
POVINNOSTI PROVOZOVATELE 
HYGIENA PITNÉ VODY

//	 	stále	komplexnější	a	rostoucí	budovy	vyzývají	projek-
tanty	víc	než	kdykoli	dříve,	aby	dávali	větší	pozor	na	
faktory	jako	jsou	hygiena	a	energetická	účinnost.
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PROČ	 JE	 HYGIENA	 PITNÉ	
VODY POVINNOSTI PROVO-
ZOVATELE?
V	roce	2019	bylo	v	Německu	nahlášeno	
1547	případů	legionelózy.	Počítá	se	ale	
s	 tím,	 že	dojde	 ročně	až	k	30000	one-
mocněním.	Původcem	je	často	instalace	
v	 budovách.	 Protože	 při	 stagnaci,	 tedy	
v	době	nepoužívání	 jednotlivých	úseků	
instalace,	 zachycuje	 pitná	 voda	 látky	 z	
materiálů	potrubí	a	teplotu	z	okolí.	Obojí	
může	způsobit	změnu	kvality	pitné	vody	
ohrožující	 zdraví.	 Obzvlášť	 při	 nárůstu	
teploty	nad	25	°C	 je	 to	na	pováženou,	
protože	 se	 v	 teplejších	 prostorách	mo-
hou	 explozivně	 rozmnožovat	 mikroor-

ganismy	 jako	 např.	 legioenelly.	 Proto	
mají	 obzvlášť	 provozovatelé	 veřejných	
budov	za	povinnost	neustále	zajišťovat	
v	 celé	 instalaci	 hygienicky	 bezvadnou	
pitnou	 vodu.	 Tento	 požadavek	 staví	
provozovatele	z	důvodu	vzrůstající	kom-
plexnosti	 budov	před	 stále	 větší	 výzvy.	
Proto	má	volba	správného	druhu	insta-
lace	 na	 začátku	 procesu	 plánování	 zá-
sadní	význam.	

Na následujících stránkách se dozví-
te všechno, co byste měli dodržovat 
při výběru instalace pitné vody.
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Přehled	všech	faktů 
Právní,	mikrobiologické	a	technické	hledisko

Provozovatel	 instalace	 pitné	
vody	musí	dodržovat	příslušné	
zákony	a	nařízení	platné	v	dané	
zemi.	To	znamená,	že	musí	ob-
zvlášť	zajistit,	aby	se	 instalace	
pitné	 vody	 provozovala	 podle	
platných	norem	a	směrnic.	Aby	
se	nemuselo	počítat	s	právními	
následky,	náhradou	škody,	po-
kutami	 nebo	 dokonce	 trestem	
odnětí	svobody,	měla	by	se	při	
projektování	a	provozu	instala-
cí	pitné	vody	vytvořit	organiza-
ce	 nenapadnutelnou	 soudem.	
K	 tomu	 m.j.	 patří	 minimaliza-
ce	 rizika	 poškození	 zdraví	 pro	
uživatele	 a	 vytvoření	 provozní	
bezpečnosti	 a	 zabezpečení	
zodpovědnosti	 pro	 vlastníky	
a	 provozovatele	 např.	 pomocí	
protokolů	a	návodů	k	obsluze.	

Stagnace	je	asi	nejkritičtější	fak-
tor	 pro	 rozmnožování	 fakulta-
tivně	patogenních	choroboplod-
ných	 zárodků.	Nové	 výzkumy	 z	
oblasti	mikrobiologie	ukazují,	že	
už	12	hodin	stagnace	stačí,	aby	
došlo	 k	 významnému	 zvýšení	
počtu	 bakterií.	 Navíc	 přestane	
ve	fázích	stagnace	přesun	živin	
a	mikroorganismů,	které	se	do-
staly	do	vody.	V	neposlední	řadě	
ovlivňuje	stagnace	také	teplotní	
hladinu	v	potrubní	síti.	
Pro studenou pitnou vodu 
platí: Studená voda musí stu-
denou vodu zůstat! V	potrubí	
se	 nesmí	 	 vytvářet	 hygienická	
kritická,	vlažná	teplota.

Při	plánování	se	musí	dodržovat	
následující	zásady,	které	lze	od-
vodit	 z	 požadavků	 na	 hygienu	
pitné	vody:
//   Při	srovnatelné	funkčnosti	se	
musí	zásadně	dávat	přednost	
konceptům	 instalace,	 kde	 se	
používá	menší	obsah	vody.

//   Konstrukční	provedení	 insta-
lace	pitné	 vody	musí	 způso-
bit,	 že	 ve	 všech	 úsecích	 do-
chází	 k	 velké	 výměně	 vody,	
obzvlášť	v	potrubích	v	podla-
ží	a	samostatných	potrubích

//   Voda	 v	 instalaci	 pitné	 vody,	
u	 které	 se	 nemůže	 udržovat	
teplota,	 se	 musí	 omezit	 na	
minimum.

Z	právního	hlediska: Z	mikrobiologického	
hlediska:

Technické 
hledisko:

Výběr správného druhu instalace tak představuje základ pro další opatření k dalšímu udržení 
hygieny pitné vody.



Volba	správného	druhu	instalace 
hygienicky	nevhodné:	Instalace	s	T	kusy

V	 mnoha	 veřejných	 budovách	 (hotely,	 nemoc-
nice,	 lékařské	 ordinace	 atd.)	 se	 instalace	 pitné	
vody	provádí	jako	instalace	s	T	kusy.	Tento	druh	
instalace	 klade	 ale	 na	 provozovatele	 enormní	
požadavky.	 Protože	 v	 tomto	 případě	 závisí	 hy-
giena	pitné	vody	na	chování	uživatele,	na	které	
provozovatel	nemá	žádný	vliv.	Uživatel	odebírá	
většinou	 jen	 tolik	 vody,	 kolik	 zrovna	 potřebu-
je,	nezávisle	na	 tom,	 jestli	 je	nutné	vyhnout	 se	
stagnaci	 a	 dodržovat	 teplotu	 pitné	 vody.	Takto	
vznikající	stagnace	v	potrubích	a	kritické	teplo-
ty	 vody	 jsou	na	denním	pořádku	a	nutí	 provo-
zovatele	k	pravidelnému	proplachování,	které	je	
neefektivní	a	náročně	na	práci	zaměstnanců.

Udržování teploty u tohoto systému není 
vůbec možné.

Vysoké riziko stagnace!

Není možné trvalé udr-
žování hladiny teploty!

h

3 PROPLACHOVACÍ 
BODY
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Volba	správného	druhu	instalace
Hygienicky	způsobilé:	Instalace	do	řady

Krokem	ve	směru	hygieny	pitní	vody	je	instalace	
do	řady.	Přitom	se	potrubí	v	sanitárních	buňkách	
„probrousí“.	Na	konci	 se	umístí	pravidelně	po-
užívaný	spotřebič,	např.		hygienické	splachování	
jako	řešení	pro	WC.	

Toto řešení má závažná slabá místa: Přesto, 
že se do každé sanitární buňky musí nain-
stalovat vlastní automatické proplachova-
cí zařízení, není udržování teploty studené 
vody prakticky nebo vůbec možné. Navíc je 
uživatel rušený častým nutným spouštěním 
proplachování. Ztráta komfortu, kterou ne-
lze případně akceptovat v hotelích, nemoc-
nicích a v pečovatelských domech.

Žádné riziko stagnace!

Není možné trvalé udržo-
vání hladiny teploty!

h
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Hygienicky	výhodné:	Instalace	do	kruhu	s	dynamickými	děliči	průtoku

V	 instalaci	 do	 kruhu	 v	 rámci	 sanitárních	 buněk	
spojuje	KEMPER	hygienický	systém	KHS	začátek	a	
konec	okružního	potrubí	pomocí	děliče	průtoku	s	
rozvodným	potrubím.

Použití děliče průtoku má podstatnou výho-
du. Zajišťuje za normálního provozu výměnu 
vody v připojené sanitární buňce, už jen od-
běrem vody u každého  následujícího odbě-
rového místa.

Za	 provozu	 dochází	 k	 výměně	 vody	 i	 v	 sanitár-
ních	buňkách,	v	kterých	se	neodebírá	žádná	voda.	
KEMPER	hygienický	systém	KHS	umožňuje	 insta-
laci	do	kruhu,	pouze	s	jedním	proplachovacím	za-
řízením	na	konci	 patra,	 účinně	 zabránit	 stagnaci	
v	 rámci	 ekonomických	 aspektů	 a	 aspektů	 trvalé	
udržitelnosti.	Všem	 zúčastněným,	 od	 projektanta	
před	 instalatéra	 a	 provozovatele	 až	 ke	 konečné-
mu	spotřebiteli	se	tím	nabídne	maximálně	možná	
míra	bezpečnosti.

Žádné riziko stagnace!

h

Je možné trvalé udržování 
hladiny teploty, Protože 
se proplachování provádí 
bez zřetele na uživatele!

KHS	dělič	průtoku
Na	základě	Venturiho	
trubice	
dynamické

KHS	hygienické	
proplachování

1 SPLACHOVACÍ  
BOD

NA KAŽDE



Vnitřní	povrch	v	metrech	čtvereč-
ních

Přestože	má	instalace	s	děliči	průtoku	větší	délku	
potrubí,	je	její	vnitřní	povrch	s	možností	osídlení	
biofilmem	oproti	instalace	do	řady	o	jeden	metr	
čtvereční	menší.

Porovnání	délky	potrubní	sítě
V	metrech	na	každý	rozměr

Celková	 délka	 potrubní	 sítě	 u	 instalace	 s	 děliči	
průtoku	 je	 sice	 větší,	 ale	podíl	 větších	 rozměrů	 je	
podstatně	menší.	Menší	rozměry	potrubí	a	tvarovek	
redukují	 investiční	náklady.	Navíc	mají	 instalace	s	
děliči	průtoku	lepší	hygienické	parametry.

Instalace do řady Instalace s děliči 
průtoku

Instalace do řady Instalace s děliči 
průtoku

Obsah	vody	v	litrech	

Ve	srovnání	s	instalací	do	řady	potřebuje	instala-
ce	s	děliči	průtoku	u	příkladu	projektu	o	41	litrů	
méně	vody.	To	znamená,	že	při	stejné	používání	
se	objem	vody	rychleji	vymění.	
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A Příklad projektu: Šesti-
patrová nemocnice

//  	stoupačka	pro	zásobová-
ní	sanitárních	buněk

//  	dvě	křídla	budovy	ne-
mocnice	

//  	na	každé	křídlo	a	patro	
10	sanitárních	buněk

//  	60	dvojitých	sanitárních	
buněk	na 
6	patrech	=	120	sanitár-
ních	buněk

Instalace	do	řady	versus	instalace	děličů	průtoku
Příklad	projektu:	Šestipatrová	nemocnice

750

709

117

118

DN 15-20

DN 25-32

DN 40-65

Instalace s děliči 
průtoku

Instalace do řady
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Izolace trubek

Dělič průtoku včetně 
izolačních misek

Upevnění

Nerezové trubky
Nerezové tvarovky

Uzavírací ventily 
včetně izolačních 
misek jako uzávěr 
sanitárních buněk

hygienických proplachování

Instalace s děliči 
průtoku

Srovnání	investičních	nákladů

Instalace	s	děliči	průtoku	vykazuje	ve	srovnání	s	
instalací	do	řady	nejen	lepší	hygienické	parame-
try.	I	investiční	náklady	poskytují	potenciál	úspor	
cca	20	%.*	

Nerezové tva-
rovky 

16.363 EUR

Upevnění trubek 
2.739 EUR

Izolace trubek 
3.230 EUR

Hygienická 
proplachování 

4.728 EUR

Dělič průtokuvčet-
ně izolačních 

misek 
13.939 EUR

Instalace do řady

Nerezové  
tvarovky 

15.377 EUR

Hygienická 
splachování 

(jako nádržkový 
splachovač) 
29.308 EUR Izolace trubek 

3.048 EUR

Upevnění trubek 
2.354 EUR

Uzavírací ventily 
včetně. izolačních 

misek jako uzávěru 
sanitárních buněk 

2.738 EUR

Nerezové trubky 
9.239 EUR

Nerezové trubky 
8.984 EUR

*	Na	khs-vergleichsrechnung@kemper-olpe.de	lze	si	lze	vyžádat	výpočet	provedený	s	reálnými	podmínkami	objektu	jako	soubor	Dendrit	STUDIO.



KEMPER	hygienický	systém	
KHS
Bezpečnost,	jednoduchost	a	trvalá	udržitelnost	- 
Přehled	všech	výhod

10
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Snadno	 reprodukovatelná	 konstrukce	 po-
trubní	sítě,	žádné	rozvětvení	sítě,	hydraulické	
jednoduché:	 jedna	 sanitární	 buňka	 –	 jeden	
dělič	průtoku	–	jmenovitá	světlost	okruhu	–	
žádný	potenciál	vzniku	chyb.

VŠECHNO EASY

Pokud	 se	 odběrové	 místo	 např .	 z	 důvodu	
změny	 užívání	 vyřadí	 z	 provozu,	mohou	 se	
přívody	 snadno	 uzavřít	 zátkami.	 Potrubí	 se	
nemusí	demontovat.

KDYŽ SE ZVYKY POUŽÍVÁNÍ ČASEM ZMĚNÍ

Ukládání	všech	provozních	parametrů	pro	do-
kumentaci	provozu	v	souladu	s	určením.

BUĎTE Z PRÁVNÍHO HLEDISKA NA  
SPRÁVNĚ STRANĚ

Centralizované	proplachovací	místo	zajišťuje	
výměnu	vody	ve	všech	oblastech	instalace.

SNADNÉ PROVEDENÍ PROPLACHOVACÍ 
STRATEGIE

Díky	 centralizovaným	 proplachovacím	 bo-
dům	lze	kompletní	potrubní	síť	snadno	dez-
infikovat.

JEN PRO PŘÍPAD

Zneškodní	efektivně	a	bezpečně	vnitřní	a	vnější	
tepelné	zátěže.

I KDYŽ MÁ VAŠE BUDOVA „HOREČKU“

KHS	významně	přispívá	k	ochraně	zdrojů	pitné	
vody.

CÍLENÉ PLÁNOVÁNÍ TRVALÉ UDRŽITELNOSTI



Gebr.	Kemper	GmbH	+	Co.	KG	
Harkortstrasse	5	
D-57462	Olpe	

Tel.	+49	2761	891-0	
info@kemper-olpe.de
www.kemper-olpe.de 

Radek	Weiss
Mobil	+420	608108007
RWeiss@kemper-armatury.cz

Office
Na	Konci	151
CZ-66405	Tvarozná
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