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SOUHRN

Hlavním zdrojem niklu v pitné vodě jsou kovové výrobky situované ke konci rozvodů vody, zejména vodovodní baterie. Díky 
tomu se koncentrace niklu ve vodě, vzhledem k různé době zdržení vody v potrubí, může na jednom odběrovém místě měnit 
i v rozmezí několika řádů a po stagnaci dosahovat hodnot až okolo 500 μg/l, což je více než dvacetinásobek limitní hodnoty 
(20 μg/l). Takové dávky niklu i jednorázově požité mohou u lidí přecitlivělých na nikl, kterých se v populaci vyskytuje okolo 
5 %, vyvolat systémovou alergickou kontaktní dermatitidu.

Klíčová slova: pitná voda, nikl, zdravotní rizika, kontaktní dermatitida

SUMMARY

The most common sources of  nickel in drinking water are metallic products situated at the end of  plumbing systems, espe-
cially taps. For this reason, and because of  various water stagnation times, the concentration of  nickel at one sampling point 
can vary within the range of  several orders of  magnitude, and following overnight stagnation may reach peak values of  up to 
500 μg/l, i.e. 20 times higher than the current limit value (20 μg/l). Such a single oral nickel dose can provoke systemic contact 
dermatitis in nickel-sensitive individuals, who represent about 5% of  the population.

Key words: drinking water, nickel, health risks, contact dermatitis
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Úvod

Nikl nepatří mezi prvky hojně zastoupené v zem-
ské kůře, jeho výskyt v podloží je nehomogenní, 
a tak se v surové vodě vyskytuje v měřitelných kon-
centracích poměrně zřídka. Přesto bývá mezi nej-
častěji nalézanými kovy, analyzujeme-li pitnou vodu 
u spotřebitele na kohoutku. Proč tomu tak je? Díky 
jeho specifi ckému použití při výrobě některých kom-
ponent rozvodů vody.

Nikl, stejně jako olovo a měď, má ve vyhlášce 
č. 252/2004 Sb. (18) u limitní hodnoty následující po-
známku, která se vztahuje nejen na hodnocení výsled-
ků, ale především na způsob odběru vzorků: „Limit-
ní hodnota platí pro vzorek pitné vody odebraný odpovídají-
cí metodou vzorkování z kohoutku tak, aby vzorek byl repre-
zentativní pro průměrné jednotýdenní množství požité spotře-
biteli...” Toto ustanovení přebírá vyhláška z příslušné 
evropské směrnice č. 98/83/ES (13).

Důvodem pro toto opatření je skutečnost, že nej-
obvyklejším zdrojem kontaminace pitné vody těmito 

kovy jsou materiály koncových rozvodů vody. Z toho 
vyplývá, že jejich koncentrace ve vodě na stejném od-
běrovém místě mohou v závislosti na době stagna-
ce vody a dalších faktorech kolísat v rozmezí několi-
ka řádů. Pokud by průměrné týdenní hodnoty požité 
spotřebitelem byly pod stanovenou limitní hodnotou, 
voda se sice považuje za vyhovující uvedené vyhlášce 
i za bezpečnou z hlediska obvyklého hodnocení zdra-
votních rizik, ale zůstává zde otázka nebezpečnosti 
nárazových vysokých koncentrací těchto kovů, které 
v případě niklu v prvních podílech vody odebraných 
po delší stagnaci mohou dosahovat až hodnot oko-
lo 500 μg Ni/l (současná limitní hodnota je 20 μg/l).

Proto také směrnice 98/83/ES upozorňuje, že „člen-
ské státy musí vzít v úvahu výskyt nárazových vysokých kon-
centrací, které mohou mít negativní účinek na lidské zdraví“, 
ale nic bližšího k tomu již neuvádí. Protože se této 
problematice podrobně nevěnuje ani základní refe-
renční dokument WHO (19), který se jinak hodnoti-
teli zdravotních rizik nabízí na prvním místě, snaží-
me se zde popsat současný stav poznání a ukázat na 
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možný způsob hodnocení rizika souvisejícího s nej-
vyššími nalézanými koncentracemi niklu.

Vlastnosti niklu, jeho použití a rozšíření 
v prostředí

Nikl je leskle bílý, tvrdý, feromagnetický kov 
odolný proti korozi, vyskytující se v zemské kůře 
v 0,018 % (asi 84 mg Ni/kg). Je součástí řady mine-
rálů, především společně se sírou, arzenem a antimo-
nem; v určitém množství je vázán také v půdě. V pří-
rodních vodách se vyskytuje především v oxidačním 
stupni II – hlavní formou je Ni(H2O)6

2+ – a převáž-
ně v anorganických formách (11, 19). 

Je široce využíván k výrobě nerezové oceli a růz-
ných slitin, protože zvyšuje jejich pevnost a odolnost 
vůči korozi. Používá se také ke galvanickému poko-
vování – ochraně povrchů některých kovových (hlav-
ně železných) výrobků, dále jako katalyzátor při hyd-
rogenaci rostlinných tuků, jako barvivo – pigment 
(v příměsi ve skle dává zelenou barvu) i jako součást 
některých baterií, mincí nebo účinných magnetů (tzv. 
Alnico magnets). Nikl je také součástí některých po-
travních doplňků, kde jedna tableta může obsahovat 
až několik mikrogramů Ni (20).

Za přírodní pozadí v podzemních vodách se po-
važují koncentrace niklu nižší než 20 μg/l (11). Kon-
centrace niklu zde – vedle přítomnosti nikelnatých 
rud v podloží – závisí na způsobu využití půdy a je-
jím pH, stejně jako na hloubce odběru. Kyselé deště 
zvyšují mobilitu niklu v půdě, který pak ve zvýšené 
míře proniká do podzemních vod (6). Zvýšená mobi-
lita v půdě nemusí být způsobena jen kyselými dešti, 
ale i poklesem pH půdy v důsledku intenzivního ze-
mědělství (přehnojování), jak o tom svědčí nedávná 
zkušenost z Nizozemí, kde se obsah niklu v některých 
podzemních vodách zvýšil natolik, že vodárny muse-
ly přistoupit ke speciální úpravě vody (4).

Antropogenním zdrojem niklu (ve smyslu konta-
minace vod v životním prostředí) jsou především od-
padní vody z povrchové úpravy kovů, kde je převáž-
ně komplexně vázán, a dále odpadní vody z barev-
né metalurgie. V pitné vodě je však přítomen hlavně 
v důsledku louhování z materiálů, které jsou s vodou 
v kontaktu (vodovodní trubky a armatury). Menšino-
vým zdrojem jsou některé slitiny i ocele – v případě 
použití některých nerezových ocelí ve studních v Ari-
zoně dosáhla koncentrace niklu v pitné vodě dokonce 
1 až 5 mg/l (20). Hlavním zdrojem jsou však vnitřní 
povrchy poniklovaných a pochromovaných výrobků, 
především vodovodní baterie. Aby totiž bylo možné 
baterii pochromovat, musí se nejprve poniklovat, při-
čemž se ponikluje i část vnitřního povrchu – a jeli-
kož nikl zde není pevně vázán, vyluhuje se do vody 
poměrně snadno.

Umístění tohoto zdroje niklu na samém konci roz-
vodu vody, relativně vysoký poměr povrchu k obje-
mu vody a velmi variabilní doba stagnace jsou pří-
činou kolísání koncentrace niklu ve vodě (vytékající 
z kohoutku) v rozsahu několika řádů. Popisovaná ma-
xima se pohybují až na hranici 500 μg/l (20), což po-
tvrdily i naše analýzy (viz dále).

Výskyt niklu v pitné vodě

V Evropě bývá průměrná koncentrace niklu v pit-
né vodě zpravidla nižší než 10 μg/l, v USA je situa-
ce obdobná (20).

Pitná voda je v České republice sledována v rámci 
celostátního monitoringu jakosti pitné vody z veřej-
ných vodovodů, který vychází z požadavků zákona 
o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb. v plat-
ném znění). Výsledky všech rozborů vody provede-
ných na základě tohoto zákona jsou zasílány do cen-
trální databáze (Informační systém IS PiVo), která 
byla použita pro zpracování následujícího přehledu. 

V České republice bylo v letech 2005 až 2008 na 
přítomnost niklu analyzováno a do centrální databá-
ze IS PiVo vloženo každý rok téměř šest tisíc vzorků. 
Četnost nedodržení limitní hodnoty se pohybuje pod 
0,5 %. Naprostá většina nálezů je pod mezí stanove-
ní (73 % v roce 2008), střední hodnota nálezů (prů-
měr) se pohybuje mezi 2 a 3 μg/l. Nejvyšší nalezené 
hodnoty byly v letech 2005–7 v řádech stovek μg/l 
(490, 230, resp. 280 μg/l), v roce 2008 činila nejvyš-
ší hodnota 52 μg/l (15).

Nárazové vysoké koncentrace niklu v pitné vodě

Metodika
Abychom ověřili publikované informace o vyso-

kých koncentracích niklu, ale především zjistili dy-
namiku uvolňování niklu z koncových částí rozvo-
du vody, provedli jsme na třech odběrových mís-
tech ve dvou objektech u nových nebo zánovních ko-
houtků opakované odběry. Každý odběr znamenal 
čtyři následně odebrané vzorky (u prvního objektu 
4 x 500 ml; u druhého objektu 50 ml + 3 x 250 ml). 
Odběry byly provedeny po různé době stagnace vody, 
která je uvedena u popisu obrázků. Jeden objekt byl 
napojen na veřejný vodovod v Praze a baterie umístě-
ny v prvním a třetím patře objektu (obr. 1 a 2). Dru-
hý objekt byl napojen na veřejný vodovod v Ostravě 
(obr. 3 a 4). Vzorky byly odebírány do plastových 
vzorkovnic a konzervovány kyselinou dusičnou. Nikl 
byl měřen akreditovanou metodou ICP-MS, s nejis-
totou 20 % (při koncentrační úrovni limitní hodno-
ty 20 μg/l), resp. okolo 10 % při hodnotách v řádu 
stovek μg/l. 

Výsledky 
Výsledky jsou uvedeny na obrázcích 1 až 4. Kon-

centrace niklu v prvním podílu po noční stagna-
ci se u baterií několik měsíců používaných pohybu-
jí v řádu stovek μg/l (250–600), u nové baterie jsou 
nálezy niklu ještě vyšší – po noční stagnaci se nalé-
zají až miligramové hodnoty a hodnot v řádu stovek 
μg/l se dosahuje již po stagnaci několika málo hodin. 
Z výsledků vyplývá velká variabilita i mezi jednotli-
vými bateriemi.

Na základě zahraničních i námi zjištěných údajů se 
domníváme, že po několika měsících dojde k částeč-
nému vyluhování niklu z vnitřních povrchů kohoutku 
a miligramové hodnoty se již neobjevují ani po noční 
stagnaci. Nicméně hodnoty 200–500 μg/l se po noč-
ní stagnaci objevují ještě řadu let.
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Obr. 1: Koncentrace niklu (v μg/l) v pitné vodě odebrané z nové mosazné pochromo-
vané vodovodní baterie umístěné v prvním patře objektu. Každý odběr se skládá ze 
čtyř podílů po 500 ml po defi nované době stagnace v průběhu jednoho dne (30 MS 
= stagnace 30 minut; FF = fully fl ush čili odběr hned po odpuštění celého objemu 
vody z vnitřního vodovodu). 

Obr. 2: Koncentrace niklu (v μg/l) v pitné vodě odebrané z nové mosazné pochromo-
vané vodovodní baterie umístěné ve třetím patře objektu. Každý odběr se skládá ze 
čtyř podílů po 500 ml po defi nované době stagnace v průběhu jednoho dne (30 MS 
= stagnace 30 minut; FF = fully fl ush čili odběr hned po odpuštění celého objemu 
vody z vnitřního vodovodu).

Obr. 3: Koncentrace niklu (v μg/l) v pitné vodě odebrané ze zánovní, asi před mě-
sícem instalované mosazné pochromované vodovodní baterie v průběhu jednoho dne. 
Každý odběr se skládá ze čtyř podílů: 1 x 50 ml + 3 x 250 ml; po třídenní stag-
naci (7:15) a náhodný denní odběr (10:00, 13:00, 15:45). Mezi odběry byla bate-
rie opakovaně používána.

1 Pokud nejsou uvedeny specifi cké citace, jsou údaje v této kapitole převzaty z literatury (3, 20).

Obr. 4: Koncentrace niklu (v μg/l) v pitné vodě odebrané ze zánovní, asi před mě-
sícem instalované mosazné pochromované vodovodní baterie v průběhu jednoho dne. 
Každý odběr se skládá ze čtyř podílů: 1 x 50 ml + 3 x 250 ml; po noční stagna-
ci (7:30) a náhodný denní odběr (10:15, 13:00, 16:30). Jedná se o stejnou bate-
rii jako na obrázku 3.

Hodnocení zdravotních rizik1

Příjem a chování v organismu
Z potravy je nikl špatně vstřebáván, mechanismus 

střevní resorpce není jasný, částečně je využíván ak-
tivní transferový systém pro absorpci železa. Absor-
bované množství je z organismu rychle vylučováno 
močí. Podle studie zkoumající kinetiku Ni v organis-
mu během 24 hodin bylo prokázáno vyšší vstřebává-
ní niklu z vody než z potravy, přičemž nejvyšší kon-
centrace byly nalezeny v ledvinách a plicích.

Jiná studie sledovala pů l roku akumulaci niklu 
v orgánech potkanů požívajících vodu s koncentrací 
100 mg Ni/l, nejvyšší akumulace byla v tomto přípa-
dě prokázána v játrech. Vyšší vstřebávání z vody po-
tvrdily také studie na lidských dobrovolnících, resorp-
ce niklu přidaného do džusu, mléka, kávy či čaje byla 
prokazatelně nižší.

Nikl prochází placentou a byl prokázán i v mateř-
ském mléce (koncentrace závisela na požité dávce). 
Podle studií z USA činí koncentrace niklu v mateř-
ském mléku do cca 15 μg/kg.

Průměrná chronická expoziční dávka niklu z po-
travin u české populace činila v roce 2006/2007 
92 μg na osobu a den čili asi 7 % referenční dávky 
(US EPA RfD = 20 μg/kg/den), což odpovídá úda-
jům ze zahraničí (denní příjem < 200 μg/den) (16). 
Expoziční dávka niklu z potravin nepředstavuje pod-
le současných poznatků pro konzumenta v ČR závaž-
né zdravotní riziko. Denní doporučený přívod niklu 
(např. podle WHO méně než 100 μg na osobu a den), 
pokud je odůvodněný, je pravděpodobně plně pokryt 
běžnou stravou.

Toxicita
Negativní účinky niklu na zdraví člověka závisí 

na cestě vstupu do organismu, rozpustnosti slouče-
nin niklu ve vodě (a jejich vstřebatelnosti), dávce, tě-
lesné hmotnosti, délce expozice a citlivosti k niklu.

Při akutní náhodné expozici vodou kontamino-
vanou rozpustnými sloučeninami niklu (7–35 mg/
kg tělesné hm.) byly u postižených osob pozorovány 
příznaky otravy: nevolnost, zvracení, průjem, boles-
ti hlavy, závratě a potíže s dechem. Ve většině přípa-
dů došlo během několika hodin k odeznění příznaků, 
u několika postižených přetrvávaly obtíže 1–2 dny. 
U několika osob byla v době 2 až 8 dnů po expozi-
ci pozorována albuminurie svědčící pro nefrotoxic-
ké působení, zvýšení bilirubinu v krvi a zvýšený po-
čet retikulocytů v krvi.

V dalším dokumentovaném případu akutní toxicity 
po požití vody se síranem nikelnatým došlo u zdra-
vého dobrovolníka při jednorázové dávce 50 μg Ni/
kg nalačno k jednostranné homonymní hemianopsii 
(výpadku zorného pole), která přetrvávala dvě hodiny 
(14). Byla též popsána otrava 23 pacientů při hemo-
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2 NOAEL (no observed averse effect level): nejvyšší experimentální dávka, při které ještě nebylo možné pozorovat negativní účinek dané (toxické) látky.
3 LOAEL (low observed averse effect level): nejnižší experimentální dávka, při které již bylo možné pozorovat účinek dané (toxické) látky.

dialýze s příznaky nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy 
a slabosti, které odezněly v rozmezí 3 až 13 hodin po 
skončení dialýzy. Koncentrace niklu v dialyzátu byla 
odhadována na 0,25 mg/l (21).

V souvislosti s akutní otravou niklem je popsán 
jeden případ úmrtí. Jednalo se o dvouleté dítě, kte-
ré požilo 15 g krystalické sloučeniny niklu a zemře-
lo na zástavu srdce.

Mezi nejčastěji zjištěné účinky niklu při perorální 
expozici pokusných zvířat patří pokles hmotnostních 
přírůstků. V krátkodobých, ani dlouhodobých studi-
ích na potkanech nebyly prokázány žádné histologic-
ké nebo hrubě patologické změny svědčící pro toxic-
ký efekt niklu. Dvouletá studie na psech však již pro-
kázala vyšší váhu ledvin a jater a histologické změ-
ny na plicích (NOAEL2 25 mg/kg tělesné váhy/den). 
Další studie prokázaly negativní ovlivnění imunitní-
ho systému.

Nicméně nejběžnějším účinkem niklu je jeho aler-
gizující působení na kůži, které se projevuje vznikem 
kontaktní dermatitidy. K reakci může dojít jak po vněj-
ším kontaktu niklu (obvykle v nějaké koncentrova-
né podobě) s pokožkou, tak po orálním požití niklu 
(u alergických osob). Na základě experimentu, prove-
deném Nielsenem a kol. (10) s osobami citlivými na 
nikl, které dostávaly ráno nalačno v pitné vodě nikl 
v dávce 12 μg/kg a u kterých došlo v devíti z dvaceti 
případů k zhoršení ekzému, byla stanovena hodnota 
LOAEL3 12 μg/kg tělesné hmotnosti a den. 

Z empirického pozorování i řady experimentálních 
studií je známo, že orální expozice niklu (příjem nik-
lu potravou nebo pitnou vodou) může u osob přecit-
livělých (senzibilizovaných) na nikl vést k erupci sys-
témové alergické kontaktní dermatitidy (5), která má 
nejčastěji podobu puchýřkového ekzému na rukou. 
Většinou se jedná o drobný lokální zánět či podráž-
dění, u některých osob se však může objevit i rozsáhlá 
dermatitida, u jiných může být puchýřková forma na 
rukou tak vážná a obtěžující, že vede k pracovní ne-
schopnosti, a to i trvalé. Může se tak stát jak násled-
ně po předchozí kontaktní niklové dermatitidě, tak 
i při novém (prvním) kontaktu s niklem, kde má pak 
dermatitida podobu alergické reakce. 

Modifikovaná meta-analýza publikovaných studií, 
kterou provedli dánští autoři (7), se pokoušela zjis-
tit prahovou hodnotu orálního příjmu, která může 
u osob citlivých na nikl způsobit systémovou der-
matitidu. Analýza zjistila, že jednorázově podaná 
orální dávka 0,35 mg (0,22–0,53 mg) může způso-
bit systémovou dermatitidu u 1 % těchto osob, dávka 
0,45 mg (0,29–0,70 mg) u 2 % těchto osob, dávka 
0,65 mg (0,41–1,00 mg) u 5 % těchto osob, zatím-
co perorální dávka 0,87 mg (0,55–1,33 mg) u 10 % 
těchto osob.

Pokud se jedná o expozici kontaktní (dermální), 
která při mytí ve vodě se zvýšeným obsahem niklu 
připadá v úvahu především, nebyla v oblasti kosme-
tických přípravků dříve koncentrace niklu do 10 mg/
kg považována za rizikovou pro zdravou (nealergic-
kou) populaci; u osob s alergií na nikl byl požadován 
obsah niklu pod 2 mg/kg; podle novějších údajů však 

již expozice koncentraci 1 mg Ni/kg (např. v očních 
stínech) může vést k alergické reakci (12). Podle no-
vějších údajů se za bezpečnou považuje dávka niklu 
0,5 μg/cm2 (pokožky)/týden. Pokud uvažujeme, že 
ve styku s kůží je vrstva vody 1 mm, pak by zřejmě 
byla tolerovatelná koncentrace ve vodě v řádu jedno-
tek mg/l (za předpokladu, že člověk je ve styku s tou-
to vodou pořád; kdyby byl jen po část dne, byla by te-
oreticky přijatelná ještě vyšší koncentrace).

Reprodukční a vývojová toxicita: Při podávání vyso-
kých dávek byla u myší pozorována snížená fertilita 
spermií, u potkanů pak zvýšená novorozenecká úmrt-
nost, nicméně nebyly pozorovány žádné případy ter-
atogenity (vrozených anomálií).

Genotoxicita a karcinogenita: Některé studie prokázaly 
rozmanité poškození DNA v případě pokusů na sav-
čích buněčných systémech. Některé sloučeniny nik-
lu způsobují nádory (např. sarkomy) v místě vpichu. 
IARC řadí sloučeniny niklu z hlediska karcinogeni-
ty do skupiny 1 (při inhalační cestě vstupu), nikl jako 
kovový prvek pak do skupiny 2B. US EPA v databázi 
IRIS nikl (ve formě rozpustných solí) z hlediska kar-
cinogenity nehodnotí.

Charakterizace nebezpečnosti: vztah dávky 
a účinku

Určit vztah mezi dávkou a účinkem u expozice nik-
lu je velmi obtížné, protože při pokusech na lidských 
dobrovolnících, kteří dostávali stejné dávky niklu, byla 
pozorována velká variabilita v koncentracích niklu 
v krvi a při vylučování niklu močí.

US EPA – referenční dávka (RfD): Referenční dáv-
ka pro orální příjem (0,02 mg/kg/den) byla stano-
vena na základě chronické studie u potkanů, podle 
které byl NOAEL 100 ppm potravy (5 mg/kg/den) 
a LOAEL (snížená tělesná hmotnost a hmotnost or-
gánů) v úrovni 1000 ppm potravy (50 mg/kg/den). 
Pro výpočet referenční dávky byla použita hodnota 
NOAEL s aplikací faktoru nejistoty 300. Studie (2) 
byla publikována v roce 1976.

WHO – tolerovatelný denní příjem (TDI): Jako hodnota 
LOAEL je použita dávka 12 μg/kg tělesné hmotnos-
ti/den, při které už byly pozorovány alergické reakce 
(10). Vzhledem k tomu, že tato hodnota platí pro vy-
soce senzitivní lidskou populaci (alergickou na nikl) 
při nejhorším možném expozičním scénáři (podání 
niklu s vodou nalačno), nebylo zapotřebí použít při 
stanovení TDI žádný faktor nejistoty a TDI se pro-
to rovná 12 μg/kg/den. Z této hodnoty TDI při uva-
žování 60 kg hmotnosti spotřebitele, alokačního pří-
jmu z pitné vody 20 % (z celkového denního příjmu) 
a spotřebě 2 litrů/den odhadla WHO limitní hodno-
tu niklu v pitné vodě na 70 μg/l (19).

Hygienické požadavky na obsah niklu v pitné 
vodě

Otázka bezpečné koncentrace niklu v pitné vodě 
začala být v odborné literatuře intenzivněji diskuto-
vána až od 70. let 20. století, ale ještě v prvním vydá-
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ní Doporučení WHO pro kvalitu pitné vody v roce 1984 
se problematika niklu uzavřela konstatováním, že do-
stupné toxikologické informace nedávají opodstatně-
ní ke stanovení limitní hodnoty pro nikl v pitné vodě. 
To se stalo až ve druhém vydání těchto doporučení 
v roce 1993, nicméně Česká republika si již mezitím 
sama stanovila limit. Prvním závazným předpisem, 
který u nás definoval hygienické požadavky na ob-
sah niklu v pitné vodě, byla ČSN 75 7111 Pitná voda 
s platností od 1. 1. 1991, která stanovila nejvyšší mez-
ní hodnotu 0,1 mg/l. Od roku 2001 dosud pak platí 
nejvyšší mezní hodnota 0,02 mg/l (17, 18).

V současné době platná vyhláška č. 252/2004 Sb. 
stanoví pro nikl nejvyšší mezní hodnotu 0,02 mg/l, 
v souladu s doporučením WHO z roku 1993 i  směr-
nicí Rady č. 98/83/ES. Podle doporučení SZÚ Praha 
lze pro nouzové zásobování pitnou vodou v trvání do 
30 dnů připustit u niklu koncentraci do 0,250 mg/l (8).

V posledním vydání Doporučení WHO pro kvalitu 
pitné vody z roku 2004 (19) doporučuje WHO zmír-
nit limitní hodnotu pro nikl na 70 μg/l. Výpočet je 
zdůvodněn v předchozí kapitole. Lze očekávat, že 
tuto hodnotu převezme v blízké době snad novelizo-
vaná evropská směrnice 98/83/ES a následně i čes-
ká legislativa.

Hodnocení expozice

Pokud se nikl v pitné vodě vyskytuje v řádu desítek 
μg/l, nelze na základě současných poznatků očeká-
vat u spotřebitelů nějaké negativní zdravotní účinky. 
V tom případě lze pro výpočet expozice použít kon-
centraci niklu ve vodě buď průměrnou, nebo tu, na 
kterou je provozovatelem žádána výjimka (pokud se 
provádí hodnocení rizik za tímto účelem).

Pokud jsou vedle obvyklých koncentrací v řádu jed-
notek či nejvýše desítek μg/l nalézány také občasné 
nárazové vysoké koncentrace v řádu stovek μg/l, do-
poručujeme uvažovat dva základní expoziční scénáře, 
a to jednak hodnoty průměrné, jednak ty maximální.

Závěr

Nikl je známý a rozšířený (kožní) alergen. Podle ně-
kterých prací počet osob v populaci citlivých k niklu 
stoupá s věkem; zatímco u dětské populace se přecit-
livělost na nikl odhaduje na 4 až 5 %, u dospělé po-
pulace ve Velké Británii na 7 až 10 %, s převahou žen 
(1). Jiné údaje však toto zcela nepotvrzují; podle epide-
miologické studie z Dánska je na nikl citlivých 20 % 
mladých žen (ve věku 15–34 let) a 10 % starších žen 
(35–69 let), zatímco mužů (15–69 let) jen 2–4 % (9).

Opakovaná expozice, zřejmě i relativně nízkým 
dávkám, může snad zvyšovat pravděpodobnost vzni-
ku přecitlivělosti a alergické reakce, přičemž expo-
ziční cestou zde není jen kožní kontakt, ale také in-
gesce (požití). Resorpce niklu z pitné vody může být 
až 40krát vyšší než z potravy (14). Hodnoty nalézané 
v pitné vodě po delší stagnaci vody v kohoutku, ve 
výši 100 až 500 μg/l, mohou při požití u 1 až 3 % 
osob citlivých na nikl vyvolat systémovou alergickou 
kontaktní dermatitidu. 

I když v celé populaci může být takto postiženo 
„pouze“ asi 0,1 až 0,2 % osob, přesto je žádoucí mi-
nimalizovat expozici niklu z pitné vody – a to pro-
to, že je to možné relativně jednoduchým opatřením 
na straně samotného spotřebitele: nepoužívat k pití 
nebo mytí první litr vody po noční nebo delší stag-
naci, ale vodu nejprve odpustit. Samozřejmě spotře-
bitel musí být o tomto opatření informován. Nemu-
sí se nutně jednat o edukaci zaměřenou na senzibili-
zované osoby, protože se jedná o obecné opatření ke 
zlepšení kvality vody platné pro většinu spotřebite-
lů, nejen z hlediska expozice niklu.

Další možností jsou speciální technická opatření 
při výrobě vodovodních baterií a dalších kovových 
výrobků koncového rozvodu vody, které minimali-
zují poniklování vnitřních povrchů přicházejících do 
styku s vodou. Taková opatření jsou možná a známá, 
ale vzhledem k vyšším výrobním nákladům asi ne-
lze očekávat, že k nim výrobci přistoupí dobrovolně. 
V rámci chystaného společného evropského předpi-
su pro výrobky ve styku s vodou je však i na tuto ob-
last pamatováno.
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