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V Liberci 11. prosince 2012 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD TEPLOU VODOU ZA ROK 2012 V LK 

Teplá voda je vyráběná z vody pitné, za pitnou vodu se však nepovažuje vzhledem k tomu, že                        
k úpravě teplé vody je možné použít některé látky, které nejsou při dlouhodobém příjmu považovány za 
žádoucí.  

Hlavní zdravotní riziko z teplé vody představují patogenní a podmíněně patogenní bakterie schopné 
pomnožování v teplé vodě, tedy především legionely. Dobré podmínky pro své rozmnožení mají tyto 
bakterie v rozmezí 20°C až 45°C, proto by teplota studené vody neměla překročit 20°C a teplota teplé 
vody by měla být minimálně 50ºC (optimálně 55ºC).  

V roce 2012 bylo v rámci státního zdravotního dozoru provedeno v Liberecké kraji 24 kontrol 
zaměřených na jakost teplé vody v různých typech ubytovacího zařízení (hotely, ubytovny, penziony, 
azylové domy). Při těchto kontrolách bylo odebráno celkem 39 vzorků teplé vody. Důvodem pro 
kontrolu kvality teplé vody v ubytovacích zařízení je skutečnost, že zde  přežívají legionely přežívají ve 
vodovodním potrubí, sprchách a klimatizačním zařízení poměrně snadno, protože vytížení kapacity 
těchto objektů je různé a tím i udržení kvality teplé vody složitější. Dalším důvodem pro volbu těchto 
zařízení je fakt, že jsou využívány celou populací, včetně citlivých skupin, jakými jsou děti a senioři.  

Nadlimitní hodnoty ukazatele Legionella pneumophila byly prokázány ve dvou případech. V rozsahu 
zjištěné závady bylo zakázáno sprchování. Provozovatelé objektů provedly nápravná opatření spočívající 
v chemické a termické desinfekci a poté nechaly odebrat kontrolní vzorky teplé vody, které prokázaly 
soulad s legislativou.  

Bakterie Legionella pneumophila může u oslabených jedinců vyvolat tzv. legionářskou nemoc, 
projevující se jako zápal plic s možným následkem smrti, a dále se může vyskytnout jako tzv. pontiacká 
horečka. Toto onemocnění charakteru chřipky nemá tak těžký průběh jako legionářská nemoc. K nákaze 
dochází inhalací kontaminovaného aerosolu do nosohltanu a odtud do dýchacích cest. Přenos z člověka 
na člověka nebyl prokázán. 

Požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti 
právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity ukazatelů jakosti. Výrobci teplé 
vody však není uložena povinnost průběžně kontrolovat její kvalitu. I tak však za její kvalitu zodpovídá. 
Kontrola kvality teplé vody je tak prováděna pouze ze strany krajské hygienické stanice. 
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