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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá výskytem oxohalogenidů ve vodách a jejich 

stanovením pomocí iontové chromatografie. Jako oxohalogenidy byly vybrány bromičnany, 

chlorečnany a chloritany. Tyto analyty se zkoumaly ve vzorcích reálných vod. Vody byly 

odebírány ze tří vodních děl a k nim navazujících úpraven vod. První série vzorků byla 

odebrána z vodního díla Šance a Úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Druhá 

série vzorků byla odebrána z vodního díla Morávka a Úpravny vody Vyšní Lhoty. Třetí série 

vzorků pocházela z vodního díla Kružberk a Úpravny vody Podhradí.  

Klíčová slova: iontová chromatografie, bromičnany, chlorečnany, chloritany, vodní dílo, 

úpravna vody. 

 

ANNOTATION 

The Diploma Thesis deals with the occurrence of oxohalides in water and 

determination of oxohalides by means of ion chromatography. The selected oxohalides are 

bromates, chlorates and chlorites. Those analytes were examined in real water samples. The 

water was sampled in three reservoir and related water treatment plants. The first set of 

samples was drawn in the water reservoir Šance and Nová Ves Water Treatment Plant in 

Frýdlant nad Ostravicí. The second set of samples was drawn in the water reservoir Morávka 

and Water Treatment Plant in Vyšní Lhoty. The third set of samples comes from the water 

reservoir Kružberk and Water Treatment Plant in Podhradí.  

Keywords: ion chromatography, bromates, chlorates, chlorites, reservoir, water treatment 

plant. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

Ag
+
 – stříbrný kation 

BrO3
-
 – bromičnanový aniont  

ClO2
-
 – chloritanový aniont  

ClO3
-
 – chlorečnanový aniont  

CNS – centrální nervová soustava 

CNT – Centrum nanotechnologií 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

Fe
3+

 – železitý kation 

IC – iontová chromatografie 

MH – mezní hodnota 

NMH – nejnižší mezní hodnota 

SmVaK Ostrava a.s. – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

USEPA – United States Environmental Protection Agency 

ÚV – úpravna vody 

UV záření – ultrafialové záření 
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ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Analytická chemie představuje jeden z nejdůležitějších interdisciplinárních oborů 

přírodních věd. Analytická chemie je vědeckou disciplínou, která vyvíjí a aplikuje vědní 

poznatky chemie, fyziky a matematiky za účelem získání poznatků o složení a chování látek 

[31].  

Cílem chemické analýzy je určení druhu látky, a to iontu, prvku, skupin prvků - funkčních 

skupin nebo celých sloučenin a stanovení jejich relativního množství. Nejjednodušším 

způsobem objasnění principů je použití lidských smyslů: sluchu, hmatu, čichu, chuti a zraku. 

Mnoho věcí však těmito smysly postihnout nelze, jelikož jsou příliš složité, anebo je lidské 

smysly nejsou schopny identifikovat. V tom případě je nutno použít chemickou a fyzikální 

analýzu. Ta dokáže přinést přesné informace ze složité, nedefinované směsi jednotlivých 

složek. Kvalitativní analýza poskytuje významné informace o analyzovaném materiálu. 

Výsledkem kvalitativní analýzy je informace o tom, která složka tvoří hlavní podíl vzorku, 

které složky jsou doprovodné a také, jaká je matrice vzorku. Jednou z analytických metod 

poskytujících tyto požadované informace je iontová chromatografie [31].   

Iontová chromatografie (IC) je jedním z členů instrumentálních chromatografických 

metod. Iontová chromatografie může být použita k určení a kvantifikaci iontů, které nesou 

jeden nebo dva náboje [31]. 

Voda je základní složkou potravy, významnou součástí životního prostředí i látkou 

s mnohostranným použitím při výrobních a jiných činnostech [19]. Je základní složkou nejen 

životního prostředí člověka, ale i všech rostlinných a živočišných ekosystémů. Je hlavním 

médiem pro transport živin. Je to obnovitelný zdroj biosféry a prakticky nemůže být 

vyčerpána [37].   

Přírodní vody obvykle obsahují celé spektrum látek různého charakteru a vlastností. 

Z fyzikálně-chemického hlediska to jsou disperzní soustavy [19]. V povrchových i podzemních 

vodách se stále častěji objevují látky, které již při malé koncentraci způsobují nepoužitelnost 
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daného zdroje pro pitné účely. Jsou to např. tenzidy, ropné produkty, fenoly, těžké kovy, 

karcinogenní aromatické sloučeniny atd. [18].   

Povrchové vody jsou směsí vod splaškových a podzemních. Lze je rozdělit na vody 

stojaté a tekoucí. Jsou vystaveny antropogenním vlivům, koloběhu látek, činnosti organismů. 

Jsou recipientem odpadních vod, které mohou jako bodové zdroje znečištění výrazně ovlivnit 

jejich složení [19].  Hodnoty a ukazatele znečištění jsou uvedeny v nařízení vlády č. 23/2011 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 

229/2007 Sb. [50].   

Voda používaná k pitným účelům musí splňovat kritéria a limity, které jsou uvedeny ve 

vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody. [19].   

Cílem této práce je zjistit výskyt a stanovit obsah oxohalogenidů ve vzorcích reálných vod 

pomocí iontové chromatografie. Za oxohalogenidy byly vybrány bromičnany, chlorečnany a 

chloritany. Vzorky byly odebrány z vodních děl Šance, Morávka a Kružberk a Úpraven vod 

Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Vyšní Lhoty a Podhradí. 
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1. VÝSKYT OXOHALOGENIDŮ VE VODÁCH 

Oxohalogenidy jsou skupina chemických sloučenin, ve kterém kyslíky a halogenové 

atomy jsou spojeny v jedné molekule s jiným chemickým prvkem [15]. Oxohalogenidy tvoří 

většinou látky s molekulami s obsahem chloru, ale také s bromem a jodem [51]. 

Oxohalogenidy vznikají také během chlorování pitné vody, vody pro bazény. Jiným 

zdrojem úniku jsou odpadní vody ze všech průmyslových objektů, ve kterých se vyrábějí nebo 

používají látky s obsahem chloru a bromu (chemický průmysl, povrchová úprava kovů, 

odpadní průmysl, tiskárny, úprava a čištění textilu atd.) [51]. 

1.1 Bromičnany 

Bromičnany jsou soli kyseliny bromičné, aniont je označen jako BrO3
-
 (obrázek 1). 

Nejvýznamnější jsou bromičnan sodný (NaBrO3) a bromičnan draselný (KBrO3). Bromičnany 

jsou v pitné vodě tvořeny různými způsoby. Nejběžnější je reakce ozonu a bromidu [16]:  

Br 
- 
+ O3 → BrO3

-
         (1) 

 

Obrázek 1: Bromičnanový iont [16]. 

Bromičnany jsou jedním z kvalitativních parametrů pitné vody, který je součástí 

úplného rozboru pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. Hygienický 

limit, nejvyšší mezní hodnota, pro bromičnany v pitné vodě je 10 μg/l [23]. 

Bromičnany doprovázejí roztoky chlornanu používané při hygienickém zabezpečení 

vody. Oxidace probíhá pravděpodobně přes bromnany. Vznik bromičnanů a kinetika procesu 

závisí na koncentraci bromidů, hodnotě pH, teplotě, neutralizační kapacitě a na koncentraci 

amoniakálního dusíku a organických látek [1]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=1TQvUYPCK4WA4gT8toGICQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Doxyhalides%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_compound&usg=ALkJrhgNhZgQ1ooKQo1JljDscVFoa_pInw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=1TQvUYPCK4WA4gT8toGICQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Doxyhalides%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen&usg=ALkJrhjZJIo3gIb53KHcVqoLFTnCpEE1Wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=1TQvUYPCK4WA4gT8toGICQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Doxyhalides%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Halogen&usg=ALkJrhgJlJ2svJxs-8NHsRquYITzvdTguQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=1TQvUYPCK4WA4gT8toGICQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Doxyhalides%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Molecule&usg=ALkJrhjpIOXAnTGGJqz4dOzfjL_CTiw3yw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=1TQvUYPCK4WA4gT8toGICQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Doxyhalides%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element&usg=ALkJrhjEdlUv-rD6Whha5PISRyjTrjB91A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8TYvUZnXCYaC4AS84oDgCA&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dbromate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ion&usg=ALkJrhjyKp0JhVUNKT6GPgVLMYasVke6pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8TYvUZnXCYaC4AS84oDgCA&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dbromate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_bromate&usg=ALkJrhgfTxgMKRYVXJPTvT7bJjyIOvadWg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8TYvUZnXCYaC4AS84oDgCA&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dbromate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone&usg=ALkJrhjrl1j9Z21m_wFIyQ6Vup-6cWwpjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=8TYvUZnXCYaC4AS84oDgCA&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dbromate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bromide&usg=ALkJrhikygyxXkOoduedmqkl9DDXPNNLyw


Bc. Marek Marcalik: Výskyt a stanovení oxohalogenidů ve vodách 

2013 4 

 

Po ozonizaci přírodních vod lze podle podmínek nalézt ve vodě koncentrace bromičnanů 

v jednotkách až desítkách µg/l. V požadavcích na jakost pitné vody v ČR se uvádí pro 

bromičnany nejvyšší mezní hodnota 10 µg/l. Pro balenou kojeneckou a pramenitou vodu platí 

nejvyšší mezní hodnota 3 µg/l. V pitné vodě veřejných vodovodů ČR byla naměřena průměrná 

koncentrace bromičnanů 2,7 µg/l s maximální hodnotou 15 µg/l. Bromičnany se stanovují 

pouze v případě úpravy vody ozonizací [1]. 

Bromičnany se analyzují spolu s dalšími anionty, jako jsou fluoridy, chloridy, dusitany, 

dusičnany, sírany, podle norem ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061, EPA 300.1,   

EPA 317, EPA 321.8 [23]. 

Při stanovení bromičnanů se projevují výrazné rušivé vlivy u některých typů vody. 

Bromičnany vznikají jako vedlejší produkt ozonizace, pokud jsou ve vodě přítomny 

bromidové ionty. Dá se říct, že bromidy nejsou hlavním zdrojem bromičnanů v pitné vodě v 

ČR. Bromičnany mohou být přítomny v chemických látkách a přípravcích, které se používají 

k úpravě vody na vodu pitnou. Významný z pohledu dotace bromičnanů do pitné vody je 

chlornan sodný NaClO, který používají provozovatelé vodovodů k dezinfekci pitné vody. 

Vyhláškou č. 409/2005 Sb. je dán požadavek na čistotu chlornanu sodného určeného pro 

dezinfekci pitné vody. Kromě maximálního obsahu As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, NaClO3 je 

uveden i požadavek na obsah bromičnanů, který nesmí v koncentrovaném výrobku přesáhnout 

30 mg/kg výrobku, tj. po přepočtu na koncentraci bromičnanů v 1 litru - 24 mg/l [23]. 

1.2 Chloritany  

Chloritanový aniont má vzorec ClO2
-
. Chloritany vznikají jako vedlejší produkty 

desinfekce vod při použití oxidu chloričitého. Jsou sledovány vodárenskými pracovníky, aby 

nebyla v pitné vodě překročena mezní hodnota vedlejších produktů reakce, chloritanů [24,25]. 

 

Obrázek 2: Chloritanový iont 
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Sledování chloritanů v pitné vodě je problematika poměrně mladá. Tento ukazatel nebyl 

obsažen ani v historické normě ČSN 75 7111 Pitná voda z roku 1989, ani ve Směrnici Rady 

Evropského společenství 98/83/EC z roku 1998. V České republice se poprvé objevil ve 

vyhlášce č. 376/2000 Sb., kterou se stanovily požadavky na pitnou vodu a četnost její 

kontroly. Pokud vodárenská společnost používá k hygienickému zabezpečení pitné vody oxid 

chloričitý, musí sledovat i koncentraci chloritanů, vedlejšího produktu rozkladu oxidu 

chloričitého. Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, je uvedena mezní hodnota pro chloritany    

200 µg/l [24,25]. 

Limitní hodnota pro koncentraci chloritanů je 0,8 mg/l. Pro země EU je stanovena 

hodnota 0,2 mg/l. Uvedenou hodnotu 0,2 mg/l je velmi obtížné dodržet v rozvodných sítích 

zejména u povrchových vod, kdy dávky oxidu chloričitého pro účinné zdravotní zabezpečení 

sítě dosahují hodnot 0,4 – 0,6 mg/l. 

V pitné vodě v síti veřejných vodovodů v ČR byla nalezena průměrná koncentrace 

chloritanů 40 µg/l s maximální hodnotou 390 µg/l. Vzhledem ke své toxicitě jsou chloritany 

limitovány v pitné vodě mezní hodnotou 200 µg/l [1]. 

V současné době jsou pro spolehlivé stanovení chloritanů ve vodě použitelné pouze 

laboratorní metody, např. iontová chromatografie [24,25]. 

1.3 Chlorečnany 

Chlorečnanový aniont, který znázorňuje obrázek 3, má vzorec ClO3
-
. Chlorečnany jsou 

silné oxidační činidlo. Chlorečnany byly široce používány v pyrotechnice. Dnes se ve většině 

pyrotechnických aplikací používají chloristany [17]. Chlorečnany jsou soli kyseliny chlorečné 

HClO3. Nejdůležitější jsou chlorečnan sodný NaClO3 a draselný KClO3. Jsou jedovaté [26].  

V přírodních vodách byly prokázány koncentrace v jednotkách až desítkách µg/l . 

Praktický význam chlorečnanů ve vodách je malý, nepatří mezi ukazatele jakosti vod [1]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HjwvUcilN-bV4QTOtoCYAQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dchlorate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidation&usg=ALkJrhgZvnFnKNlAYBpO7lUGTt7bZol5ag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=HjwvUcilN-bV4QTOtoCYAQ&hl=cs&prev=/search%3Fq%3Dchlorate%26hl%3Dcs%26biw%3D1024%26bih%3D629&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrotechnics&usg=ALkJrhj-8J3Yicv6H5Rg054cXy1nhyvDXw
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Obrázek 3: Chlorečnanový iont [17]. 

Chlorečnany jsou vedlejší produkty oxidu chloričitého vyrobeného reakcí chloritanu 

s kyselinou chlorovodíkovou nebo s chlorem. V pitné vodě nesmí být překročena mezní 

hodnota vedlejších produktů reakce, a to chloritanů [24].  

Chlorečnany mohou v nízkých koncentracích vznikat ve vodě při fotolýze kyseliny 

chlorné, nebo při aplikaci oxidu chloričitého. Chlorečnany lze prokázat v některých 

detergentech až ve stovkách mg/kg. Jsou obsaženy v roztocích chlornanu sodného a jsou tak 

vnášeny do vody při jejím hygienickém zabezpečení. Např. v bazénových vodách lze najít 

koncentrace vyšší než 10 mg/l [1]. 

1.4 Sloučeniny bromu 

Sloučeniny bromu zpravidla doprovázejí sloučeniny chloru, a to většinou ve formě 

bromidů. V atmosférických vodách mohou být buď přírodního původu, nebo z průmyslových 

extrakcí. Bohatým zdrojem bromidů je mořská voda, fosilní minerální vody a ropné vody. 

Dalším přírodním zdrojem může být odumírání řas, které uvolňují do prostředí různé 

organické bromderiváty. Antropogenním zdrojem mohou být některé odpadní vody 

chemického a farmaceutického průmyslu. Bromidy jsou obsaženy v dešťových vodách 

pocházejících ze splachu ulic, které byly v zimě ošetřovány chloridem sodným. Bromidy jsou 

také součástí chlornanu sodného, který se používá k dezinfekci vody [1].  

Bromidy se ve vodách běžně nestanovují, proto je údajů o jejich koncentracích poměrně 

málo. V podzemních a povrchových vodách se koncentrace bromidů pohybují v jednotkách až 

desítkách µg/l. V minerálních vodách jsou běžné koncentrace v desítkách až stovkách µg/l. 

V mořské vodě je koncentrace bromidů asi 65 mg/l. 
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Bromidy se vyskytují ve vodách v koncentracích, které nemají hygienický ani technický 

význam. Koncentrace bromidů ve vodách není limitována. Při úpravě vody ozonizací mohou 

z bromidových iontů vznikat nežádoucí bromičnany, přechodně i bromnany nebo různé 

komplexy [1]. 

Bylo prokázáno, že v eutrofizovaných povrchových vodách mohou v letním období 

vznikat biologickou činností fotolitotrofních organismů organické sloučeniny bromu [1]. 

1.5 Sloučeniny chloru 

Z forem výskytu chloru se ve vodách nacházejí chloridy, chlornany, kyseliny chlorná, 

elementární chlor, chloraminy, chloristany, chlorečnany, oxid chloričitý a organické 

chlorderiváty [1]. 

Nejrozšířenější formou výskytu sloučenin chloru ve vodách jsou chloridy. Jsou 

přítomné převážně jako jednoduchý ion Cl
-
. Chloridy patří mezi základní anionty vyskytující 

se v přírodních i užitkových vodách. Ve vodách jsou chloridy chemicky i biologicky stabilní. 

Chloridy netvoří málo rozpustné sloučeniny ani minerály. Patří mezi velmi silně agresivní 

sloučeniny. Mohou být příčinou jak plošné, tak i lokální koroze kovů [1]. 

Chloridy jsou hygienicky nezávadné, ale při vyšších koncentracích ovlivňují chuť vody. 

Prahová koncentrace chuti závisí na přítomných kationtech. Jako orientační hodnota 

koncentrace, při které ještě nedochází k negativnímu ovlivnění chuti, se uvádí 200 mg/l. Pro 

pitnou vodu platí v ČR mezní hodnota 100 mg/l. Pro balenou kojeneckou a pramenitou vodu 

se uvádí mezní hodnota 100 mg/l. Imisní standard přípustného znečištění povrchových vod je 

pro chloridy 250 mg/l, pro vody užívané pro vodárenské účely jen 50 mg/l. Ve vodě vhodné 

pro závlahu by neměla koncentrace chloridů překročit hodnotu 300 mg/l.  

V moči člověk vylučuje chloridy a ty pak přecházejí do splaškových vod. Vysoké 

koncentrace chloridů lze nalézt v zemědělských odpadech z živočišné výroby. Významným 

zdrojem chloridů jsou posypové soli, mycí linky automobilů a lidská moč, které jsou 

splachovány do kanalizace. Antropogenním zdrojem chloridů jsou některé odpadní vody 
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organického průmyslu, chlorace vody při jejím hygienickém zabezpečování, chloristany 

používané při výrobě zápalek, ohňostrojů, raketových paliv aj. [1]. 

Chlor je žlutozelený dusivý plyn, který silně porušuje sliznici dýchacích orgánů.  Oxid 

chloričitý je páchnoucí plyn leptající sliznice [19]. Chlor se ve vodě rozpouští na chlorovou 

vodu. Rozpustnost chloru závidí na hodnotě pH. Se vzrůstající hodnotou pH se rozpustnost 

zvyšuje v důsledku chemické přeměny na chlornany. Chlor reaguje s řadou organických látek 

ve vodách. Vzniká obvykle směs sloučenin, v závislosti na koncentraci chloru, hodnotě pH a 

reakční době. Chlorací organických látek vznikají obvykle toxičtější, biologicky stabilnější a 

organolepticky závadnější sloučeniny [1]. 

Chlor má ve vodě chlorační a oxidační účinky. Chlorační účinky má převážně 

elementární chlor. Kyselina chlorná a chlornany, které převažují v alkalickém prostředí, mají 

především účinky oxidační [1]. Chlor dnes patří k nejčastěji používaným prostředkům 

dezinfekce vody [8].  

Výhodou chloru a jeho dalších sloučenin je především jeho poměrně nízká cena, 

dostupnost a jednoduchost dávkovacích zařízení [2]. 

Další možnou formou výskytu chloru je oxid chloričitý ClO2, který nachází stále širší 

uplatnění v technologii vody jako dezinfekční činidlo. Roztoky oxidu chloričitého ve vodě 

jsou poměrně stálé, pokud jsou uchovávány v temnu a chladu. Při dezinfekci vody oxidem 

chloričitým jsou chloritany hlavním reakčním produktem. Amperometricky lze stanovit oxid 

chloričitý, chloritany a volný chlor vedle sebe [1]. 

Oxid chloričitý má pouze oxidační účinky, čehož se někdy využívá k úpravě vody. Oxid 

chloričitý má pravděpodobně lepší baktericidní účinky než chlor. Organolepticky se projevuje 

oxid chloričitý teprve při koncentracích převyšujících asi 0,8 mg/l. Zbytková koncentrace 

oxidu chloričitého v pitné vodě není v ČR limitována, pouze koncentrace chloritanů mezní 

hodnotou 0,2 mg/l, jako produktů jeho rozkladu [1]. 

Chloritanům byla doposud věnována jen malá pozornost. V přírodě doprovázejí vyšší 

koncentrace dusičnanů. Chloristan amonný se používá jako oxidační činidlo v raketových 
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palivech. V přírodních vodách se nacházejí koncentrace obvykle v desetinách až jednotkách 

µg/l. V atmosférických vodách se vyskytují v nízkých koncentracích, obvykle pod 1 µg/l. 

Podzemní vody obvykle obsahují chloristany v jednotkách až desítkách µg/l. K lokálnímu 

zvýšení koncentrace chloristanů v povrchových vodách může dojít v období oslav spojených 

s ohňostroji, kdy koncentrace vzrostla až na 80 µg/l. Vyšší koncentrace chloristanů lze najít v 

povrchových vodách, které jsou znečištěny odpadními vodami z výroby. Chloristany 

negativně ovlivňují produkci hormonů a některé metabolické procesy. Mezní koncentraci 

chloristanů v pitné vodě doporučuje USEPA asi 25 µg/l nebo nižší. Chloristany podléhají 

biochemické i chemické redukci až na chloridy. 

Pod pojmem celkový aktivní chlor se v hydrochemii a technologii vody rozumějí 

všechny formy chloru, které v kyselém prostředí oxidují jodidy na jod. Někdy se také rozlišuje 

volný aktivní chlor a vázaný aktivní chlor. Chlor v odtocích z čistíren odpadních vod a 

v odtocích z úpraven vody se nazývá zbytkový aktivní chlor. Rozlišování jednotlivých forem 

je poměrně složité, protože, protože závisí na analytické metodě a pracovním postupu. 

Poměrně přísné jsou rovněž požadavky na koncentraci aktivního chloru ve vodě pro chov ryb. 

Při dlouhodobém působení škodí již koncentrace, které jsou přípustné v pitné vodě [1]. 
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2. TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI VYBRANÝCH 

OXOHALOGENIDŮ PRO ORGANISMY 

Chloritany, chlorečnany a bromičnany způsobují methemoglobinémii [1,48]. 

Methemoglobinémie je fyziologická porucha, která souvisí s poruchou funkce hemoglobinu 

[20]. Bromičnany jsou potenciální lidský karcinogen, již při nízkých koncentracích [3].  

Toxické vlastnosti chloritanů jsou předmětem zkoumání toxikologů. V literatuře bylo v 

posledních letech uvedeno mnoho toxikologických studií týkajících se účinků chloritanů na 

živé organismy [24,25]. 

Chloritan  reakcí s chlorem nebo s kyselinou chlorovodíkovou dává vzniku oxidu 

chloričitého. Existuje podezření, že chloritan je karcinogenní látkou, a proto je třeba jeho 

zbytkovou koncentraci v pitné vodě pečlivě sledovat [2]. 

Chlorečnany dráždí kůži a sliznice, vzniká edém plic. Po podání chlorečnanů vzniká 

cyanosa, poškození ledvin a křeče, hemolysa. 

U bromičnanů může vznikat hemolysa, poškození ledvin a jater, útlum CNS, žloutenka, 

smrt na selhání ledvin [48]. 

Smrtelná dávka bromičnanů je pravděpodobně jako u chlorečnanů 10 až 15 g, u citlivých 

osob už i 5 g. Bromičnany a chlorečnany se dobře vstřebávají v zažívacím traktu, pomalu se 

vylučují  ledvinami, kůží se nevstřebávají. 
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3. MECHANISMUS VZNIKU VYBRANÝCH ANALYTŮ PŘI 

ÚPRAVĚ A DEZINFEKCI VODY 

3.1 Hygienické zabezpečení vody 

Cílem hygienického zabezpečení upravené vody je zneškodnění choroboplodných a 

patogenních zárodků bakterií a virů [9]. Hygienické zabezpečení pitné vody je posledním 

krokem při úpravě vody na vodu pitnou. Prováděno je jednak přímo na úpravně vody a při 

dlouhé době zdržení vody ve vodovodní síti může být provedeno navíc i během její dopravy 

ke spotřebiteli [2]. 

Metody hygienického zabezpečení lze rozdělit na [2,9]: 

a) Metody fyzikálně-chemické (teplo, ultrafialové záření, oligodynamické působení iontů 

těžkých kovů, ostatní metody). 

b) Metody chemické (plynný chlor, chlornan sodný, chloraminy, oxid chloričitý, ozon a 

peroxid vodíku). 

3.1.1   Dezinfekce vody 

Dezinfekce je usmrcení nebo odstranění všech choroboplodných zárodků. Dezinfekce 

pitné užitkové i odpadní vody se může provádět různými způsoby a prostředky, musí však 

zničit patogenní zárodky i jiné mikroorganismy, které ovlivňují jakost vody [4]. 

Dle nařízení zdravotnických orgánů musí být veškerá voda, určená pro zásobování 

obyvatelstva, i vody odpadní, zbaveny choroboplodných zárodků i jiných škodlivých látek [4].  

Volba jednotlivých způsobů a prostředků závisí na několika činitelích. Na množství 

vody a jejím složení, na způsobu jímání a distribuce, dále na způsobu úpravy, na místních 

poměrech a konečně i na ekonomických ukazatelích [4].   

Dezinfekce, podle místa a cíle aplikace, je primární (prvotní inaktivace patogenních 

mikroorganismů a virů) a sekundární (hygienické zabezpečení vody v distribuční síti). Dále 
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lze rozlišit desinfekci nárazovou, u vody s dlouhodobě vykazující mikrobiologickou kvalitou, 

a kontaktní, u zdrojů a vodovodů [9].   

Prostředky dezinfekce dělíme na [4]: 

a) fyzikální, 

b) mechanické, 

c) chemické, 

d) oligodynamické. 

3.1.1.1  Fyzikální dezinfekce vody 

Ke zvýšení dezinfekční účinnosti přispívají fyzikální prostředky, jako je teplo, světlo, 

ultrazvuk, elektřina a UV záření. Fyzikálními prostředky se do vody nedostává žádná látka, 

která by měla vliv na její chuťové a pachové vlastnosti [4]. 

3.1.1.2   Mechanická dezinfekce vody 

K dezinfekci přispívají mechanické prostředky, které čistí vodu po bakteriální stránce. 

Jsou to filtrace, ultrafiltrace, čiření a sedimentace [4]. 

3.1.1.3   Chemická dezinfekce vody 

Prostředků k chemické dezinfekci vody je velké množství a jsou nejvíce rozšířeny. 

Téměř všechny chemikálie vyvolávají po smísení s vodou prudký oxidační proces. Chemické 

prostředky používané ve vodárenské technologii můžeme rozdělit na chlor a jeho sloučeniny, 

ostatní halogeny, kyslíkové prostředky a ostatní chemické prostředky [4]. 

Plynný chlor je v současné době nejčastěji používaným dezinfekčním prostředkem. 

Důvodem je jeho vysoká účinnost již ve velmi nízkých koncentracích. Je relativně levný a 

poměrně snadná je i obsluha chloračních zařízení [6]. Při chloraci můžeme použít plynný chlor, 

tekutý chlor, chlorové vápno, chlornany, chloraminy a oxid chloričitý [4]. 
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Podle místa zařízení v celkovém technologickém procesu úpravy vody rozeznáváme 

několik způsobů chlorace, tj. prostá chlorace, předchlorace, dochlorování, přechlorování a 

dechlorace, chloraminace [10].  

Chlorování se používá v technologii vody k hygienickému zabezpečení pitné vody a 

jako oxidační činidlo při úpravě vody a při čištění některých průmyslových odpadních vod [1]. 

Při chloraci reagují vznikající vodíkové ionty s hydrogenuhličitany za vzniku volného 

CO2. Snižuje se tak tlumivá kapacita vody, což se může nepříznivě projevit při opakované 

chloraci, např. bazénových vod [1]. Při uvolňování chloru ve vodě vzniká kyselina chlorná a 

chlorovodíková [19]. Ve velmi nízkých koncentracích se vyskytují také ionty ClO2
-
, ClO3

-
 a 

ClO4
-
 [1]. 

Cl2 + H2O  →  HClO + H
+
 + Cl

-
        (2) 

HClO  →  H
+
 + ClO

-
          (3) 

2 HClO  →  2 H
+
 + 2 Cl

-
 + O2       (4) 

Pro hygienické zabezpečení pitné vody je nezbytná určitá zbytková koncentrace volného 

chloru ve vodě. Vyšší koncentrace však ovlivňují pach a chuť vody v závislosti na hodnotě 

pH. Prahová koncentrace chuti je u chloru poněkud vyšší než prahová koncentrace pachu. 

Mezní hodnota volného chloru po úpravě pitné vody chlorací je 0,3 mg/l [1]. 

Poměrně přísné jsou požadavky na koncentraci aktivního chloru ve vodě pro chov ryb. 

Aktivní chlor je totiž pro ryby silně jedovatý [1]. 

Úprava vody oxidem chloričitým má mnoho výhod oproti chloraci. Použití oxidu 

chloričitého současně vede k tvorbě vedlejších produktů při oxidačních a dezinfekčních 

procesech, z nichž je nejvíce diskutovaný chloritanový iont (ClO2
-
). Oxid chloričitý se v 

průběhu úpravy vody redukuje na chloritan. Redukce chloritanu až na chloridy probíhá velmi 

pomalu. I když chloritan je rovněž účinný oxidační a dezinfekční prostředek, připisuje se mu 

bakteriostatický efekt ve vodě ošetřené oxidem chloričitým, z toxikologického hlediska je 
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nežádoucím vedlejším produktem dezinfekce [24,25]. V silně alkalickém prostředí se rozkládá 

za vzniku chloritanů a chlorečnanů dle rovnice [1]: 

2 ClO2 + H2O →   2 H
+
 + ClO2

-
 + ClO3

-
      (5) 

Chloraminace je použití amoniaku nebo amonných solí a chloru, které je provázeno 

vznikem chloraminů. Metoda je vhodná, je-li žádoucí účinek po dlouhou dobu a tam, kde by 

samotnou chlorací mohly vzniknout pachy nebo pachuti. Tento způsob dezinfekce se používá 

pro zabezpečení dlouhých řadů, tj. skupinových vodovodů [10]. Mezní hodnota obsahu 

vázaného aktivního chloru (chloraminy) v pitné vodě je limitována hodnotou 0,4 mg/l [19]. 

Dalším, v poslední době stále častěji používaným dezinfekčním prostředkem je ozon. 

Ten se připravuje ze vzdušného kyslíku nebo kyslíku z tlakové lahve elektrickým výbojem při 

vysokém napětí. Výhodou dezinfekce vody ozonem je značná dezinfekční účinnost a 

podstatné zlepšení senzorických vlastností [10]. 

Aplikace ozonizace pro dezinfekci či oxidaci závadných složek spočívá ve výrobě 

ozonizovaného vzduchu v ozonizátoru a ve směšování ozonizovaného vzduchu s vodou 

v zařízeních různého typu [10]. Mezní hodnota obsahu ozonu v pitné vodě je limitována 

hodnotou 0,05 mg/l [19]. 

Jedním z nežádoucích účinků ozonizace je tvorba hygienicky velmi nebezpečných 

bromičnanů oxidací bromidů, dle rovnic [52]: 

Br
-
 +  O3    →   BrO

-
  +  O2         (6) 

BrO
-
  +  H3O

+
   →   HBrO  +  H2O        (7) 

BrO
-
  +  2 O3    →   BrO3

-
  +  2 O2        (8) 
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3.1.1.4   Ostatní způsoby dezinfekce 

K dezinfekci malých zdrojů podzemní vody se používá oligodynamického působení 

některých těžkých kovů (soli Ag, Cu). Jejich dezinfekční účinek je velmi pravděpodobně 

způsoben schopností těchto těžkých kovů koagulovat bílkoviny uvnitř bakterií. 

Z dalších způsobů dezinfekce je třeba uvést použití UV záření, jež je velmi 

perspektivním postupem zejména pro malé zdroje a pro dostatečnou úpravu vody 

v domácnostech. Dále radioaktivní záření využívané hlavně pro potlačení rozvoje 

mikroorganismů ve zdrojích podzemních vod s obsahem železa a manganu [10]. 

3.1.1.5 Produkty dezinfekce vody 

Při dezinfekci sloučeninami chloru probíhají oxidační a chlorační reakce. V důsledku 

nedostatečného rozkladu chloritanu vznikají hygienicky závadné vedlejší produkty dezinfekce, 

tzv. haloformy (chlorované uhlovodíky), chlorderiváty kyseliny octové, halogenacetonitrily, 

chlorfenoly a chlornany. Vzniklé haloformy jsou nebezpečné a škodlivé již v nepatrných 

koncentracích, jejich vliv na zdraví je karcinogenní, mutagenní, teratogenní a embryotoxické. 

Je nutné počítat s přímou toxicitou i s pozdním působením. Tvorbě vedlejších produktů 

dezinfekce lze předejít znalostí faktorů ovlivňujících jejích tvorbu, koncentrace prekurzorů, 

dávky dezinfekčního činidla, pH a teploty. Je vhodné provádět chloraci vody až po 

úpravárenském procesu. Při volbě dezinfekčního prostředku je potřeba zvážit i spotřebu 

činidla během chlorace [9].  Produkty ozonizace při dezinfekci vody jsou formaldehyd, 

acetaldehyd, glyoxal a methylglyoxal [52]. Vedlejšími produkty dezinfekce oxidem 

chloričitým při úpravě vody jsou chloritany a chlorečnany. Při styku chloritanů s vodou 

mohou vznikat chloridy a chloritany. Při určitých vlnových délkách a vhodných okolních 

podmínkách mohou při dezinfekci UV zářením vznikat dusitany, popřípadě formaldehyd [53].   
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4. MOŽNOSTI STANOVENÍ VYBRANÝCH 

OXOHALOGENIDŮ SE ZAMĚŘENÍM NA IONTOVOU 

CHROMATOGRAFII 

4.1 Iontová chromatografie 

Chromatografie je fyzikálně-chemická metoda pro dělení složité směsi látek na 

jednodušší složky. Chromatografie je separační proces založený na rozdílné afinitě sloučenin 

ke dvěma fázím, mobilní a stacionární. Pohyblivá fáze (plyn nebo kapalina) je označována, 

bez ohledu na skupenství, jako mobilní fáze. Nepohyblivá fáze, která může mít v různých 

typech chromatografií velmi rozdílnou podobu (např. pevné částice, film kapaliny na pevných 

částicích, film kapaliny na vnitřní straně kapiláry apod.), je označována jako stacionární fáze. 

Pro jakoukoli formu stacionární fáze je zaveden pojem sorbent [5,31]. 

Chromatografie je analytická metoda, při které je využíváno rozdílné rychlosti průchodu 

různých látek přes chromatografickou kolonu. Díky těmto rozdílným rychlostem dojde k 

rozdělení původní směsi látek na její jednotlivé složky, jejichž druh a koncentrace jsou 

zjišťovány v detektoru. Iontová chromatografie je analytická metoda, vhodná pro rychlé 

stanovení stopových koncentrací aniontů, případně kationtů ve směsi (např. analýzy pitných a 

odpadních vod) [7]. Na obrázku 4 vidíme schéma chromatografu. 

 

Obrázek 4: Schéma chromatografu [43]. 
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Iontovou chromatografii lze rozdělit do dvou základních skupin podle náboje analytu – 

na aniontovou a kationtovou. Princip IC spočívá v iontových interakcích molekul analytu 

iontové povahy s povrchem stacionární fáze, která obsahuje iontové funkční skupiny nesoucí 

oproti analytu opačný náboj [11]. 

Chromatografická separace spočívá v nanesení směsi na kolonu (obrázek 5). V důsledku 

průtoku mobilní fáze kolonou se molekuly pohybují a jsou-li dostatečně splněny podmínky 

separace, pak dochází, v důsledku rozdílné rychlosti migrace složek, k oddělení jednotlivých 

složek směsi od sebe. Různá rychlost migrace vyplývá z rovnovážného rozdělení molekul 

analytu mezi stacionární a mobilní fázi. Doba, po kterou molekula daného analytu setrvává ve 

stacionární fázi, závisí na velikosti interakce mezi analytem a sorbentem a určuje pořadí, v 

jakém složka vychází z kolony. Čím je interakce větší, tím později složka vychází - má větší 

retenční čas. V ideálním případě pak na výstupu z kolony jednotlivé složky vycházejí zcela 

odděleně, přičemž látka, která za daných podmínek nemá ke stacionární fázi žádnou afinitu, 

vychází z kolony nezadržená v tzv. mrtvém retenčním čase. Mrtvý retenční čas je tedy 

retenční čas složky, která není v koloně zadržována, a je dán prostým průchodem složky 

systémem. Retenční čas patří mezi nejvýznamnější veličiny v chromatografii. Je dán součtem 

času, po který je analyt ve stacionární fázi, a času, který odpovídá době průtoku mobilní fáze 

bez interakce analytu, mrtvému času [31]. 

 

 

Obrázek 5: Schéma kolonové separace [31].  
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4.1.1 Mobilní fáze 

Výběr vhodné mobilní fáze je možný na základě řady kritérií. V aniontové 

chromatografii se musí brát v úvahu mimo jiné následující parametry, jako je kompaktibilita s 

detekční metodou, chemická povaha a struktura iontu mobilní fáze, pH, pufrovací kapacita, 

obsah organických modifikátorů [31].   

Mobilní fáze v IC je tvořena většinou vodnými tlumivými roztoky - roztoky kyselin, 

zásad nebo jejich solí a jsou charakterizovány koncentrací iontů a jejich nábojem [33]. 

Nejčastější mobilní fáze používané v aniontové chromatografii s chemickou supresí je např. 

tetraboritan sodný, hydroxid sodný (draselný), hydrogenuhličitan sodný, 

hydrogenuhličitan/uhličitan sodný, aminokyselina/NaOH, uhličitan sodný.  Doposud byl jako 

mobilní fáze v aniontové chromatografii s chemickou supresí nejvíce používán směsný eluent 

uhličitanu a hydrogenuhličitanu. V současnosti je významnější mobilní fáze na základě 

hydroxidu sodného (draselného). V kationtové chromatografii se jako eluent používají roztoky 

silných kyselin [31].  

Retence je řízena změnou pH nebo změnou iontové síly. Při eluaci jednotlivé ionty 

z dělené směsi migrují nestejnou rychlostí a rozdělí se podle míry interakce příslušného iontu 

s měničem. Ustalující se chemické rovnováhy závisí na koncentračním poměru separovaných 

látek v mobilní fázi [30]. 

4.1.2  Stacionární fáze 

Základem stacionárních fází, které se nazývají měniče iontů, je tzv. nosič. Je to tuhá 

částice o průměru asi 10 µm, na kterou jsou navázány vhodné funkční skupiny kyselé nebo 

zásadité povahy. Každá funkční skupina je pevně vázaným iontem, na který je iontovou 

vazbou připojen protiion s opačným nábojem. Ten je vyměňován iontem obsaženým v mobilní 

fázi. Přitom se uplatňují elektrostatické přitažlivé síly mezi ionty opačného náboje. Existují 

také amfoterní měniče iontů, které obsahují jak kyselé, tak i zásadité skupiny a mohou tedy 

fungovat jako měniče kationů i jako měniče anionů. V iontové chromatografii se uplatňují i 

selektivní měniče, obsahující skupiny, které specificky reagují s určitým typem iontu [29,30,33]. 
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V IC je možné použít široké spektrum nosičů stacionárních fází tvořených organickými 

(syntetické pryskyřice, dextran) i anorganickými (hlinitokřemičitany alkalických kovů, 

silikagel) materiály [30]. Pro praktické účely v IC mají největší význam stacionární fáze na 

bázi modifikovaných organických polymerů a silikagelu [11].  

Výměna iontů závisí na síle, která poutá iont v měniči iontů, dále na vlastnostech 

vyměňovaných iontů a nemísitelnosti měniče iontů a kapalné fáze [27].   

Další podmínkou výměny iontů je snadný přístup iontu z roztoku k iontu z měniče. Iont 

z roztoku musí mít větší afinitu k vazebnému místu než vázaný iont. Podstatou iontové 

výměnné chromatografie jsou elektrostatické interakce (Coulombovy síly). Využívá se 

rozdílné výměnné adsorpce analytů na povrchu ionexu. Iontovou výměnu nejvíce ovlivňuje 

povaha stacionární fáze, pH a iontová síla mobilní fáze [27].  

Při separaci mezi různými ionty platí obecné pravidlo, že pevněji se váže iont s větším 

nábojem než iont s nábojem menším. Pro ionty se stejným nábojem platí, že větší retenci a 

více zadržován je iont s větší hmotnosti [33]. Výměna iontů závisí na síle, která poutá iont v 

měniči iontů, dále na vlastnostech vyměňovaných iontů a nemísitelnosti měniče iontů a 

kapalné fáze [27].   

4.1.3  Iontoměniče 

Ionex neboli iontoměnič, se obvykle skládá z pevné fáze. Iontoměniče jsou nerozpustné 

látky, ve styku s vodnou fází uvolňují disociací ionty. Typy ionexů můžeme rozdělit na 

organické polymery, materiály na bázi silikagelu [27,31]. Ionexy máme dvojího typu, a to 

katexy a anexy. Katex má kyselou funkční skupinu a slouží k výměně kationtů, anex má 

funkční skupinu zásaditou a slouží k výměně aniontů. Katexy a anexy se dělí podle typu 

funkční skupiny, a to na silně a slabě kyselý katex, nebo na silně a slabě zásaditý anex [29,33]. 

Obrázek 6 zachycuje schéma iontové výměny pro anionty a kationty. 
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Obrázek 6: Schéma iontové výměny pro anionty a kationty [31]. 

 

Klasifikace ionexů [31]: 

 Podle chemického složení a původu 

o Anorganické 

o Organické 

o Přírodní 

o Syntetické 

 Podle skupenství a tvaru 

 Pevné ionexy: nerozpustné látky anorganické nebo organické povahy  

o nepravidelné částice mletého materiálu  

o pravidelné kuličky o velikosti 1-100 μm  

o ionexové membrány, trubice, kapiláry, vlákna či tkaniny  

 Kapalné ionexy: nízkomolekulární látky obsahující iontové skupiny a nepolární části, 

které umožňují rozpustnost v organických rozpouštědlech.  

 Podle ionogenních skupin  

 Katexy: které uvolňují a vyměňují kationty.  

o silně kyselé: obsahují sulfoskupiny -SO3
-
, -CH2SO3

-
, -CH2CH2SO3

-
 

o středně kyselé: obsahují skupinu -PO3
2-

  

o slabě kyselé: obsahují skupiny -COO
- 
a -CH2COO

- 
 

 Anexy: které uvolňují a vyměňují anionty.  

o silně bazické: obsahují skupiny -CH2N
+
(CH3)3, -CH2N

+
(CH3)2CH2CH2OH, 

-C6H4N
+
(CH3)3  

o středně bazické: obsahují skupiny -CH2CH2NHC(NH2)=N
+
H2, 
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-C2H5N
+
H(C2H5)2  

o slabě bazické: obsahují skupiny -N
+
HR2, -CH2CH2N

+
H3  

 Amfoterní ionexy: obsahují katexové i anexové funkční skupiny  

 Chelatotvorné (chelatační) ionexy: vytváří komplexní vazby s kovy (Me
2+

), především 

těžkými kovy a kovy alkalických zemin  

4.1.4  Detektory v iontové chromatografii 

V IC lze využít detekční systémy různého typu, nicméně univerzálním detektorem pro 

tuto metodu je detektor vodivostní, který je vhodný pro analyt iontového charakteru [11].  

Dále se využívají elektrochemické detektory, které se používají k detekci látek, které 

jsou schopné elektrochemické reakce, probíhající na fázovém rozhraní elektroda - mobilní 

fáze. Elektrochemické detektory jsou dvojího typu, a to amperometrické a coulometrické. 

Dalším typem je potenciometrická detekce, kde se využívají iontově citlivé elektrody. Pro 

některé ionty lze také použít UV detektory. Také existují spektroskopické detekční metody, 

které se dělí na fotometrickou detekci, fluorescenční detekci a refraktometrii [31].   

Vodivostní detektory patří mezi univerzální detektory, které měří elektrickou vodivost 

mobilní fáze v průtokové cele mezi dvěma elektrodami, na něž je vkládáno střídavé napětí, 

aby se zabránilo polarizaci těchto elektrod. Konstrukčně je tento typ detektoru poměrně 

nenáročný a celu detektoru lze miniaturizovat na objemy menší než 5 µl [31].  

 

Obrázek 7: Vodivostní detektor [46]. 1 Tok mobilní fáze, 2 Elektrody. 

http://www.hplc.cz/Teorie/EC_detector.html#_1_Amper
http://www.hplc.cz/Teorie/EC_detector.html#_2_Coulo
http://www.hplc.cz/Teorie/EC_detector.html#_2_Coulo
http://www.hplc.cz/Teorie/EC_detector.html#_2_Coulo
http://www.hplc.cz/Teorie/EC_detector.html#_2_Coulo


Bc. Marek Marcalik: Výskyt a stanovení oxohalogenidů ve vodách 

2013 22 

 

Použití vodivostního detektoru, viz obrázek 7, umožňuje přímou i nepřímou neselektivní 

detekci. Jelikož se v iontové chromatografii jako mobilní fáze často používají vodné roztoky 

elektrolytů, musí být detektor schopen reagovat na relativně malé změny v celkové vodivosti 

této fáze, které způsobí přítomné ionty analytu [31]. 

Vodivostní detekce tedy spočívá v měření malých změn vodivosti základní mobilní fáze, 

způsobených přítomností analytu. Pokud je základní vodivost mobilní fáze vysoká, pak nelze 

tyto malé změny vodivosti postihnout. Pro vlastní stanovení aniontů je výhodná co nejnižší 

základní vodivost mobilní fáze. Snížit lze použitím speciálních zařízení, tzv. supresorů [31]. 

 

4.1.5  Suprese 

Supresní technika - supresor snižuje vlastní vodivost mobilní fáze, a pokud je to 

možné, zvyšuje detekovatelnost analytů. Supresor se zařazuje mezi separační kolonu a 

detektor. Pracuje dvěma možnými způsoby, a to chemické potlačení a elektrochemické 

potlačení [31].   

Při chemickém potlačení v nejjednodušším případě tvoří supresor předřazená 

sekundární kolona s iontoměničem opačného typu k iontoměniči separační kolony. Jak 

mobilní fáze, tak i analyt jsou průchodem přes vloženou kolonu s iontoměničem chemicky 

upraveny. Dojde k záměně silně disociované vodivé mobilní fáze za málo disociovanou – 

málo vodivou. 

Při elektrochemickém potlačení vlivů iontů se využívá elektrodialýzy přes iontově-

výměnné membrány. V anodovém prostoru vzniká elektrolýzou vody kyslík a vodíkový ion 

H
+
, který prostupuje membránou a neutralizuje hydroxidové anionty OH

-
 v mobilní fázi. V 

katodovém prostoru vzniká vodík a hydroxidový anion OH
-
 váže sodný kation z mobilní fáze 

a odchází hydroxid sodný [31].   

4.1.5.1  Iontová chromatografie s chemickou supresí 

Iontová chromatografie s chemickou supresí, jejíž schéma zachycuje obrázek 8, 

používá zařízení, které upravuje mobilní fázi vystupující z kolony – supresorem. V závislosti 
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na typu iontové chromatografie a konstrukce supresoru obsahuje sestava přídavná čerpadla 

nebo eventuálně zásobníky roztoků. V aniontové chromatografii umožňuje použití supresní 

techniky dosažení mnohem nižších detekčních limitů [31]. Obrázek 8 zachycuje mechanismus 

iontové chromatografie se supresí. 

 

Obrázek 8: Mechanismus iontové chromatografie se supresí. 

4.1.5.2   Iontová chromatografie bez chemické suprese 

Iontová chromatografie bez chemické suprese, viz obrázek 9, byla vyvinuta v roce 

1979 na základě syntézy anexu s nízkou kapacitou. Bylo tedy možno připojit výstup ze 

separační kolony přímo k detektoru bez použití dalších zařízení upravujících vlastnosti 

mobilní fáze (vodivost). Jelikož mobilní fáze obsahující analyty, které opouští dělicí kolonu, 

chemicky nemění, je počet možných eluačních systémů s různými chemickými vlastnostmi 

téměř neomezený. Bezsupresní technika je prakticky bez omezení z hlediska detekčních 

systému [31]. 
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Obrázek 9: Schéma iontové chromatografie bez suprese [31]. 

 

4.1.6 Stanovení oxohalogenidů iontovou chromatografií 

Tato práce Howarda S. Weinberga a kolektivu popisuje použití nového, jednoduchého 

způsobu analýzy bromičnanů pomocí iontové chromatografie. Vzhledem k nízkému limitu pro 

obsah bromičnanů je nutná analytická metoda schopná kvantifikovat kontaminující látky s 

velkou citlivostí a selektivitou. Dřívější postupy se zaměřily na pre-koncentraci iontů 

chromatografie (IC) oddělení s následnou vodivostní detekci s použitím supresoru. 

Interferující chloridy byly odstraněny při průchodu vzorků přes stříbrnou pryskyřici, která 

však se zvyšovala čas analýzy vzorku na téměř 1 hodinu. Tato práce, popisuje použití iontové 

chromatografie bez předúpravy s následnou post kolonovou reakcí za vzniku tribromidového 

aniontu (Br3
-
) vniklého z přítomných bromičnanů. Tribromidové  ionty jsou detekována UV 

detektorem při vlnové délce při 267 nm. Tato metoda je velmi citlivá na bromičnany s mezí 

detekce 0,2 mg/l a je také velmi selektivní. Anionty obvykle přítomné ve vodě na běžně 

úrovni, jako jsou chloridy, sírany, fosfáty a dusičnany neruší stanovení, protože nemají odezvu 

v UV detektoru a následně nezakrývají výsledný chromatogram v pitné vodě [12]. 

Elisabeth Salhi a Usp Von Gunten vyvinuli metodu iontové chromatografie pro 

simultánní stanovení hlavních aniontů, jako jsou chloridy, bromidy, dusičnany, fosfáty a 

dalších aniontů vyskytujících se na  nízké koncentrační úrovni, jako jsou bromidy, 

oxohalogenidy (bromičnany, chloritany, jodičnany) a dusitany ve vzorcích sladké a mořské 

vody. Metoda je založena na  kombinaci  iontoměničové chromatografické separaci aniontů  s 

vodivostní detekci, pro kvantifikaci hlavních aniontů a následnou post kolonovou derivatizací 

s UV detekci pro oxohalogenidy a dusitany. Oxohalogenidy a dusitany specificky reagují s 

jodidem v kyselém prostředí za vzniku I3
−
 . Vzhledem k jeho vysokému molárnímu 
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extinkčnímu koeficientu může být stanoven ve velmi nízkých koncentracích.  Detekční limity 

pro bromidy, bromičnany a dusitany byla 3, 0,1 a 0,5 μg/l [13].  

Kombinace iontové chromatografie s vodivostní detekcí, postcolum reakcí a UV 

detekcí umožňuje stanovení standardních aniontů (Cl
-
, NO3

-
, SO4

2-
, atd.), bromidů, 

oxohalogenidů (bromičnany, chloritany, jodičnany) a dusitanů bez předúpravy vzorků v jedné 

analýze. 

V tomto článku je popsána technika zakoncentrování využívající odpařování na 

mikrovlnné bázi pro stanovení bromičnanu a chloristanu v pitné vodě na stopové úrovni 

s využitím IC chromatografie. Za použití hydrofilního anexu a hydroxidu sodného jako 

eluentu v lineárním gradientu je bromičnan a chloristan stanoven v jedné injektáži.  Před IC 

chromatografií analýzou, je ze vzorku pomocí Ag  kazety odstraněn nadbytečný chlorid. 

Detekční limity pro bromičnan, chloristan, jodičnan a chlorečnan jsou 0,1, 0,2 mg/l. Ostatní 

anionty, jako jsou například fluorid (F
-
), chlorid (Cl

-
), dusitan (NO2

-
), dusičnan (NO3

-
), 

jodičnan (IO3
-
) a chlorečnan (ClO3

-
), je možné stanovit současně [14]. 

Stanovení bromičnanů a jiných oxyhalogenidů chromatografií anexu, pomocí 

uhličitanu a potlačení vodivostní detekce podle metody EPA 300.1 B. Možnost použití 

elektrolyticky generovaných hydroxidů v kombinaci s novým hydroxid-selektivním sloupcem 

anexu pro stanovení vedlejších desinfekčních produktů aniontů a bromidů. Testováno na 

přírodní a balení pitné vodě. Mez detekce pro chloritan, bromičnan, chlorečnan, a bromid s 

limitem 1 μg/l, pro bromičnan pomocí potlačené vodivosti mez detekce 0,5 mg/l [3]. 
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5. ZÁKONNÉ LIMITY A LEGISLATIVA 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 

četnost a rozsah kontroly pitné vody [22]. 

 Kde je stanoven hygienický limit pro pitnou vodu 

- Bromičnany 10 µg/l / NMH 

- Chloritany 200 µg/l / MH 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [21].  

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve 

znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. [50]. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů [21].  

ČSN EN ISO 10304-4 Jakost vod – Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové 

chromatografie iontů - Část 4 – Stanovení chlorečnanů, chloridů a chloritanů v málo 

znečištěných vodách [32]. 

ČSN EN ISO 15061 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda kapalinové 

chromatografie iontů 

 specifikuje stanovení rozpuštěných bromičnanů ve vodách metodou kapalinové 

chromatografie iontů, v rozsahu citlivosti 0,5 až 1 000 g/l. 

 

 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/20f9c15060cad3aec1256ae30038d05c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/4997a17b1d35fa65c1256d64003fd408?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/4997a17b1d35fa65c1256d64003fd408?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/4997a17b1d35fa65c1256d64003fd408?OpenDocument
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Normy, které se u nás pro stanovení jednotlivých oxohalogenidů používají: 

US EPA 300.1 A-B Determination of inorganic anions in drinking water by ion 

chromatography [42].  

US EPA 317.0  Determination of inorganic oxyhalide disinfection by-products in drinking 

water using ion chromatography with the addition of a postcolumn reagent for trace bromate 

analysis [47]. 

US EPA 321.8 Determination of bromate in drinking waters by ion chromatography 

inductively coupled plasma mass spektrometry [45]. 
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6. OVĚŘENÍ METODIKY STANOVENÍ POMOCÍ IONTOVÉ 

CHROMATOGRAFIE A MĚŘENÍ REÁLNÝCH VZORKŮ 

6.1 Validace analytické metody 

Validace je zjednodušeně řečeno ověření platnosti zvoleného analytického postupu, 

neboli metody pro zamýšlený účel použití [28]. Plnou validaci metod vyžaduje akreditace 

laboratoří, prováděná dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 [8]. 

 

Validační program slouží ke statistickému prokázání spolehlivosti analytické metody 

včetně celého obslužného analytického systému. Je to proces určení vhodnosti měření a 

získávání dat v celém analytickém systému, kdy proces získávání a zpracování 

experimentálních dat má významný vliv na konečný analytický výsledek. Tento program 

stanovuje základ pro plánování a organizaci validace analytických dat a stanovuje pravidla pro 

uvádění a užití takto stanovených ukazatelů v praxi. Validaci můžeme definovat jako proces, 

jejímž cílem je demonstrovat a dokumentovat kvalitu analytické metody ustanovením 

definovaných kritérií a měřením hodnot těchto kritérií [28].  

Předmětem validace je validovaná vlastnost, což může být koncentrace hlavní látky, 

koncentrace nečistoty nebo fyzikálně chemický parametr. Validace se používá vždy při 

zavádění nové metody, při převodu validované metody, při kontrole způsobilosti systému a při 

revalidaci metody, kdy podmínky revalidace jsou striktně stanoveny.  

Validační program musí obsahovat údaje, jako jsou pracovní postup, validační 

parametry, podmínky revalidace systému, validační protokol [28]. 

Validace metody v rámci jedné laboratoře se nazývá interní (vnitřní) validace. Jejím 

cílem je na omezeném počtu vzorků stanovit, zda zvolená analytická metoda je vhodnou 

metodou pro plnou validaci, která se nazývá průzkumová validace. Zaměřuje se na 

vyhodnocení delikátních validačních parametrů, jako jsou selektivita a robustnost, a na 

stanovení opakovatelnosti na omezeném počtu vzorků. Externí (vnější) validace zahrnuje 

interní validaci společně s validací metody srovnáním výsledků metody z více laboratoří a 

zahrnuje výpočet reprodukovatelnosti metody [28]. 
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Pracovní postup, po výběru dané analytické metody, je úplný analytický předpis, který 

slouží k popsání celé analytické metody. Proto musí obsahovat všechny nezbytné instrukce, 

musí být dostatečně přesný, podrobný a úplný. Pracovní postup musí obsahovat stručnou 

charakteristiku postupu, tzn. oblast použití metody, princip postupu, chemické reakce a 

interakce stanovované složky, analyt a matrice, rozmezí obsahů stanovované složky, princip 

měření a jednotky. Dále roztoky, činidla a pomocné chemikálie, chemickou čistotu použitých 

chemikálií, jejich úpravu a čištění, přípravu rozpouštědel, činidel a pomocných chemikálií, 

stabilitu a koncentraci. Nakonec musí obsahovat standardní operační proceduru, jako je 

mechanická úprava vzorku, chemická úprava vzorku, kalibrace, měření, výpočty a hodnocení 

[28]. 

6.1.1 Validační parametry 

6.1.1.1 Shodnost metody 

Shodnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně 

nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Shodnost závisí pouze 

na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah k pravé hodnotě. Míra shodnosti se počítá jako 

směrodatná odchylka výsledků zkoušek. Shodnost za podmínek opakovatelnosti se vyjadřuje 

jako opakovatelnost [28].  

Hodnota směrodatné odchylky je charakterizována rozptýlením jednotlivých hodnot 

okolo průměru.  

Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi navzájem nezávislými 

výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti [28]. 

6.1.1.2   Přesnost metody 

Přesnost metody je definována jako těsnost shody získané hodnoty s hodnotou 

skutečnou přijatou referenční hodnotou. Jedná se o statisticky významnou rozdílnost mezi 

získanou a skutečnou hodnotou. Hodnocením správnosti metody je určit přítomnost či 

nepřítomnost náhodné složky, chyby otestováním velikosti rozdílu nebo soustavnosti 

znaménka mezi hodnotou danou a nalezenou, a to buď porovnáním se standardem, 
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porovnáním analýz ověřované a osvědčené (zavedené) metody, srovnáním s referenčním 

materiálem, výsledky z referenční laboratoře [28]. 

Výtěžnost metody udává poměr množství analytu získaného danou analytickou 

metodou k přijaté referenční hodnotě. 

Pomocí testu regresní rovnicí se zjišťuje, zda je výše výtěžnosti metody prokázaná 

soustavná chyba konstantní, nebo proporcionální [28]. 

6.1.1.3   Volba kalibračního modelu 

Linearita je přímková závislost mezi dvěma náhodnými proměnnými, tj. odezvou 

instrumentace (analytickým signálem) a koncentrací analytu. Těsnost vzájemné závislosti 

dvou náhodných proměnných charakterizuje korelační koeficient. 

Citlivost metody je definována jako rozdíl v koncentraci analytu, který odpovídá 

nejmenšímu rozdílu, jenž může být ještě detekován při odezvě instrumentace metody [28]. 

Mez detekce odpovídá koncentraci, pro kterou je analytický signál statisticky 

významně odlišný od šumu. 

Mez stanovitelnosti je nejmenší hodnota signálu, pro kterou je relativní směrodatná 

odchylka predikce z kalibračního modelu dostatečně malá a obyčejně se pokládá hodnotě 0,1 

[28]. 

6.1.1.4   Selektivita 

Selektivita analytické metody je definována jako schopnost přesného a správného 

určení analytu i v přítomnosti interferujících látek (matrice). Selektivní metoda je tedy metoda, 

která za určitých podmínek umožňuje přesné a správné stanovení obsahu složky ve vymezené 

směsi jiných složek. Selektivita analytické metody je testována porovnáním výsledků vzorků 

standardů s výsledky vzorků s matricí. Pro každý použitý systém je nutné vypracovat 

individuální program prokazování selektivity metody [28]. 
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6.1.1.5   Robustnost metody 

Robustnost metody je definována jako míra vlivu kolísání úrovně jednotlivých 

parametrů na výsledek analytického stanovení. 

Statistická optimalizace má význam hlavně v instrumentální analýze, musí být však 

pečlivě naplánována i provedena [28]. 

6.1.1.6   Statistické testování 

Statistické testování se uplatňuje při objektivním porovnávání výsledků analýz na dvou 

souborech experimentálně získaných dat. 

Provádí se test shody rozptylů, test shody středních hodnot, odlehlé hodnoty, Grubbsův 

test, Deanův a Dixonův test, Cochranův test [28]. 

6.1.1.7   Validační protokol 

Validační protokol musí obsahovat pouze již zpracovaná data k jednotlivým 

parametrům. Primární data, ze kterých se vycházelo, musí být pouze doložitelná za 

respektování všech zásad správné laboratorní praxe tj. údaje o pracovnících provádějících 

zkoušky, odběry apod. Na validačním protokolu je datum vypracování, jméno odpovědného 

pracovníka a jméno nadřízeného pracovníka provádějícího kontrolu kvality. Způsob výpočtu a 

pomocné výpočty se uvádějí např. výpisem použitých vzorců nebo odkazem na použité 

programy [28]. 

6.2 Charakteristika vzorků vody 

Vzorky byly odebrány ze tří různých zdrojů a úpraven vody patřících společnosti 

SmVaK Ostrava a.s. v různém časovém období.  První část vzorků pocházela z přítoku 

Vodního díla Šance a Úpravny vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Další vzorky byly 

odebrány z přítoku Vodního díla Morávka a Úpravny vody Vyšní Lhoty. Třetí série vzorků 

byla odebrána z přítoku Vodního díla Kružberk a Úpravny vody Podhradí.  
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Pro úpravu vody se na úpravnách používá: 

 síran hlinitý, 

 plynný chlor, 

 součást filtrů – síran železitý, 

 oxid chloričitý, 

 vápno. 

6.2.1  Vodní dílo Šance a Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

Vodní dílo Šance (obrázek 10) je vybudováno na horním toku řeky Ostravice v údolí 

Beskyd. Stavba byla dokončena roku 1970 a pod vodou přehradní nádrže zmizela část obce 

Staré Hamry a železniční trať z Ostravice. Vodní nádrž má sypanou kamennou hráz 65 metrů 

vysokou a 342 metrů dlouhou. Přehradní jezero má rozlohu 333,5 ha a dosahuje hloubky až 

62,5 m. Přítoky vody jsou: Ostravice, Červík, Velký potok, Jamník, Poledňana, Řečice. 

Hlavním účelem přehrady je v současnosti shromažďování zásob pro výrobu pitné vody v 

Úpravně Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vodní dílo Šance zásobuje pitnou vodou části 

Ostravy a okolí přehrady podléhá hygienické ochraně a koupání i jiné sportovní či rekreační 

činnosti jsou v ní zakázány [34, 35, 36].  

 

Obrázek 10: Letecký snímek vodního díla Šance [37]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravice_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cerv%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamn%C3%ADk_%28p%C5%99%C3%ADtok_Ostravice%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poled%C5%88ana_%28potok%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98e%C4%8Dice_%28p%C5%99%C3%ADtok_Ostravice%29&action=edit&redlink=1
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Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. V provozu je od roku 1972. 

Technologie je koagulační filtrace za pomoci síranu hlinitého. Hlavní přívodní řad z této 

úpravny vede přes Bašku do Bruzovic. Z tohoto přivaděče je v Nových Dvorech u Frýdku 

odbočka do vodojemu Bludovice, odtud je zásobován Havířov, a další trasa vede až do 

Karviné. Jediné významnější čerpání je z úpravny vody do Čeladné na vodojem Červený 

kámen, odtud pak je voda gravitačně dopravována do Frenštátu a Kopřivnice. Z Bruzovic vede 

přivaděč do Krmelína.  

6.2.2 Vodní dílo Morávka a Úpravna vody Vyšní Lhoty 

Vodní dílo Morávka je údolní přehradní nádrž na řece Morávce u stejnojmenné obce 

v Moravskoslezských Beskydech (obrázek 11). Přehrada Morávka byla postavena a 

dokončena v roce 1964. Vodní dílo Morávka má objem 11,3 mil. m
3
, celkovou plochu 80 

hektarů, sypanou hráz 396 m dlouhou a 44 m vysokou. Maximální hloubka je 38 metrů. Okolí 

přehrady podléhá hygienické ochraně a je zde zakázáno koupání a rybolov. V letech 1997 – 

2000 prošla přehrada rekonstrukcí [38,39].  

Úpravna vody Vyšní Lhoty je v provozu od roku 1961. Technologie je koagulační 

filtrace s koagulantem síranem hlinitým. Z této lokality vedou přivaděče směr Český Těšín a 

na Třinecko. Z této úpravny je také zásobován pivovar Nošovice a přes Dobrou je možno 

zásobovat Frýdek-Místek [37]. 

 

Obrázek 11: Letecký snímek vodního díla Morávka [38]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1vka_%28p%C5%99%C3%ADtok_Ostravice%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mor%C3%A1vka_%28okres_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%A9_Beskydy
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1smo_hygienick%C3%A9_ochrany
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6.2.3  Vodní dílo Kružberk a Úpravna vody Podhradí 

Vodní dílo Kružberk je druhá největší přehrada svého druhu na Severní Moravě. Byla 

dostavěna roku 1955. Vodní dílo Kružberk je vystavěno na toku řeky Moravice. Vodní nádrž 

zaujímá plochu 306 hektarů. Přehradní hráz má délku 285 metrů a její výška dosahuje 35 

metrů nad údolím a 40 metrů nad základnou. Hráz je široká 9,5 metru. Voda z přehrady 

protéká 7 kilometrů dlouhou štolou vybudovanou ve skále do Úpravny vody v Podhradí. 

Vodní dílo slouží jako rezervoár pitné vody pro Ostravsko a rovněž jako ochrana před 

povodněmi. Ve vodě přehrady není umožněno koupání a provozování vodních sportů, ale je 

možné tu chytat ryby [40]. Obrázek 12 zachycuje letecký pohled na vodní dílo Kružberk. 

 

Obrázek 12: Letecký snímek vodního díla Kružberk [41]. 

Úpravna vody v Podhradí zahájila provoz roku 1958. Technologie úpravny je 

jednostupňová koagulační filtrace síranem hlinitým. Je zde 26 otevřených pískových 

rychlofiltrů, které tvoří jádro úpravny. Povrchová voda je přiváděna štolou z nádrže Kružberk. 

Starší přivaděč vede z Podhradí do Domoradovic a odtud vedou dvě větve ocelových trubních 

řadů DN 1000 severním směrem kolem Opavy a končí ve vodojemech Krásné Pole. Odtud je 

dál voda vedena třemi směry. Zásobovacím řadem Krásné Pole – Poruba je dodávána do sítě 

Ostravy – Poruby. Dalším přivaděčem Krásné Pole – Záhumenice – Butovice lze dopravit 

vodu do Ostravy – Poruby, Bílovce, Studénky a dalších obcí v okrese Nový Jičín. Třetí řad 

z Krásného Pole vede směrem Doubrava – Karviná, dodává vodu pro centrum Ostravy, 



Bc. Marek Marcalik: Výskyt a stanovení oxohalogenidů ve vodách 

2013 35 

 

Hlučínsko, Bohumín, Orlovou a zásobuje dolní tlakové pásmo v Karviné. Druhý štolový 

přivaděč z Podhradí budovaný v osmdesátých letech minulého století vede do Dolejších 

Kunčic, odtud do Bílovce a Krmelína. Tímto přivaděčem je zásobována jižní část města 

Ostravy a obce po této trase. Ve Fulneku je odbočka směrem do Hranic, kterým je dodávána 

pitná voda do okresu Přerov [37]. 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST    

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na možnost použití metody iontové 

chromatografie pro stanovení oxohalogenidů v reálných vzorcích pitné vody a vypracování 

analytické metodiky stanovení předmětných analytů. Na základě laboratorně naměřených dat 

byla provedena následná validace aplikované metody.  

7.1 Použité chemikálie a zařízení 

K získání výsledků byly použity následující chemikálie a přístrojová technika: 

7.1.1 Chemikálie 

Fluorid sodný (NaF) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Chlorid sodný (NaCl) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Dusitan sodný (NaNO2) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Bromid Draselný (KBr) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Dusičnan sodný (NaNO3) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Síran sodný (Na2SO4) p.a., Lachema a.s., Brno, 

Chloritan sodný (NaClO2) ACS reagent  ≥ 99,0 %, Sigma – Aldrich, 

Chlorečnan sodný (NaClO3) ACS reagent  ≥ 99,0 %, Sigma – Aldrich, 

Bromičnan sodný (NaBrO3) ACS reagent  ≥ 99,0 %, Sigma – Aldrich, 

Demineralizovaná voda 18.2MΩ. 

7.1.2 Zařízení 

Stanice pro úpravu vody MilliQ 

Elektronická pipeta Biohit 

Analytické váhy Tecator 

Membránové filtry 0,45µm Millipore 

Běžné laboratorní sklo 
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Iontový chromatograf Dionex: 

Čerpadlo – gradientové čerpadlo  

Eluent generátor  - Capillary  EGC-KOH 

Kolona -  IonPac® AS19, capillary (0.4 × 250 mm) 

Detektor -  DC vodivostní detektor 

Supresor -  Anion Capillary Electrolytic Suppressor, ACES™ 300  ASRS® 300, 

Autosampler AS  

  Chromatografický software Chromeleon  

7.2 Iontový chromatograf Dionex ICS-5000 

Iontový chromatograf Dionex ICS-5000 (obrázek 13) komponentový systém určený jak 

pro stanovení anorganických, tak organických iontů v různých matricích. Systém je tvořen 

čerpadlem  s možností tvorby gradientu,  generátorem eluentu, autosamplerem,vodivostním 

detektorem se supresi a vyhodnocovacím zařízením. [44].  

Eluent z generátoru eluentu je čerpadlem pracujícím v gradientovém režimu čerpán do 

autosampleru, kde je nainjektovám vzorek. Ten je mobilní fázi unášen na chromatografickou 

kolonu, ve které dochází k separaci iontů ze vzorku. Rozseparované ionty jsou mobilní fázi 

unášeny přes supresor, zařízení snižující vodivost eluentu, do vodivostního detektoru. 

Výstupní signál z detektoru je elektronicky zpracován chromatografickým softwarem 

Chromeleon a vyhodnocen na data stanici [44]. 

Mezi stanovované látky patří např. anorganické anionty a kationty, organické kyseliny, 

alkoholy, sacharidy, katecholaminy, aminokyseliny, barviva, pesticidní látky, proteiny, 

peptidy a další. Systém je schopen fungovat jako iontový chromatograf, kapalinový 

chromatograf a biokompatibilní kapalinový chromatograf [49]. 
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Obrázek 13: Dionex ICS-5000. 

7.3 Příprava roztoků 

7.3.1 Příprava zásobního standardního roztoku 

Zásobní standardní roztok pro přípravu kalibrační křivky byl připraven jako směsný 

standard o různé koncentraci jednotlivých analytů. Mimo zájmové analyty byly v zásobním 

standardním roztoku také analyty, které se mohou běžně vyskytovat ve vodách a jsou 

stanovitelné použitou metodou. Jeho složení vidíme v tabulce 1. 

Pro přípravu zásobního standardního roztoku byly naváženy jednotlivé analyty ve 

vypočteném množství a kvantitativně převedeny demineralizovanou vodou do odměrné baňky 

požadovaného objemu.  Získaný zásobní standardní roztok byl uchováván v temnu a chladu. 
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Tabulka 1: Složení zásobního standardního roztoku. 

Analyt Zásobní standard 

(mg/l) 

Fluorid 1000 

Chloritan  1000 

Chlorečnan 1000 

Chlorid 2000 

Dusitan 4000 

Bromičnan 1000 

Bromid 4000 

Dusičnan 4000 

Fosforečnan 6000 

Síran 4000 

 

7.3.2 Příprava pracovních standardních roztoků 

Pracovní standardní roztoky byly připravovány vždy čerstvé, naředěním ze zásobního 

standardního roztoku na požadovanou koncentraci. Složení kalibrační křivky je v tabulce 2. 

Tabulka 2: Složení pracovních standardních roztoků.  

 STD A STD B STD C STD D STD E 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Fluorid 2 1 0,5 0,2 0,1 

Chloritan  2 1 0,5 0,2 0,1 

Chlorečnan 2 1 0,5 0,2 0,1 

Chlorid 4 2 1 0,4 0,1 

Dusitan 8 4 2 0,8 0,4 

Bromičnan 2 1 0,5 0,2 0,1 

Bromid 8 4 2 0,8 0,4 

Dusičnan 8 4 2 0,8 0,4 

Fosforečnan 12 6 3 1,2 0,6 

Síran 8 4 2 0,8 0,4 
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7.4 Příprava vzorků 

Vzorky byly odebrány z různých odběrných míst. Z Vodního díla Šance a Morávka byly 

odebrány pomocí odběrného válce z úrovně aktuálních odběrných oken přehrady. Další 

vzorky vody pochází z Úpraven vod Nová Ves, Podhradí a Vyšní Lhoty. Postupně byly 

odebrány vzorky vody z odběrných kohoutů:  

 přítok surové vody na ÚV,  

 voda ze směšovací nádrže,  

 přečištěná voda z pracího filtru,  

 voda prací,  

 odtok upravené vody z ÚV,  

 voda z vodojemu v areálu ÚV,  

 odtok do recipientu.  

Každý vzorek vody byl odebrán v množství 500 ml do plastové vzorkovnice a znatelně 

popsán, viz obrázek 14. Do laboratoře byly vzorky převáženy v přepravním chladicím boxu. 

Před měřením byly vzorky uloženy v lednici při teplotě 4 
º
C a následně analyzovány do 24 

hodin od odběru.  

 

Obrázek 14: Vzorkovnice se vzorky vody. 
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Před vlastním měřením se jednotlivé vzorky pouze přefiltrovaly přes membránové 

filtry 0,45 µm do PE  vialek (obrázky 15 - 17).  Poté se všechny takto připravené vzorky 

vložily do autosampleru iontového chromatografu k měření. 

 

Obrázek 15: Membránový filtr 0,45 µm. 

 

Obrázek 16: Dávkování vzorku vody přes membránový filtr do vialky. 
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Obrázek 17: Vialky s přefiltrovanými vzorky vody. 

7.5 Výsledky 

Všechny pracovní standardy pro přípravu kalibrační křivky a všechny vzorky byly 

paralelně analyzovány a naměřené hodnoty zpracovány.  

Z výsledků měření pracovních standardů byly pomocí chromatografického softwaru 

Chromeleon sestrojeny kalibrační křivky pro jednotlivé ionty. Příklad kalibrační křivky pro 

bromičnany je na obrázku 18 a příklad chromatogramu standardu je na obrázku 19. 

Výsledné koncentrace jednotlivých analytů byly průměrovány. Získané výsledky jsou 

shrnuty do tabulek 3 – 5 a vyhodnoceny v grafech 1 – 6. Záznam reálného chromatogramu 

vzorku Nová Ves vodojem je zobrazen na obrázku 20. 

Vysvětlivky: 

n.a. – nedetekováno 

VD – vodní dílo 

NV – Úpravna vody Nová Ves 

ÚV – Úpravna vody 

VL – Úpravna vody Vyšní Lhoty 

PO – Úpravna vody Podhradí 
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Tabulka 3: Výsledky měření – VD Šance/Úpravna vody Nová Ves. 

  Chloritan Chlorečnan Bromičnan Fluorid Chlorid Dusitan Bromid Dusičnan Síran Fosforečnan 

  ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

VD Šance NV n.a. n.a. n.a. 0,0207 1,1564 n.a. n.a. 2,286 11,9192 n.a. 

VD Šance NV n.a. n.a. n.a. 0,0202 1,178 n.a. n.a. 2,3477 12,215 n.a. 

průměr - - - 0,0205 1,1672 - - 2,3169 12,0671 - 

NV přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0262 2,4326 n.a. n.a. 2,1383 13,762 n.a. 

NV přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0273 2,4572 n.a. n.a. 2,1611 13,8879 n.a. 

průměr - - - 0,0268 2,4449 - - 2,1497 13,825 - 

NV směšovací nádrž 0,052 n.a. 0,0053 0,0141 3,0743 n.a. n.a. 2,0174 18,4619 n.a. 

NV směšovací nádrž 0,0507 n.a. 0,0043 0,0143 3,0986 n.a. n.a. 2,0257 18,4642 n.a. 

průměr 0,0514 - 0,0048 0,0142 3,0865 - - 2,0216 18,4631 - 

NV prací voda 0,0408 n.a. 0,0032 0,01 2,6517 n.a. n.a. 2,0455 20,7049 n.a. 

NV prací voda 0,0433 n.a. 0,0009 0,0111 2,9629 n.a. n.a. 2,297 23,249 n.a. 

průměr 0,0421 - 0,0021 0,0106 2,8073 - - 2,1713 21,977 - 

NV po filtrech 0,0795 n.a. 0,0013 0,0239 2,8087 n.a. n.a. 1,9712 18,5781 n.a. 

NV po filtrech 0,0389 n.a. 0,0034 0,0189 2,8039 n.a. n.a. 2,3604 18,5584 n.a. 

průměr 0,0592 - 0,0024 0,0214 2,8063 - - 2,1658 18,5683 - 

NV odtok z ÚV 0,05 n.a. 0,0027 0,0234 2,4556 n.a. n.a. 2,0424 19,8377 n.a. 

NV odtok z ÚV 0,0509 n.a. 0,0021 0,0264 2,6604 n.a. n.a. 2,225 21,3649 n.a. 

průměr 0,0505 - 0,0024 0,0249 2,558 - - 2,1337 20,6013 - 

NV vodojem 0,1748 n.a. 0,0095 0,0173 3,0517 n.a. n.a. 2,0864 21,0584 n.a. 

NV vodojem 0,1574 n.a. 0,0099 0,0173 2,9653 n.a. n.a. 2,0007 20,3429 n.a. 

průměr 0,1661 - 0,0097 0,0173 3,0085 - - 2,0436 20,7007 - 

NV vratná 0,0339 n.a. 0,001 0,0153 2,8228 n.a. n.a. 1,9375 19,6661 n.a. 

NV vratná 0,0344 n.a. 0,0059 0,0156 2,8542 n.a. n.a. 1,971 19,9657 n.a. 

průměr 0,0342 - 0,0035 0,0155 2,8695 - - 1,9543 19,8159 - 

NV do recipientu 0,0165 n.a. 0,0113 0,0679 5,4044 n.a. n.a. 2,239 32,5324 n.a. 

NV do recipientu 0,0127 n.a. 0,0118 0,0626 5,4436 n.a. n.a. 2,252 32,7873 n.a. 

průměr 0,0146 - 0,0116 0,0653 5,424 - - 2,2455 32,6599 - 
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Tabulka 4: Výsledky měření – VD Morávka/Úpravna vody Vyšní Lhoty. 

  Chloritan Chlorečnan Bromičnan Fluorid Chlorid Dusitan Bromid Dusičnan Síran Fosforečnan 

  ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

VD Morávka VL n.a. n.a. n.a. 0,0225 1,1834 n.a. n.a. 2,4331 9,8793 n.a. 

VD Morávka VL n.a. n.a. n.a. 0,0201 1,2114 n.a. n.a. 2,4211 10,0825 n.a. 

průměr - - - 0,0213 1,1974 - - 2,4271 9,9809 - 

VL přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0166 1,2116 n.a. n.a. 2,192 11,3481 n.a. 

VL přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0164 1,2024 n.a. n.a. 2,1839 11,3584 n.a. 

průměr - - - 0,0165 1,207 - - 2,188 11,3533 - 

VL směšovací nádrž 0,1181 n.a. 0,0156 0,0105 1,2433 n.a. n.a. 1,9638 13,8932 n.a. 

VL směšovací nádrž 0,104 n.a. 0,012 0,0106 1,2956 n.a. n.a. 2,0487 14,5038 n.a. 

průměr 0,1111 - 0,0138 0,0106 1,2695 - - 2,0063 14,1985 - 

VL prací voda 0,1208 n.a. 0,016 0,0118 1,5051 n.a. n.a. 2,5822 15,1682 n.a. 

VL prací voda 0,1103 n.a. 0,0121 0,014 1,6682 n.a. n.a. 2,4991 16,7691 n.a. 

průměr 0,1156 - 0,0141 0,0129 1,5867 - - 2,5407 15,9687 - 

VL po filtrech 0,1233 n.a. 0,0096 0,0121 1,2679 n.a. n.a. 2,0885 14,59 n.a. 

VL po filtrech 0,1361 n.a. 0,0063 0,0126 1,2927 n.a. n.a. 2,1407 15,1934 n.a. 

průměr 0,1297 - 0,008 0,0124 1,2803 - - 2,1146 14,8917 - 

VL odtok z ÚV 0,2421 n.a. 0,0327 0,0102 1,6653 n.a. n.a. 2,3668 16,181 n.a. 

VL odtok z ÚV 0,2186 n.a. 0,0269 0,0128 1,5287 n.a. n.a. 2,1199 14,6897 n.a. 

průměr 0,2304 - 0,0298 0,0115 1,597 - - 2,2436 15,4354 - 

VL vodojem 0,1024 n.a. 0,0142 0,0154 1,5134 n.a. n.a. 2,2058 15,1792 n.a. 

VL vodojem 0,0911 n.a. 0,0135 0,0128 1,5791 n.a. n.a. 2,2516 15,5391 n.a. 

průměr 0,0968 - 0,0139 0,0141 1,5463 - - 2,2287 15,3592 - 

VL do recipientu 0,1008 n.a. 0,0102 0,0114 1,3644 n.a. n.a. 2,0779 17,7214 n.a. 

VL do recipientu 0,0942 n.a. 0,0077 0,0116 1,3479 n.a. n.a. 2,0488 17,4993 n.a. 

průměr 0,0975 - 0,009 0,0115 1,3562 - - 2,0634 17,6104 - 
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Tabulka 5: Výsledky měření – VD Kružberk/Úpravna vody Podhradí. 

  Chloritan Chlorečnan Bromičnan Fluorid Chlorid Dusitan Bromid Dusičnan Síran Fosforečnan 

  ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

PO přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0271 13,4338 n.a. n.a. 4,8037 20,7601 n.a. 

PO přítok na ÚV n.a. n.a. n.a. 0,0283 13,5836 n.a. n.a. 4,8634 21,0269 n.a. 

průměr - - - 0,0277 13,5087 - - 4,8336 20,8935 - 

PO směšovací nádrž 0,1401 n.a. n.a. 0,0361 13,2651 n.a. n.a. 4,9148 27,7193 n.a. 

PO směšovací nádrž 0,0685 n.a. n.a. 0,0401 12,2005 n.a. n.a. 4,343 25,3623 n.a. 

průměr 0,1043 - - 0,0381 12,7328 - - 4,6289 26,5408 - 

PO po filtrech 0,0619 n.a. 0,0041 0,0331 13,5411 n.a. n.a. 4,9774 28,1199 n.a. 

PO po filtrech 0,059 n.a. 0,0057 0,0338 13,7359 n.a. n.a. 5,0557 28,481 n.a. 

průměr 0,0605 - 0,0049 0,0335 13,6385 - - 5,0166 28,3005 - 

PO odtok z ÚV 0,2038 n.a. 0,0589 0,0288 14,4739 n.a. n.a. 4,9984 27,959 n.a. 

PO odtok z ÚV 0,1832 n.a. 0,0557 0,0283 14,4004 n.a. n.a. 5,0198 27,6895 n.a. 

průměr 0,1935 - 0,0573 0,0286 14,4372 - - 5,0091 27,8243 - 
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Graf 1: Porovnání vody ve směšovací nádrži. 

 

 

Graf 2: Porovnání vody po filtrech. 
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Graf 3: Porovnání vody na odtoku z ÚV. 
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7.6 Validační protokol 

VALIDAČNÍ PROTOKOL 

Název: Stanovení oxohalogenidů pomocí IC 

 

Validované parametry: 

Validovanými parametry byla konfirmace identity, mez detekce, kalibrace, linearita, přesnost 

a správnost. 

Konfirmace identity 

Provedeno na základě porovnání retenčních časů příslušného píku oproti standardu čisté látky. 

Mez detekce 

Mez detekce pro jednotlivé analyty je uváděna v rozsahu od 0,005 do 0,1 mg/l. Prakticky 

závisí na odstupu signál-šum konkrétního případu tj. matričních interferencí. 

Kalibrace a linearita 

Pro hodnocení kalibrace a linearity byly použity data z naměřených 5 ti bodových 

ekvidistantních kalibračních křivek. Každý bod kalibrační křivky byl měřen opakovaně. 

Y=A.x + b  

Kongener S(linear) S(kvadr) F F krit n linearita 

Chloritan 0,002505 0,002016 5,356 5,592 10 ano 

Chlorečnan 0,001279 0,001037 5,161 5,592 10 ano 

Bromičnan 0,003506 0,002894 4,739 5,592 10 ano 

Hodnoceno programem kalibrace v.2.0. Autor Oto Mestek. 

Viz přiložené grafy kalibračních křivek. Kalibrace v rozsahu 0,05 – 2 mg/l. 
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Přesnost metody 

Použité vzorce:  
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kde: xji – i-té stanovení j-tého vzorku 

xj – průměr stanovení 

n – počet vzorků 

Opakovatelnost 

Pro stanovení opakovatelnosti byly použity data paralelních stanovení prováděných v krátkém 

časovém odstupu. 

Poř. č. 
Chloritan [mg/l] 

R R
2
 

1 2 

1 0,1819 0,1483 0,0336 0,001129 

2 0,1676 0,1662 0,0014 1,96.10
-6

 

3 0,2146 0,2188 -0,0042 1,764.10
-5

 

4 0,2696 0,218 0,0516 0,0026626 

5 0,0724 0,0644 0,008 6,4.10
-5
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Poř. č. 
Chlorečnan [mg/l] 

R R
2
 

1 2 

1 0,4686 0,4288 0,0398 0,001584 

2 0,4501 0,4743 -0,0242 0,000586 

3 0,4458 0,4576 -0,0118 0,000139 

4 0,4817 0,4505 0,0312 0,000973 

5 0,459 0,4213 0,0377 0,001421 

 

Sx 0,0217 

AVG 0,45377 

sr 0,0481 

 

Poř. č. 
Bromičnan [mg/l] 

R R
2
 

1 2 

1 0,0081 0,0118 -0,0037 1,369.10
-5

 

2 0,0108 0,008 0,0028 7,84.10
-6

 

3 0,0327 0,0252 0,0075 5,625.10
-5

 

4 0,039 0,0285 0,0105 0,0001103 

5 0,4287 0,4741 -0,0454 0,0020612 

 

Sx 0,015 

AVG 0,10669 

sr 0,2 

 

 

Reprodukovatelnost a správnost 

Pro stanovení těchto parametrů byly použity data získaná měřením obohacených vzorků s 

delším časovým odstupem. 
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Chloritan Chlorečnan Bromičnan 

0,4899 0,4687 0,4587 

0,4773 0,4741 0,4959 

0,4846 0,4575 0,505 

0,4871 0,4839 0,4521 

0,4518 0,4812 0,4707 

0,4871 0,4415 0,5008 

0,4826 0,4612 0,5061 

0,4728 0,4449 0,492 

0,4749 0,4903 0,4933 

 

 Chloritan Chlorečnan Bromičnan 

AVG (x) 0,4781 0,4675 0,486 

s 0,01132 0,01651 0,02041 

k repr. 0,03138 0,04575 0,05658 

 

Správnost 

 Chloritan Chlorečnan Bromičnan 

t-test 0,48 0,48 0,48 

Testovaná hodnota: Nevýznamný Nevýznamný Nevýznamný 

Rozdíl: -0,33961 -2,2716 0,89612 

Vypočtený: 2,306004 2,306004 2,306004 

Teoretický: 0,371447 0,026379 0,198176 

Pravděpodobnost: 0,48 0,48 0,48 

 

Správnost byla testována na uměle připraveném vzorku o definované koncentraci jednotlivých 

analytů. Nezávislý referenční materiál s certifikací nebyl v době měření diplomové práce 

k dispozici. 
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Obrázek 18: Kalibrační křivka pro bromičnany.  
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Obrázek 19: Vzorový chromatogram standardu.  
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Obrázek 20: Chromatogram vzorku NV vodojem. 
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8. DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V rámci této diplomové práce byla řešena problematika stanovení bromičnanů, 

chlorečnanů a chloritanů ve vodách.  Byla ověřena metoda stanovení těchto látek iontovou 

chromatografií s chemickou supresí. Na základě výsledků ověřování metody a její validace 

bylo provedeno měření reálných vzorků.  

Metoda stanovení sice vyhovuje, avšak detekční limity jsou na hraně legislativních 

požadavků. Rovněž separace některých interferujících iontů, jak je patrno z chromatogramu 

představuje problém. Možnosti, jak tyto skutečnosti řešit je použití více kolonového systému 

IC s příslušnými přepínacími ventily. Tato technika však není na VŠB-TUO  pro řešení této 

problematiky v současné době k dispozici. Nicméně výsledky validace dokazují, že i použitou 

metodou lze zájmové analyty stanovit v požadované kvalitě výsledků.  

Již výsledky prvého měření reálných vzorků prokázaly zajímavý fakt, spočívající ve 

skutečnosti, že zájmové analyty se začínají ve stanovitelných koncentracích vyskytovat teprve 

u vzorků, na které už byly aplikovány procesy úpravy. Ve vstupních vodách do úpravny byly 

koncentrace zájmových analytů pod detekční limit. Rovněž koncentrace jejich prekursorů 

(bromidy) nebyly detekovány ve významných množstvích, a to nejen na vstupu do úpraven ale 

rovněž i v jednotlivých vodních dílech. Další práce se zaměřily na zjištění skutečností, zda se 

jedná o náhodný nebo o trvale vyskytující se jev, a to jak z hlediska koncentrací analytů, tak 

z hlediska jednotlivých úpraven.   
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Vzorky z Vodního díla Šance a Úpravny vody Nová Ves: 

 

Graf 4: Výsledky měření – VD Šance/Úpravna vody Nová Ves 

Ve vzorku z Vodního díla Šance a přítoku na ÚV Nová Ves nebyly naměřeny hodnoty ani 

jednoho z vybraných analytů, koncentrace těchto analytů tedy byly pod mezí detekce použité 

metody. Nicméně již ve vzorku, který pocházel ze směšovací nádrže, byla zjištěna zvýšená 

koncentrace chloritanů (0,0514 ppm) a bromičnanů (0,0048 ppm). Obdobná situace byla 

zjištěna i ve vzorku prací vody a vzorků po filtrech z této úpravny, a rovněž také na odtoku 

z úpravny, viz tabulka 3 a graf 4. Nejvyšší koncentrace chloritanů (0,1661 ppm) a bromičnanů 

(0,0097 ppm) byla stanovena na této úpravně ve vzorku vody z vodojemu.  Menší koncentrace 

chloru a bromu byly stanoveny i ve vzorcích vratné vody a ve vzorku vody z odtoku do 

recipientu, viz tabulka 3 a graf 4.  V žádném vzorku odebraném z této úpravny nebyla 

zachycena koncentrace chlorečnanů nad detekční limit použité metody. Je tedy zřejmé, že 

zdrojem bromičnanů jsou pravděpodobně chemikálie používané k úpravě vody, neboť absence 

bromidů ve vstupní vodě prakticky vylučuje tento jejich původ. Zdrojem chloritanů je 

jednoznačně technologický proces úpravy vody. K vysvětlení kolísání koncentrací chloritanů 

v jednotlivých částech technologie by bylo nutno znát detailní množství chemikálií 

dávkovaných v jednotlivých technologických krocích. 

0 
0,02 
0,04 
0,06 
0,08 

0,1 
0,12 
0,14 
0,16 
0,18 

Chloritan 

Chlorečnan 

Bromičnan 

[p
p

m
] 

Šance – Nová Ves 



Bc. Marek Marcalik: Výskyt a stanovení oxohalogenidů ve vodách 

2013 57 

 

Vzorky z Vodního díla Morávka a Úpravny vody Vyšní Lhoty: 

 

Graf 5: Výsledky měření – VD Morávka/Úpravna vody Vyšní Lhoty 

Ve vzorku z Vodního díla Morávka a přítoku na ÚV Vyšní Lhoty nebyly naměřeny 

hodnoty ani jednoho z vybraných analytů, koncentrace těchto analytů tedy byly pod mezí 

detekce použité metody. Obdobně jako na Úpravně Nová Ves se již ve vzorku, který pocházel 

ze směšovací nádrže, vyskytovala zvýšená koncentrace chloritanů (0,1111 ppm) a bromičnanů 

(0,0138 ppm). Obdobná situace byla zjištěna i ve vzorku prací vody a vzorků po filtrech z této 

úpravny, viz tabulka 4 a graf 5. Nejvyšší koncentrace chloritanů (0,2304 ppm) a bromičnanů 

(0,0298 ppm) byla stanovena na této úpravně ve vzorku vody z odtoku z úpravny. Menší 

koncentrace chloritanů a boritanů byly stanoveny i ve vzorcích z vodojemu a ve vzorku vody z 

odtoku do recipientu, viz tabulka 4 a graf 5. V žádném vzorku odebraném z této úpravny 

nebyla zachycena koncentrace chlorečnanů nad detekční limit použité metody. I zde nebyly ve 

vstupní vodě nalezeny koncentrace bromidů, které by mohly být zdrojem formování 

bromičnanů pří úpravě vody. Pravděpodobně i zde tedy bromičnany pochází z použitých 

chemikálií. Zdrojem chloritanů včetně kolísání jejich koncentrací je i na této úpravně 

jednoznačně technologický proces úpravy vody.  
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Vzorky z Vodního díla Kružberk a Úpravny vody Podhradí 

 

Graf 6: Výsledky měření – VD Kružberk/Úpravna vody Podhradí 

Ve vzorcích týkajících se Vodního díla Kružberk byly analýzy prováděny pouze pro 

vzorky z Úpravny vody Podhradí. Pro tyto vzorky platí obdobná situace jako pro obě dříve 

diskutované úpravny. Ve vstupní vodě nebyly naměřeny hodnoty ani jednoho z vybraných 

analytů. První výskyt některých ze zájmových analytů se prokázal opět ve vzorku s označením 

PO směšovací nádrž, viz tabulka 5 a graf 6. Nejvyšší koncentrace chloritanů (0,1935 ppm) a 

bromičnanů (0,0573 ppm) byla stanovena na této úpravně ve vzorku vody z odtoku z úpravny. 

Jelikož série vzorků odebraných z této úpravny nebyla stejná jako v předchozích případech, 

není možno určit koncentrace analytů v jednotlivých stupních technologického procesu. Také 

na této úpravně nebyla zachycena v žádném vzorku koncentrace chlorečnanů nad detekční 

limit použité metody. I zde výsledky naznačují, že zdrojem bromičnanů jsou používané 

chemikálie a zdrojem chloritanů použitá technologie.  
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Všechny naměřené koncentrace bromičnanů a chloritanů byly porovnány s hygienickými 

limity a lze konstatovat, že naměřené hodnoty vyhovují vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se 

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

[22], kde je stanoven hygienický limit pro pitnou vodu pro bromičnany 10 µg/l / NMH a 

chloritany 200 µg/l / MH. 
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9. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ověření možnosti rozšíření použití iontové chromatografie ke 

stanovení oxohalogenidů v reálných vzorcích vod na koncentrační úroveň vhodnou pro 

stanovení vod pitných. Téma bylo zvoleno na základě skutečnosti, že se jedná o látky, které 

nejsou obvykle ve vodách monitorovány. Vytčený cíl se podařilo splnit úpravou metody 

používané pro stanovení aniontů v CNT VŠB-TUO. Pro vybrané analyty byla provedena 

validace základních parametrů metody. Validace potvrdila, že metodu lze použít pro účely 

stanovení bromičnanů, chloritanů a chlorečnanů. Následně byla metoda aplikována na sérii 

reálných vzorků odebíraných v různém časovém období ze tří různých úpraven vod. Na 

základě naměřených výsledků byly učiněny určité závěry o původu vyskytujících se analytů 

ve vztahu k technologii úpravy. Zatímco v případě bromičnanů lze na základě zjištěných 

výsledků jednoznačně konstatovat, že jejich původ je z používaných chemikálií, u chloritanů 

je výskyt jednoznačně zapříčiněn používanou technologií úpravy vody. V žádném vzorku, z 

kterékoliv úpravny, nebyla detekována přítomnost chlorečnanů. Nalezení konkrétního vlivu 

jednotlivých technologických kroků používané úpravy vody na koncentrační úroveň 

bromičnanů a chloritanů přesahovalo časové možnosti a rozsah diplomové práce. 
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