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Środowisko – Jakość wody

materiały dydaktyczne dla szkół średnich i podstawowych



Woda i organizm człowieka

Organizm dorosłego człowieka zawiera około 60% wody. Wraz z wiekiem zawartość wody w ciele maleje (oszacowanie)
Niemowlę 75%     
Dziecko 65%      
Osoba dorosła 60%       
Senior 55%

Dorosły człowiek powinien codziennie pić 2,2 – 2,7 l wody.

Ludzki organizm - ciekawostki 
 Człowiek ważący 72 kg ma w organizmie ok. 50 litrów wody
 Rocznie wypijemy ponad 1000 litrów wody
 Nerki codziennie przefiltrują aż 180 litrów wody
 Krew zawiera 83 % wody
 Kości zawierają 22 % wody
 Mięśnie zawierają 76 % wody
 Mózg zawiera 75 % wody
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Funkcje wody w organizmie

Woda jest niezbędna dla wszystkich procesów w ciele:

 Umożliwia prawidłowe krążenie krwi

 Jest niezbędna do kontroli temperatury ciała

 Umożliwia oddychanie

 Wspomaga układ trawienny, metabolizm

 Wspomaga transport i wchłanianie substancji odżywczych

 Jest nośnikiem ważnych substancji w organizmie
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Czy wiesz, że?

 ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do dobrego źródła wody pitnej

 w Afryce Subsaharyjskiej dostęp do wody zdatnej do picia ma tylko 56% mieszkańców

 wg szacunków (WHO) co tydzień 42000 ludzi umiera na choroby związane z niedoborem wody 
pitnej

 Europa ma wody pod dostatkiem, największym problemem są ścieki i ich zanieczyszczenie

Zużycie wody w % Świat Afryka Europa

Rolnictwo 69 88 33

Przemysł 23 5 54

Gospodarstwa domowe 8 7 13
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Źródła: Wikipedia, ogólnie dostępna licencja
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Woda w Europie

Niedobór wody wyrażony zużyciem odnawialnych źródeł wody za pomocą współczynnika WEI (%)
Źródło: EEA, dane bazowe WISE, DG ENV, Eurostat.
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“Krytyczny szacunek” dostępności zasobów wodnych po 2050 roku: Informacje – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu
(IPCC, ang. Intergovernmental Panel on Climate Change).
IPCC to naukowe międzyrządowe ciało doradcze utworzone w 1988 roku przez dwie organizacje ONZ – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) i Program 
Środowiskowy ONZ (UNEP) w celu oceny zagrożenia zmian klimatu). Zrzesza kilka tysięcy naukowców.

Źródło: Arnell, Global Environmental Change, Vol.12, 2004

Świat w 2050 roku według IPCC
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Zużycie wody pitnej w Republice Czeskiej
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Zużycie czeskich gospodarstw domowych

czynność litry

Spłukiwanie toalety 10 - 12

Kąpiel w wannie 100 - 150

Prysznic 60 – 80

Mycie naczyń w zmywarce 15 - 30

Pranie w pralce 40 - 80

Mycie rąk 3

Mycie samochodu 200

Codzienne picie 2 - 3

Codzienne zużycie w kuchni 5 – 7
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Średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym

Średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym na osobę, Plotěný, ASIO, 
2011
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Dzienne zużycie wynosi 100 – 150 litrów na osobę
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Woda i jej skład

 czysta chemicznie woda H2O w przyrodzie nie występuje, czysta chemicznie woda jest 
szkodliwa dla zdrowia

 to mieszanka różnych substancji, minerałów i związków, które są rozpuszczone w wodzie 

 ilość tych substancji zależy od pochodzenia wody

 wiele substancji (np. po przejściu przez glebę) nie jest dla człowieka szkodliwych, 
przeciwnie są dla zdrowia korzystne

 jeżeli jakość wody pitnej nie odpowiada wymogom sanitarnym, może prowadzić do 
różnego rodzaju dolegliwości zdrowotnych o charakterze ostrym lub przewlekłym
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Jakość wody pitnej

Fizyczne i organoleptyczne właściwości wody to parametr, który w razie jego niespełnienia wyklucza jej użycie 
jako wody pitnej. Dotyczy to:

 koloru (przeźroczysta, bez osadów)
 zmętnienia (bezbarwna, bez zmętnienia)
 smaku
 zapachu

Jakość określa także

 temperatura
 twardość
 zawartość chloru

Na właściwości organoleptyczne wody ma wpływ jej pochodzenie, metale, takie ja mangan, żelazo, magnez 
lub sód, potas i wapń. Wymogi określone są w załączniku nr 1 do rozporządzenia 252/2004.

Według raportu końcowego z monitoringu Państwowego Instytutu Zdrowia w Pradze, łącznie 7,72 miliona 
mieszkańców (78,93 %) zaopatrywanych było w wodę pitną z sieci dystrybucyjnych, w których w 2017 roku nie 
odnotowano przekroczenia wartości żadnego ze wskaźników ograniczonych najwyższą wartością progową.
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Definicja progów dla jakości wody pitnej w myśl 
rozporządzenia 252/2004 
Wartość progowa
 Wartość, po której przekroczeniu woda traci odpowiednią jakość. 
Najwyższa wartość progowa
 Wartość wykluczająca użycie wody jako pitnej. Do tej grupy zaliczane są wskaźniki 

niebezpieczne dla zdrowia.
Progowa wartość referencyjna ryzyka
 Wartość dla substancji o działaniu bezprogowym (późne skutki). Przekroczenie wyklucza 

użycie wody jako pitnej.
Wartość zalecana
 Wskaźniki określające biologiczną wartość wody. Nie są wiążące dla producentów wody. 

13



Jakość wody pitnej w myśl rozporządzenia 252/2004 

wskaźniki mikrobiologiczne typ progu próg jednostka

Bakterie grupy coli NMH 0 KTJ/100ml

Koliformní bakterie NMH 0 KTJ/100ml

Enterokoki NMH 0 KTJ/100ml

Kolonie rosnące przy 360C („bakterie mezofilne”) MH 100 KTJ/1ml

Kolonie rosnące przy 220C („bakterie psychrofilne”) MH 500 KTJ/1ml

wskaźniki jakości typ progu próg jednostka

chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT- Mn) MH 3 mg/l

jony amonowe – NH4 MH 0,5 mg/l

Magnez Mg DH 30 mg/l

Wapń Ca DH 100 mg/l

Ca + Mg (twardość wody) DH 2- 3,5 mmol/l

Żelazo Fe MH 0,2 mg/l

Mangan Mn MH 0,05 mg/l

Azotany NO3 NMH 50 mg/l

Azotyny NO2 NMH 0,5 mg/l

Chlorki Cl MH 100 mg/l

Siarczany SO4 MH 250 mg/l

substancje szkodliwe typ progu próg jednostka

benzo(a)piren NMH 0,01 ug/l

chlorek winylu NMH 0,5 ug/l

WWA NMH 0,1 ug/l

Rtęć Hg NMH 1 ug/l

Kadm Cd NMH 5 ug/l

Miedź Cu NMH 1000 ug/l

Nikiel Ni NMH 20 ug/l

Cyjanki całkowite NMH 0,05 mg/l

KTJ – kolonie tworzone przez poszczególne osobniki, MH – wartość progowa, NMH – najwyższa wartość progowa, DH – wartość zalecana

14



Podstawowe dane techniczne OWR

Spółka SMVAK Aqualia a.s. zaopatruje w wodę z wodociągów publicznych odbiorców w dawnych powiatach 
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín i Opava. 
Wodę pitną dostarcza także do publicznej sieci wodociągowej miast Ostrava, Studénka, Hlučín i kilku innych 
gmin. Na terenie 5 powiatów zaopatruje w wodę ponad 1 100 000 mieszkańców.
Ponad 94% wyprodukowanej wody pochodzi z centralnych źródeł Ostrawskiego Wodociągu Rejonowego. Jego 
podstawę stanowią trzy zbiorniki wodne - Morávka, Šance i Kružberk. 

Ostrawski Wodociąg Rejonowy

Całkowita długość sieci 496 km

Liczba zbiorników 124

Pojemność zbiorników 299510 m3

Roczna produkcja wody 76000 m3

Zaopatrzenie kraju morawsko-śląskiego

źródło: SmVaK Aqualia a.s.
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Szerokość wodociągu w gałęzi północnej - kierunek Opava
1000 mm
Szerokość wodociągu – kierunek południowy Ostrava 1600 
mm 

Wydajność produkcyjna zbiorników
Šance 2200 l/sek.
Morávka 450 l/sek.
Kružberk 2200 l/sek.

Źródło: VŠB TU Ostrava, projekt Úprava a čištění vody

Ostrawski Wodociąg Rejonowy
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Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczenie wody to jeden z największych problemów współczesnego świata.
Zanieczyszczona woda zatruwa źródła wody pitnej, środowisko i łańcuchy pokarmowe.
Zanieczyszczenie wody utrudnia populacji ludzi dostęp do wody pitnej.
Zanieczyszczenie wody stanowi duży problem ogólnoświatowy.
To główna przyczyna śmiertelności i zachorowalności.
Ponad 14000 ludzi umiera codziennie z powodu zanieczyszczenia wody (WHO).

Czym woda może być zanieczyszczona:
Rtęć i inne metale ciężkie – mogą powodować zaburzenia neurologiczne, zaburzenia wzroku, osłabienie mięśni, 
zmęczenie, obniżać zdolność rozmnażania, wpływać na wątrobę, nerki…
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – mogą działać rakotwórczo, mutagennie, teratogennie
Polichlorowane bifenyle (PCB) – mogą zagrażać mózgowi, oczom, sercu, systemowi odpornościowemu, nerkom i 
wątrobie
Dioksyny (PCDD/F) – podobne oddziaływanie jak WWA i PCB
Azot, fosfor, amoniak – przyczyny eutrofizacji wody, umieralność zwierząt
Bakterie patogenne – powodujące poważne choroby (żółtaczka, choroby z biegunką itd.)

Kontakt człowieka ze ściekami jest w każdym przypadku pod względem sanitarnym niedopuszczalny! 
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Zanieczyszczenie wody
Podział według charakteru zanieczyszczenia
 cząsteczkami gleby (podłoże, erozja)
 substancjami toksycznymi
 nieorganicznymi mułami przemysłowymi
 tłuszczami i olejami przemysłowymi
 radioaktywnością
 produktami eutrofizacji
 temperaturą
 skażenie mikrobiologiczne (zarodki patogenne)

Podział według typu źródła zanieczyszczenia
 ściekowe
 miejskie
 przemysłowe
 rolnicze
 deszczowe
 inne
 zanieczyszczenie naturalne
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Rodzaje ścieków

Ścieki komunalne powstają w wyniku codziennej działalności człowieka – pochodzą z gospodarstw domowych, 
szkół, urzędów, z działalności gospodarczej osób fizycznych itp. Ścieki mają mniej więcej taki sam skład. Jeżeli 
istnieje jedna kanalizacja, ścieki zawierają także wodę deszczową.

Ścieki przemysłowe powstają w zakładach przemysłowych. Charakter i skala zanieczyszczenia wody zależą od 
rodzaju przemysłu i stosowanych technologii. Przemysł produkuje ścieki bezpośrednio poprzez technologie oraz 
wody zanieczyszczone termicznie - podgrzane (energetyka).

Szara woda (ścieki szare) to stosunkowo nowe pojęcie, jest to zabrudzona woda wolna od fekaliów. Łatwiej ją 
oczyścić i ponownie użyć. Ponad 50% ścieków z gospodarstw domowych to szara woda.
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Ścieki

Ilość odprowadzanych ścieków do wód powierzchniowych, RCz [mln m3]
Źródło: MZe, VÚV T.G.M. v.v.i., s.p. Povodí

Skład odprowadzanych ścieków odzwierciedla ogólny trend - spadek wpływu przemysłu, energetyka mniej więcej na tym 
samym poziomie w ciągu ostatnich 10 lat oraz stopniowy wzrost ścieków komunalnych z kanalizacji publicznych. 
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Oczyszczanie wody

Największą spółką zajmującą się oczyszczaniem ścieków w kraju morawsko-śląskim jest SMVAK a.s.
Spółka obsługiwała w 2013 roku sieć kanalizacyjną w 78 gminach
W danym roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 1 680 km
Ścieki oczyszczane są w 67 oczyszczalniach
Całkowita wydajność oczyszczalni ścieków wynosi 279 471 m3/dobę i odpowiada 975 611 mieszkańcom 

przeliczeniowym (EO). 

Największą spółką na terenie miasta jest OVAK a.s., która obsługuje:
Centralną oczyszczalnię ścieków Ostrava Přívoz,

w której oczyszczanych jest 98,7% ścieków z Ostravy
Oczyszczalnie ścieków Heřmanice, Heřmanice II, Michálkovice i Vítkovice

Centralna oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki pochodzące:
od większości mieszkańców na terenie miasta Ostrava
z przemysłu spożywczego
z innych zakładów przemysłowych po oczyszczeniu wstępnym
skoncentrowane wody z zawartością fenoli i amoniaku z koksowni Svoboda i Šverma
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Monitoring wód
Nowoczesny monitoring wszystkich typów wody ma korzenie historyczne i rozpoczął się w latach 60. XX wieku.

Monitorowane są

 Wody pitne

 Wody powierzchniowe

 Wody podziemne

 Wody w kąpieliskach

 Ścieki
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Monitoring wód

Woda pitna

Jakość wody kontrolowana jest na bieżąco w procesie produkcji.
Pobór i kontrolę w sieci prowadzi Organ Ochrony Zdrowia Publicznego – Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
Długookresowy monitoring prowadzi Państwowy Instytut Zdrowia w Pradze w ramach „Monitoringu zdrowia i 
środowiska”.

Wody powierzchniowe i podziemne

Monitoring przeprowadza Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia (służby 
sanitarne), miasta, gminy, firmy geologiczne itd., w zależności od przeznaczenia.

Wody w kąpieliskach

Kontrolę przeprowadzają służby sanitarne, a wyniki wprowadzają do ogólnokrajowego rejestru PiVo.
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Raport Państwowego Instytutu Zdrowia w Pradze składany jest Komisji Europejskiej.
Dostępny pod adresem: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitna-voda
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Materiały opracowano dla Centrum Edukacyjnego w ramach projektu i-AIR Region.

Więcej informacji pod adresem www.i-AIR Region.eu
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