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Pitná voda

Kromě pitné vody se můžeme také setkat s vodou, 
která není závadná, ale není určená pro člověka. O 
jakém typu vody mluvíme?

Z dezinfekčních důvodů se s vodou provádí určitý 
proces. Který prvek se do vody přidává?
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Dělení vody

• Podle použití můžeme vodu rozdělit na tři typy:

Pitná – zdravotně nezávadná voda, která i po stanovených 
úpravách, umožňuje lidem její dlouhodobé užívání 

Užitková – zdravotně nezávadná voda, která však není
určena pro konzumaci člověkem. Pro napájení 
zvířat se ale může používat jen v případě, že jsou
dodrženy její mezní hodnoty pro požívání zvířaty

Provozní – voda určená jen k technickým účelům, 
nikoliv pro konzumaci, jelikož nemá definovanou
kvalitu (například dešťová voda)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Drinking_water.jpg >



Vlastnosti pitné vody

• Teplota – optimální teplota pro chutnou a zdravotně nezávadnou 
pitnou vodu se pohybuje mezi 8-12% °C

• pH – vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti, nízké pH je agresivní a 
může narušit potrubí, vysoké pH snižuje míru desinfekce vody

• Zákal – základní jakostní ukazatel pitné vody, vzniká rozptýlením 
jemných částic, nemusí znamenat zdravotní závadnost

• Barva – pitná voda by měla být bezbarvá, bílé zbarvení je způsobeno 
vzduchem rozpuštěným ve vodě, po odstátí ale zabarvení zmizí

• Tvrdost – je určena koncentrací vícemocných kationtů vápníku, 
hořčíku, barya a dalších. Zejména se ale jedná o vápník

• Obsah chloru – přidává se 0,1 – 0,2 mg na 1 litr vody jako desinfekce

• Další vlastnosti o kvalitě pitné vody prozkoumejte na stánkách 
Severomoravských vodáren a kanalizací (smvak.cz)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Giant_photovoltaic_array.jpg >



Zdroje pitné vody

• Voda je nejčastěji čerpána z vrtů podzemních vod, vodárenských přehrad 
nebo jímacích studní

• Pro přípravu pitné vody jsou vhodnější podzemní vody

• Pro severní Moravu platí:
- velkokapacitními zdroji vody jsou nádrže Kružberk v Jeseníkách, Šance a 
Morávka v Beskydech
- voda se upravuje v Podhradí, Nová Ves u Frýdlantu n.O. a Vyšní Lhoty
- voda distribuovaná SmVaK je vhodná i pro přípravu kojenecké stravy

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Šance_panorama.jpg>



Člověk a voda

• Balené vody – nejsou ekologicky výhodné, jelikož je třeba myslet na 
jejich balení do plastových či skleněných láhví a také jejich přepravu

• Člověk průměrně spotřebuje 150l vody denně

• Proč pít vodu z kohoutku?

- vysoká kvalita a obsah minerálů
- stále čertsvá
- kontrolovaná kvalita
- stálá dostupnost
- nízká cena (100x levnější než balená)
- je ekologická (žádné balení, přeprava)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mwamongu_water_source.jpg>



Dokážeš odpovědět ?

Od roku 1993 je vyhlašován Světový den vody, víte 
na který den připadá a co má připomenout?

Pro vyčištění vody od nečistot se používá jeden 
z postupů a slouží na něj i domácí přístroje, které 
lze zakoupit. Víte, o jaký proces se jedná?
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22. března a poukazuje na to, že na světě více než 
miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody
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