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SMĚRNICE RADY 98/83/ES
o jakosti vody určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY 2013/51/EUROATOM,
kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde
o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě (transpozice do
28.11.2015)

SMĚRNICE RADY 2013/59/EUROATOM,
kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před
nebezpečím vystavení ionizujícímu záření
- standardy ochrany (transpozice do 6.2.2018)

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (AZ)

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení
radionuklidového zdroje (VRO)

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Legislativa EU a ČR



Definice pojmu „voda určená k lidské spotřebě“
• veškerá voda, v původním stavu nebo po úpravě, určená k pití, vaření,

přípravě potravin nebo k jiným účelům v domácnosti, bez ohledu na její
původ a zda je dodávána z rozvodné sítě, cisterny, v lahvích nebo
kontejnerech

• nevztahuje se na přírodní minerální vody a na léčivé vody

Indikační ukazatele pro RADIOAKTIVITU:
Celková indikativní dávka 0,1 mSv/rok
Tritium 100 Bq/l

– nepožaduje se, aby členský stát monitoroval přítomnost tritia nebo přírodní
radioaktivity v pitné vodě, pokud je známo, že daná radioaktivita leží
dostatečně pod hodnotou indikačního ukazatele

SMĚRNICE RADY 98/83/ES
o jakosti vody určené k lidské spotřebě



• Polknutí vody představuje jednu z cest pro vniknutí radioaktivních látek do
lidského těla. Je zapotřebí udržet riziko vyplývající z ionizujícího záření, tak
nízké, jak lze rozumně dosáhnout.

• Hodnoty ind. ukazatelů by neměly být považovány za mezní hodnoty

pokud není dodržena indikační hodnota ukazatele zvažuje se riziko
pro lidské zdraví a posuzuje potřeba přijmout opatření ke zlepšení
jakosti vody (proces tzv. optimalizace RO)

Pozn.: definice optimalizace RO je v § 3 odst. 1 písm. c) AZ – proces
směřující k dosažení a udržení takové úrovně radiační ochrany, aby
záření fyzické osoby a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze
rozumně dosáhnout při uvážení všech hospodářských a společenských
hledisek

SMĚRNICE RADY 2013/51/EUROATOM, kterou se stanoví 
požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, 

pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě



Hodnoty indikačních ukazatelů pro radon, tritium a ID vody:
Radon 100 Bq/l
Tritium 100 Bq/l
ID 0,1 mSv/rok

- členské státy mohou stanovit nejvyšší přípustnou úroveň pro radon, tato
úroveň může být vyšší než 100 Bq/l, ale nižší než 1 000 Bq/l

- v ČR stanovena nejvyšší přípustná hodnota OAR 300 Bq/l

SMĚRNICE RADY 2013/51/EUROATOM, kterou se stanoví 
požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, 

pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě 



Nejvyšší přípustná hodnota objemové aktivity radonu v pitné vodě
pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh

Rn-222 nejvyšší přípustná hodnota (NPH): 300 Bq/l

Referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě
pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh

Rn-222 referenční úroveň (RÚ): 100 Bq/l
Indikativní dávka referenční úroveň (RÚ): 0,1 mSv/rok

Vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivita alfa a celkové objemové
aktivity beta

Celková objemová aktivita alfa vyšetřovací úroveň (VÚ): 0,2 Bq/l
Celková objemová aktivita beta vyšetřovací úroveň (VÚ): 0,5 Bq/l
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ZÁKON Č. 263/2016 Sb., atomový zákon
(přírodní radionuklidy v pitné vodě)
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SYSTEMATICKÉ MĚŘENÍ A HODNOCENÍ OBSAHU 
PŘÍRODNÍCH RADIONUKLIDŮ VE VODĚ  V ČR

je zajišťováno:

- pro vodu pocházející z podzemního zdroje nebo pro směs
vody z podzemního zdroje a vody povrchové

- poprvé před zahájením dodávání pitné vody a následně
pravidelně v průběhu dodávání vody v četnosti a počtu
vzorků dle objemu dodávané vody,

- vzorky vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní
pro vodu dodávanou během celého kalendářního roku a pro
celou vodou zásobovanou oblast

- Pozn.: nově po 5ti letech možno od měření upustit, pokud
jsou výsledky pod RÚ a v pitné vodě není cílené
odstraňování radionuklidů



8

POSOUZENÍ RIZIK - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Novela zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
vyhláška č. 70/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 252/2004 
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost  a rozsah kontroly pitné vody
Nová povinnost: 
- zpracovat posouzení rizik a jeho závěry promítnout do PŘ
- posouzení rizik:   popisuje zjištěná nebezpečí

odhaduje jejich závažnost
stanoví nápravná nebo kontrolní opatření

- nebezpečí – jakýkoli činitel ve vodě nebo stav pitné vody (i 
radiologický !), který může ohrozit zdraví jejích odběratelů nebo 
spotřebitelů



POSOUZENÍ RIZIK - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ - RADIOLOGIE

Radiologická kontaminace pitné vody : nadlimitní obsah 
přírodních radionuklidů v dodávané pitné vodě, příčinou je:
• vysoký obsah radionuklidů v surové vodě
• nefunkčnost nebo chybějící zařízení na úpravu vody
Možná kontaminace:
 radionuklidy přirozeně se vyskytující ve zdrojích pitné vody - riziko
vždy existující, obsah přírodních radionuklidů v surové vodě
původem z podloží
 průmyslová kontaminace vody  - lékařské nebo průmyslové účely 
(NORM), báňský průmysl (program monitorování včetně 
monitorování výpustí, uvolňovací úrovně pro pracoviště NORM a 
pracoviště se zdroji ionizujícího záření)
 Záměrná (plánovaná) kontaminace - povolení k nakládání se zdroji, 
vypouštění odpadních vod (i např. z technologí úpravy pitné vody !)
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POSOUZENÍ RIZIK - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
CHARAKTERIZACE RIZIKA - RADIOLOGIE

- přírodní radionuklidy ve vodě pocházející z podzemního zdroje jsou
obsaženy vždy

- míra přijatelného rizika uvedena v právních předpisech

Atomový zákon:

pitná voda nesmí být dodávána pro veřejnou potřebu, pokud je 
překročena nejvyšší přípustná hodnota objemové aktivity radonu 300 Bq/l 

pokud jsou překročeny referenční úrovně (objemové aktivity radonu 100 Bq/l
nebo indikativní dávky 0,1 mSv/rok) - OPTIMALIZACE

Zákon o ochraně veřejného zdraví (vyhláška č. 70/2018 Sb.):

uložena nová povinnost: zpracovat POSOUZENÍ RIZIK, jehož závěry se
promítají do provozního řádu
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IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
TECHNOLOGIE ODSTRANĚNÍ RADONU Z VODY

Snížení obsahu radonu
(při překročení nejvyšší přípustné hodnoty OAR > 300 Bq/l vždy)
- odradonovací zařízení (provzdušňovací věž) - účinnost 99 %
- radon se uvolňuje z vody do ovzduší
- může se zvyšovat koncentrace radonu v ovzduší v objektu úpravny

vody - riziko pro obsluhu, je nutné výkonné odvětrávání objektu
- pracoviště s možností zvýšeného ozáření z radonu (§ 96 AZ)
Riziko pro kvalitu vody: nefunkčnost odradonovacího zařízení

- porucha ventilátoru
- zanesení sprchových hlavic a dalších komponent zařízení

mechanickými úsadami
- porucha elektroinstalace nebo dodávky elektrického proudu
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IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
TECHNOLOGIE ODSTRANĚNÍ URANU Z VODY

Snížení obsahu uranu (hygienický limit, koncentrace U > 15 µg/l)
- oduranovací zařízení (absorpční kolona) - účinnost 95 %
- technologie na bázi absorpce (záchytu) uranu na ionexové náplni

(anex), náplň má limitovanou kapacitu – nutno sledovat !!!
- uran je kumulován v náplni kolony jen do jejího nasycení
- pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje

záření (NORM, § 93 AZ a § 87 VRO)

Riziko pro kvalitu vody
- riziko nefunkčnosti zařízení
- opětovné uvolňování uranu z nasycené sorpční náplně

do upravené vody !!!
- porucha elektroinstalace
- únik náplně do upravené vody (znám 1 případ)
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IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ
ODSTRANĚNÍ RADIONUKLIDŮ Z VODY

Některé procesy a technologie užívané při úpravě vody jsou 
účinné i pro odstranění přírodních radioaktivních látek, například 
radioizotopů radia 226 a radia 228 apod.

Při poruše technologických zařízení určených k úpravě vody se 
může (nečekaně) zvýšit obsah přírodních radionuklidů v 
dodávané pitné vodě



Technologie Záchyt Účinnost
Aerace – provzdušňování Radon až 99 %
Aktivní uhlí Ra, U, α, β, Rn až 90 %
Ionexová výměna
- katex
- anex

Radium
Uran

85 – 97%
95 %

Úprava tvrdosti - změkčení Radium
Uran

90 %
85 – 99%

Odstranění železa
- Greensand Radium do 70 % (90 %)
Selektivní sorbenty Radium, Uran > 90 %

Aktivovaný oxid hlinitý (GEH) Uran 90 %
Koagulace / Filtrace Uran 50 – 85 %
Reverzní osmóza Ra, U, α, β > 90 %
Elektrodialýza Radium 90 %
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ZÁCHYT RADIONUKLIDŮ V TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY VODY 



INFORMACE

Metodické doporučení SZÚ a SÚJB ke zpracování posouzení 
rizik úpravy pitné vody snižující obsah radionuklidů
- dokument volně dostupný na internetu
www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/wsp

Webové stránky SÚJB www.sujb.cz
zveřejňování a průběžná aktualizace informací 
vlevo výběr Radiační ochrana

– záložka Přírodní zdroje ionizujícího záření
• Informace pro dodavatele pitné vody
• Informace pro provozovatele pracovišť
• Aktuálně platná Doporučení SÚJB
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Děkuji za pozornost
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