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ABSTRACT 
The outcomes of measuring the concentration of by-products of ClO2 disinfection of 
drinking water carried out with the help of gas chromatography with mass detector are 
presented in the paper. The situation in a selected region of the Czech Republic was 
monitored. The emphasis was laid on the content of trihalogenmethanes which have 
a potential impact on the health of exposed population. Non-carconigenic risks were 
calculated for newborns and infants, pre-school children, and adults. Ingestion, 
inhalation and dermal contact were considered as the pathways of exposure. 
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ABSTRAKT 
Článek předkládá výsledky měření koncentrace vedlejších produktů dezinfekce pitné 
vody ClO2. Koncentrace byla stanovena s využitím plynové chromatografie 
s hmotnostním detektorem. Monitorována byla situace ve vybraném regionu ČR. 
Akcent byl položen na stanovení obsahu trihalogenmethanů, které potenciálně ohrožují 
zdraví exponovaných obyvatel a které jsou pravděpodobnými karcinomy. Kalkulována 
byla nekacinogenní rizika pro novorozence do dvou měsíců, děti do šesti let a dospělé 
osoby. Jako expoziční cesty byly uvažovány ingesce, inhalace a dermální kontakt.  
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dezinfekce, dermální kontakt, expozice, chlorace, ingesce, inhalace, kvocient 
nebezpečnosti, pitná voda, nekarcinogenní riziko, scénář, trihalogenmethany.  
 
 
ÚVOD 

 
Při hygienické úpravě pitné vody dezinfekcí mohou vznikat interakcí 

oxidačních agens s organickými látkami, přítomnými i v pitné vodě z podzemích 
zdrojů, vedlejší produkty, které nepříznivě ovlivňují její kvalitu. Dominantními 
produkty reakce dezinfekčních agens na bázi chloru s organickými prekurzory, bývají 
trihalogenmethany, zahrnující chloroform (CHCl3), bromdichlormethan (CHBrCl2), 
dibromchlormethan (CHBr2Cl) a bromoform (CHBr3). 

Trihalogenmethany vykazují hepatotoxické a nefrotoxické účinky. Vyloučeny 
nejsou ani vlivy karcinogenní, mutagenní, teratogenní a embryotoxické. Proto musí 
být obsah trihalogenmethanů v pitné vodě monitorován a při vyšších koncentracích 
vyhodnocena nekarcinogenní a genotoxická rizika pro exponovanou populaci. 
V předkládané publikaci je akcent položen na vyhodnocení nekarcinogenních rizik. 

 
1 TEORETICKÁ ČÁST 

 
Dezinfekce silnými oxidanty, např. chlorací nebo ozonizací, je běžnou praxí při 

úpravě pitné vody s cílem inaktivovat patogeny a zajistit mikrobiální bezpečnost vody. 
V sedmdesátých letech bylo zjištěno, že se při dezinfekci vytvářejí toxické 
a potenciálně karcinogenní vedlejší produkty [1]. Příčinou je reakce oxidačního činidla 
s organickým mikroznečistěním, jež bývá přirozenou součástí nejen povrchových, 
nýbrž i podzemních vod [2]. Paralelně dochází při rozvodu pitné vody v místech 
distribuční sítě s příznivými hydraulickými podmínkami k depozici částic různého 
původu, jejichž významnou komponentu tvoří organický podíl. Analýza organických 
depozic prokázala, že relevantní součástí organického znečistění vod jsou huminové 
kyseliny a alkylsloučeniny s vysokým obsahem funkčních skupin –CH3 a  –CH2CH3. 
Kvantitativní data o složení organických látek v distribučním vodovodním systému 
uvádí Sly et al. [3]. Také řasy, jejich metabolity a metabolity mikroflóry přítomné ve 
vodě a rozvodné síti mohou v menší míře poskytovat vedlejší produkty dezinfekce. 

Studiem chlorace povrchové surové vody s huminovými kyselinami bylo 
nalezeno více než 500 druhů halogenderivátů, sumárně označovaných jako vedlejší 
produkty dezinfekce (DBPs). Jako hlavní DBPs byly identifikovány halogenoctové 
kyseliny, halogenacetonitrily, chloralhydrát (2,2,2-trichlor-1,1-ethandiol), chlorkyan, 
chlorfenoly, bromičnany a trihalogenmethany (THMs) [4].  

Rychlost reakce a spektrum vytvořených DBPs závisí zejména na druhu užitého 
dezinfekčního činidla, jeho dávce, koncentraci prekurzorů, době zdržení, teplotě a pH 
vody [5, 6]. V ČR je běžným dezinfekčním agens plynný chlor, v menší míře NaClO, 
ClO2, slabší chloramin, eventálně kombinace chlorace a ozonizace. Aplikace chloru je 
z aspektu produkce DBPs doprovázena nejméně žádoucími průvodními jevy a vyššími 
riziky. Užití slabších dezinfekčních prostředků ve srovnání s plynným chlorem je však 
vázáno na zabezpečení vyhovující bakteriologické nezávadnosti pitné vody. Ve světě 
se stále více rozšiřuje aplikace ozonu pro jeho vysokou účinnost vůči rezistentním 
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patogenům, jako jsou oocysty Cryptosporidium a zároveň nižšímu potenciálu tvorby 
DBPs. Nicméně všechna dezinfekční činidla jsou oxidanty a DBPs produkují [7].  

THMs tvoří při chloraci vody až 90 % obsahu DBPs. Nejvíce zastoupenou 
komponentou THMs bývá CHCl3, méně pak ostatní THMs, tedy CHBr3, CHBrCl2  
a CHBr2Cl [2]. THMs jsou absorbovány inhalační, orální i dermální cestou a vykazují 
toxické efekty. Při dlouhodobé expozici způsobují poškození ledvin, jater a štítné 
žlázy. U.S. EPA jim přisuzuje i jistou míru karcinogenity a s výjimkou CHBr2Cl je 
řadí do skupiny látek B2 klasifikovaných jako pravděpodobné lidské karcinogeny. 
CHBr2Cl je zařazen do skupiny látek C a označovaných jako možné lidské 
karcinomy [8]. THMs jsou také podezřívány z nepříznivých reprodukčních efektů, 
např. nízké porodní váhy, byť tento fakt nebyl dostatečně prokázán [9]. Z těchto 
důvodů představují THMs v pitné vodě i při nízkých koncentracích potenciální riziko  
pro exponované obyvatelstvo, které si zasluhuje bližší prozkoumání.  

Mezinárodní limity pro THMs se pohybují v rozmezí 25-250 mg dm-3 [6]. Limit 
sumy THMs v pitné vodě v ČR činí 100 mg.dm-3 a akceptuje Direktivu EU [10]. Nutno 
však zdůraznit, že riziko spojené s nedostatečnou inaktivací patogenů v pitné vodě má 
řádově vyšší prioritu ve srovnání se zdravotním rizikem rezultujícím z přítomnosti 
DBPs, vzniklých interakcí dezinfekčního činidla a organického prekurzoru [6].  

Protože odstranění DBPs běžnými vodárenskými postupy typu adsorpce na 
práškovitém nebo zrněném aktivním uhlí nebo stripování vzduchem není dostatečně 
efektivní, je akcent prioritně pokládán na odstranění prekurzorů nebo užití jiných 
dezinfekčních činidel než chloru. V méně vyspělých státech, které užívají mikrobiálně 
kontaminovanou vodu coby zdroj pitné vody, sehrává v procesu zajištění mikrobiální 
bezpečnosti a eliminace THMs značný význam břehová filtrace [11].   

 
2 POUŽITÉ METODY A PŘÍSTROJE 

 
Odběr vzorků pitné vody probíhal v souladu se standardy [12]. Pro stanovení 

koncentrace THMs v pitné vodě byla užita technologie extrakce kapalina/plyn pomocí 
statického head space dávkovače TriPlus a plynový chromatograf Trace GC Ultra, 
s hmotnostním detektorem Trace DSQ, výrobce Thermoelectron Corporation. Mez 

stanovitelnosti pro jednotlivé THMs činila 0.1 mg dm-3. 
Odhad zdravotního rizika proběhl v souladu s metodickými pokyny a návody 

platnými v ČR [13], respektujícími metodu U.S. EPA [14]. Podmínkou odhadu rizika 
kontaminantů s prahovým efektem je znalost referenční dávky RfD [µg kg-1 den-1], již 
lze kalkulovat dle vztahu (1):  

                                                  
11 -- ´´= MFUFNOAELRfD                                           (1) 

v němž NOAEL je koncentrace kontaminantu, při níž ještě nejsou pozorovány 
nepříznivé zdravotní účinky, UF značí sdružený faktor nejistoty a MF modifikační 

faktor. Přitom UF = 10x, přičemž x Î 0 Ù N, kde N reprezentuje symbol pro množinu 

přirozených čísel vyjadřujících počet nejistot a MF Î (1; 10ñ charakterizuje nejistoty 
nezachycené UF. 

Druhým předpokladem kvantifikace rizika je vyhodnocení expozice. Cílem je 
odhadnout velikost chronického denního příjmu CDI [µg kg-1 den-1] vyjádřeného 
rovnicí (2) pro ingesci, rovnicí (3) pro inhalaci a rovnicí (4) pro dermální kontakt.  
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                            11 -- ´´´´´= ATBWEDEFIRcCDI INGwING                          (2) 

                      11 -- ´´´´´´= ATBWEDEFETIRcCDI INHaINH                    (3) 

             11 -- ´´´´´´´´= ATBWCEDEFETKSAcCDI FpwDC            (4) 

                                       11 2-- ´´´´´= VtQfcc wa                                       (5) 

kde cw [µg dm-3] představuje průměrnou koncentraci kontaminantu ve vodě získanou 
měřením, ca [mg m-3] koncentraci kontaminantu ve vzduchu, IRING [dm3 den-1] 
množství požité vody denně, IRINH [m3 h-1] inhalované množství vzduchu, ET [h den-1] 
dobu expozice, SA [cm2] plochu kůže, která je v kontaktu s kontaminovanou vodou, 
Kp [cm h-1] koeficient permeability kůže; CF = 10-3 [dm3.cm-3] konversní faktor pro 
převod dm3 na cm-3, EF [den rok-1] frekvenci expozice, ED [rok] trvání expozice, 
BW [kg] průměrnou tělesnou hmotnost obyvatel a konečně AT [den] čas, během něhož 
může být koncentrace kontaminantu cw považována za konstantní. Koncentraci ca lze 
vyjádřit pomocí koncentrace cw vztahem (5), v němž f znamená frakci uvolnitelného 
kontaminantu, Q [dm3 h-1] průtok vody, t [h] dobu sprchování a V [m3] objem 
koupelny.  

Pro charakterizaci nekarcinogenního rizika slouží kvocient nebezpečí HQ, který 
je podílem expoziční dávky, vyjádřené jako CDI a referenční dávky RfD:              

                                                  1-´= RfDCDIHQ                                                   (6) 

Je-li HQ £ 1, je riziko akceptovatelné, jestliže HQ Î (1; 4ñ, je riziko 

tolerovatelné, a pakliže HQ > 4 je riziko neakceptovatelné a je třeba okamžitě 
implementovat nápravná opatření.   
 
3 VÝSLEDKY A DISKUZE 
 

Pitná voda je do skupinového vodovodu posuzovaného regionu ČR s počtem 
obyvatel zhruba 4.105 dodávána ze dvou aquiferů jímaných dvěma násoskovými řady 
tvořených vrtanými studnami hloubky 12-21 m a poté svedena do společného 
vodojemu objemu 5x103 m3. Vodojem slouží jak k fixaci hydraulických poměrů 
v násoskách, tak i jako provozně nezbytná akumulace pro ovládání odběru vody 
z obou pramenišť. Vodoprávně povolený odběr z obou jímacích zařízení činí 
1.08 m3 s-1. Podzemní voda je mixována s cca 10 % povrchové vody upravené 
technologií předozonizace, koagulace, flokulace, sedimentace a filtrace. Původ vody je 
zárukou její setrvale vyrovnané jakosti splňující požadavky Direktivy [10]. Před 
dodávkou do distribuční sítě je voda podrobena homogenizaci, agregaci, sedimentaci, 
filtraci a finálně dezinfikována ClO2 vyráběným přímo ve vodě dle rovnice (7), takže 
je mimo jiné nutno kontrolovat zbytky zdravotně závadného chloritanu. 
                                   ClO2

-     +     Cl2     =     ClO2     +     2Cl-                                  (7) 
Pro stanovení koncentrace THMs byla odebrána pitná voda v pěti odběrových 

místech zvolených tak, aby byl vhodně pokryt zkoumaný region. Získané výsledky 
jsou zaznamenány v tab. 1. Odtud je patrné, že nejvíce problematické je z aspektu 
sumárního obsahu THMs odběrové místo B, jež po zvýšení naměřených hodnot 
koncentrací o 35 % v rámci nejistot sloužilo k výpočtu rizika.  

Při stanovení expozičních scénářů nekarcinogenních účinků THMs a výpočtu 
chronického denního příjmu CDI byly respektovány následující zásady: 
 



91 

Tab. 1 Stanovené koncentrace THMs (neg. značí absenci odezvy detektoru) 

Druh THMs Jednotka 
Odběrové místo Nejistota 

[%] A B C D E 

CHCl3 mg dm-3  0.5 1.1 0.3 < 0.1 1.7 ± 35 
CHBrCl2 mg dm-3  0.3 1.6 0.2 neg. 0.4 ± 35 
CHBr2Cl mg dm-3  < 0.1 1.9 < 0.1 neg. 0.1 ± 35 
CHBr3 mg dm-3  neg. 0.3 neg. neg. neg. ± 35 
Suma koncentrací THMs mg dm-3  0.9 4.9 0.6 0.1 2.2 ± 35 

 
a) Jako expoziční cesty byly uvažovány ingesce, inhalace a dermální kontakt. 
b) Expoziční faktory byly převzaty z metodik [13, 15] a při absenci dat odhadnuty; 
c) Referenční dávky RfD pro jednotlivé cesty vstupu byly převzaty z materiálů 

U.S. EPA [8, 15] a jsou prezentovány v tab. 2. 
d) Pro výpočet expozice inhalací nebylo reálné akceptovatelné vyčíslení hodnoty 

pozadí THMs v „indoor“ ovzduší, kde se THMs uvolňují při libovolné 
manipulaci s vodou o volné hladině, jež je ve styku s tímto ovzduším. Pro 
parciální kompenzaci nebylo po dobu pobytu osob v koupelně uvažováno 
s výměnou vzduchu. 

e) Při absenci RfD pro inhalaci a dermální kontakt, byl výpočet expozice proveden 
substitucí společné cesty inhalační a dermální příjmem cestou orální. 

 
Tab. 2 Hodnoty referenčních dávek pro jednotlivé cesty vstupu a THMs [8, 15] 

Referenční dávka Jednotka CHCl3 CHBrCl2 CHBr2Cl CHBr3 

Ingesce RfDING mg kg-1 den-1  10.0 20.0 20.0 20.0 

Inhalace RfDINH mg kg-1 den-1  8.6E-02 - - - 

Dermální kontakt RfDDC mg kg-1 den-1    2.0 - - - 

 
Vypočtené hodnoty CDI a nekarcinogenního rizika vyjádřené kvocientem 

nebezpečnosti HQ pro jednotlivé cesty vstupu a THMs pro subpopulaci novorozenců 
do dvou měsíců jsou uvedeny v tab. 3, pro děti do šesti let v tab. 4 a pro dospělou 
populaci v tab. 5. Zároveň je v tabulkách prezentována hodnota sumárního rizika za 
předpokladu aditivních efektů individuálních THMs a uvažovaných cest vstupu.  
 
Tab. 3  Chronický denní příjem a kvocienty nebezpečnosti pro novorozence 

Charakteristika Jednotka CHCl3 CHBrCl2 CHBr2Cl CHBr3 Suma HQ 

CDIING mg kg-1 den-1  7.50E-02 1.09E-01 1.30E-01 2.05E-02 - 

CDIINH mg kg-1 den-1  2.41E-02 
1.09E-01 1.30E-01 2.05E-02 - 

CDIDC mg kg-1 den-1  1.08E-02 

HQING bezrozměrný 7.50E-03 5.45E-03 6.50E-03 1.03E-03 2.05E-02 
HQINH bezrozměrný 2.80E-01 

5.45E-03 6.50E-03 1.03E-03 2.98E-01 
HQDC bezrozměrný 5.40E-03 
Suma HQ bezrozměrný 2.93E-01 1.09E-02 1.30E-02 2.06E-03 3.19E-01 
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Tab. 4 Chronický denní příjem a kvocienty nebezpečnosti pro děti do šesti let 

Charakteristika Jednotka CHCl3 CHBrCl2 CHBr2Cl CHBr3 Suma HQ 

CDIING mg kg-1 den-1  4.57E-02 6.65E-02 7.89E-02 1.25E-02 - 

CDIINH mg kg-1 den-1  2.28E-01 
6.65E-02 7.89E-02 1.25E-02 - 

CDIDC mg kg-1 den-1  3.46E-03 

HQING bezrozměrný 4.57E-03 3.33E-03 3.95E-03 6.25E-04 1.25E-02 
HQINH bezrozměrný 2.65E-01 

3.33E-03 3.95E-03 6.25E-04 2.75E-01 
HQDC bezrozměrný 1.73E-03 
Suma HQ bezrozměrný 2.71E-01 6.66E-03 7.90E-03 1.25E-03 2.87E-01 

 
Tab. 5 Chronický denní příjem a kvocienty nebezpečnosti pro dospělou populaci 

Charakteristika Jednotka CHCl3 CHBrCl2 CHBr2Cl CHBr3 Suma HQ 

CDIING mg kg-1 den-1  1.58E-02 2.30E-02 2.73E-02 4.32E-03 - 

CDIINH mg kg-1 den-1  9.04E-03 
2.30E-02 2.73E-02 4.32E-03 - 

CDIDC mg kg-1 den-1  5.42E-04 

HQING bezrozměrný 1.58E-03 1.15E-03 1.37E-03 2.16E-04 4.32E-03 
HQINH bezrozměrný 1.05E-01 

1.15E-03 1.37E-03 2.16E-04 1.08E-01 
HQDC bezrozměrný 2.71E-04 
Suma HQ bezrozměrný 1.07E-01 2.30E-03 2.74E-03 4.32E-04 1.12E-01 

 
Z dosažených výsledků je patrné, že přestože riziko je v relaci k vypracovaným 

expozičním scénářům spíše nadhodnoceno, je pro všechny posuzované subpopulace 
HQ < 1, a je tudíž akceptovatelné. Nejcitlivější subopulační skupinou jsou podle 
očekávání novorozenci, následovaní dětmi předškolního věku a dospělými osobami.  

Vstupní data použité pro kvantifikaci nekarcinogenního rizika a tvorba 
expozičních scénářů v sobě zahrnuje jistý stupeň nejistot, které výsledky odhadu 
nepochybně ovlivnily. Jedná se zejména o následující nejistoty: 

a) Údaje o koncentracích THMs jsou objektivní, s mírou nejistoty ± 35 %. 
b) Ve zkoumaném regionu ovlivňuje hodnoty HQ v rozmezí více než jednoho řádu 

výběr místa odběru vody, jak rezultuje z naměřených hodnot koncentrací 
THMs. Z tab. 1 je zřejmé, že např. sumární koncentrace THMs v odběrovém 
místě D je téměř padesátkrát nižší ve srovnání se stejným údajem v odběrovém 
místě B, které bylo zvoleno pro hodnocení rizika. Tento fakt představuje 
nejzávažnější nejistotu, protože nelze očekávat, že všichni odběratelé budou 
exponováni touto, z pěti pokusů zjištěnou, maximálně znečistěnou pitnou 
vodou. Na straně druhé se ale mohou v regionu vyskytovat lokality s ještě vyšší 
sumární koncentrací THMs než byla zjištěna v odběrovém místě B.     

c) Expoziční scénáře vypracované pro hodnocené věkové kategorie se snaží 
modelovat jejich chování při ingesci a užívání pitné vody. V národní 
metodice [13] není vypracován standardizovaný model pro novorozence do 
dvou měsíců, takže řada expozičních faktorů, zejména pro tuto věkovou 
kategorii, byla převzata ze zahraničí [8, 14, 15], eventuálně odhadnuta.  

d) Kromě toho je proces ingesce a užití pitné vody silně variabilní a je funkcí řady 
faktorů, jimiž jsou pohlaví, vzdělání, sociální a kulturní prostředí, vybavení 
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domácnosti, zvyky aj., které sebou do konstrukce expozičních scénářů přináší 
další nejistoty.  

e) Výpočty chronického denního příjmu jsou v analýze založeny na předpokladu 
úplné absorpce škodlivin v lidském organismu, což však není v praxi příliš 
reálné. Tato skutečnost zvyšuje odhadnuté hodnoty HQ. 

f) Validitu referenčních dávek RfD, převzatých z databází U.S. EPA, hodnotí tato 
instituce sama jako „střední“. 

g) Pro CHBrCl2, CHBr2Cl a CHBr3 nebyly v dostupných materiálech nalezeny 
RfD pro inhalační a dermální příjem. Proto byla v souladu s doporučením 
U.S. EPA [14] považována společná inhalační a dermální cesta příjmu za 
ekvivalentní příjmu cestou orální. Zejména u novorozenců může představovat 
zmíněná substituce navýšení hodnoty HQINH + HQDC až o jeden řád.  

h) Dalším faktorem zvyšujícím nejistotu výsledků odhadu je předpoklad aditivního 
účinku THMs, protože spolupůsobení THMs může vykazovat synergický resp. 
antagonistický efekt. 

i) Obdobně nebyla zohledněna ani interakce mezi THMs a jinými sloučeninami 
přítomnými v analyzovaných vzorcích pitné vody. 
 

4 ZÁVĚR 
 

Bylo kvantifikováno nekarcinogenní riziko, plynoucí z dlouhodobého užívání 
pitné vody, dodávané skupinovým vodovodem obyvatelům vybraného regionu ČR. 
Hodnoceným rizikovým indikátorem byla skupina čtyř THMs, a sice chloroformu, 
dibromchlormetanu, bromdichlormetanu a bromoformu, které jsou v pitné vodě  
rozváděné distribuční sítí spotřebitelům prakticky trvale přítomny jako produkty 
interakce dezinfekčního agens s organickými prekurzory . 

Pro všechny hodnocené subpopulace byl kvocient nebezpečnosti HQ < 1. Proto 
neexistuje důvod obávat se systémově toxického rizika. Z logiky zvoleného 
standardního postupu při výpočtu expozic a kvantifikace rizika je zřejmé, že nejméně 
příznivá je hodnota HQ pro obě dětské subpopulace, obzvláště pro novorozence do 
dvou měsíců. Vzhledem k výběru nejproblematičtějšího místa koncentrace THMs 
a konstrukci expozičních scénářů, je možno odhadnuté nekarcinogenní riziko, 
plynoucí z dlouhodobého užívání pitné vody z regionálního skupinového vodovodu, 
považovat spíše za nadhodnocené a současně nevýznamné. Tomuto závěru odpovídá 
i srovnání stanovených hodnot koncentrací THMs s aktuálně platnými limity pro jejich 
individuální resp. sumární koncentrace. 

Na základě získaných výstupů lze konstatovat, že stávající situace nevyžaduje 
okamžitá či v krátkém časovém horizontu realizovaná opatření k redukci vzniku či 
přítomnosti THMs v pitné vodě dodávané regionálním vodovodem konzumentům. 
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