
 
II. Subsystém: Zdravotní d ůsledky a rizika zne čišt ění pitné vody 

 
 
Čím se subsystém zabývá 
Tento subsystém je zaměřen na sledování a hodnocení kvality vody, resp. jejích 
nepříznivých zdravotních účinků.  
 
Zapojení m ěst Libereckého kraje do subsystému  
Data jsou k dispozici z celého Libereckého kraje.  
 
Zdroje dat 
Od roku 2004 jsou největším zdrojem informací rozbory prováděné provozovateli 
vodárenských zařízení. Údaje o jakosti pitné vody v sítích veřejných vodovodů pocházejí  
i z rutinního sledování jakosti pitné vody orgány ochrany veřejného zdraví. 
 

Výsledky za rok 2012 
 

bylo monitorováno 4 046 zásobovaných oblastí, provedeno přes 33 tisíc odběrů a získáno 
necelých 830 tisíc hodnot ukazatelů kvality pitné vody 

 
 
• kvalita pitné vody  z veřejných vodovodů se v průběhu let monitorování výrazněji 

nemění a zůstává na dobré úrovni  
 
• 80% obyvatel napojených na veřejný vodovod bylo zásobováno  pitnou vodou , v níž 

nebylo  ani u jednoho ze zdravotně závažných ukazatelů nalezeno p řekročení limitní 
hodnoty 

 
• z hlediska zdravotního rizika jsou nejproblemati čtějšími  kontaminanty dusi čnany   

a chloroform , avšak konzumací 1 litru pitné vody z vodovodu je denně čerpáno 
průměrně pouze kolem 6% celkového denního přijatelného přívodu dusičnanů a asi  
1% tolerovatelného přívodu chloroformu 

 
• vodou s optimální tvrdostí  (poměr vápníku a hořčíku) je zásobováno 23% obyvatel   
 
• konzumace pitné vody mohla teoreticky přispět k ročnímu zvýšení pravděpodobnosti 

vzniku nádorových  nemocn ění v ČR přibližně dvěma přídatnými případy  
 
• z celkového počtu všech 132 666 hodnot ukazatelů jakosti pitné vody z veřejných  

a komerčně využívaných studní vyplynulo četné nedodržení mikrobiologických ukazatelů, 
dále pH, manganu, železa a dusičnanů 

 
• aktuálně byla zmapována expozice fluoridům z pitné vody v ČR kdy naprostá většina 

obyvatel je z pitné vody exponována velmi nízkým dávkám fluoridů (okolo 95 % dostává 
vodu s obsahem fluoridů méně než 0,3 mg/l), které zřejmě nemají žádnou fyziologickou 
relevanci 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Monitoring kvality rekrea čních vod ve volné p řírodě 

 
Od roku 2012 Evropská komise hodnotí a klasifikuje koupací vody v EU podle nových 
pravidel uvedených ve směrnici 2006/7/ES (ve vyhlášce č. 238/2011Sb - § 9). I přesto 
vyhověla novým limitním požadavkům EU většina koupacích vod v ČR 143 (89,4 %) 
z celkových 160. Největším problémem tuzemských přírodních vod nadále zůstává masový 
výskyt sinic tvořících vodní květy, a to zejména během letních měsíců a začátkem podzimu. 
 


