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Naše zn.: CHŽ P-358/02     V Praze dne 29.3.2002 
 
Věc: 
Stanovisko Ná rodního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k př ístrojům na 
úpravu vody na bázi magnetické úpravy 
 

V poslední době se množí dotazy ohledně zdravotní nezá vadnosti a legá lnosti 
prodeje přístrojů na tzv. fyziká lní ú pravu vody, které jsou založeny na principu 
působení magnetického pole (pomocí permanentních magnetů, elektromagnetů, 
elektrostatických nebo elektrických střídavých polí). Účinky vyvolané ve vodě 
pomocí jmenovaných technologií jsou obdobné a proto je možné hodnotit 
souhrnně – pro zjednodušení jsou zde nadá le označová ny jako „magnetická  
ú prava vody“. 
Tyto př ístroje jsou výrobci určené k ochraně vodovodního potrubí proti usazování 
vápenatých usazenin (vodního kamene), popř ípadě proti korozi (působení proti korozi 
se však dosud nepodařilo objektivně prokázat). Někteř í výrobci deklarují také 
schopnost odstranit pomocí magnetické úpravy rovněž již vytvořené inkrusty vodního 
kamene. Nejčastěji se jedná o př ístroje na bázi permanentních magnetů (které se buď  
vsazují do potrubí a jsou tak v př ímém kontaktu s vodou nebo se osazují zevně 
potrubí, takže nepřichází s vodou do styku) nebo elektromagnetů, které se osazují 
zevně vodovodní trubky. Zvláštním př ípadem jsou př ístroje sestavené z různých 
kovových slitin, které vytvářejí elektrický článek a mají tak obdobnou funkci. 

Výrobci (prodejci) doporučují montovat tyto př ístroje na vodní potrubí na vstupu do 
objektu (poblíž vodoměru), kde mají sloužit k trvalé úpravě vody (bez obsluhy). Podle 
výrobců (prodejců) se jedná o výrobek naprosto ekologický a zdravotně nezávadný, 
protože prý při něm nedochází ke změně chemického složení vody. 

Přestože tato technologie je známa již přes půl století, princip účinku nebyl dosud 
uspokojivě objasněn, stejně jako všechny uplatňující se faktory, ovlivňující př ípadnou 
účinnost. Při magnetické úpravě nedochází k bezprostřednímu ovlivnění chemického 
složení vody (po určité době od působení však lze pozorovat snížení tvrdosti vody 
v důsledku tvorby a vypadávání nerozpustných forem vápníku). Při magnetické 
úpravě vody dochází ke změně fyzikálních vlastností vody (např . polarizace molekul) 
a ke změně fyzikálně-chemických forem obsažených látek. Molekuly uhličitanu 
vápenatého (pravděpodobně) mění svou strukturu, neusazují se na stěnách potrubí, ale 
vypadávají ve formě jemné suspenze (kalu). Účinek závisí na mnoha faktorech; co se 
vody týče hlavně na obsahu minerálních látek, dále na intenzitě a orientaci 
magnetického pole, rychlosti průtoku vody atd. Zatímco některé př ístroje vykazují u 
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některých typů vod dobrou účinnost (v zábraně tvorby vodního kamene), u jiných 
jsou prakticky neúčinné. 

 

Účinek magneticky upravené vody na živé organismy: 

Magnetickou ú pravou vody nedochá zí sice ke změně obsahu chemických prvků a 
sloučenin, dochá zí však ke změně některých jejich forem a především ke změně 
fyziká lních vlastností vody, např. povrchového napětí. Takto upravená  voda tedy 
mění oproti vstupní vodě svůj charakter - také co do biologického ú činku na živé 
systémy. Experimentá lně byl tento rozdílný ú činek proká zá n na rostliny, 
pokusná  zvířata i na člověka – a to in vitro (pokusy na tká ňových systémech) i in 
vivo (pokusy na zvířatech, člověku i rostliná ch). 
Magneticky upravená  voda zvyšuje pravděpodobně prostupnost biologických 
membrá n, ovlivňuje řadu biochemických parametrů a funkcí v organismu. 
Přestože jde na ú rovni makroorganismu o subtilní působení, ovlivnění vnitřního 
prostředí se zdá  nesporné, o čemž svědčí naprostá  většina publikovaných prací. 
Některé provedené prá ce svědčí o nežá doucím ú činku na buňky (např. červené 
krvinky a enzymy v pokusech in vitro) nebo na regulační systémy organismu 
(např. enzymatické systémy nebo některé biochemické krevní ukazatele 
v pokusech in vivo). Zatím žá dná  z publikovaných prací se nevěnovala zá važné 
otá zce, zda magnetická  ú prava změnou chemických forem sloučenin vá pníku a 
hořčíku nesnižuje vstřebá ní a využitelnost iontů vá pníku a hořčíku ve vodě 
obsažených, které mají pro lidské zdraví mimořá dný význam ? 
Účinek magneticky upravené vody na lidský organismus však může být, podle údajů 
literatury, nejen negativní, ale i pozitivní – léčivý.  Závisí na kvalitě takto upravené 
vody a především na momentálním zdravotním stavu organismu. Proto byla (nebo 
dosud je ?) tato voda pokusně využívána i při terapii různých chorob, zvláště 
vylučovacího systému (údajný vliv na tvorbu i odstranění ledvinových kamenů). 
Nověji publikované práce z USA dokládají určitý prospěšný vliv magneticky 
upravené vody, používané k výplachu úst, na omezení tvorby zubního kamene a 
zubního povlaku. Ve všech těchto terapeutických aplikacích magneticky upravené 
vody se však jednalo o její časově omezené užití pod kontrolou lékaře. 

Pitná  voda, určená  k trvalé spotřebě všech obyvatel (bez ohledu na jejich 
zdravotní stav), by však měla být svým biologickým ú činkem neutrá lní a neměla 
by spotřebitelům ani po dlouhodobé konzumaci působit prokazatelné nežá doucí 
změny vnitřního prostředí. Doposud nebyla provedena (nebo alespoň 
zveřejněna) žá dná  studie, která  by prokazovala, že dlouhodobé pití magneticky 
upravené vody je zdravotně nezá vadné, i když množství krá tkodobých 
experimentů naznačuje možný opak. Z těchto důvodů také nedoporučujeme 
pitnou vodu upravovat působením magnetického pole. Zvlá ště když nejde o 
ú pravu směřující k zvýšení jakosti vody ve smyslu obsahu nežá doucích 
chemických lá tek, ale o technické opatření. 
Také Světová zdravotnická organizace z důvodů nedostatku údajů o pozitivním či 
negativním dopadu dlouhodobé konzumace magneticky upravované vody nezařazuje 
tento způsob úpravy mezi doporučené metody a způsoby úpravy pitné vody. 
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Legislativní aspekt v ČR:  

Hygienické požadavky na výrobky určené pro úpravu pitné a teplé užitkové vody jsou 
nově (od počátku roku 2001) stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., resp. Vyhláškou 
MZ ČR č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
př ímého styku s vodou a na úpravu vody. 

Pokud si výrobce (dovozce) ověří, že výrobek je v souladu se stanovenými 
požadavky, nemusí již žádat (Ministerstvo zdravotnictví) o schválení, ale může uvést 
výrobek na trh. (Kopie ověření – obvykle ve formě posudku – mu slouží jako doklad 
pro zákazníky nebo pro státní kontrolu.) 

U magnetické úpravy musíme rozlišovat dva druhy hygienických požadavků:  

a) zda části př ístroje ve styku s vodou neuvolňují do vody nežádoucí látky (ověřuje 
se výluhovým testem podle př ílohy č. 1 vyhlášky 37/2001 Sb.) – tento požadavek 
je relevantní jen u těch př ístrojů, které se vsazují do potrubí a u nichž je některá 
součást (trubka nebo magnety) v př ímém styku s vodou; 

b) zda způsob (technologie) magnetické úpravy náleží mezi povolené technologické 
postupy úpravy vody (které jsou uvedeny v § 13, odst. 2 vyhlášky č. 37/2001 Sb.) 
– tento požadavek je relevantní pro všechna zař ízení na bázi (elektro)magnetické 
úpravy. Magnetická  ú prava však mezi povolenými ú pravami uvedena není. 
Výrobci pitné vody (definovaní v § 3, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.) mohou 
teoreticky požádat orgán ochrany veřejného zdraví (tj. místní hygienickou stanici) 
o povolení používat i jinou technologii, než je uvedena ve vyhl. 37/2001 Sb. Není 
nám však známo, že by povolení na použití (elektro)magnetické úpravy k úpravě 
pitné vody bylo některým hygienickým orgánem vydáno. Navíc pochybujeme, že 
by takové povolení vydáno být mohlo, chybí-li doklady o zdravotní nezávadnosti 
dlouhodobého požívání magneticky upravené vody. 

Výrobce nebo dovozce zař ízení na magnetickou úpravu vody nemá v současné době 
(než dojde k novele zákona č. 258/2000 Sb.) možnost získat výjimku z vyhlášky č. 
37/2001 Sb. a požádat (obecně) o schválení jiné než povolené technologie, protože 
zákon č. 258/2000 Sb. nedává žádnému orgánu k takovému rozhodnutí kompetenci. 

 

Zá věr: 
Použití technologie na bá zi magnetického pole pro ú pravu pitné vody z výše 
jmenovaných důvodů nedoporučujeme. 
Nemá me však ná mitek proti použití této technologie (resp. zařízení pracujících 
na tomto principu) pro ú pravu teplé užitkové vody, pro ú pravu vody do bazénů, 
pro ú pravu vody v teplovodních nebo chladicích systémech, pro různé 
průmyslové použití atd. Podmínkou je, aby propagační materiá ly a ná vody k 
použití obsahovaly upozornění, že zařízení není určeno a schvá leno pro ú pravu 
pitné vody.  
Konečně ani ze samotného technického hlediska nemá  magnetická  ú prava pitné 
(tedy studené) vody své opodstatnění, protože k vylučová ní vodního kamene u 
studené vody nedochá zí (nebo jen v některých výjimečných případech). 
K vylučová ní vodního kamene dochá zí vlivem porušené vá penato-uhličitanové 
rovnová hy v důsledku zahřívá ní vody a odstranění volného oxidu uhličitého. 
Proto v domá cnosti, kde jsou problémy s tvorbou vodního kamene, stačí 
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instalovat protiinkrustovou ú pravu až na odbočku potrubí vedoucí vodu ke kotli, 
bojleru nebo pračce. Úprava pitné vody je nejen zbytečná , ale i zdravotně 
riziková . 
Posuzování (funkční) účinnosti př ístrojů na bázi magnetické úpravy není předmětem 
našeho zájmu ani naší kompetence. Vzhledem k četným dotazům na toto téma však 
připojujeme orientační př ílohu (č.1).  
 
 
 
 
 
MUDr. František Kožíšek, CSc. 
vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu 
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Příloha č. 1 : Otá zka ú činnosti zařízení na bá zi magnetické ú pravy 
 

Magnetická úprava vody je dlouhodobě známa a při správném nastavení pole a 
proudu vody, jakož i odpovídající intenzitě pole může být u většiny vod skutečně 
účinnou technologií v zábraně tvorby vodního kamene. Tuto účinnost však nevykazují 
zdaleka všechny př ístroje. Nejde však jen o otázku konstrukčního provedení př ístroje, 
ale také o otázku kvality vody. Jen velmi málo renomovaných firem si nejprve od 
zákazníka vyžádá rozbor vody (v některých vybraných ukazatelích) a na jeho základě 
teprve sdělí, jaký př ístroj by byl vhodný, popř . zda jsou u takové vody schopné vůbec 
účinnost garantovat. 

V České republice neprochází tyto př ístroje žádným povinným testováním své 
účinnosti, není zde ani žádná oficiální metodika pro ověřování této účinnosti nebo 
pověřená instituce, která by pro dobrovolné zájemce z řad výrobců nebo dovozců 
takové testování prováděla.  

Taková metodika existuje např . v Německu (DVGW - Arbeitsblatt W 512 „Zkušební 
postupy k posuzování účinnosti zař ízení na úpravu vody sloužících k zamezení tvorby 
vodního kamene“) nebo v Rakousku (směrnice ÖVGW W 35 „Podmínky pro 
testování př ístrojů na fyzikální úpravu vody“). Zde si mají výrobci možnost nechat 
své výrobky otestovat, zda odpovídají stanovenému technickému standardu (podle 
našich informací toho však využívá jen velmi málo výrobců). Zároveň však 
spotřebitelé, skrze své spotřebitelské organizace, mají tímto možnost nechat si 
výrobky nabízené na trhu posoudit pro vlastní informaci. Toho občas využívá např . 
německá spotřebitelská nadace Stiftung Warentest. Poslední průzkum byl proveden 
v roce 1999 ve spolupráci s rakouským Spolkem pro informování spotřebitele a 
belgickou Unií spotřebitelů, za finanční podpory Evropské Unie. Výsledky byly 
publikovány v německém časopise TEST č. 1/2000, str. 59-63, pod názvem „Ein 
Schlag ins Wasser“ (Plácnutí do vody). S neslavnými závěry testu (pouze tři př ístroje 
z třinácti testovaných se ukázaly jako funkční) a doporučeními redakce zde 
seznamujeme. Neuvádíme konkrétní značky výrobků, zájemce odkazujeme na 
citovaný článek (lze si ho objednat na internetové adrese www.stiftung-warentest.de). 

 
Vý tah z článku „Ein Schlag ins Wasser“ : 
Zanesené  boilery a potrubí jsou postrachem mnoha majitelů domů. Zkoušeli jsme, zda 
přístroje na fyziká lní ú pravu vody před těmito vá penatými usazeninami chrá ní. A 
výsledek? – Pouhé  tři přístroje byly funkční, ostatní „vadné “. 
…  
Přístroje na odstraňová ní vodního kamene nejrůznějšího druhu prodělá vají horkou 
konjunkturu. V samotné m Německu se v tomto odvětví ročně prodá  mnoho desítek 
tisíc těchto zařízení. 
V nabídce figurují chemické  postupy (iontoměniče, dá vkovače fosforečnanů) a 
fyziká lní metody („nechemické  způsoby ú pravy vody“). Naše poslední testová ní 
iontoměničů (test 2/94) uká zalo, že výsledek má  ještě do dokonalosti daleko: 
změkčová ní vody zde sice probíhalo a vá pník obsažený ve vodě se spolehlivě 
vyměňoval se sodíkem. Avšak zařízení měla sklon k zanesení mikroorganismy. 
Za ú čelem regenerace bylo zpravidla nutné  přidá vat mnoho soli. Ná roky na ú držbu a 
hygienu obsluhy byly velmi vysoké . Atraktivitu iontoměničů snižovaly značné  ná klady 
na pořízení a provoz těchto zařízení i velké  ná roky na prostor.  
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O to zajímavější jsou fyziká lní alternativy. Podle nich zůstá vá  chemické  složení vody 
v zá sadě neměnné . Namísto toho jde s více či mé ně vysokými ná klady o to, zapůsobit 
na vlastnosti ve vodě se nachá zejícího kalcia a vá penatých usazenin. Vá pník ú dajně 
netvoří usazeniny, které  ú porně ulpívají na povrchu kovů, ale vyloučí se v podobě 
jemných čá steček („mikrokrystalů“), které  se neusazují, nýbrž se jako droboučká  
zrnka písku vyplavují s vodou.  
Po Německu se prohá ní odhadem asi stovka prodejců přístrojů na fyziká lní ú pravu 
vody, jež pracují na různé m principu. Permanentní magnety, elektromagnety, 
elektrostatická  a elektrická  střídavá  pole se zčá sti používají již po celá  desetiletí. Ná š 
poslední test před čtrná cti lety dopadl hrozně. Všech osm testovaných přístrojů 
vypovědělo službu. Zprá va o tom uveřejněná  v testu 8/85 měla ná zev „Bezmocní 
zabijá ci vá penatých usazenin“  (Kalkkiller ohne Wirkung). 
Tato branže ale zatím nesložila ruce do klína. Výrobci nabízí stá le nové  a nové  
přístroje a hlá sají nové  reklamní sliby. Znejistělí spotřebitelé  ná s stá le častěji 
zaplavují otá zkami. Nejvyšší čas pustit se opět do testová ní…  
Vybrali jsme třiná ct přístrojů na ú pravu vody s rozdílnou konfigurací, které  bylo 
možné  zakoupit na jaře 1999…  v cenové m rozpětí od 80 do 3535 marek.  
Nejdůležitějším kriteriem bylo snížení vá penatých usazenin v elektrických boilerech. 
Účinnost přístrojů jsme testovali za tvrdých, avšak veskrze pro domá cnost typických 
podmínek (viz vyhodnocení na ná sledující straně). Testovaná  voda byla velmi tvrdá  (v 
pá smu tvrdosti 4 o 25,8 německých stupních tvrdosti).  
Stejné  šance na ú spěšnost jsme zaručili všem přístrojům tím, že jsme jim poskytli vždy 
stejnou vodu. Ke každé mu zařízení jsme instalovali vlastní vodovodní systé m – 
s vlastním boilerem a s více kohoutky k čerpá ní vody před i po zá sobníku. 
Testovali jsme 13 přístrojů na fyziká lní ú pravu vody (včetně konstrukčně shodných), o 
nichž reklama tvrdí, že představují ochranu před problé my s usazová ním vá pníku bez 
použití chemických prostředků. Mezi nimi byly tři přístroje opatřené  permanentními 
magnety a deset přístrojů s nutným přívodem elektrické ho proudu. Č tyři přístroje 
disponují vložkami obsahujícími granulá ty nebo filtrační materiá ly, které  je třeba 
pravidelně vyměňovat… . 
 
Vyhodnocení (způ sob hodnocení) 
…  
Snížení vápenatý ch usazenin      60% 
Účinnost, s jakou daný přístroj zabraňuje vzniku vá penatých usazenin v ná dobá ch na 
ohřev vody, jsme testovali dvojím způsobem. Za prvé  jsme vyšli z rakouské  směrnice 
ÖVGW W 35 (Podmínky pro testová ní přístrojů na fyziká lní ú pravu vody). Při tomto 
způsobu zkoušení byla voda v souladu s předpoklá daným profilem spotřeby po dobu 
tří měsíců denně ohřívá na na teplotu 80°C, a to v objemu 125 litrů. Za druhé  jsme 
ú činnost zkoumali ve speciá lně pro tento ú čel zhotovených beztlakých 10 litrových 
zá sobnících, přičemž jsme se opírali o německé  doporučení v materiá lu DVGW – 
Arbeitsblatt W 512 (Zkušební postupy k posuzová ní ú činnosti zařízení na ú pravu vody 
sloužících k zamezení tvorby vodního kamene). Přitom jsme po dobu tří měsíců 
odebírali denně 130 litrů vody zahřá té  na teplotu 80°C. Navíc jsme zkoušeli, zda 
ú prava vody vede ke snížení vá penatých usazenin v perlá torech, a to testová ním na 
dlaždicích (kapkový test), a také  ve varných konvicích. Vždy jsme srovná vali tvorbu 
vá penatých usazenin (co do množství a odstranitelnosti) z vody upravované  a 
neupravované . 
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Ž ivotní prostředí/vliv na zdraví      10% 
Abychom vyzkoušeli kvalitu vody za nepříznivých okolností, učinili jsme odběry po 
odstá vce trvající 14 dní bezprostředně za přístrojem na ú pravu vody a podrobili jsme 
tyto vzorky mikrobiologické mu vyšetření. Analyzovali jsme také  vyluhová ní těžkých 
kovů do vody. Kromě toho jsme brali ohled na hlučnost přístrojů (subjektivní 
posouzení) a na spotřebu energie. 
 
Technická konstrukce       10% 
Posuzovali jsme poruchy během uvá dění do provozu a provoz, a také  kvalitu 
zpracová ní konstrukčních prvků a prvků ná ležejících k příslušenství. 
 
Manipulace         10% 
Posouzení využitelnosti ná vodu na obsluhu, a to instalací počínaje až po ú držbu, a 
také  obslužných prvků za provozu.       
  
Bezpečnost         10% 
U všech přístrojů jsme zkoumali nebezpečí ú razu při instalaci, obsluze a ú držbě. 
Přístroje s připojením do sítě jsme prověřovali na nebezpečí zkratu podle normy EN 
60335-1. 
Abychom měli jistotu ohledně sprá vnosti zjištěných ú dajů, prová děli jsme testy 
dokonce dvakrá t. Za prvé   v tlakové m 100 litrové m zá sobníku na teplou vodu. Za 
druhé  v beztlaké m 10 litrové m boileru. Ve všech případech jsme vodu ohřívali na 
provozní teplotu 80°C. Tato vysoká , avšak veskrze realistická  teplota měla napomoci 
tomu, aby se urychleně projevila ú činnost zabraňová ní usazová ní vá pníku. Již po 
několika má lo týdnech při průtoku vody blížícím se reá lné mu průtoku jsme po 
ná sledné m vymontová ní topných tyčí shledali výrazné  rozdíly: 
● U deseti zařízení nebylo možné  rozpoznat žá dné  nebo jen zanedbatelné  snížení 
tvorby vodního kamene. Na topných tyčích narostly silné  vá penaté  vrstvy, které  byly 
viditelné  i pouhým okem. Exaktní analýzy potvrdily, že množství vá pníku odstraněné  
z těchto topných tyčí řá dově odpovídá  srovná vacím paralelně prová děným slepým 
pokusům, při nichž voda nebyla nijak upravová na. 
● V boilerech, v nichž se voda ohřívala na teplotu nikoliv 80°C, nýbrž pouze 
60°C, bylo vá pníku výrazně mé ně. Tento jednoduchý trik postačil k reduková ní 
usazenin zhruba o polovinu. Snížení teploty se při testová ní uká zalo daleko ú činnější 
než vestavba většiny na trhu běžných přístrojů na ú pravu vody. 
● Ještě lepšího výsledku, který jsme s ohledem na typ zá sobníku označili jako 
„dobrý“ nebo „velmi dobrý“, docílily pouze ty přístroje, které  jsou uvedeny na 
čelních místech naší tabulky. U těchto přístrojů jsme na topných tyčích nalezli i při 
nejvyšším ohřevné m výkonu jen malé  množství usazenin (viz fotografie na straně 60 
originá lu). Při srovná ní vá penatých usazenin v tlakových a netlakových ná dobá ch se 
sice vyskytly malé  rozdíly, avšak na pořadí přístrojů to nic nezměnilo:… . 
Jak to vypadá  s dalšími problé my s vá penatými usazeninami, s nimiž se v domá cnosti 
obvykle potýkáme? Zkoumali jsme vytvá ření usazenin v perlá toru, tedy v ná stavci na 
vodní kohoutek, kde voda prochá zí určitým druhem síta, jež má  za ú kol zperlení vody. 
Výsledek testová ní byl skrovný: ani ty nejlepší přístroje v testová ní nedocílily lepší 
zařazení než „uspokojivé “ snižová ní usazová ní vá pníku. Všichni ostatní domnělí 
„zabijá ci“ byli při té to zkoušce posouzeni jako „vadní“.   
Reklama často slibuje nejen, že tyto přístroje sníží tvorbu vá penatých usazenin, ale 
starají se prý i o to, aby usazeniny, které  přesto vzniknou, bylo možné  lé pe odstranit. I 
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to jsme prověřovali. Upravenou i neupravenou vodu ze všech testovaných vedení  
jsme ohřá li v běžné  varné  ná době nebo jsme ji nechali kapat na dlaždice. To, co se 
vytvořilo, byly bohužel běžné  odolné  vá penaté  usazeniny, které  naši pracovníci 
doká zali odstranit pouze za pomoci čističů na bá zi octa a s vynaložením velké  
námahy. 
…  
Výsledky našeho testu v podstatě potvrzují naše dosavadní poznatky. Mnohé  
z reklamních slibů jsou neudržitelné . A přístroje, které  jsou technologicky jen má lo 
pokročilé  a jsou zřejmě založeny pouze na působení elektrických a/nebo magnetických 
polí, dopadly i tentokrá t všechny neslavně. Zůstá vá  otá zka, na zá kladě jakých 
mechanismů pracují ty přístroje, které  chrá ní přinejmenším boilery před zanesením 
vá penatými usazeninami. Mají jednu zvlá štnost: voda zde vždy proté ká  nějakou 
patronou. Ta je u konstrukčně shodných přístrojů od firmy …  naplněna kuličkami 
umělé  pryskyřice a ú činky ú dajně spočívají na „speciá lně aktivované m“ katalyzačním 
materiá lu. Přístroj …  má  patronu naplněnou materiá lem obsahujícím uhlík. Pracuje 
se speciá lní …  elektrodou (se zavedenými definovanými voltampé rovými impulsy), 
která  prý vede k „loká lnímu posunu rovnová hy mezi vá pníkem a kyselinou uhličitou“. 
…  
 
Mikroorganismy a těžké  kovy 
Patrony, které  jsou naplněny kuličkami z umělé  pryskyřice nebo uhlím, mají často 
jeden nedostatek. Až příliš ochotně se na nich usídlují bakterie. Také  v našem testu 
jsme v několika případech mohli zaznamenat zvýšenou kontaminaci mikroorganismy. 
Vzhledem k tomu, že však zjištěné  hodnoty nebyly alarmující a přístroje byly zpravidla 
instalová ny před ohřevem vody (takže dostatečně vysoká  teplota zá rodky usmrcovala), 
nebylo naše hodnocení negativní. Vyná lezce katalyzá torových přístrojů riziko bakterií 
očividně uznal: přístroj je opatřen ohřevným zařízením, které  má  za ú kol jednou za 
čas „sebedezinfekci“ přístroje. Kromě toho má  být pokud možno zabudová n do 
zpětné ho chodu cirkulačního potrubí na teplou vodu. Systé m funguje, zanesení 
mikroorganismy jsme zjistili pouze při odpojení tepelné  ochrany. Ale instalace 
cirkulačního potrubí na teplou vodu v domě vyžaduje dodatečné  ná klady a z hlediska 
provozního i více energie.  
Z katalyzá torových patron se čas od času oddrolilo několik umělohmotných kuliček do 
vody a přístroje …  ztrá cely uhlík, takže se například varná  konvice zabarvila do 
šedohněda. Mosazná  patrona …  způsobuje zjevně problé my, neboť jsme v upravené  
vodě zaznamenali zvýšené  hodnoty mědi. 
Vzhledem k technické  nezralosti mnoha přístrojů jsou obzvlá ště popuzující vysoké  
ceny některých přístrojů. K cenám uvedeným v zá hlaví tabulky často přistupují ještě 
ná klady na instalaci ve výši mnoha set marek. Kromě toho je třeba u čá sti přístrojů 
vynaklá dat prostředky na pravidelnou ú držbu a provoz. Tak například u obou 
katalyzá torových přístrojů je každé  dva roky třeba vyměnit patronu, což stojí 250 
marek. K tomu se přidá vají vyšší ná klady na elektrickou energii. 
…  
Vá penaté  usazeniny ve varné  ná době. Je jedno, zda jde o vodu fyziká lně upravenou či 
neupravenou, ve varné  ná době se při našem testu takové to povlaky utvořily. Je možné  
je odstranit pouze za použití kyseliny. 
…  
Skvrny vá pníku se tvoří navzdory ú pravě vody. U každé ho přístroje jsme upravenou 
vodu nechali po dobu několika týdnů kapat na pod ní umístěnou modrou dlaždici. 
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Neustá lé  dopadá ní kapek vede k tvorbě (vá penaté ho) vodního kmene. Ve všech 
případech zůstaly po testu takové to těžko odstranitelné  povlaky. 
…  

TIPY 
 
►  Ve většině německých domá cností je soukromá  ú prava vody nadbytečná . Nenechte 
se strhnout k neuvá žené mu ná kupu nějaké ho ú dajné ho „likvidá tora vá penatých 
usazenin“. 
►  Nevěřte pochybným slibům. Zařízení působící proti usazová ní vá pníku nedělají 
vodu zdravější. Průtok je v každé m případě nutné  pročišťovat. Ká vovary a jiné  
přístroje je možné  zbavit usazenin jednoduše a levně pomocí kyseliny citrónové . A 
pračky beztak nejsou ohroženy, neboť každý „dobrý“ a sprá vně dá vkovaný prací 
prá šek před usazeninami dostatečně chrá ní svými vlastními obsahovými lá tkami. 
► Zeptejte se nezá vislých poradců, kteří z prodeje zařízení na ú pravu vody 
neprofitují. Informujte se u své  vodá rny na tvrdost vody a na její sklon k vylučová ní 
vá pníku. Privá tní změkčová ní vody není vždy smysluplné , a to dokonce ani 
v oblastech, kde potrubím proté ká  voda o stupni tvrdosti 3 („tvrdá “ voda) nebo 4 
(„velmi tvrdá  voda“).  
► Zeptejte se také  svých sousedů. Pokud žá dný z nich nemá  vá žné  problé my se 
zaneseným potrubím a boilery, můžete celou věc pustit z hlavy. Ba ani tehdy, když se 
nějaký jednotlivec hrdě  chlubí, že je vlastníkem zařízení na změkčení vody. To nemusí 
nic znamenat. Bez té to investice by měl možná  problé my s vá pníkem stejné . 
Placeboefekt neexistuje pouze v medicíně. 
►  Využijte každou šanci k vlastnímu nahlé dnutí do vodovodních potrubí a zá sobníků 
u ohřevných zařízení. Zvlá ště je žá doucí, aby jejich stěny byly opatřeny tenkou 
ochrannou vrstvou. Pokud jsou zde patrné  silnější usazeniny, nechejte prověřit, zda se 
jedná  o vá penatý povlak nebo o produkty koroze (usazeniny rzi). K tomu vám může 
napomoci i naše analýza vody (viz str. 63). 
►  Prevence pomá há . Snižte teplotu v boileru na cca 60°C. Volte topné  tyče s co 
možná  nejnižší topnou plochou. A cíleně se ptejte po armaturá ch, které  jsou 
konstruová ny tak, aby byly do značné  míry vůči vá pníku netečné .  
►  Jestliže si pohrá vá te s myšlenkou na koupi změkčovače vody, měli byste dá t 
přednost malé mu přístroji určené mu pro oblast teplé  vody (viz grafické  zná zornění). 
V potrubích na studenou vodu se beztoho tvoří vá penaté  usazeniny jen vzá cně. Malá  
zařízení jsou levnější. A i případná  kontaminace mikroorganismy je zde relativně bez 
problé mů, pokud bakterie ná sledně v důsledku zvýšené  teploty zahynou. 
►  Všímejte si informací vytištěných drobnými písmeny. Porovnejte si dlouhé  
garanční doby a bezplatné  prověření ú činnosti přístroje před uplynutím té to doby. 
►  Zvažte alternativní řešení. Jestliže si v jedné  zá sobovací oblasti mnoho obyvatel 
stěžuje na problé my s vá penatými usazeninami, měli byste intervenovat u vodá rny a u 
místních politiků za centrá lní ú pravu vody. Je to levnější než nějaké  soukromé  
zařízení.  
►  Používejte dešťovou vodu. Za předpokladu dobré  filtrace se tato měkká  voda hodí 
nejen na zalé vá ní květin, ale i do napařovacích žehliček.  
 


