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Úvod 

Cement, resp. malta a beton se používají v nejrůznějších odvětvích běžného 

života již několik století. Jedním z odvětví, ve kterém mají tyto materiály již od konce 

19. století  své velké použití, je vodárenský průmysl. Zde tyto materiály přicházejí do 

styku jak s vodou surovou, tak i pitnou; výjimečně i teplou. Jak se voda ve styku  

s nimi chová? 

Materiály na bázi cementu se stávají plně vhodné pro styk s pitnou vodou 

v okamžiku, kdy se jejich povrch pasivuje vytvořením vrstvy uhličitanu vápenatého. 

Pokud totiž není jejich povrch karbonatizován, uvolňuje se z cementové hmoty oxid 

vápenatý. Oxid uhličitý, rozpuštěný ve vodě nebo obsažený ve vzduchu, proniká do 

soustavy kapilár a pórů cementového materiálu a zde reaguje s hydroxidem 

vápenatým na uhličitan vápenatý, který je za (současné) tvorby 

hydrogenuhličitanového iontu vodou rozpustný. Nadbytek hydroxidu vápenatého se 

označuje také jako zásobárna alkálií a je příčinou vysokých hodnot pH vody z pórů. 

Tyto reakce je nutné brát v úvahu, když se ve vodárenství stavební prvky 

z cementových materiálů uvádějí do provozu, protože jinak může u určitých vod dojít 

k nedodržení předepsané hodnoty pH, se všemi možnými negativními důsledky 

(např. účinnost většiny dezinfekčních prostředků je silně ovlivněna hodnotou pH). 

Tento vliv je ovlivněn stářím materiálu, poměrem povrchu materiálu k objemu vody, 

dobou kontaktu vody s materiálem a také vlastnostmi (složením) dané vody. 

Z hygienických důvodů je dále žádoucí, aby aplikovaný materiál měl hladké  

a nepórovité povrchy, které neposkytují prostor pro usazeniny nebo mikrobiologický 

nárůst a v případě potřeby je možné je dobře čistit, i když alkalita stěn cementových 

materiálů chrání do určité míry před tvorbou biofilmů [1]. 

Podle české legislativy (zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

musí všechny výrobky, přicházející do styku se surovou, pitnou nebo teplou vodou, 
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vyhovět stanoveným hygienickým požadavkům, které jsou konkrétně definovány ve 

vyhlášce MZ č. 409/2005 Sb. 

 

Situace v Evropě 

Jak je tento český předpis kompatibilní s evropskými předpisy? Málo, ale není to 

jeho chyba, protože dosud nemá být s čím kompatibilní. Oblast hygienických 

požadavků na výrobky určené pro styk s pitnou vodou (včetně cementových) výrobků 

totiž dosud není v Evropě upravena jednotným, harmonizovaným předpisem, ale je 

řešena na úrovni národních předpisů (pokud je vůbec řešena – některé země žádné 

vlastní požadavky definovány nemají jen přebírají /uznávají/ zahraniční certifikáty). 

Ze skupiny zemí, které vlastní předpisy mají, ne všechny mají stanoveny hygienické 

požadavky na cementové materiály ve styku s vodou. Z existujících předpisů pro 

cementové výrobky je dále pro ilustraci uvedeno několik příkladů. 

• Rakousko: ÖNORM B 5014-2. Senzorické a chemické požadavky a testování 

materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Část 2 – Materiály na bázi 

cementu. 

• Německo: DVGW-Arbeitsblatt W 347. Hygienické požadavky na cementové 

materiály v oblasti vody – testování a hodnocení (1999, novela z roku 2006). 

Pokud obsahuje materiál organické přísady, musí být testován i na podporu 

mikrobiálního růstu podle DVGW-Arbeitsblatt W 270. Při uvádění litinových  

a ocelových potrubí s cementovou vystýlkou do provozu a při provozu musí být 

dodržen postup stanovený v DVGW-Arbeitsblatt W 346 z roku 2006. 

• Velká Británie (Anglie a Wales): Poměrně složitá soustava zákona (Regulation 

25/31), dopisů a doporučení Drinking Water Inspectorate (např. DWI Letters 

6/2000 a 03/2003; Test protocols for designated laboratories. Leaching of 

substances from products used in contact with water intended for human 

consumption. Protocol 3: Cement admixtures and concrete; List of Authorised 

Cement Admixture Components; ad.) a technických norem, např. BS 6920: 

Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for 

human consumption with regards to their effect on the quality of the water; nebo 

BS EN 14944-1: 2006. Influence of factory made cementitious products on 
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organoleptic parameters – Test methods – Part 1: Influence of factory made 

cementitious products on organoleptic parameters, atd. 

• Nizozemí dosud žádný předpis pro cementové výrobky nemá, ale v současné 

době je legislativně projednáván a brzy se očekává jeho vydání. Jeho podoba je 

založena na posledním návrhu EAS [2]. 

Tyto předpisy jsou jen částečně slučitelné a protože v praxi neexistuje vzájemné 

uznávání schválených výrobků mezi jednotlivými zeměmi, musí případný výrobce – 

zájemce o export do více zemí nejdříve absolvovat v každé zemi specifickou 

testovací a schvalovací proceduru, což přirozeně představuje překážku volného 

obchodu. Když se počátkem 90. let CEN (Evropské normalizační centrum) snažilo 

několik let marně vypracovat obecně akceptovatelnou, harmonizovanou zkušební 

metodu a posléze na svůj úkol rezignovalo, protože některé země odmítaly ustoupit 

od svých metod, vložila se do záležitosti Evropská komise (EK) a v roce 1998 

pozvala čtyři hlavní země (hlavní co do propracovanosti zkušebních požadavků  

a systémů – Velkou Británii, Francii, Nizozemí a Německo) ke zpracování tzv. studie 

proveditelnosti, která měla ukázat, zda je vůbec dohoda a vzájemná kombinace 

stávajících metod (či vypracování nových metod tam, kde je to potřebné) průchodná. 

Když tyto země souhlasily s jednotným systémem testování a posuzování, EK 

založila pracovní skupinu odborníků (tzv. Regulatory group for construction products 

in contact with drinking water – RG CPDW1), která na novém systému ve spolupráci 

s CENem začala pracovat; zároveň byl zahájen cílený výzkum zaměřený na oblasti, 

kde dosud zkušební metody chyběly nebo nebyly dobře vědecky podložené. Nový 

systém dostal název European Acceptance Scheme (EAS) a v roce 2004 byl 

představen první ucelený návrh [3]. I když ještě zbývalo vyřešit řadu technických  

i právních otázek, zdálo se, že v roce 2007 či 2008 by mohl být systém spuštěn. 

V roce 2005 se ale celá situace okolo EAS začala zásadně měnit v důsledku 

personálních změn v DG Enterprise, který má EAS na starosti. Nový vedoucí 

oddělení pro stavební výrobky, pan Klein, začal celý systém zpochybňovat, rozpustil 

pracovní skupinu RG CPDW a sice založil místo ní novou expertní skupinu (EG 

CPDW), které však přiznal jen poradní statut. I když činnost v rekonstruovaných 

pracovních podskupinách (pro cementové materiály, organické materiály, kovové 

materiály a polykompozitní výrobky) se opět obnovila a v roce 2006 předložily 
                                                 
1 Od roku 2004 byl členem i zástupce ČR. 
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skupiny nově dopracované pracovní návrhy, koncem roku 2006 DG Enterprise zaujal 

k EAS odmítavé stanovisko a ve Stálé komisi pro stavební výrobky (SCC) prosazoval 

namísto EAS nové řešení – tzv. systém ETA (European Technical Approval), který již 

funguje pro některé jiné výrobky a který spočívá v tom, že výrobek posouzený 

notifikovanou zkušební laboratoří v jedné zemi pomocí postupu přijatelného (?) pro 

ostatní země by se mohl volně distribuovat i v dalších zemích EU resp. EFTA 

zemích. 

Jaký hlavní důvod uvedl DG Enterprise pro zastavení prací na EAS? 

Nedostatek legislativní opory. Zatímco předtím se předpokládalo, že EAS bude 

vycházet jak ze směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování zákonů, právních předpisů 

a správních ustanovení členských států v oblasti výrobků pro stavebnictví (v platném 

znění), tak z článku 102 směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou 

spotřebu, podle DG Enterperise je směrnice o stavebních výrobcích jen nástrojem 

k nastolení „společného technického jazyka“ a nemůže definovat žádné zdravotní či 

environmentální  požadavky, ani k tomu dávat mandát jinému prováděcímu předpisu. 

Navíc EAS by měl zahrnout veškeré výrobky ve styku s vodou, nejen ty, které jsou 

stavebními výrobky. K překvapení DG Enterprise pak návrh na používání ETA pro 

(stavební) výrobky ve styku s vodou – údajně po konzultaci v výrobci – počátkem 

roku 2007 odmítly rozhodující země jako Francie, Německo a Velká Británie a DG 

veřejně deklaroval, že nebude ETA nyní dále prosazovat. Jaká je tedy v současné 

době perspektiva EAS? 

To, co bylo dosud vytvořeno, (údajně) vniveč v budoucnu nepřijde, ale nejdřív je 

třeba vyřešit budoucí právní základ EAS. Na 8. zasedání Komise pro pitnou vodu, 

zřízenou podle článku 12 směrnice Rady 98/83/ES, která se konala v Bruselu dne 

8.5.2007 bylo za účasti zástupců DG Enterprise, DG Environment (pod který spadá 

pitná voda a směrnice 98/83/ES) a většiny členských zemí EU dohodnuto, že právní 

základ EAS by tvořila novelizovaná směrnice 98/83/ES. Do října 2007 má být 

navrženo potřebné doplnění článku 10 a pokud bude akceptovatelné pro všechny 

zájmové skupiny, bude ve druhém pololetí r. 2008 předložena novela směrnice 

k projednání EK a Evropskému parlamentu. Protože se – vzhledem k složitosti 

legislativního procesu – schválení novely předpokládá nejdříve v roce 2010, lze jako 

                                                 
2 Článek 10 hovoří o zajištění kvality zařízení a materiálů (pro kontakt s vodou) a úpravy vody. 
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nejbližší teoretický termín přijetí EAS odhadnout rok 2011 a to ještě za předpokladu, 

že se do té doby vedle legislativních dokončí další zbývající technické problémy. 

A jak vypadal poslední návrh EAS ve vztahu k cementovým materiálům? Návrh 

předpokládá dvě varianty či dva různé přístupy podle toho, zda se jedná o výrobek 

(materiál) připravovaný na místě nebo o dodávaný hotový výrobek od výrobce. 

Materiály připravované na místě by nebyly laboratorně testovány, ale musely by 

svým složením vycházet ze schváleného seznamu (Approved Constituents List for 

Concrete and Mostar [4]), který by definoval nejen okruh možných komponent, ale  

i jejich maximální množství (omezení množství by se týkalo hlavně organických 

přísad). První část seznamu obsahuje generické součásti (cement, písek či kamenivo 

a voda), druhá pak specifické přísady používané konkrétními výrobci. Látky na 

seznamu odpovídají příslušným evropským normám a byly hodnoceny (ve vztahu 

k použití v materiálech ve styku s pitnou vodou) z hlediska toxikologického, 

organoleptického i hygienického. 

U cementových výrobků, které jsou na trh dodávány „hotové“ (třeba i ve formě 

vnitřní vystýlky litinových nebo ocelových trub), se úvodní testování předpokládá.  

I když tyto výrobky by mohly být vyrobeny také jen z komponent, které budou na 

zmíněném seznamu, nepředpokládá se hmotnostní omezení – v tomto směru by měl 

být rozhodující výsledek testování, které by spočívalo v zhodnocení dopadu na 

organoleptiku vody (barva, pach, chuť, zákal), v posouzení celkové migrace (TOC, 

vybrané kovy, látky na pozitivním seznamu – pokud by byly přidávány do výrobku, 

nepředpokládané kontaminanty – měřené pomocí GC-MS) a k posouzení podpory 

mikrobiálního růstu v distribuční síti. 

 

Situace v České republice 

Podíváme-li se podrobně na českou legislativu a její vývoj, pak za zlomový je 

nutné považovat rok 2001. Do konce roku 2000 totiž platilo, že každý výrobek určený 

pro styk s pitnou vodou musel být před uvedením na trh nejprve schválen Hlavním 

hygienikem ČR. Výrobce nebo dovozce tedy musel pro každý takový výrobek mít tzv. 

závazný posudek (lidově „atest“ - jednostránkový dokument s kulatým razítkem) 

Hlavního hygienika, že výrobek je vhodný pro styk s pitnou vodou. Udělení 

závazného posudku předcházelo testování výrobku ve Státním zdravotním ústavu 
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nebo (od roku 1996) v některé z krajských hygienických stanic, které Hlavní hygienik 

touto činností pověřil. Tyto závazné posudky Hlavního hygienika vydané podle 

zákona č. 20/1966 Sb. pozbyly platnost nejpozději k 30.6.2002. 

Od 1.1.2001 vstoupil v platnost nový systém testování a schvalování daný 

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Podstatnou legislativní 

změnou bylo, že odpadlo schvalování výrobků ze strany Hlavního hygienika. Výrobce 

či dovozce výrobku pro styk s pitnou vodou má podle § 5 citovaného zákona 

povinnost si před uvedením výrobku na trh ověřit (výluhovou zkouškou), zda výrobek 

či látka odpovídá stanoveným hygienickým požadavkům. Hygienické požadavky byly 

určeny novou Vyhláškou MZ č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Pokud si výrobce ověřil, že 

tomu tak je, nemusel již nikoho žádat o schválení a mohl výrobek uvést na trh.  

Cementové a betonové materiály se podle této vyhlášky testovaly tak, že se 

z těchto materiálů vyrobily destičky o velikosti 10x10x1 cm a ty byly podrobeny 

výluhové zkoušce. Výrobek byl před vlastním louhováním předčištěn tak, že byl na 

24 hodin ponořen do pitné vody z vodovodu, pak byl 60 minut proplachován pitnou 

vodou z vodovodu rychlostí vody cca 5 cm/s a nakonec byl oplachován zkušební 

(deionizovanou) vodou po dobu 2 minut. Takto předpřipravené destičky byly 

podrobeny výluhům 3x72 hodin v deionizované vodě. Poměr objemu testovací vody 

k povrchu cementových destiček byl 1 cm3 : 1 cm2.  

Ve výluzích byly sledovány hlavně ukazatele, které mohou u výrobků na bázi 

cementů ovlivnit kvalitu pitné vody: TOC (celkový obsah organického uhlíku), 

CHSKMn (chemická spotřeba kyslíku manganistanem), chrom, olovo, kadmium, 

hliník, arsen, dusitany, amonné ionty, vodivost, zákal, barva, pach a chuť. 

Z prováděných výluhových zkoušek výrobků na bázi cementu vyplynulo, že 

největší problém ve výluzích způsobují vyšší koncentrace těchto ukazatelů: hliník, 

chrom, TOC a CHSKMn. Hlavně hodnoty koncentrací hliníku překračovaly v některých 

případech až 5krát limitní koncentraci danou vyhláškou MZ č. 376/2000 Sb. i její 

pozdější novelou – Vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Limitní 

hodnota pro hliník v pitné vodě činí 0,2 mg/l vody. Protože naprostá většina 
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cementových materiálů nesplňovala velmi přísně nastavené požadavky vyhlášky MZ 

č. 37/2001 Sb., bylo k tomuto faktu přihlédnuto při její novele.  

Na podzim roku 2005 (15.11.2005) vstoupila v platnost nová prováděcí 

Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody. Stalo se tak kompletní novelou vyhlášky 

MZ č. 37/2001 Sb. Nová vyhláška ve většině případů neznamená zavedení nových 

požadavků na výrobky, ale jen přesněji definuje své požadavky a upravuje způsob 

hodnocení výrobků více podle toho, jakým způsobem jsou v praxi používány.  

Jedním z výrobků, resp. materiálů, kterých se tyto změny nejvíce dotkly, jsou 

směsi na bázi cementu, které se aplikují na místě (in situ). V tomto případě byly 

původní požadavky na testování a hodnocení poněkud zmírněny – ovšem za 

podmínky dodržení určitých postupů při uvádění stavby ošetřené tímto materiálem do 

provozu.  

Způsob testování cementových materiálů byl upraven po konzultaci 

s Výzkumným ústavem maltovin Praha, podmínky uvádění do provozu byly 

definovány na základě konzultací se zástupci firem, které tyto materiály v praxi 

aplikují a se zástupci vybraných vodárenských společností jako koncových uživatelů.  

Podmínky uvádění vodovodního potrubí a vodojemů, které byly opatřeny na 

místě vnitřní vystýlkou na bázi cementu, do provozu jsou obsaženy v § 12 vyhlášky 

MZ č. 409/2005 Sb. Vyhláška obsahuje toto znění:  

(1) Vodovodní potrubí do průměru DN 300 včetně, které bylo opatřeno na místě 

vnitřní vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy bylo  

7 dní ve styku s pitnou vodou, která byla minimálně třikrát obměněna po minimální 

stagnaci 24 hodin, a když bylo po nejméně 24 hodinové stagnaci pitné vody v potrubí 

zkouškou ověřeno, že kvalita této vody odpovídá vodě pitné, a to provedením 

rozboru této vody v rozsahu kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky 

MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 

a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a stanovením hodnoty koncentrace hliníku. 

(2) Vodovodní potrubí většího průměru než DN 300, které bylo opatřeno na místě 

vnitřní vystýlkou na bázi cementu, může být uvedeno do provozu až poté, kdy po 

proplachu bylo zkouškou ověřeno, že kvalita pitné vody po 24 hodinové stagnaci 

odpovídá vodě pitné, a to provedením rozboru této vody v rozsahu kráceného 
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rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb. a stanovením 

hodnoty koncentrace hliníku. 

(3) Nový nebo rekonstruovaný vodojem, který má plochy stěn přicházejících do styku 

s pitnou vodou z betonu nebo kryté vystýlkou na bázi cementu, může být uveden do 

provozu až poté, kdy jeho stěny byly dostatečně opláchnuty pitnou vodou, a když 

bylo po nejméně 24 hodinové stagnaci pitné vody ve vodojemu zkouškou ověřeno, 

že kvalita této vody odpovídá vodě pitné, a to provedením rozboru vody v rozsahu 

kráceného rozboru, uvedeného v příloze č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.  

a stanovením hodnoty koncentrace hliníku. 

Tyto postupy by měly být zapracovány do příslušných provozních řádů (či 

standardních operačních postupů) firem, které tyto materiály aplikují, i vodárenských 

společností, které takto renovované části sítě užívají. 

 

Princip výluhových zkoušek a zásady hygienického hodnocení 
výrobků 

Hlavním hygienickým nástrojem, jak ověřit, zda daný materiál resp. výrobek je 

vhodný pro styk s pitnou vodou, je provedení výluhových zkoušek daného materiálu 

či výrobku.  

U každého výrobku přicházejícího do styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou 

si musí jeho výrobce nebo dovozce před uvedením na tuzemský trh nechat 

výluhovou zkouškou ověřit, zda nezhoršuje kvalitu této vody (požadavek stanovený  

v § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). 

Prováděcím předpisem, který tuto oblast podrobně upravuje, je již zmíněná vyhláška 

č. 409/2005 Sb. Tato vyhláška definuje požadavky na výluhové zkoušky jednotlivých 

výrobků popř. složení některých materiálů a upravuje způsob hodnocení výrobků 

podle toho, jakým způsobem jsou v praxi používány. 

Metodika výluhových zkoušek je popsána v příloze č. 1 vyhlášky č. 409/2005 

Sb. Při testování je rozdíl v provádění výluhových zkoušek u materiálů na 

bázi cementu a ostatních typů materiálů (výrobků). Vzorky výrobků na bázi cementu 

se pro testování připravují podle požadavků bodu 5 b), aby se výluhové zkoušky co 

nejvíce přiblížily praxi. Vzorky se připravují ve formě trámečků (40 x 40 x 160 mm)  
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a uchovávají se způsobem stanoveným v ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu 

– Část 1: Stanovení pevnosti. Maximální doba zrání cementů (neurčí-li výrobce kratší 

dobu zrání) je 28 dnů. Po uplynutí této doby je nutné ihned začít s testováním 

vzorků. Zkušební vzorky stěrkových hmot na bázi cementu se připravují nanesením 

stěrkové hmoty na trámečky připravené podle uvedené ČSN nebo na destičky 

z pískem matovaného skla nebo se použijí kompaktně odlité destičky ze stěrkové 

hmoty. Přísady do výrobků na bázi cementu se zkouší tak, že se porovnává hodnota 

koncentrací stanovovaných složek z referenčních vzorků, připravených podle 

uvedené ČSN, s hodnotou koncentrací stanovovaných složek ze stejně připravených 

vzorků, do kterých byla přidána přísada.  

Za účelem stanovení migrace sledovaných látek do vody u materiálů 

přicházejících do přímého styku s vodou se provádějí výluhové zkoušky. Princip 

výluhové zkoušky je ten, že se nejdříve zkušební vzorky předčišťují postupem 

stanoveným podle bodu 8. přílohy č. 1 vyhlášky. Zkušební vzorky výrobků na bázi 

cementu používaných k vnitřní vystýlce potrubních rozvodů vodovodní sítě nebo 

vodojemů se před začátkem zkoušení opláchnou zkušební vodou a následně se při 

zachování předepsaného poměru plochy ku objemu uloží 3krát na 24 hodin, 

jedenkrát na 72 hodin a jedenkrát na 24 hodin do vždy čerstvé vody z vodovodu při 

teplotě prostředí (23 ± 2) °C. Vzorky se poté proplachují protékající pitnou vodou 

z vodovodu po dobu asi 60 minut a poté se vzorky oplachují zkušební deionizovanou 

vodou po dobu aspoň 2 minut. Po ukončení této úpravy je u zkušebních vzorků na 

bázi cementu nutné ihned zahájit zkoušku. Zkušební vzorky jsou uvedeny ponořením 

vzorků do styku se zkušební deionizovanou vodou během tří po sobě následujících 

72 hodinových intervalů při teplotě zkušební vody (23 ± 2) °C. U ostatních materiálů 

nebo výrobků se předčištění provádí pouze 24 hodin.  

Bod 7 c) přílohy č. 1 vyhlášky stanovuje poměr povrchu zkušebního vzorku 

k objemu zkušební vody. Stanovuje, že u vzorků vnitřních cementových vystýlek 

potrubních rozvodů o průměru větším než 300 mm aplikovaných na místě (in situ) 

nebo vnitřních cementových vystýlek vodojemů musí být poměr povrchu testovaného 

vzorku ku objemu testující vody 1 cm2 : 4 cm3 (u ostatních výrobků je poměr  

1 cm2 : 1 cm3).  

Každá zkouška se provádí dvojmo, tj. paralelně se dvěmi stejnými zkušebními 

vzorky výrobků. Chemické rozbory se provádějí z výluhů každého časového intervalu 
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a stanovují se hodnoty koncentrací sledovaných ukazatelů. Pro hodnocení jsou 

nejdůležitější hodnoty koncentrací migrované složky třetího výluhu. Tyto koncentrace 

se pro potrubí hlavních a rozváděcích řadu (o průměru 300 mm a více) ještě 

přepočítávají na modifikovanou koncentraci pomocí operačního faktoru (viz bod 11. 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb.), který zohledňuje podmínky použití výrobku ve 

stavbě.  

Operační faktor Fo (předpokládaná doba zdržení vody ve výrobku v praxi) má 

následující hodnoty:  

Kategorie výrobku Operační faktor (ve dnech) 

Potrubí – zásobní řady o průměru 100 – 280 mm 1,5 

Potrubí – hlavní a rozváděcí řady o průměru 300 mm a více 1,5 

Modifikovaná koncentrace (C) se vypočte podle následující rovnice: 

CT
t,3 = F . MT

t,3  

kde:  

F   je konverzní faktor, 

MT
t,3   je migrační číslo  

T   je zkušební teplota 

T   je doba vyluhování v hodinách 

Konverzní faktor (F) se vypočte podle následující rovnice: 

F = Fg . Fo  

Fg   je geometrický faktor (vztah mezi plochou výrobku, která je ve styku s vodou  

a objemem vody obsaženém ve výrobku v praxi) 

Fg = S/V    nebo    Fg = 400/DN 

DN   je jmenovitý průměr potrubí (v milimetrech)  

Výluhovou zkouškou provedenou za podmínek stanovených v příloze č. 1 může 

zjištěný podíl na znečištění vody způsobený výrobkem přicházejícím do přímého 

styku s vodou, který je určen k trvalému styku s pitnou vodou, dosáhnout nejvýše  

10 % hygienického limitu sledovaného ukazatele pitné vody, stanoveného vyhláškou 
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č. 252/2004 Sb., s výjimkou ukazatelů TOC a CHSKMn, kde podíl může dosáhnout  

u TOC nejvýše 20 % a u CHSK nejvýše 30 % hygienického limitu, a ukazatele hliník 

u výrobků na bázi cementu, kde podíl může dosáhnout hygienického limitu. Podílem 

se rozumí příspěvek výrobku na znečištění vody ve třetím výluhu vyjádřený jako 

koncentrace migrované složky.  

Ve výluhu se zjišťuje přítomnost a koncentrace složek, které jsou 

charakteristické jako přirozená součást nebo možná nečistota pro zkoušený výrobek 

a jsou rizikové z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva nebo mohou negativně ovlivnit 

organoleptické vlastnosti pitné vody (chuť, pach, barva, zákal). Minimální rozsah 

sledovaných složek pro cementové hmoty, uvedený v příloze č. 1 bodě 15: TOC 

(celkový obsah organického uhlíku), CHSKMn (chemická spotřeba kyslíku 

manganistanem), chrom, olovo, kadmium, hliník, arsen, dusitany, amonné ionty, 

vodivost, zákal, barva, pach a chuť. Další případné stanovované látky se odvíjejí od 

specifického chemického složení posuzovaného výrobku. 

Je důležité se uvědomit, že vzorek materiálu připravený pečlivě v laboratoři 

nebo jinde mimo běžný provoz za účelem testování a provedení výluhových zkoušek 

nemusí být nutně kvalitativně shodný s materiálem připraveným v provozních 

podmínkách na stavbě, resp. vyhovující výsledek výluhové zkoušky nemusí 

garantovat stejnou kvalitu materiálu připraveného na stavbě.  

Důležitá je rovněž kvalita vody dopravované potrubím opatřeným cementovou 

vystýlkou. Cementovou vystýlku lze použít v těch případech, kdy dopravovaná voda 

není vůči cementu agresivní, čili splňuje požadavky definované v TNV 75 7121: 

1. Přesycení vody uhličitanem vápenatým má být v rozmezí koncentrací 0,05 mmol/l 

až 0,1 mmol/l. 

2. Koncentrace agresivního oxidu uhličitého má být nejvýše 0,11 mmol/l. 

3. Koncentrace síranů má být nejvýše 2,6 mmol/l. 

4. Koncentrace vápníku má být nejméně 0,05 mmol/l. 

5. Hodnota pH má být nejméně 6,7. 

Posudek vydaný Státním zdravotním ústavem nebo jinými k tomu 

autorizovanými či akreditovanými laboratořemi slouží výrobci či dovozci jako jediný 

doklad o tom, že výrobek odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky 
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č. 409/2005 Sb. (pro případ státní kontroly a především jako důkaz pro zákazníky, že 

výrobek splňuje hygienické požadavky), protože žádný „atest“ či schválení od 

Ministerstva zdravotnictví již mít nebude.  

Dovozci výrobků se často ptají, zda jim může k ověření sloužit jako doklad 

nějaký zahraniční atest. Samotný atest nikoliv. V současné době by mohl postačit  

i zahraniční protokol o výluhové zkoušce pocházející z akreditované laboratoře 

jiného členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Turecka, ale 

muselo by být z něho patrné, že je svým provedením shodný s výluhovou zkouškou 

uvedenou ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. a zároveň, že získané výsledky splňují 

požadavky vyhlášky. 

Tato nová legislativní úprava se zdá(la) být rozumným kompromisem mezi 

požadavky hygienickými a požadavky výrobně provozními. Vznikla na základě 

diskuse zástupců všech zainteresovaných stran a, troufáme si říci, též k jejich 

spokojenosti. Přesto nad ní, resp. nad její platností a použitelností, visí otazník. 

V červnu 2006 totiž vydal Hlavní hygienik ČR metodické doporučení [5] k vyhlášce  

č. 409/2005 Sb., ve kterém uvádí, že výrobky uvedené na trh před účinností této 

vyhlášky se i nadále posuzují podle staré vyhlášky MZ č. 37/2001 Sb. (kterou nová 

vyhláška zrušila!). Pro cementové výrobky určené pro styk s pitnou vodou, nebo 

aspoň pro jejich naprostou většinu, by to totiž znamenalo, že (opět či nadále) 

neodpovídají stanoveným hygienickým požadavkům. 
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