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V Liberci 25. b ezna 2014 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD TEPLOU VODOU ZA ROK 2013 V LK 

Teplá voda je vyráb ná z vody pitné, za pitnou vodu se však nepovažuje vzhledem k tomu, že k úprav  
teplé vody je možné použít n které látky, které nejsou p i dlouhodobém p íjmu považovány za žádoucí.  

Hlavní zdravotní riziko z teplé vody p edstavují patogenní a podmín  patogenní bakterie schopné 
pomnožování v teplé vod , tedy p edevším legionely. Dobré podmínky pro své rozmnožení mají tyto 
bakterie v rozmezí 20°C až 45°C, proto by teplota studené vody nem la p ekro it 20°C a teplota teplé 
vody by m la být minimáln  50ºC (optimáln  55ºC).  

Bakterie Legionella pneumophila m že u oslabených jedinc  vyvolat tzv. legioná skou nemoc, projevující 
se jako zápal plic s možným následkem smrti, a dále se m že vyskytnout jako tzv. pontiacká hore ka. 
Toto onemocn ní charakteru ch ipky nemá tak t žký pr h jako legioná ská nemoc. K nákaze dochází 
inhalací (vdechnutím) kontaminovaného aerosolu do nosohltanu a odtud do dolních dýchacích cest. Proto 
je sprchování kontaminovanou teplou vodou rizikové. P enos z lov ka na lov ka nebyl prokázán. 

Požadavky na teplou vodu dodávanou jako sou ást podnikatelské innosti osoby nebo jiné innosti 
právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity ukazatel  jakosti. Výrobci teplé 
vody není uložena povinnost kontrolovat její kvalitu, p esto však za její kvalitu zodpovídá. Kontrola 
kvality teplé vody je provád na namátkov  ze strany krajské hygienické stanice. V roce 2013 byla 
zam ena kontrola na teplou vodu v ubytovacích za ízeních (hotely, ubytovny, penziony). Kontrola 
v ubytovacích za ízeních byla zvolena proto, že díky nerovnom rnému vytížení t chto objekt  dochází 
asto k dlouhé stagnaci teplé vody v teplovodním systému a tím k vytvo ení p íznivých podmínek 

k množení legionel.  

V rámci státního zdravotního dozoru bylo provedeno v Libereckém kraji 30 kontrol, p i kterých bylo 
odebráno celkem 60 vzork  teplé vody.  

Nadlimitní hodnoty ukazatele Legionella pneumophila byly prokázány v jednom p ípad . V rozsahu 
zjišt né závady bylo zakázáno sprchování. Provozovatel objektu provedl nápravná opat ení spo ívající 
v chemické a termické desinfekci rozvod . Odebraný kontrolní vzorek teplé vody prokázal soulad 
s legislativou.  

V ubytovacích za ízeních by m l být nastaven systém opat ení k zamezení pomnožení legionel nap . 
zamezením stagnace teplé vody, odstran ním slepých ramen teplovodního systému, udržováním vysoké 
teploty teplé vody nebo pravidelnou chlorací pitné studené vody ze které se vyrábí teplá voda.   
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