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Účelem tohoto sdělení je informovat odbornou veřejnost o vydání publikace Zajištění 
kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými vodárenskými systémy.  

Právě probíhající projekt Technologické agentury ČR se zaměřuje na zajištění jakosti 
pitné vody pro nejmenší obce a zásobované oblasti (cca do 1 000 obyvatel), protože 
platí dlouhodobá závislost: čím menší zásobovaná oblast, tím častější překračování 
jakostních limitů pitné vody, nižší četnost sledování její kvality a menší odborná úroveň 
péče o malé vodní zdroje.  

Tato publikace, která v rámci projektu vznikla, se v úvodních kapitolách pokouší 
definovat malé vodní zdroje a popsat příčiny hlavních problémů. Součástí publikace je 
také Metodika pro vytvoření plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou, 
která definuje a podrobně popisuje jednotlivé etapy a kroky plánu bezpečného 
zásobování vodou, jehož nedílnou součástí je analýza a kontrola rizik. Čtvrtá kapitola se 
pak zabývá konkrétními finančními a ekonomickými aspekty výstavby, provozu a 
obnovy malých vodních zdrojů.  
 
Příspěvek byl připraven s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci 
projektu TA02020184 „Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých 
obcí z místních vodních zdrojů“. 
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