
 

 

Zápach a jeho potlačení 
 

Typické aplikace pro rodinné domky, chaty a podnikání 
 

  

Zápach je způsoben rozpuštěnými plyny ve vodě, může značně zesílit po ohřevu. Jeho příčina je 
různá, voda může zapáchat po železe při jeho zvýšených obsazích, odstraněním železa pach mizí. 
Voda též může zapáchat po sirovodíku (zkažená vejce), zejména v redukčním prostředí v hlubinných 
vrtech a při současné přítomnosti zvýšených obsahů železa a manganu, odstraněním železa a 
manganu se pach sníží pouze částečně nebo vůbec. V kopaných povrchových studních mohou být 
přítomny též bahenní plyny, zvláště při zvýšených obsazích organických látek (ChSKMn). Pokud voda 
zapáchá pouze po ohřevu v bojleru, je nutno občas na dva až tři dny zvýšit ohřev na maximum 
(likvidace anaerobních bakterií), zápach lze též snížit výměnou nebo odstraněním anodové tyče 
(pokyny výrobce bojlerů – viz níže). 

 

Podle charakteru pachu volíme vhodnou technologii a postup: 

 

1. pokud je ve vodě též zvýšený obsah železa, manganu nebo je voda tvrdá, může být instalací 

filtračních zařízení k jejich snížení pach potlačen úplně, částečně nebo vůbec. Pokud pach stále 

přetrvává, je nutno k jeho potlačení použít další technologii a filtrační zařízení. 
 

2. pokud zapáchá pouze teplá voda po ohřevu v bojleru, doporučujeme občas na dva až tři dny zvýšit 

ohřev na maximum (likvidace anaerobních bakterií), poté nastavit bojler na nižší teplotu (45° až 

50° C). Zápach lze též snížit výměnou nebo odstraněním anodové tyče (pokyny výrobce bojlerů – 

viz níže).  
 

3. pokud se jedná o povrchový zdroj (kopaná studna), zápach způsobují pravděpodobně bahenní 

plyny (charakteristický zápach). Pro tento případ doporučujeme filtraci aktivním uhlím 
 

4. pokud se jedná o hlubinný zdroj (vrt), někdy i v povrchových zdrojích, a voda zapáchá po 

sirovodíku (zkažená vejce), lze sirovodík odstranit jeho oxidací. Pro malé a střední výkony je 

nejhodnější dávkování chlordioxidu. 

 

 

Zapáchající voda po ohřevu v bojleru. Příčiny, potlačení, doporučení výrobce 

bojlerů (DZ Dražice). Výtah z webových stránek DZ Dražice 
 

Blíže na http://www.dzd.cz/podpora/caste-dotazy 
 

Proč se může vyskytnout zapáchající teplá voda? 
Tento problém se týká spíše vody než ohřívačů. Některé vody (studniční, neupravované) obsahují velké 

množství sulfátu spolu s bakteriemi, které tento sulfát redukují. Tyto bakterie, zdraví neškodné, ve stojatých 

vodách, které byly zbaveny kyslíku produkují plyn sulfidu vodíku (zápach) využívající iontu vodíku z anodové 

ochrany. Čím větší je činnost této anody (horší kvalita vody), tím více je iontu vodíku a tím více vzniká plynu 

sulfidu vodíku. Tyto bakterie nemohou růst v přítomnosti atmosférického kyslíku, a proto nejsou ve zdrojích 

studené vody. Pokud se tatáž voda zahřeje, objeví se. V některých případech pomůže vyměnit anodu za jinou, 

která může mít jiné složení. Jestli se však tímto problém nevyřeší, doporučujeme anodu vymontovat, i když se 

tím sníží životnost ohřívače vody. 

Univerzální   čistá   voda,  akciová  společnost 
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Filtrace aktivním uhlím 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Filtrací aktivním uhlím se odstraní chlor z vody a je třeba ji 
zdravotně zabezpečit jiným způsobem, nejlépe UV-dezinfekcí 

 
 

Dávkování chlordioxidu 
          

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Chlordioxid nejen potlačí pach po sirovodíku, ale vodu též zabezpečí po 
zdravotní – bakteriologické stránce 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Při výběru vhodného filtru se poraďte s námi. 

Automatický filtr s aktivním uhlím A 1035 až A 1054 C ZS 1“ (SFE) 
standardní vybavení rodinných domků. Minimální obsluha, vysoká kapacita, proplach filtru 

pouze vodou. Nízké provozní náklady. Cena:  A 1035 C ZS 1“ 18.000 Kč 

    A 1044 C ZS 1“ 18.700 Kč 

    A 1054 C ZS 1“ 19.100 Kč 

 

 

Ruční filtr R 935 C 
plná účinnost, velmi jednoduché zapojení a montáž, nízká cena, 

vhodné hlavně pro chaty a rekreační objekty, cena 7.400 Kč 

 
Poloautomatický filtr PA 935 C 
jednoduchá obsluha za přijatelnou cenu, jednoduché 

zapojení a montáž, vhodné pro rekreační objekty i rodinné 

domky. Vysoká kapacita, proplach filtru pouze vodou, bez 

použití chemikálií. Cena 16.000 Kč  

Časově řízené dávkovací čerpadlo ASTRAL – 

nejjednodušší způsob zdravotního zabezpečení vody, 

minimální obslužnost, cena 10.000 Kč. 

Dávkovací čerpadlo EMEC K PLUS – standardní 

provedení, samostatný impulzní vodoměr. Dávkovací 

čerpadlo cena 18.700 Kč, k tomu impulzní vodoměr ¾“ 

(průtok do 5 m3/hod) cena 5.000 Kč nebo vodoměr 1“ 

(průtok do 10 m
3
/hod) cena 7.700 Kč. 

Pro obě dávkovací čerpadla nutná zásobní nádrž 25 

litrů, cena 500 Kč. 
 

Pokud jste si z uvedených typů nevybrali, můžeme Vám nabídnout celou řadu jiných řešení. 
 

 Ceny uvedeny bez DPH, bez montáže. Cena montáže 5.000 až 10.000 Kč, podle náročnosti, + přeprava 12 Kč/km. 

Dodávka včetně montáže DPH 15 %, jedná-li se o bytový nebo rodinný dům, jinak 21 %. 

 

Univerzální čistá voda, a.s., Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín 
tel/fax 257952261, vedení a obchod: 602378631, 602332143, 

montáže a servis: 602378632, 724066450 

info@ucv.cz         http://www.ucv.cz 

 

Volba mezi časově a objemově řízeným dávkovacím čerpadlem je dána způsobem přívodu tlakové 
vody do objektu. Jednodušší časově řízené dávkovací čerpadlo ASTRAL lze použít v případě, že je voda 
čerpána z vlastního zdroje domácí vodárnou nebo ponorným čerpadlem s tlakovým spínačem na expanzní 
nádrži. Dávkovací čerpadlo se pak elektricky propojí s čerpadlem tlakovým. Pokud tomu tak není (městský 
nebo obecní vodovod, frekvenčně řízené čerpadlo apod.), je nutné použít dávkovací čerpadlo objemově 
řízené, jehož součástí je řídící kontaktní vodoměr. 

 

http://www.ucv.cz/

