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Voda a lidský organismus

Dospělý organismus obsahuje přibližně 60% vody, s věkem obsah vody v těle klesá (odhad)
Kojenec 75%     
Dítě 65%      
Dospělý 60%       
Senior 55%

Normální denní příjem dospělého člověka má být 2,2 – 2,7 l vody.

Zajímavosti o lidském organismu
 Člověk vážící 72 kg obsahuje asi 50 litrů vody
 Ročně vypijeme více než 1.000 litrů vody
 Ledviny zpracují denně až 180 litrů vody
 Krev obsahuje 83 % vody
 Kosti obsahují 22 % vody
 Svaly obsahují 76 % vody
 Mozek obsahuje 75 % vody
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Funkce vody v organismu

Voda je nezbytná pro všechny procesy v těle:

 Umožňuje správný krevní oběh

 Je nezbytná ke kontrole teploty těla

 Umožňuje dýchání

 Podporuje trávicí ústrojí, metabolizmus

 Podporuje přenos a vstřebávání živin

 Je nosičem důležitých látek v organismu
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Víte?

 více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody
 v subsaharské Africemá přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56 % obyvatel
 každý týden umírá podle odhadů (WHO) 42 000 lidí na nemoci způsobené

nedostatkem pitné vody
 Evropa má vody dostatek, největším problémem jsou vody odpadní a jejich

znečištění

Spotřeba vody v % Svět Afrika Evropa

Zemědělství 69 88 33

Průmysl 23 5 54

Domácnosti 8 7 13
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Zdroj: Wikipedie, volná licence
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Voda v Evropě

Nedostatek vody vyjádřený čerpáním obnovitelných vodních zdrojů pomocí indexu WEI (%)
Zdroj: EEA, podkladová data WISE, DG ENV, Eurostat.
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“Kritický odhad” dostupnosti vodních zdrojů po roce 2050: Informace - Mezivládní panel pro změny klimatu
(IPCC, anglicky Intergovernmental Panel on Climate Change).
IPCC je vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu dvěma organizacemi OSN - Světovou meteorologickou
organizací (WMO) a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP). Sdružuje několik tisíc vědců.

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

Svět v roce 2050 podle IPCC
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Spotřeba pitné vody v ČR
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Spotřeba vody od roku 2000 neustále klesá. 
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Spotřeba českých domácností

činnost litry

spláchnutí toalety 10 - 12

koupel ve vaně 100 - 150

sprchování 60 – 80

mytí nádobí v myčce 15 - 30

praní v pračce 40 - 80

mytí rukou 3

mytí automobilu 200

pití každý den 2 - 3

denně v kuchyni 5 – 7
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Průměrna spotřeba vody v domácnosti

Průměrná spotřeba vody v domácnosti na osobu, Plotěný, ASIO, 2011

pití, vaření; 3 ltělesná hygiena; 9 
l

mytí nádobí; 9 l

koupání a 
sprchování; 44 l

mytí auta; 3 l
zalévání zahrady; 

11 l

praní prádla; 17 l

splachování 
toalety; 46 l

ostatní; 8 l

Denní spotřeba je na osobu 100 – 150 litrů
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Voda a její složení

 chemicky čistá voda H2O se v přírodě nevyskytuje, chemicky čistá voda je zdraví škodlivá

 jedná se o směs nejrůznějších látek, minerálů a sloučenin ve vodě ozpuštěných

 množství těchto látek záleží na původu vody

 řada látek (např. po průchodu zeminou) je pro zdraví člověka neškodných, naopak zdraví
prospěšných

 pokud kvalita pitné vody neodpovídá hygienickým požadavkům, může způsobit různé
zdravotní problémy akutního či chronického rázu
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Jakost pitné vody

Fyzikální a organoleptické vlastnosti vody jsou parametrem, který v případě nesplnění vylučuje vodu z použití
jako pitnou. Patří zde:

 Barva (průzračná, bez sraženiny)
 Zákal (čirá, bez zákalu)
 Chuť
 Pach

Jakost určuje také

 Teplota
 Tvrdost
 Obsah chlóru

Organoleptické vlastnosti vody ovlivňuje její původ, např. kovy jako mangan, železo, hořčík nebo sodík, draslík
a vápník. Požadavky jsou stanoveny v příloze č.1 k Vyhlášce 252/2004 Sb. 

Podle závěrečné zprávy monitoringu SZU /Praha, bylo celkem 7,72 milionů obyvatel (78,93 %) zásobováno pitnou
vodou z distribučních sítí, v nichž v roce 2017 nebylo nalezeno překročení limitu žádného z ukazatelů
limitovaných NMH. 
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Definice limitů pro kvalitu pitné vody
podle vyhlášky 252/2004 Sb. 
Mezní hodnota
 Hodnota, jejímž překročením ztrácí voda vyhovující jakost. 
Nejvyšší mezní hodnota
 Hodnota, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné. Do této skupiny patří zdravotně

rizikové ukazatele
Mezní referenční hodnota rizika
 Hodnota pro látky s bezprahovým účinkem (pozdní účinky). Překročení vylučuje použití vody

jako pitné. 
Doporučená hodnota
 Ukazatele, kterými je určena biologická hodnota vody. Nejsou pro výrobce vody zavazující. 
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Kvalita pitné vody podle Vyhlášky

252/2004 Sb.mikrobiologické ukazatele typ limitu limit jednotka

Escherichia coli        NMH 0 KTJ/100ml

Koliformní bakterie NMH 0 KTJ/100ml

Enterokoky      NMH 0 KTJ/100ml

Kolonie rostoucí při 36oC („ mezofilní bakterie“ ) MH 100 KTJ/1ml

Kolonie rostoucí při 22oC („ psychrofilní bakterie“ ) MH 500 KTJ/1ml

jakostní ukazatele typ limitu limit jednotka

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK-Mn) MH 3 mg/l

Amonné ionty – NH4 MH 0,5 mg/l

Hořčík Mg DH 30 mg/l

Vápník Ca DH 100 mg/l

Ca + Mg ( tvrdost vody ) DH 2- 3,5 mmol/l

Železo Fe             MH 0,2 mg/l

Mangan Mn        MH 0,05 mg/l

Dusičnany  NO3  NMH 50 mg/l

Dusitany  NO2    NMH 0,5 mg/l

Chloridy Cl MH 100 mg/l

Sírany SO4 MH 250 mg/l

škodlivé látky typ limitu limit jednotka

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

vynilchlorid NMH 0,5 ug/l

PAU NMH 0,1 ug/l

Rtuť Hg NMH 1 ug/l

Kadmium Cd NMH 5 ug/l

Měď Cu NMH 1000 ug/l

Nikl Ni NMH 20 ug/l

kyanidy celkové NMH 0,05 mg/l

KTJ – kolonie tvořící jedinci, MH – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota, DH – doporučená hodnota
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Základní technické údaje OOV

Společnost SMVAK Aqualia a.s. zásobuje pitnou vodou z veřejných vodovodů odběratele v bývalých okresech
Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava. 
Pitnou vodu dodává i do veřejné vodovodní sítě města Ostravy, Studénky, Hlučína a několika dalších obcí. Na 
území 5 okresů zásobuje více než 1 100 000 obyvatel.
Více než 94% vyrobené vody pochází z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu. Jeho základ tvoří
tři vodárenské nádrže – Morávka, Šance a Kružberk. 

Ostravský oblastní vodovod

Celková délka sítě 496 km

Počet vodojemů 124

Kapacita vodojemů 299510 m3

Roční výroba vody 76000 m3

Zásobování Moravskoslezského kraje

Zdroj: SmVaK Aqualia a.s.
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Šířka potrubí severní větve – směr Opava 1000 mm
Šířka potrubí směr jižní Ostrava 1600 mm 

Výrobní kapacita nádrží
Šance 2200 l/sec
Morávka 450 l/sec
Kružberk 2200 l/sec

Zdroj: VŠB TU Ostrava, projekt Úprava a čištění vody

Ostravský oblastní vodovod
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Znečištění vody

Znečištění vody je jeden z největších problémů současného světa.
Znečištěná voda kontaminuje zdroje pitné vody, životní prostředí a potravní řetězce.
Znečištění vody komplikuje přístup lidské populace k pitné vodě.
Znečištění vody je velký celosvětový problém.
Je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění.
Více než 14.000 lidí denně zemře v důsledku znečištění vody (WHO).

Čím může být voda znečištěná:
rtuť a jiné těžké kovy - může způsobovat neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, snižovat
reprodukční schopnosti, ovlivňovat játra, ledviny…
aromatické uhlovodíky (PAU) – mohou působit karcinogenně, mutagenně, teratogenně polychlorované bifenyly
(PCB) – mohou ohrozit mozek, oči, srdce, imunitní systém, ledviny nebo játra
dioxiny (PCDD/F) – podobné účinky jako PAU a PCB
dusík, fosfor, amoniak – příčiny autrofizace ve vodách, úhyn živočichů
patogenní bakterie - původce vážných onemocnění (žloutenka, průjmová onemocnění atd.)

Lidský kontakt s odpadními vodami je vždy hygienicky nepřípustný! 
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Znečištění vody
Rozdělení podle povahy znečištění
 půdními částicemi (podloží, eroze)
 toxickými látkami
 anorganickými průmyslovými kaly
 průmyslovými tuky a oleji
 radioaktivitou
 produkty eutrofizace
 teplem
 mikrobiální kontaminací (patogenními zárodky)

Rozdělení podle typu zdroje znečišťování
 splaškové
 městské
 průmyslové
 zemědělské
 dešťové
 jiné
 přírodní kontaminace
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Typy odpadních vod

Komunální odpadní voda vzniká každodenní lidskou činností - pochází z domácností, škol, úřadů, od živnostníků
a podobně. Splašky mají přibližně stejné složení. Kromě splašků může v případě jednotné kanalizace obsahovat I 
dešťovou vodu.

Průmyslová odpadní voda vzniká v průmyslových podnicích. Charakter i úroveň znečištění vody záleží na druhu
průmyslu, a technologii.  Průmysl produkuje odpadní vody přímo z technologie a vody znečištěné tepelně
(energetika).

Šedá voda je poměrně nový termín, jedná se o mírně znečištěnou odpadní voda, která neobsahuje zejména
fekálie a je jednodušší jejíčištění a opětovné použití. Více než 50% vod z domácností
je voda šedá. 
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Odpadní vody

Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, ČR [mil. m3]
Zdroj: MZe, VÚV T.G.M. v.v.i., s.p. Povodí

Složení vypouštěných odpadních vod kopíruje obecný trend poklesu vlivu průmyslu, energetiku na přibližně stejné úrovni
posledních 10 let a postupný nárůst objemu komunálních vod
z veřejných kanalizací. 
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Čištění vody

Největší společností zajišťující čištění odpadních vod
v Moravskoslezském kraji je SMVAK a.s.
Společnost provozovala v roce 2013 kanalizační síť v 78 obcích
Délka kanalizační byla v uvedeném roce 1 680 km
Čištění odpadních vod zajišťuje 67 ČOV 
Celková kapacita ČOV je 279 471 m3 za den  a odpovídá 975 611 ekvivalentních obyvatel (EO). 

Největší společností na území města je OVAK a.s. a ten provozuje
Ústřední čistírnu odpadních vod ( ÚČOV Ostrava Přívoz )

zde se čistí 98,7 % odpadních vod z Ostravy
Čistírny odpadních vod Heřmanice, HeřmaniceII, Michálkovice a Vítkovice

ÚČOV čistí odpadní vody:
od většiny obyvatelstva na území města Ostravy
z potravinářského průmyslu
z ostatního průmyslu po předčištění
koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma
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Monitoring vod
Moderní monitoring všech typů vod má historické kořeny a začal v 60. letech 20 století.

Monitorují se

 Pitné vody

 Povrchové vody

 Podzemní vody

 Koupací vody

 Odpadní vody
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Monitoring vod

Pitná voda

Jakost vody se kontroluje průběžně při výrobě
Odběr a kontrolu v síti provádí Orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienické stanice
Dlouhodobý monitoring provádí Státní zdravotní ústav v Praze v rámci “Monitoringu zdraví a životního prostředí”

Povrchové a podzemní vody

Monitoringy provádí Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví
(Hygienická služba), města, obce, geologické firmy atd. podle účelu

Koupací vody

Kontroluje hygienická služba a výsledky se ukládají do celostátního registru PiVo.
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Zpráva SZU Praha slouží jako report Evropské komisi
K dispozici je na: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitna-voda
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Materiál vznikl pro Edukační centrum v Projektu i-AIR Region.

více informací na adrese www.i-AIR Region.eu
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