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• Povrchové vody jsou vody z vodních toků a přírodních i
umělých vodních nádrží. Pro vodárenské účely se
využívá především voda z řek a potoků, které mají co
nejmenší znečištění. Nevyužívá se voda z rybníků a
přírodních jezer.
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• Podzemní vody se tvoří ze srážek vnikajících do země
a z vody , která prosakuje z řek , potoků a jezer. Voda
v zemi prosakuje různými vrstvami půdy, která působí
jako filtr. Tyto vody většinou nevyžadují úpravu, ale je
nutné provádět pravidelnou kontrolu kvality.
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• Podzemní vody se tvoří ze srážek vnikajících do země
a z vody , která prosakuje z řek , potoků a jezer. Voda
v zemi prosakuje různými vrstvami půdy, která působí
jako filtr. Tyto vody většinou nevyžadují úpravu, ale je
nutné provádět pravidelnou kontrolu kvality.
• Dešťová voda není pro vodárenské účely vhodná.

DRUHY VOD
Rozdělení vod podle použití
• Pitná voda je určena k pití a vaření. Je to zdravotně
nezávadná voda, která ani po dlouhodobém používání není
příčinou zdravotních poruch, vyhovuje smyslovým
požadavkům člověka a odpovídá hodnotám, které jsou
stanoveny normami: t do 15 oC, bez zákalu, barvy a chuti,
choroboplodných zárodků, pH 6,5 – 9 a maximálně středně
tvrdá, chemické prvky a sloučeniny dle norem.
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voda, ale nejsou tak přísné požadavky na fyzikální vlastnosti ,
jako teplota, barva, zákal, pach atd. Není určena k pití a
k vaření.
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• Užitková voda je stejně zdravotně nezávadná jako pitná
voda, ale nejsou tak přísné požadavky na fyzikální vlastnosti ,
jako teplota, barva, zákal, pach atd. Není určena k pití a
k vaření.
• Provozní voda není zdravotně zabezpečena. Je to voda
určená pro různé provozní účely (chlazení, mytí, hydraulika,
výroba páry atd.). Požadavky na provozní vodu jsou závislé
na způsobu jejího použití.
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Rozdělení podle teploty
• Studená voda je do 15 oC.
• Teplá voda je ohřátá pitná voda, ale díky
zvýšené teplotě, a tím i možnosti zvýšeného
výskytu bakterií, k pití nevhodná.
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