě sulfidů (chalkosinu, chalkopyritu), hydroxid-uhličitanů 

malachit, azurit) a oxidů (tenorit). Do podpovrchových vod se měď dostává rozkladem 

sulfidů. Antropogenními zdroji jsou odpadní vody z úpraven kovů, z preparátů dávkujících              

se proti rozvoji řas a sinic, některé fungicidy,…V důsledku agresivního působení vody můţe 

být zdrojem mědi v pitné a uţitkové vodě měděné vodovodní potrubí. Stagnující voda ve 

vodovodním potrubí můţe obsahovat i koncentrace přes 1 mg l
-1

. Měď patří mezi esenciální 

prvky. Negativně ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody (chuť) v koncentracích                

od 0,1 -1 mg l
-1

. Nejvyšší mezní hodnota pro pitné vody je stanovena na  1 mg l
-1

 a pro 

balenou kojeneckou vodu 0,2 mg l
-1

.V povrchových vodách je limit pro koncentraci mědi 

přísnější, protoţe působí toxicky na řasy, sinice, vodní organismy a ryby. 

 

Kadmium – doprovází zinek v rudách, při jehoţ zpracování kadmium přechází do odpadních 

vod a atmosféry. Antropogenními zdroji jsou fosforečnanová hnojiva, v zemědělství 

čistírenské kaly, odpadní vody  z galvanického pokovování, z výroby baterií. Do atmosféry   

se dostává spalováním fosilních paliv, topných olejů a nafty. Kadmium doprovází ve vodách 
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zinek. V pitné vodě veřejných vodovodů byla naměřena koncentrace kadmia 0,8 μg l
-1

. Plněné 

minerální vody se pohybují v koncentracích 0,01 – 0,23 μg l
-1

. Kadmium patří mezi velmi 

nebezpečné jedy, kumuluje se v biomase, sedimentech a plaveninách. Protoţe setrvává dlouho 

v těle, detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. Je toxický i pro vodní 

organismy, např. zooplankton a ryby, jiţ při koncentracích  jednotek aţ desítek μg l
-1

. V pitné 

vodě je mezní hodnota kadmia limitována hodnotou 5 μg l
-1

 a v balené kojenecké vodě mezní 

hodnotou 2 μg l
-1

. 

 

Rtuť – výskyt v rudě cinabarit a některých sulfidických rudách, jejichţ spalováním                       

a spalováním fosilních paliv se uvolňuje rtuť do atmosféry. Kontaminanty mohou být 

průmyslové odpadní vody z rudných úpraven, rtuťnaté pesticidy, prostředky k moření osiva, 

rtuťnaté pesticidy ale také sedimenty a půdy, které přicházejí do kontaktu s kontaminovanou 

vodou. Rtuť má toxické účinky a vysoký akumulační koeficient.  Je nervovým a ledvinový 

jedem, při otravě dochází k poruchám centrálního nervového systému a k mentálním 

poruchám. Organické sloučeniny mají schopnost akumulovat se v organismu a přenášet se 

dále potravním řetězcem. V pitné vodě je rtuť limitována nejvyšší mezní hodnotou                        

1,0 μg l
-1

 a v balené kojenecké vodě mezní hodnotou 0,5 μg l
-1

. 

 

Olovo – mezi olověné rudy patří (galenit, anglesit, cerusit,…). Antropogenním zdrojem olova 

byly v minulosti výfukové plyny. Dalším zdrojem mohou být odpadní vody z barevné 

metalurgie, ze zpracování rud, ze sklářského průmyslu apod. Vyšší koncentrace                              

se předpokládají v oblastech výskytu olověných rud. Olovo se hromadí v sedimentech, 

plaveninách, kalech, v biomase organismů a rostlin. Je velmi toxické. Nepříznivě působí                

na červené krvinky, nervový systém, v lidském organismu se hromadí v kostech, povaţuje                  

se za potenciální karcinogen. V poţadavcích na jakost pitné vody je nejvyšší mezní hodnota                

0,01 mg l 
-1

 a pro kojeneckou vodu 0,005 mg l 
-1

. 

 

Arsen – vyskytuje se např. ve formě sulfidů (realgaru, arsenopyritu…), je součástí hornin                    

a půd. Jejich zvětráváním přechází do podpovrchových a povrchových vod. Mezi  
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antropogenní zdroje patří spalování fosilních paliv, koţeluţny, hutní a rudný průmysl, 

sklářský průmysl apod. Sloučeniny arsenu se pouţívají jako pesticidy. V koncentracích 

jednotek aţ desítek  μg l
-1 

je arsen v podpovrchových a povrchových vodách. Kumuluje                 

se v plaveninách a sedimentech. Arsen je značně jedovatý, způsobuje chronická onemocnění 

(arsenikózu). Sloučeniny As
III

 jsou toxičtější neţ sloučeniny As
V
. Má karcinogenní                         

a teratogenní účinky, patří mezi nervové jedy kumulativního charakteru. Způsobuje melanózu, 

poruchy srdce, hyperkeratózu a rakovinu kůţe. V pitné vodě je arsen limitován nejvyšší mezní 

hodnotou 0,01 mg l
-1

 a v balené kojenecké vodě 0,005 mg l
-1

 .  

 

Selen – je přítomen v sulfidických rudách (pyritu), je součástí ropy a ve stopovém mnoţství           

je obsaţen v půdě. Do atmosféry se selen dostává spalováním fosilních paliv a opracováním 

sulfidických rud, odtud pak splachem do povrchových a podpovrchových vod. Selen se také 

pouţívá ve sklářském, keramickém a elektrotechnickém průmyslu. Selen ve vodách se sleduje 

poměrně málo, protoţe jeho koncentrace nedosahují přípustných limitů v pitné nebo 

povrchové vodě. V pitné vodě veřejných vodovodů  byla zjištěna koncentrace v rozmezí     

1,4 – 10 μg l
-1

, v minerálních vodách se obvykle nestanovuje. Selen se kumuluje v rostlinných 

a ţivočišných tkáních. Patří mezi esenciální mikroprvky důleţité pro organismus, chrání 

buňky před oxidačním poškozením. Zjistilo se, ţe můţe chránit organismus před rakovinou               

a karcinogenezi. Ve vyšších koncentracích má však škodlivé účinky, vyvolává 

selenotoxikózy. Ve vodě pitné, balené kojenecké a minerální vodě je stanoven limit nejvyšší 

mezní hodnou  10 μg l
-1

. 

 

Chrom – vyskytuje se v přírodě jako minerál chromit, krokoit a dále v minerálech obsahující 

hliník. Antropogenním zdrojem jsou např. odpadní vody z povrchové úpravy kovů, z barevné 

metalurgie a z textilního průmyslu. Vysokou koncentraci nalezneme ve vodách z hydraulické 

dopravy popílků. Chrom se ve vodě můţe být přítomen jako anorganicky vázaný a jako 

organicky vázaný. Při běţných rozborech se chrom  obvykle nestanovuje. V pitných vodách  

v síti veřejných vodovodů byla průměrná koncentrace chromu 2,7 μg l
-1

 s maximální 

hodnotou 60 μg l
-1

. Chrom se řadí mezi esenciální mikroprvky, podílí se na syntéze 

nukleových kyselin a na regulaci glukosy v krvi. Je toxický ve vyšších koncentracích. Pro 
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ţivočichy, rostliny a bakterie jsou toxické zejména sloučeniny Cr
VI 

 zatímco pro ryby                     

je povaţován za středně jedovatý. Je proto nutné rozlišovat celkovou koncentraci chromu od 

koncentrace Cr
VI

. V pitné vodě v ČR je celkový chrom limitován nejvyšší metní hodnotou  

0,05 mg l
-1

, v balené kojenecké vodě 0,025 mg l 
-1

. 

 

Nikl – vyskytuje se v minerálech (gersdorfitu, milleritu, garnieritu, …). Ve vodách                      

se vyskytuje v oxidačním stupni II , převáţně v anorganických formách. V pitné vodě 

veřejných vodovodů bývá průměrná koncentrace asi 4,7 μg l
-1

, s maximální hodnotou                

0 μg l
-1

. Nikl je podezřelý karcinogen (rakovina plic, nosní přepáţky a hltanu). Ve vodě                   

je nebezpečný pro vodní organismy, proto je v povrchových vodách limitován přísněji neţ             

ve vodách pitných. Pro pitnou vodu a balenou kojeneckou vodu platí nejvyšší mezní hodnota 

0,02 mg l
-1

. 

 

Antimon – často doprovází arsen, síru a olovo.  Minerály antimonu jsou antimonit, pyrargyrit 

a další sulfidické rudy. Mezi antropogenní zdroje patří spalování fosilních paliv, pouţívání 

antimonu v metalurgickém a polygrafickém průmyslu, je součástí ochranných povlaků a léčiv. 

Ve vodách antimon obvykle doprovází arsen. Koncentrace se v přírodních neznečištěných 

vodách pohybují v jednotkách aţ stovkách μg l
-1

. Pitná voda uchovávána v PET lahvích                  

po delší dobu a při vyšší teplotě můţe obsahovat vyšší koncentraci antimonu, protoţe je při 

výrobě pouţíván oxid antimonitý. Antimon je toxický, patří mezi potenciální karcinogeny. 

Nejvyšší mezní hodnota v pitné vodě je 5 μg l
-1

, v balené kojenecké vodě 3 μg l
-1

. V jiných 

druzích vod není limitován. 

 

Bor – vyskytuje se v minerálech (boracit, borax, sassolin, colematit, kernit…) 

Antropogenním zdrojem jsou splaškové odpadní vody (z peroxoboritanů v  pracích 

prostředcích), průmyslové odpadní vody z keramického, sklářského, potravinářského, 

fotografického průmyslu, atd.. Je součástí některých hnojiv a protihořlavých nátěrů. Bor                  

se pokládá za důleţitý mikronutrient. Minerální vody s vysokým obsahem boru léčí nemoci 

horních cest dýchacích. Je esenciálním prvkem pro rostliny, jen při malých koncentracích. 
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V pitné vodě je nejvyšší mezní hodnota 1,0 mg l
-1

 a v poţadavcích na jakost balené kojenecké 

vody není ukazatel pro bor uveden. 

 

Kromě těchto sledovaných kovů se ve vodách mohou vyskytovat: Lithium, rubidium, 

cesium, draslík, stroncium,baryum, stříbro, zlato, zinek, kobalt, molybden,  wolfram, 

vanad, berylium, cín, thalium, titan, skandium, ytrium, lanthanoidy (prvky vzácných 

zemin) a platinové kovy a křemík. 

V českých studnách, zejména vrtaných, bývá většinou nadlimitní mnoţství rtuti, kadmia                   

a častěji bývá přítomen arsen. 

 

3.3 Organické polutanty ve vodách 

 

Koncentrace TOC/DOC , rozpuštěného O2, pH a dalších parametrů se v průběhu roku 

v přírodních vodách mění. Kolísající koncentrace DOC závisí na koncencentraci hydrofilních 

sloţek, sloţení geologického podloţí, klimatických a hydrologických poměrech.[14]   

Do skupiny TOC se řadí velká skupina látek. Přirozenými sloţkami TOC jsou huminové 

kyseliny, fulvokyseliny a organické látky vyskytující se ve vodách v rámci přírodního cyklu. 

Zvýšení TOC představuje negativní vliv na celý vodní ekosystém. Vysoké hodnoty způsobují 

nevhodnost vody pro ţivot vodních organismů a mohou zapříčinit i  jejich úhyn. Mají           

za následek sníţení obsahu kyslíku ve vodě, coţ podporuje bujení anaerobních 

mikroorganismů. Takto znečištěné vody nejsou absolutně vhodné k pouţití jako zdroje pitné 

vody.   

V poţadavcích  na jakost pitné vody se udává mezní hodnota 5 mg l
-1

 TOC. Imisní standard 

pro TOC je 13 mg l
-1

, pro vodárenské účely pak 5,3 mg l
-1

. 

V pitných a uţitkových vodách se DOC pohybuje v desetinách aţ jednotkách mg l
-1

. V pitné 

vodě veřejných vodovodů v ČR v roce 2005 byla průměrná hodnota TOC 2,09 mg l
-1

.            

V povrchových vodách se DOC pohybuje v jednotkách aţ desítkách mg l
-1

.   
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Stanovení organického uhlíku je jednou z metod, která bude nacházet uplatnění při 

posuzování znečištění různých druhů vod. Stanovení BDOC je jednou z metod, která 

posuzuje biologickou stabilitu vody ve vodovodních sítích a biologickou rozloţitelnost 

organických látek nacházejících se v povrchových vodách. BDOC je část DOC. Voda             

v potrubí musí být stabilní, aby nedocházelo k rozvoji organotrofních bakterií po vodárenské 

úpravě a tvorbě biofilmů. Stanovení BDOC patří mezi ukazatele jakosti upravené pitné vody. 

Významnou hodnotou je poměr hodnot BDO: DOC. Čím je hodnota poměru niţší, tím je 

vyšší biologická stabilita dopravované vody. Nízké hodnoty BDOC vykazuje biologicky 

stabilní voda. V pitné vodě je BDOC asi 10% – 30% DOC.  

 

V přírodních vodách je část organických látek reprezentována přírodními organickými 

látkami. Organické látky antropogenního původu jsou z celkového obsahu TOC většinou 

zastoupeny 1% - 2%. Velký význam mají huminové látky NOM, zejména z hlediska 

vodárenského a limnologického. Mnoţství NOM můţe nepříznivě ovlivňovat kvalitu 

upravené pitné vody. Přírodní rozpuštěné organické látky DOM ve vodách můţeme rozdělit 

na láky , které nejsou huminového původu  (aminokyseliny, uhlovodíky, tuky, vosky, 

uhlovodany, pryskyřice, nízkomolekulární mastné kyseliny) a na látky huminového původu     

(heterogenní sloučeniny vyznačující se směsí stovek aţ tisíců organických sloţek). Původ 

huminových látek ve vodním prostředí je ovlivňován celou řadou alochtonních                          

a autochtonních faktorů.  Na základě rozpustnosti v kyselém a zásaditém prostředí je můţeme 

rozdělit na huminové kyseliny (nejsou rozpustné ve vodě v kyselém prostředí, jen při vyšším 

pH), fulvokyseliny (ve vodném prostředí rozpustné v celém rozsahu pH) a huminy 

(nerozpustné ve vodě). Při chemické dezinfekci vody dochází ke vzniku vedlejších produktů 

DBP a při reakci organických látek s dezinfekčními činidly vznikají trihalogenmethany THM 

a halogenoctové kyseliny HAA. Vznik THM a HAA je ovlivněn charakterem přírodních 

organických látek NOM a technologiemi hygienického zabezpečení vody. Biologicky 

rozloţitelné látky  BOM mohou být zdrojem uhlíku pro vznik biolfilmu a jeho nárust ve 

vodovodních sítích, coţ způsobuje korozi a ovlivňuje senzorické vlastnosti vody (chuť            

a zápach). 
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Chemické a fyzikální vlastnosti huminových látek jsou ovlivňovány přítomností funkčních 

skupin klasifikovány na  základě kyselého, alkalického nebo neutrálního charakteru. Součástí 

DOC jsou tyto funkční skupiny: karboxylové kyseliny, fenolické OH, enolický vodík, 

chinony (kyselý charakter), aminy, amidy, iminy (alkalický charakter) a alkoholy, etery, 

ketony, aldehydy, estery, cyklické amidy (neutrální charakter). 

Charakter huminových látek ovlivňuje také makromolekulární struktura huminových látek. 

Organické látky ve vodách mohou být buď přírodního nebo antropogenního původu. Mezi 

přírodní organické znečištění lze zařadit výluhy z půdy a sedimentů a produkty ţivotné 

činnosti rostlinných a ţivočišných organismů a baktérií. Především jde o huminové látky. 

Organické látky antropogenního původu pocházejí ze splaškových a průmyslových odpadních 

vod, z odpadů ze zemědělství, ze skládek a mohou vznikat i při úpravě vody chlorací. 

Z hygienického  i vodohospodářského hlediska je nutné rozlišovat látky podléhající 

biologickému rozkladu ve vodách  a při čištění odpadních vod a látky biochemicky  

rezistentní (biologicky těţko rozloţitelné). 

S rozvojem chemických výrob a vývojem nových pomocných prostředků přechází do 

prostředí široké spektrum nejrůznějších organických látek, o jejichţ biochemických 

vlastnostech je v mnoha případech známo jen velmi málo. Ty sloučeniny, které nepodléhají 

biologickému rozkladu za anaerobních či aerobních podmínek, narušují přirozený koloběh 

látek v přírodě a přecházejí v nezměněné formě nebo někdy po částečné chemické                               

a biologické transformaci, do potravy a pitné vody. 

Pro stanovení veškerých organických látek ve vodě se pouţívá: 

 hodnocení ze ztráty ţíháním odparku při 550°C. Org. látky jsou spáleny a unikají                     

ve formě plynů (CO2 a H2O).  Anorg. sloučeniny zůstanou nezměněny jako zbytek po 

ţíhání. 

 stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK) dichromanem nebo manganistanem 

draselným 

 stanovení celkového organického uhlíku (TOC) resp. rozpuštěného organického   

uhlíku (DOC) 
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 stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK) [1]  

 

3.4 Mikrobiologické ukazatele 

Při rozboru mikrobiologické nezávadnosti pitné vody se nehledají bakterie a viry způsobující 

onemocnění jako je tyfus, infekční zánět jater, průjmová onemocnění virového původu apod. 

Bylo by to náročné z technického, časového a finančního hlediska. Je pouţívána metoda      

tzv. indikátorů fekálního znečištění, při které se hledají bakterie, ţijící ve střevním traktu 

člověka a teplokrevných ţivočichů ( Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoky…) 

V případě, ţe se ve vodě vyskytují některé z těchto bakterií,  je pravděpodobné, ţe voda přišla 

do styku s výkaly nebo zbytky ţivočichů a můţe obsahovat patogenní organismy a viry, které 

nejčastěji pocházejí ze střevního traktu. Kromě indikátorů fekálního znečištění se ještě 

pouţívají tzv. indikátory obecné kontaminace (počet kolonií rostoucích při 22
o
C a počet 

kolonií rostoucích při 36
o
C), které mají menší hygienický význam. 

Základní mikrobiologické ukazatele sledované v pitné vodě: 

Clostridium  perfringens – tento druh je v našich vodách  nejvíce zastoupen. Je přítomen ve 

fekáliích a odpadních vodách. Tvoří velmi odolné spory, které přeţívají ve vodě déle neţ 

patogeny, slouţí jako indikátor staršího fekálního znečištění. Mají vysokou rezistenci vůči 

chlóru a jiným chemickým a fyzikálním faktorům, vyuţívají se pro doplňkovou kontrolu 

vodárenských systémů a pro kontrolu účinnosti dezinfekce vody. 

Enterokoky – povaţují se za ukazatele čerstvého fekálního znečištění vody  a za indikátor 

neţádoucích hygienických závad. Některé druhy se mohou výjimečně mnoţit v půdě a na 

rostlinách, která nebyla fekálně znečištěna. Výskyt enterokoků v pitné vodě signalizuje 

nedostatečnou dezinfekci chlorem. 

Escerichia coli – je jedním z hlavních bakteriologických ukazatelů fekálního znečištění pitné 

vody. Vyskytuje se v odpadních vodách a fekáliích teplokrevných ţivočichů a člověka. Její 

přítomnost ve vodě indikuje čerstvé fekální znečištění. E.coli se ničí při teplotě 60 °C za 30 

minut, varem během jedné minuty. 
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Koliformní bakterie – jedná se o neškodné, saprofytické bakterie ţijící ve střevním traktu, 

ale také v půdě. Mezi koliformní bakterie patří i druh escherichia coli. Ojediněle se mohou 

mezi nimi vyskytnout patogenní kmeny tvořící toxiny, které mohou proniknout do tkání                        

a ohrozit zdraví. V pitné vodě mají tyto bakterie tendenci přeţívat a při poklesu chloru mohou 

vodu kontaminovat. Jsou povaţovány za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, 

sekundárního znečištění  nebo vysokého obsahu ţivin v upravené vodě. 

Mikroskopický obraz – abioseston – abioseston (neţivý materiál organického                                  

a anorganického původu), zbytky rostlinného původu, zbytky ţivočišného původu, produktů 

koroze atd. V pitné vodě pochází z rozvodných sítí ale také ze surové vody nebo sekundární 

kontaminací během distribuce. 

Mikroskopický obraz - počet organismů  –  mikroskopické organismy se dostávají do pitné 

vody z vody surové, z rozvodných sítí, kde se mohou mnoţit nebo se zde mohou dostat 

sekundárně. Ve vodě mohou indikovat špatnou účinnost úpravy vody, kontaminaci 

podzemního zdroje nebo nízkou biologickou stabilitu. 

Mikroskopický obraz - ţivé organismy  – jedná se o stejné mikroskopické organismy jako   

u předchozího ukazatele, ale neusmrcené dezinfekcí. Ukazatel indikuje zejména špatnou 

účinnost dezinfekčního činidla. 

Počty kolonií při 22
o
C  – jedná se o indikátor obecné kontaminace. Informují o celkovém 

bakteriálním znečištění vody. Zvýšené počty upozorňují na znečištění z okolí, poruchy úpravy 

nebo dezinfekce vody.  

Počty kolonií při 36
o
C  – představují indikátor obecného znečištění. Teplotní optimum růstu 

je 36
o
C, coţ  vykazuje návaznost na teplokrevné organismy. Mají vyšší hygienický význam 

neţ počty kolonií s optimem růstu 22
o
C.  

Ohrožení jakosti vody ze studní 

Fekální kontaminaci mohou způsobit  kromě člověka také volně ţijící zvířata nebo ptáci, 

z nichţ někteří mohou být zdrojem patogenních mikroorganismů. Do studny mohou pronikat 

mikroorganismy z povrchu.  Světlo, které vniká do studny, umoţňuje přeţití fotosynteticky 

pracujících organismů, sinic a mechů. Pro některé houby mohou být dobrým substrátem 



Lucie Holubová: Problematika vyuţití individuálního zdroje vody 

 

2010   31 

 

zbytky dřeva ve studni. V téměř kaţdé studni se vyskytují bezbarví bičíkovci a někdy 

nálevníci. U nedokonale utěsněných studní se na dně v sedimentech  a kalech vyskytují červi  

(háďátka a nitěnky) , berušky vodní  a buchanky. 

Nebezpečí kontaminace hrozí z prosakování odpadů z netěsných nebo poškozených zařízení 

(kanalizací, ţump a septiků), chlévů, hnojišť, z hnojení přirozenými hnojivy v okolí studní      

a ze znečištěných povrchových a dešťových vod. Občasná kontaminace můţe být zapříčiněna 

nadměrnými sráţkami, ale také vlivem sucha, sníţením hladiny podzemních vod, kdy průsaky 

z povrchu proniknou hlouběji ze zdrojů znečištění. Náhodnou kontaminaci můţe způsobit: 

rozklad organické hmoty ve studni, utonutí ţivočicha, proniknutí kořenů rostlin, pádem 

znečištěného předmětu nebo opravami ve studni. 

 

Ohrožení jakosti vody z veřejných vodovodů 

Trihalometany (THM) – jedená se o chlorované organické látky s karcinogenními                              

a mutagenními účinky, vznikají v chlorovaných pitných vodách. Při dezinfekci vody vznikají 

jako vedlejší produkt, ke kterým patří chloroform, bromoform, dibromchlormetan                             

a bromdichlormetan. Zastoupení THM závisí na teplotě, pH, koncentraci humnových látek, 

počáteční a konečné koncentraci chloru a reakční době. Zjištěné koncentrace se mohou lišit 

v závislosti na době odběru po chloraci. Reakce probíhá pomalu a koncentrace narůstá                

i po vstupu upravené vody do vodovodní sítě, nejvyšší koncentrace se nacházejí                               

u spotřebitele. Tvorba THM při chloraci závisí na materiálu potrubí. Omezení tvorby THM 

můţeme docílit chlorací vody s nízkou koncentrací huminových látek při hodnotách pH 

v neutrální nebo kyselé oblasti s nízkou zbytkovou koncentraci chloru.  

Bakteriologické zárodky – se vyskytují ve vzduchu, v půdě a kalech. Do vodovodního potrubí 

se mohou dostat přípojkami a spoji, pokud dojde k výraznému sníţení tlaku v síti                     

(např. havárie). Inkrusty a biofilm na vnitřní straně potrubí můţe slouţit jako úkryt 

mikroorganismům. 

Koroze – je schopnost vody porušovat různé materiály (chemicky, fyzikálně-chemicky nebo 

biochemicky). V potrubí z oceli nebo litiny dochází k stárnutí těchto materiálů, které                      
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se projevuje oxidací ţeleza a dochází k tzv. reznutí. Stáří vodovodních řádů se odhaduje                     

na desítky let a za tuto dobu se v potrubí nahromadily různé sedimenty a inkrusty . Inkrusty  

jsou přilnavé vrstvy vzniklé vyloučením krystalických solí z vody, které mohou vést 

k postupnému zarůstání potrubí. Při změně tlaku, při hydraulických rázech při čerpání vody 

nebo při manipulaci s uzávěry se mohou inkrusty a sedimenty uvolnit do pitné vody. 

Bakteriální nezávadnost vody ze studní 

Voda z veřejných vodovodů je proti tomuto znečištění chráněna. Při úpravě vody se pouţívají 

metody a látky jako je: chlór v plynné formě, chlór, oxid chloričitý, jód, ozón, stříbro                        

a ultrafialové záření. Problém nastává u studní. Většina studní nevyhovuje hygienickým 

poţadavkům. Mikrobiální znečištění můţe být příčinou mnoha nemocí. Rozeznáváme dva 

způsoby dezinfekce vody: fyzikální a chemický. Následně pak rozlišujeme dezinfekci 

nárazovou a kontinuální. 

 

Fyzikální způsob dezinfekce 

Ze zdravotního hlediska je vhodnější, protoţe netvoří vedlejší rizikové látky. 

 UV-lampy – UV záření způsobuje rozpad bakterií, plísní, kvasinek a virů, 

nezanechává ve vodě zdraví škodlivé produkty. Působí okamţitě, ale nemá 

dlouhodobé účinky, proto je vhodné přístroj řadit v potrubí do místa blízko odběru. 

Pracují v tlakovém prostředí. 

 Mikrofiltry – mikrofiltrace je uskutečňována keramikou o porozitě cca 0,2 μm, která 

částečně odstraňuje i zákal. Pracují v tlakovém prostředí 

UV-lampy a mikrofiltry  pracují automaticky a nevyţadují náročnou údrţbu. 

 Převařením vody – pro likvidaci bakterií a virů by měl postačit 5 minutový var,     

ale neodstraňuje zákal a chemické látky. 

Chemický způsob dezinfekce 

 Aquasteril – práškový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného 
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 Chlornan sodný – tekutý přípravek chlornanu sodného 

 Persteril – tekutý přípravek na bázi kyseliny peroctové 

 Presept – tabletový přípravek na bázi dichlorisokyanuranu sodného 

 Sagen – práškový přípravek na bázi stříbra 

 Savo – přípravek na bázi chlornanu sodného 

 

Dávkování těchto přípravku je dáno v návodu k pouţití. Menší mnoţství přípravku je obvykle 

smícháno v nádobě s vodou a poté je roztok nalit na hladinu ve studni nebo vrtu. Důleţité                

je promíchání celého objemu vody.  

Při kontinuální chemické dezinfekci lze vyuţít dávkovače, které automaticky dávkují 

dezinfekční přípravky (např. chlornanu sodného).  

4. Současný stav na území ČR 

4.1 Současný stav vodovodních sítí 

Současný stav vodovodních sítí v České republice není příznivý. V  roce 2007 v důsledku 

zastaralosti vodovodních řadů uniklo průsaky a netěsnostmi 126 milionu m
3
 pitné vody, coţ 

byla takřka pětina její roční produkce. Ztráty podle údajů Českého statistického úřadu činily 

18,6 % celkového objemu dodané pitné vody. Zhruba 36 litrů pitné vody na jednoho občana 

ČR denně. Ve státech západní Evropy jsou ztráty pitné vody niţší neţ v ČR, pohybují                      

se v rozmezí 10 - 20%. Kvalita vody z vodovodní sítě se liší regionálně, závisí na vyuţívaném 

zdroji vody, technologii úpravy, kvalitě vodovodního potrubí a na koncovém rozvodu                     

u spotřebitele.  

Havárie vodovodních řadů představují přerušení dodávek vody a poukazují na technický stav 

vodovodní sítě. Nejčastější příčina havárií bývá způsobena korozí materiálu potrubí                         

a nefunkčními armaturami. 
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Nejvíce "děravá" potrubí jsou v Ústeckém a Libereckém kraji, ze kterých v roce 2007 vytekla 

téměř čtvrtina vyrobené pitné vody. Nejmenší ztráty, 14,2% vykázali vodohospodáři v 

Moravskoslezském kraji. 

Vodárenské společnosti se sice brání, ţe jejich větším investicím do rekonstrukcí a 

modernizací vodovodních systémů brání nízká cena vodného. Cena vodného a stočného – 

pouze věcně usměrňovaná Ministerstvem financí (provozovatelé do ní smějí zahrnout náklady 

a přiměřený zisk) – trvale roste (v průměru o více neţ 25 procent ročně za posledních 10 let) a 

nyní je v průměru 55 korun. Rychlost renovace vodárenských systémů se pohybuje v 

promilích celkového rozsahu rozvodů ročně. [15]  

Materiály vodovodního potrubí 

 Pozinkované vodovodní potrubí – v druhé polovině 20. století byly nejrozšířenějším 

materiálem. Kvalita výroby materiálu v 60. letech 20. století byla nedostatečná, coţ 

způsobilo krátkou ţivotnost. Dnes se často vyměňují, pro svou nehořlavost se 

pouţívají pro poţární vodovody. 

 Olověné potrubí – pochází z období 1. československé  republiky. Pro pitnou vodu 

byly trubky opatřeny uvnitř cínovou vloţkou. 

 Měděné trubky – rozvody z měděných trubek se prováděly jiţ před druhou světovou 

válkou, dnes se začínají opět pouţívat. 

 Plastové trubky – v současné době jsou uţívány vzhledem ke své odolnosti proti 

korozi a malou pracnosti při montáţi. Jsou odolné proti poţáru a vyznačují se tepelnou 

roztaţností. Jedná se o trubky z: polypropylénu (PP-R), polybutenu (PB), ze 

síťovaného polyetylenu    (PE-X), z polyetylenu (PE), polyvinylchloridu (PVC, C-

PVC) a vícevrstvé trubky (Al-PEX)  

 Nerezové potrubí 
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Ostravský oblastní vodovod 

 SmVaK zásobuje pitnou vodou z veřejných vodovodů odběratele v městech a obcích 

bývalých okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. Na základě smluvního 

vztahu dodává pitnou vodu i do veřejné vodovodní sítě města Ostravy, Studénky, 

Hlučína a několika dalších obcí.  

 Rozhodující podíl (více neţ 91 %) vyrobené pitné vody připadá na vodu z centrálních 

zdrojů upravovanou a rozváděnou v rámci jedné z nejrozsáhlejších vodárenských 

soustav v ČR - OSTRAVSKÉHO OBLASTNÍHO VODOVODU. Jako hlavní 

velkokapacitní zdroje povrchové vody slouţí systému údolní nádrţe Kruţberk v 

Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech. Největšími úpravnami vody jsou Podhradí 

(maximální kapacita 2200 l.s
-1

, Nová Ves u Frýdlantu n.O. (2200 l.s
-1

) a Vyšní Lhoty 

(450 l.s
-1

).  

 Kvalita produkované pitné vody z výše uvedených úpraven vod je velmi dobrá a trvale 

vyhovuje všem ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb. Splňuje i nároky kladené na vodu 

pro přípravu kojenecké stravy, neboť z hlediska dusičnanů je jejich obsah dvakrát aţ 

třikrát niţší, neţ povoluje norma pro kojeneckou vodu.  
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Obrázek 5:  převzato z (http://www.pod.cz/Images/sch_zv_big.gif) 

 

4.2 Individuální způsoby zásobování vodou – studny 

Studny můţeme rozdělit podle účelu vyuţití (veřejná studna a domovní studna) nebo podle 

technického provedení (studna šachtová kopaná a studna vrtaná). 

Veřejná studna – (obecní studna) – studna přístupná veřejnosti pro zásobování obyvatelstva 

vodou. Většinou je zřizována a spravována místním úřadem. Za veřejné studny se povaţují                 

i ty studny, které nejsou volně zpřístupněny, ale slouţí k zásobování veřejných objektů               

(např. škol, zdravotnických zařízení, úřadů…) dříve byly tyto studny označovány jako studny 

„neveřejné“. 

http://www.pod.cz/Images/sch_zv_big.gif
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Domovní studna – jedná se o studnu neveřejnou slouţící pro zásobování vodou jedné, 

výjimečně několika nemovitostí. Je spravována vlastníkem nebo uţivatelem studny. 

Zvláštním druhem domovních studní jsou soukromé studny pouţívané ke komerčním účelům, 

pro jejichţ výkon musí být pouţívána voda pitná (např. ubytovací a restaurační zařízení…) 

Poţadavky na kvalitu vody a její kontrolu jsou u komerčně vyuţívaných studní stejné jako               

u studní veřejných. 

Současný stav  studní v ČR je pouze odhadován. Z výsledků bylo zjištěno, ţe  dochází 

k překročení limitních hodnot u ukazatelů s nejvyšší mezní hodnotou a mezní hodnotou 

přijatelného rizika přibliţně u 60% studní, u ukazatelů s mezní hodnotou přibliţně u 75% 

studní. Mezi kvalitou veřejných a soukromých studní nebyly zjištěny významné rozdíly. 

Situaci o stavu studní v České republice můţeme povaţovat za kritickou, odhaduje se,                       

ţe zdravotně rizikových můţe být asi 75% .[1]        

Kolik studní je v České republice není přesně známo. Poslední publikovaný odhad pochází 

z roku 1989. Soukromých studní se odhadovalo na více neţ 750 000, veřejných a neveřejných 

studní na 20 000. K 19.11 2007 je v informačním systému pitných vod (IS PiVo) evidováno 

600 veřejných studní a 3 588 komerčních. Tyto studny jsou uvedené jako platné (fungující). 

 

Výhody a nevýhody vlastní studny 

Jednou z mnoha výhod je nízká cena vody a nezávislost na centrálním zásobování. Kvalita 

vody, která není vodárenskou úpravou změněna (ochuzena o esenciální minerály a prvky              

a jejich přirozený poměr), stabilizována (přídavkem fosfátu a látek zabraňujících korozi) nebo 

chemicky konzervována (chlorováním).[2] V kaţdém případě je za potřebí se o studnu pečlivě 

starat a pravidelně ji kontrolovat, můţeme tím předejít různým komplikacím. Rozbor vody 

není právě levnou záleţitostí. Studny lze vyuţívat i k jiným účelům neţ k pitným, například 

ve výrobě, ke koupání, chlazení. Musí být zdravotně nezávadná, ale její fyzikálně-chemické 

vlastnosti mohou být horší. Dá se vyuţít jako uţitková voda pro průmysl a zemědělství. Její 

kvalita je ovlivněna poţadavky výroby. Nejčastějším problémem bývá bakteriální závadnost, 

zvýšený obsah dusičnanů, ţeleza, radonu, manganu a indikátorů povrchové kontaminace 

(CHSKMn , NH4 ...). Dalším problémem ovlivňující kvalitu vody ze studní jsou chemické               
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a senzorické závady vody. Zařízení na doúpravu  pitné vody (vodní filtry) - pro domácnosti 

jich existuje velké mnoţství a pro laika není lehké se v nich vyznat. Majitel by měl pravidelně 

kontrolovat jakost vody ve studni, dodrţovat minimální vzdálenosti od moţných zdrojů 

znečištění, zajišťovat úpravu v okolí studny, aby chránil vodu před moţným znečištěním a 

zabezpečovat další technické poţadavky. 

5. Možnosti zlepšení situace 

 

Jelikoţ stav vodovodních potrubí v České republice není příliš dobrý, ke zlepšení situace by 

přispěla investice do rozvodných sítí a technického vybavení vodáren. 

Při vstupu do Evropské unie se ČR zavázala k naplnění příslušných směrnic EU (podle 

98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě), a proto musí do konce roku 2010 

investovat celkem 76 miliard korun do čistíren, úpraven pitné vody, páteřních přivaděčů                        

a obnovy vodovodních sítí. Plánem postupu ke splnění tohoto cíle je Ministerstvem 

zemědělství vydaná Koncepce navrhovaných reálných technických a ekonomických řešení v 

zásobování vodou do roku 2015. Předpokládá náhradu částí ohroţujících provoz vodovodních 

systémů do roku 2010 a rekonstrukcí nevyhovujících částí a výstavbou nových vodovodů v 

letech 2012-2015 s pomocí finančních prostředků z EU.[13]  

 

Návrhy na zlepšení situace v individuálním zásobování pitnou vodou 

 Moţnost uţívání různých zdrojů vody (např. vodu dešťovou) pro zemědělskou 

závlahu  

 Pravidelná kontrola jakosti vody ve studni                                                                      

 Dodrţení vzdálenosti mezi studnami a moţných zdrojů znečištění                                 

 Vhodná úprava v okolí studny, která by chránila  vodu ve studni před moţným 

znečištěním.   

 Zabezpečení technických poţadavků (např. vodotěsnost pláště studny, vhodné zakrytí)                                                                                          
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 Údrţba studní a jejich opravy                                                                                             

 Zabezpečení nevyuţívané study tak, aby nedošlo k znečištění podzemních vod. 

 

6. Závěr 

Pro výrobu pitné vody by měly být vyuţívány kvalitní zdroje vody, ať uţ se jedná o zdroje 

vyuţívané pro vodárenské účely nebo pro účely slouţící pro individuální zásobování pitnou 

vodou. Nejdůleţitějším opatřením je ochrana všech zdrojů a celého ţivotního prostředí. 

Kaţdý člověk by měl mít přístup k co nejkvalitnější pitné vodě a k čistému ţivotnímu 

prostředí, jehoţ je voda nedílnou součástí. V zákoně jsou stanoveny podmínky, jak chránit 

povrchové a podzemní vody, ale hlavím vykonavatelem těchto podmínek můţe být kaţdý 

z nás. Měli bychom předcházet nadměrnému uţívání vody a jejímu znečištění. Dle Rámcové 

směrnice musí ČR jako členský stát EU provést opatření zamezující zhoršení stavu vodních 

útvarů. 

Jakost pitné vody v síti veřejných vodovodů je z dlouhodobého hlediska na vysoké úrovni                 

a nedodrţení limitních hodnot klesá s vyšším počtem zásobovaných obyvatel. Naopak                  

za kritickou situaci je povaţován stav v individuálním zásobování pitnou vodou, předpokládá 

se, ţe zdravotně rizikových můţe být asi 75% studní. Důvodem je nepravidelná kontrola, 

která není zakotvena v právních předpisech. Z tohoto důvodu bych doporučila jako zdroj pitné 

vody vodu z veřejných vodovodů. V pitné vodě z vodovodních řadů je posuzováno více neţ 

100 ukazatelů a některé z nich jsou sledovány nad rámec rozsahu. Výhodou je, ţe výsledky 

rozborů můţe spotřebitel shlédnout na internetových stránkách vodárenských společností, 

v zákaznických centrech a informačních materiálech. 
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[5]       Veškeré zdroje pitné vody jsou důkladné      

 dostupné na:http://www.vodarenstvi.cz/clanky 

[6]  Doc.RNDr.Bohumír Janský, CSc.  Globální spotřeba vody ve světě.  

             telmae.cz/Experiments/...nsf/.../Seminář_učitelé_9.11.07Praha.ppt 

[7]       www.nasepodjestedi.cz/clanky/Riha.doc 

[8] Pitná voda  

http://files.bezpecnavoda.webnode.cz/200000193-

010d70207e/PR%C5%AEVODCE%20SV%C4%9ATEM%20BEZPE%C4%8CN%C

3%89%20PITN%C3%89%20VODY.pdf 

[9]       zákon 258/2000 Sb. a vyhláška MZe ČR 252/2004 Sb.   

 dostupné na : http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=226 

 

[10]      vyhláška  252/2004 Sb. §1, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a  

 teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody     

dostupné na: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=341 

[11]      Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody 

 dostupné na:  http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-

pitnou-vodou-a-jakosti-dodavane-vody 

 

[12]     poznámka státního zdravotního úřadu, http://www.szu.cz 

         Pitná voda - IS PiVo (informační systém pitných vod)           

 http://www.ksrzis.cz/Pages/147-pitna-voda-is-pivo.html 

[13]     http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/jakost-pitne-vody-z-verejnych-vodovodu 

            pitná vody – rozsah a význam vybraných stanovení    

 dostupné na:   http://www.peallab.cz/cenik.php#pitna-voda 

http://www.vodarenstvi.cz/clanky
http://www.nasepodjestedi.cz/clanky/Riha.doc
http://files.bezpecnavoda.webnode.cz/200000193-010d70207e/PR%C5%AEVODCE%20SV%C4%9ATEM%20BEZPE%C4%8CN%C3%89%20PITN%C3%89%20VODY.pdf
http://files.bezpecnavoda.webnode.cz/200000193-010d70207e/PR%C5%AEVODCE%20SV%C4%9ATEM%20BEZPE%C4%8CN%C3%89%20PITN%C3%89%20VODY.pdf
http://files.bezpecnavoda.webnode.cz/200000193-010d70207e/PR%C5%AEVODCE%20SV%C4%9ATEM%20BEZPE%C4%8CN%C3%89%20PITN%C3%89%20VODY.pdf
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=226
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=341
http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-jakosti-dodavane-vody
http://www.vakinfo.cz/vodovody/informace-o-stavu-v-zasobovani-pitnou-vodou-a-jakosti-dodavane-vody
http://www.szu.cz/
http://www.ksrzis.cz/Pages/147-pitna-voda-is-pivo.html
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/jakost-pitne-vody-z-verejnych-vodovodu
http://www.peallab.cz/cenik.php#pitna-voda
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[14]      www.stateofheart.it/toc  

[15]     http://www.pijtezdravouvodu.cz/voda-z-vodovodu.php 

 

Monitorování vod, texty pro obor Průmyslová ekologie  

                                            

dostupné na: http://www.sps-karvina.cz/web/uploady/File/chemie/Monitoring_vod.pdf 

  

            http://www.linkedin.com/companies/global-water-intelligence 

 

            http://www.smvak.cz/ 

 

Týdeník Rozhlas č. 26/2000.   ŢIVLY: VODA /část 2/ Spotřeba vody ve světě 

dostupné na : http://www.radioservis-as.cz/archiv/2600/26styl1.htm 

 http://www.who.int/ 

             www.traveldoctor.co.uk/swit.htm 

 

            www.water-research.net/trihalomethanes.htm 

http://www.stateofheart.it/toc
http://www.pijtezdravouvodu.cz/voda-z-vodovodu.php
http://www.sps-karvina.cz/web/uploady/File/chemie/Monitoring_vod.pdf
http://www.linkedin.com/companies/global-water-intelligence
http://www.smvak.cz/
http://www.radioservis-as.cz/archiv/2600/26styl1.htm
http://www.who.int/
http://www.traveldoctor.co.uk/swit.htm
http://www.water-research.net/trihalomethanes.htm

