
Hydrochemie –           

chemismus podzemní vody  

Ing. Blahoslav Tefr, hydrochemik 

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. 



Hydrochemie - historie 
• obor, který se zabývá chemií vody (kvalitou vody) 

• rozvoj současně s rozvojem čisté a aplikované chemie 

• základy hydrochemie na konci 18. století (Lavoisier – základy 
moderní kvantitativní chemi a analýzy vod) 

• 19. století - rozvoj v souvislosti s balneologickým výzkumem 
(švédský chemik Berzelius se v 1. pol. 19. století - analýza 
minerálních vod v Čechách – reklama pro české lázeňství) 

• 1837 – první objektivní zprávy o složení vod v Čechách 

• cca 1880 – přednášky na ČVŠtech (techn. vody prof. Štolba) 

• 1. pol. 20. st. – VŠCHTI (prof. Schultz) - mohutný rozvoj 

• Od r. 1969 – žijící legenda – prof. Pitter (VŠCHT Praha) 

 



Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. 

• žijící legenda současné hydrochemie 

• emeritní profesor na VŠCHT Praha, 
Ústav technologie vody a prostředí 

• hydrochemii přednáší od roku 1969 

• autor knihy Hydrochemie (4. vydání) 

• 2002 Medaile prof. Emila Votočka 

• Mezinárodně uznávaná osobnost (jeho 
citace ve třech encyklopediích „Who is 
Who“) 



Druhy vod 

• Atmosferická (déšť, sníh, …) 

• Povrchová (vodárenská, koupání, losos., kapr.) 

• Podzemní (pitná, minerální, balená, důlní atd.) 

• Odpadní (průmyslová, splašková, zemědělská) 

---------------------- 

• Závlahová, betonářská, v rybářství, chladící, 
destilovaná, užitková, dopravovaná potrubím, 
potravinářská, provozní, kontaminovaná atd. 

 





Rozbory vody 

• nejstarší na konci 18. století ( Červená stud. ) 

• současnost (úplný rozbor, Svitavy S-5) 

• vzorky vody odebrané v terénu se analyzují v 
laboratoři (správnost, přesnost) 

• složky rozpuštěné ve vodě (membránový filtr 
póry 0,45 μm) 
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Červená studánka 



Červená studánka 



Úplný rozbor – Svitavy S-5, ukázka 



Úplný rozbor – Svitavy S-5, ukázka 



Mineralizace vody 

• minerál, minerálka, mineralizace 

• celková mineralizace = součet hmotnostních koncentrací všech 
rozpuštěných anorganických tuhých látek (především 
makrokomponent), rozpuštěné látky 

• makrokomponenty - konc. 1 mg/l (Ca2+, Na+, K+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-

, NO3
-, Cl-) - ukázka 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

• mikrokomponenty – konc. 1 mg/l (F-, NH4
+, NO2

-, atd.) 

• stopové koncentrace – cca  μg/l (kovy, specif. org. l.) 

• ultrastopové koncentrace – cca ng/l (pesticidy, léky, antibiotika, 
mošusové látky z deodorantů a voňavek) 
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Makrokomponenty 





Horizontální a vertikální změny 
chemismu 

Parametr Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

NH4
+

HCO3
-

SO4
2-

NO3
- Cl

-
celk. min. pH

Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l -

2 1 0,4 0,4 1,8 0 4,4 3,6 2,6 16 4,5 -

Kapalice cenoman 60 5 4,8 1 0 97 51 34 16 268 6,7 Ca-HCO3-SO4

SN-1 cenoman 94 4 2,4 3 0 238 48 0 14 404 6,8 Ca-HCO3

KO-2 cenoman 87 7 2,5 2,5 0,3 192 82 0 13 387 6,9 Ca-HCO3-SO4

SN-4 cenoman 72 3 24,2 6,6 1,6 241 25 0 21 394 7,6 Ca-Na-HCO3

SN-5 cenoman 6 4 201 1,9 0,5 486 38 0 15 751 8,0 Na-HCO3

Parametr Ca
2+

Mg
2+

Na
+

K
+

NH4
+

HCO3
-

SO4
2-

NO3
- Cl

-
celk. min. pH

Jednotka mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l -

SN-1 cenoman 94 4 2,4 3 0 238 48 0 14 404 6,8 Ca-HCO3

SN-1A spodní turon 171 4 17 1,3 0 275 119 71 65 723 7,1 Ca-HCO3-SO4

typ vody

typ vody

Srážková voda

Vertikální změny (různé kolektory)

Horizontální změny (jeden kolektor)








