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Summary 

The subjekt of this diploma thesis is the verifying of water using in the spa. Thesis 

has theoretical and practical part. In the first part there are general introduction 

in problematic of water using in the spa, legislation and best avaible technology for water 

treatment. In the second part is verifying actual situation of water quality in the pool 

in choozing spa, verifying posibility of secondary using pool water.  

Keywords: balneotechnology, water reusing, pool water treatment 

 

 

Anotace 

Předmětem diplomové práce je posouzení využití vod v léčebných lázních. Práce je 

členěna do teoretické a praktické části. V první části je obecné uvedení do problematiky 

využití vod v léčebných lázních, následuje popis legislativy a nejlepší dostupné 

technologie pro úpravu vod. V druhé části je posouzen stávající stav jakosti vody bazénu 

ve vybraných lázních, posouzení možnosti druhotného využití bazénových vod. 

Klíčová slova: balneotechnika, znovuvyužití vody, úprava bazénové vody 
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1. Úvod 

Lázeňství bylo od svých počátků do dnešní doby součástí života jednotlivce  

i společnosti, zahrnuje jednoduchou očistu těla až po léčebné procedury. Plní funkci 

očistnou, rehabilitační, relaxační, preventivní, rekreační, sportovní a léčebnou. Svou funkcí 

zajišťuje regeneraci pracovních sil obyvatelstva ať již preventivně či v rámci následné 

léčebné péče. [1] 

1.1 Historie 

Počátky lázeňství se datují od doby kolem roku 1700 před Kristem, kdy byl 

zpracován prvním historicky doložený vodohospodářský plán (lázně pro krále u řeky 

Eufrat).[2] Zachovány jsou také písemnosti, stavby či vykopávky starověkých civilizací 

Asyřanů, Indů a Egypťanů z blízkosti posvátných řek Ganga, Nil, apod. Zatímco 

v minulosti kmenová společenstva vycházela z přírodních zdrojů (čejenská lázeň je koupel 

v ledové řece s následovným zabalením do bizoní kůže), současná civilizovaná lázeňská 

centra jsou již komfortně vybavena. Koupele byly spojovány nejčastěji s náboženskými 

rituály. Vrcholu lázeňství dosáhli Římané (termální kryté lázně). S příchodem křesťanství, 

které věnovalo větší pozornost péči o duši a v lázeňství vidělo hrozbu poklesu dobrých 

mravů, byly objekty ničeny a materiál použit pro výstavbu chrámů. Názvy podle dalších 

zemí se pro jejich specifika zažily do dnešní doby (turecké, finské a anglické).[1] 

Na našem území prošlo lázeňství největším rozmachem v 18. Až 20. Století.[4] 

Česká republika disponuje s více než třiceti lázeňskými místy s rozsáhlou léčbou 

onemocnění (viz Příloha č. 1: Přehled léčebných lázní ČR podle léčby onemocnění). Díky 

stovkám přírodních léčivých pramenů, nalezišť peloidů (rašelina, slatina, bahno), jež se 

zde nachází. [4]  
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Obrázek 1: Sanatorium Klimkovice se specializací na léčbu dětí (vlevo)[27] a lázně Darkov (vpravo)[3] 

1.2 Fyziologické účinky balneoterapie a její cíle 

Balneoterapie je léčba využívající příznivých mechanických, fyzikálních, 

fyzikálně-chemických, chemických a biochemických účinků minerálních či jiných 

léčivých vod, plynných látek a peloidů.  

Vodoléčba zahrnuje koupele, cvičení ve vodě jak pro seniory a dospělé, tak i pro 

kojence a děti, není zde věkové omezení.  

Plynné látky doprovází minerální vody a jsou projevem odplyňování horninového 

prostředí, jejich složení závisí na obsahu plynů v atmosféře (infiltrace srážek) a na obsahu 

plynů zemské kůry (tzv. juvenilní plyny). V ČR se nejčastěji vyskytuje společně 

s minerálními vodami oxid uhličitý (CO2), sirovodíkové exhalace (H2S) a methan 

(CH4).(32)  

Národní přírodní rezervace SOOS u Františkových lázní je jednou z nejstarších 

přírodních rašelinišť, kde se jímají plyny a těží rašelina, slatina a peloidy.(30) 

Peloidy se vyskytují převážně mimo lázeňská místa, výjimkou jsou Těžba peloidů 

z rašelinišť je náročná na provedení, neboť se ve většině případů ložiska nacházejí 

pod hladinou podzemní vody. Nejdůležitějšími sledovanými vlastnostmi jsou reakce vody 

(pH), teplota a konzistence. Výtěžek peloidů prochází procesem drcení, mísení 

do homogenní směsi, balení (50 a 100l PE nádoby) a následně dopraven do léčebných 

lázní k přípravě bahenního zábalu, koupele či obkladu.[32] Balneoterapie má velmi dobré 

účinky při regeneraci pohybového aparátu (po úrazech a operacích), při léčbě oběhového 

a trávicího systému, dýchacích cest, kožních nemocí a nervového systému. 
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Cílem lázeňské léčby je obnovit samoregulační a samoléčící schopnosti organismu. 

Zvyšuje se obranyschopnost organismu, odolnost vůči stresu a rozšiřuje funkčnost všech 

schopností organismu.[4] 

Plavání a koupele mohou mít i negativní následky. Voda a teplo vytvářejí 

podmínky pro vznik mikroorganismů (smrtelně nebezpečná Legionella pneumonsis 

vyskytující se ve sprchách a vířivkách vyvolává falešný zápal plic) a plísně. 

Při nedostatečné dezinfekci vody a veškerých povrchů lázeňského zařízení může dojít 

až k infekčnímu onemocnění (sliznice). Dezinfekční prostředky působí agresivně 

na imunitu a způsobují vysušování pokožky. Jedná se tedy o návrh optimálního řešení. [1] 

1.3 Legislativa 

Vodní hospodářství v lázních se řídí zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních 

léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 

a lázeňských místech (lázeňský zákon). 

Dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. Vyhláška č. 238/2011 Sb., vyhláška o stanovení hygienických 

požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch a Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (Změna 293/2006 Sb.).[6] 

Norma ČSN 86 8000 definující minerální vody a jejich rozdělení (vydaná v dubnu 

1966) byla v roce 2001 zrušena bez nahrazujícího vydání normy. Proto lze i v současnosti 

z tohoto dokumentu čerpat, neboť je jediným dostupným normativním dokumentem.[32] 

1.4 Třídění lázní 

Podle zákona 164/2001 Sb. se rozlišují: 

 léčebné lázně – soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení 

sloužících k poskytování lázeňské péče stanovený za přírodní léčebné lázně. 

 lázeňská místa – územní celek nebo část území obce nebo více obcí, v němž 

se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo. 
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Dle Vyhlášky MZ 238/2011 Sb. lze bazény rozdělit na: 

 plavecký bazén s teplotou vod ke koupání 28°C a nižší, neplavecký s hloubkou 

do 1,3 m, 

 koupelový bazén s teplotou vody ke koupání 28°C,objem 1 m
3
 na návštěvníka, 

 bazénem pro kojence a batolata ke koupání a plavání dětí do 3 let. 

Vstup do otevřeného koupaliště bývá doplněn nuceným sprchováním a vodítkem. Odtoky 

nesmí být vedeny do recirkulace. [6] 

1.5 Využití vod v léčebných lázních 

Náplní práce vodohospodáře v těchto zařízeních je zpracování celkové 

vodohospodářské bilance, posouzení vydatnosti vodního zdroje, potřeby a spotřeby vody 

v areálu, dimenzování bazénu a návrh regenerace bazénových vod, návrh přívodního, 

recirkulačního a odtokového potrubí, včetně technologického vybavení recirkulační 

úpravny vody, vypouštění a zneškodnění vod.[1] 

1.6 Dělení odpadních vod 

Odpadní vody lze dále rozlišit podle jejich původu (obsahu znečištění) a pro 

možnost dalšího využití na: 

Šedá voda – odpadní vody z koupání a mytí bez fekálií a moči. Vody obsahují 

relativně málo dusíku (3 %) a fosforu (10 %). Jsou to vody málo organicky 

a mikrobiologicky rozložitelné. Využívají se po úpravě na sprchování nebo na mytí 

automobilů a k závlaze zelených ploch.  

Hnědá, resp. černá voda – splaškové OV obsahující fekálie a moč. Vykazují vysoké 

hodnoty BSK, NL, RL a také velké množství patogenních organizmů. (Obsahují až 97 % 

N, 90% P a z 5 – 10 % tvoří odpadní vody z domácností.) Předpokládá se anaerobní 

způsob využití a produkce bioplynu. 

Žluté vody – splaškové OV moč (70 - 80 % veškerého N a okolo 50 % celkového 

P a K), využití ve formě hnojiva. Srážkové vody - předpokládají budoucí scénáře, jejich 

oddělení od vod odpadních a jejich optimální využití pro závlahy nebo 

zasakování.[12],[13] 



Kristýna Magnusková: Ověření využití vod v léčebných lázních 

7 

2014 

2. Minerální vody  

Balneologie je nauka o léčivých vodách, léčebných lázních a jejich účincích 

na lidský organismus, zvláště s přihlédnutím k terapeutickým účelům. Minerálními vodami 

jsou nazývány podzemní vody, které splňují limity pro obsah rozpuštěných anorganických 

látek (min. 1 g.l
-1

), plynů, dosahují určité teploty (nad 25°C termální) nebo radioaktivity 

radonu (nad 1,5 kBq.l
-1

). Voda minerální se podle charakteru rozpuštěných látek od vody 

pitné liší barvou, chutí nebo zápachem.  

Dělíme je podle obsahu anorganických látek na sirné, jodové, železnaté a pak se 

zvýšeným obsahem arsenu, fluoru, mědi, zinku, kobaltu, molybdenu, lithia aj. Podle 

osmotického tlaku je dělení minerálních vod na hypotonické, isotonické a hypertonické. 

Pitné kúry léčivých a minerálních pramenů mají úspěch při indikaci při žaludečních 

potížích, onemocnění ledvin a jater, případně při poruchách látkové výměny a nemocí 

dýchacích cest aj.[32] Na Moravě známá je minerální voda Vincentka, která je jímána a 

balena v Luhačovicích. 

3. Sledovaná a měřená kritéria pro úpravu vody v  lázních 

Každá voda obsahuje do jisté míry látky cizorodé, tvoří disperzní prostředí (voda) 

a disperzní podíl (cizorodé látky). Dohromady tvoří disperzní systém, který je hodnocen 

podle limit Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a Vyhláška č. 238/2011 Sb., 

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch.[15] Limitní hodnoty pro dusičnany a chloridy 

jsou pro bazénovou vodu dvojnásobné než pro vodu pitnou. 

Sleduje se rozsah znečištění (viz Tabulka 2) a četnost kontroly (viz Příloha č. 9 

k vyhlášce č. 238/2011 Sb.). Pro volný a vázaný chlór platí kontrola hodinu před 

zahájením a každou čtvrtou hodinu, redox potenciál každou čtvrtou hodinu, teplota třikrát 

denně, pH jednou denně, dusičnany jednou za 14 dní, atp. Mikrobiologické ukazatele mají 

být kontrolovány nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany veřejného 

zdraví.[9] 
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Tabulka 2: Limitní koncentrace bakterií v povrchových vodách, pitné vodě a lázeňských vodách[9],[15] 

 povrchové 

v. 

Pitná voda NV č. 252/2004 Sb. lázeňské vody 

 V 238/2011 Sb. KTJ/1000m

l 

veřejné 

zás. 

Balená 

v. 

typ limitu 

Mikrobiologická kritéria 

Poč. kolonií při 

22°C 

 200/l ml0 500/1 ml MH, NMH  

Poč. kolonií při 

36°C 

 100/l ml 20/1 ml MH, NMH 20, 100 KTJ/1 ml  

Koliformní bakterie 200 000 0/100 ml  MH  

Escherischia coli  0/100 ml 0/250 ml NMH 0 KTJ/100 ml 

termotolerantní 

koliformní bakterie 

40 000     

enterokoky 20 000 0/100 ml 0/250 ml NMH  

Pseudosomonas 

aeruginosa 

  0/250 ml NMH 0 KTJ/100 ml 

Clostritidum perfr.  0/100 ml  MH  

Staphylococus aur.    NMH 100 KTJ/100 ml 

Legionella spp.    MH, NMH 10, 100 

KTJ/100ml 

Fyzikální kritéria 

průhlednost    MH průhled na celé 

dno 

zákal  5  MH 0,5 

Chemická kritéria 

pH  6,5-9,5  MH 6,5 - 7,6 

celkový organický 

uhlík (TOC) 

   MH 2,5 mg/l nad hodn. 

plnící vody 

dusičnany    MH 20,0 mg/l nad 

hodn. plnící vody 

volný chlór    MH 0,5 - 0,8 mg/l 

vázaný chlór    NMH 0,3 mg/l 

redox potenciál 

pro pH 6,5 – 7,3 

pro pH 7,3 – 7,6 

 

mV 

 

 

  

MH 

MH 

 

≤ 700 

≤ 720 
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3.1 Mikrobiologická kritéria 

Escherischia coli (viz Obrázek 1) současný nejlepší indikátor čerstvého fekálního 

znečištění (délky 2-3μm). Vyvolává onemocnění močových cest, infekce oděrek, určité 

kmeny pak vyvolávají infekce v intestinálním traktu provázené průjmy.[17],[24],[27] 

Pseudosomonas aeruginosa, adaptibilní nenáročná bakterie velikosti 1 x 3 mm s polárními 

bičíky. K infikaci dochází především přes kůži. Lidé s oslabenou imunitou nebo lidé 

s rakovinou se mohou nakazit ústy (infekce oděrek, močových cest, korneální, pneumonie, 

endokardis, sepsi). [20] 

Enterokoky (dříve dální streptokoky) indikují čerstvé fekální znečištění ve vodách, neboť 

jejich ve vodě žijí 2 až 5 dní, zatímco koliformní bakterie mají mnohem dělší dobu přežití. 

[15] 

Staphylococus aureus, 

Legionella spp.  

     

Obrázek 2: Escherischia coli (vlevo), Pseudomonas aeruginosa (vlevo uprostřed), Legionella spp (vpravo 

uprostřed), Staphylococus aureus (vpravo). [17], [20], [21],[20] 

3.2 Fyzikální kritéria sledovaných ukazatelů vody v lázních 

3.2.1 Průhlednost 

 Průhlednost vody vyjadřuje množství světla, které prochází sloupcem vody. Závisí 

na barvě a zákalu, mírou průhlednosti je hloubka vodního sloupce, do které přestane být 

viditelná bílá deska. Secchiho deska, bílá kruhová plocha o průměru 25 - 30 cm, která je 

rozdělena na dva bílé a dva černé kvadranty. Deska se na laně spouští až do hloubky, kdy 

jsou barvy od sebe rozeznatelné. Jednotkou průhlednosti je centimetr.[16] 
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3.2.2 Zákal 

Zákal tvoří přítomnost suspendovaných nerozpuštěných organických a an-

organických látek ve vodě. Jedna ZF (formalínová jednotka) odpovídá zákalu vody 

s přítomností 1 mg.l
-1

 SiO2. Zákal se měří turbidimetricky z úbytku intenzity záření ZF(t) 

nebo nefelometrickou metodou ZF(n). U bazénů plněných přírodními léčivými vodami 

přímo ze zdroje se přihlíží ke specifickým odchylkám těchto vod. [9],[15] 

3.3 Chemická kritéria sledovaných ukazatelů vody v lázních 

3.3.1 pH (reakce vody) 

 Poskytuje informaci o neutralitě, stupni zásaditosti (alkalita) nebo kyselosti 

(acidita).[5] Ovlivňuje účinnost a spotřebu všech prostředků k úpravě vody.[29] Voda je 

disociována na hydridové kationty H
+
 a hydroxidové anionty OH

-
, přičemž se ustavuje 

rovnováha ve smyslu rovnice: 

     vv KOHcKOHcHc  

2

*
                   (1) 

Hodnota pH čisté vody je 7,0. Nastává rovnováha dle rovnice: 

    710 OHcHc                                       (2)[9] 

3.3.2 Celkový organický uhlík (TOC) 

 Veškerý organický uhlík ukazuje množství rozpuštěných i nerozpuštěných 

organických látek přítomných v daném vzorku vody. Určuje množství organického uhlíku, 

které je potřeba z vody odstranit. Koncentrace je dobrou směrnou hodnotou pro volbu 

potencionální metody čištění. Stanovení množství uhlíku ve vodě můžeme rozlišit 

následovně: 

 vysokoteplotní metoda – teploty mezi 680 a 950°C i vyšší, v několika speciálních 

případech (nejlepší možná oxidace), 1 mg/l C 

 nízkoteplotní metoda – teploty pod 100°C (omezený oxidační potenciál),  

0,2 mg/l C [9],[7] 
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3.3.3 Dusičnany 

 Jsou koncovou formou rozkladu dusíku v organických látkách. Do vody se 

uvolňuje při reakci se zemědělskými hnojivy (minerální) a antropogenním či animálním 

fekálním znečištěním. Dalším zdrojem jsou vody srážkové. V normě ČSN 83 0611 se 

uvádí hodnota 50 mg.l
-1

, pro umělou výživu kojenců 15 mg.l
-1

.[23] 

 Poměr mezi formami oxidu uhličitého ve vodě lze stanovit z neutralizalizační 

křivky kyseliny kyseliny uhličité (H2CO3). Popisuje závislost přídavku pH na silné zásady 

(NaOH), neboli iontů OH
-
. Děj je vratný, přídavkem HCl, neboli iontů H

+
 se pH snižuje, 

přídavkem NaCl (OH
-
) se pH zvyšuje.[15] 
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Obrázek 3: Distribuční diagram soustavy H2CO2, HCO3
- a CO3

2-[15] 

 Neutralizační křivku definují dva inflexní body (pH = 4,5 a pH = 8,3) a rozdělují ji 

na tři části. Zjišťuje se množství silné kyseliny nebo zásady, které je potřeba přidat k 1 litru 

sledované vody, pro dosažení požadované pH vody (tzv. titrace). Pro zvyšování pH od 4,5 

do 8,3 titrujeme silnou zásadou (zásadová neutralizační kapacita ozn. ZNK4,5, příp. 

ZNK8,3), nebo při snižování pH od 8,3 do 4,5 titrujeme silnou kyselinou (kyselinová 

neutralizační kapacita ozn. KNK8,3, příp. KNK4,5). Reakce vody většiny přírodních vod se 

pohybuje v rozmezí pH = 4,5 – 8,3, kde existují vedle sebe H2CO3 a CO3
2-

. Při pH 8,3 se 

vyskytuje pouze HCO3
-
 a nad pH 8,3 existuje rovnováha mezi HCO3

-
 a CO3

2-
.[15] 

HCO3
- 

CO3
2- H2CO3 
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4. Recirkulační úprava bazénové vody 

 

Obrázek 4: Technologické schéma běžné recirkulační úpravy vody[6] 

4.1 Mechanické předčištění 

 Chrání před proniknutí předmětů do systému recirkulační úpravny – sáčky, hračky, 

živočichové. Zabezpečuje čerpadla před vniknutím vlasů aj, vláknitých předmětů.  

Na gravitačním odtoku z bazénu je obvykle systém opatřen mřížkami na 

přepadových žlábcích. Tlakový odtok z bazénu je opatřen tvarovkami s mřížkou. [6] 

4.1.1 Lapače vlasů 

Dalším prvkem mechanického předčištění jsou lapače vlasů. Podle provedení se od 

sebe liší: 

 deskové – osazují se v otevřených profilech s prouděním o volné hladině 

(obvykle za vyrovnávací nádrží), tlaková ztráta na čisté mřížce je 0,05 m 

(max. 1 m). 

 válcové – umisťují se v sacím potrubí čerpadla. Je snahou provést návrh tak, 

aby proudění vody před čerpadly i při tlakové ztrátě na lapači zůstávalo 

v tlakovém režimu.[6] 

mechanické 

předčištění 

pH srážedlo 
čerpadla 

ničení 

řas 
dezinfekce 

filtr + sorbce 

ohřev vody 

vyrovnávací 

nádrž 
bazén 
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4.1.2 Filtrace 

Je základním technologickým procesem úpravy vody v lázeňství. Filtrace je proces 

separace látek z  média, kdy dochází ke snížení zákalu vody, CHSK, dochází k částečné 

separaci mikrobiologického znečištění. Spolupůsobením s dezinfekcí probíhajícími 

procesy se zachytí i část rozpuštěných látek (např. Fe). V balneotechnice preferujeme filtry 

tlakové, jednosměrné a jednovrstvé (nejčastěji koagulační rychlofiltrace). Rychlosti filtrace 

bazénové vody jsou mnohem větší než u filtrace pitné vody, dovoluje to kvalita vody. 

[4],[6] 

4.1.2.1 Pomalé biologické filtry 

První pomalý pískový filtr byl sestaven v Londýně v roce 1829 (anglické filtry), 

tato filtrační metoda není v úpravě bazénové vody běžná, přesto je pro celistvost uvedena. 

Filtrační vrstva výšky 100 až 120 cm je tvořena vrstvou písku zrnitosti 0,4 až 0,7 mm, 

výška podkladní vrstvy 40 až 60cm, zrnitost písku je od 1 mm do 30 mm (na dně filtru, kde 

je umístěno drenážní potrubí), s vodním přesahem 50 až 150 cm nad pískovou náplní. 

Mikroorganismy oživená biologická blána se vytvoří na povrchu 1 až 2 cm vrstvy jemného 

písku. Po nárůstu biologické vrstvy je sejmuta 1,5 až 3 cm vrstva, písek se průběžně 

doplňuje. Zařízení je vhodné pro malé vodní systémy. Výhodou jsou nižší pořizovací 

a provozní náklady. Nevýhodou je nižší rychlost filtrace než u rychlofiltrů.[15],[4] 

4.1.2.2 Kontaktní filtrace 

Docent Sklenář se ve svých skriptech Balneotechnika I zmiňuje o tzv. kontaktní 

filtraci, která při úpravě vod převážně uplatňuje chemické působení filtračního materiálu 

na kvalitu surové vody. Jedná se o alkalizaci, odkyselování, iontoměniče apod. Pomalá 

filtrace a kontaktní filtrace se u nás neuplatňují. V zahraničí se občas aplikuje kontaktní 

filtrace v kombinaci s rychlofiltrací pro korekci reakce vody.[1] 

4.1.2.3 Koagulační rychlofiltrace 

Princip koagulační rychlofiltrace spočívá ve spojení čiření a filtrace.[6] Díky dobré 

kvalitě bazénové vody, kdy zákal vody je kolem 1 mg SiO2·l
-1

 a horizontální průhlednost 

25 až 50 m, je filtrační cyklus zpravidla delší než u obvyklé rychlofiltrace (např. u vody 

koncentrace suspendovaných látek 25 mg·l
-1

).[1],[15] Výhodou jsou menší prostorové 

nároky. Hlavním rozdílem je rychlost a průtok. Převážně se jedná o rychlofiltraci na 
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tlakových otevřených filtrech. Koagulační činidlo se dávkuje do sacího potrubí před 

čerpadla. Koagulace probíhá ve dvou fázích: 

 perikinetická – zrychlená (méně než sekunda) mísením v čerpadlech 

(turbulentní proudění), případně se vřazuje clona (prstencový skok).  

 ortokinetická – probíhá v potrubí přiváděcím vodu na filtry a v pískové 

náplni (zrna působí jako kondenzační jádra, čímž se snižuje množství 

potřebného koagulantu). Je podstatné omezit turbulenci a zajistit rychlost 

na přítoku nižší než 1,5 m/s.[6] 

 

Obrázek 5: Schéma částic v pískové filtrační vrstvě[6] 

 

 Vrstva kolem mikroorganického jádra jej chrání před vlivem dezinfekce (viz 

obrázek 5). Děje a síly působící během filtrace: 

 mechanická separace (zachytávání částic na filtrační vrstvě), 

 adsorpce, 

 přitažlivé mezimolekulární van der Waalsovy síly, 

 sedimentace (model lamelové nádrže s velkým množstvím lamel), 

 chemické, biochemické a biologické děje. 

0,4 mm 

400 μm 

řasa cca 30μm; 

bakterie 0,5-8μm 

mikrovločka 20μm; 

zrno SiO2 

         62 μm 

vepsaný průměr 
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Nejběžněji používaným koagulátem v lázeňství je Al2(SO4)3·18 H2O.[6] Z provozního 

hlediska se soli železa nedoporučují.[1] 

 Shlukování (vločkovací efekt) koloidně dispergovaných částic ve větší celky 

probíhá díky jejich zápornému náboji, který je přitahován navenek polarizovanými 

molekulami hydroxidu. Filtrační schopnost se během filtračního cyklu mění. Můžeme 

definovat 3 fáze: 

I. Zapracování filtrátu po vyprání filtru (5 – 10 min). 

II. Stabilní hodnoty kvality filtrátu (několik dní až 14 dní). 

III. Zanášení filtračního lože.[1] 

4.1.2.3 Náplavná filtrace 

 Nejčastěji je lože tvořeno křemelinou velikosti zrn 10 – 60 μm. Navenek nesou 

záporný náboj, proto se obalují materiálem s kladným nábojem (soli Al, polyelektrolyty, 

aj.), aby nedošlo k vyvločkování náplně před vytvořením mostící vrstvy a nadměrným 

tlakovým ztrátám. Podstatou náplavové filtrace je cezení.[6] 

4.1.3 Sorpce 

 Děj může probíhat v součinnosti s filtrací. Některé RL (chloraminy, aj. produkty 

reakcí Cl s organickými látkami) jsou zachycovány na sorpčním povrchu. Je-li 

zaznamenán nadlimitní obsah Cl ve vodě, pomocí sorbce je dosaženo požadované 

dechlorace. Realizuje se přídavkem prášku aktivního uhlí do oběhu vody. Sorpční filtrace 

se zařazuje do technologické linky, kde je použita také ozonizace. Využívá se také pro 

odstranění přebytečného ozónu.[6] 

4.2 Dezinfekce 

 Účelem dezinfikování je dosažení kvality zdravotně nezávadné vody. Dezinfekce je 

koncovou součástí technologických procesů úpravy vody. Dochází k odstranění 

patogenních organizmů chemickým nebo fyzikálním způsobem. Desinfekce poskytuje 

zbytkovou koncentraci jako rezervu pro případné okamžité znečištění, nesmí negativně 

ovlivňovat vlastnosti vody, přiměřeně bezpečná a za přiměřenou cenu. 

Obecně jsou nejvíce odolné spory bakterií > cysty protozoí > viry > nejméně 

odolné jsou vegetativní bakterie.[6] 
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4.3.1 Chemické metody dezinfekce 

Lze rozlišit na: 

  oxidující - zabraňují množení oxidují buněčnou stěnu 

  neoxidující - chemicky mění strukturu buněk. Mezi silná oxidační 

činidla se řadí chlór Cl2, ozón O3 a peroxid vodíku H2O2. Sloučeniny 

chlóru se do této skupiny také řadí: oxid chloričitý Cl2O3, chlornan sodný 

NaCl. 

Srovnání desinfekčních činidel je náročné, neboť proces sám je ovlivňován mnoha 

rozličnými faktory. 

4.3.1.1 Chlór 

 Ve vodě relativně dobře rozpustný, žlutozelený páchnoucí plyn leptající sliznice. 

Směrnice.[15] Mezní hodnota pro volný chlór v pitné vodě je 0,3 mg·l
-1

 a pro celkový 

aktivní chlór 0,4 mg.l
-1

 (dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.)[10] WHO pro pitné vody má 

za přiměřenou úpravu pitné vody, je-li prokázáno snížení kalu na 1ZF, desinfekci dávkou 

0,5 mg.l
-1

 (během 30 min při pH menší než 8).[6]  

4.3.1.2 Chlornan sodný 

 Zpravidla se aplikuje v roztoku koncentrace 2,5 – 15 % dostupného volného chloru. 

Ředěním se jeho stabilita snižuje. Vlivem světla za přístupu vzduchu se rozkládá. 

Chlornany jsou finančně nákladnější než plynný chlor.[15] 

4.3.1.3 Oxid chloričitý 

Je plyn přibližně stejné hustoty jako chlór (žlutozelený páchnoucí plyn leptající 

sliznice). Ve vodě se rozpouští obtížněji než chlór.[15] Vlastní hydrolýza je nežádoucí, 

proto je vhodnější lehce kyselé prostředí. Reaguje mnohem méně s organickými látkami. 

Menší zápach a podráždění sliznice. Oxid chloričitý je ve vodě stabilnější, dezinfekční 

účinek je dlouhodobý.[6] 

Výrobní reakce: OHNaClClOHClNaClO222 2445  (3) 

Reakce ve vodě: 
  3222 22 ClOClOHOHClO

(4) 
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Oxid chloričitý je dobré desinfekční činidlo, ale mnohem dražší než plynný chlór. 

Připravuje se na místě spotřeby. 

4.3.1.4 Ozón 

Vzniká modifikací kyslíku podle rovnice 3O2 = 2O3. Tato transformace vyžaduje 

velké množství energie (114,44kJ·mol
-1

).[15] Ozón je 1,7krát těžší než vzduch a jeho 

rozpustnost je 14 až 20krát větší než u kyslíku. V běžných pokojových podmínkách je 

nestálý, a proto je potřeba jej vyrábět na místě a ihned aplikovat. Je jedním 

z nejbezpečnějších dezinfekčních oxidantů z hlediska tvorby nežádoucích látek. 

V praxi se používá také místo sekundární filtrace (náplň desozonizačních filtrů, 

sorbce). Avšak ozón není možné použít pro zbytkové (rezervní) zajištění bazénové vody. 

Proto se používá v součinnosti se slabším zato stálejším desinfekčním prostředkem (např. 

oxid chloričitý). Dávkuje se před filtry do vyrovnávací nádrže nebo hydraulického 

mísiče.[6] 

4.3.2 Fyzikální metody dezinfekce 

 4.3.2.1 UV záření 

Nejdůležitější fyzikální metodou dezinfekce je ultra fialové záření se silným 

bakteriocidním účinkem při vlnové délce v oblasti 200 až 300 nm. Zdrojem UV záření 

bývají rtuťové křemenné lampy. Existují lampy vysokotlaké a nízkotlaké. Rozhodující pro 

dezinfekční účinek je dávka radiace D. Platí: tID  , kde I je intenzita vztažená k ploše 

a t doba ozáření. Úbytek populace bakterií je vyjádřen rovnicí: Nk
dt

dN
 , kde N je 

počet mikroorganizmů, které v čase t žijí a k je konstanta. Kombinací UV záření a ozónu 

lze rozložit i velmi odolné polycyklické aromatické bifenyly, chlorované uhlovodíky 

aj.[15] 

 

4.3.3 Oxidace působením radikálů 

 Spolupůsobením UV záření a ozónu vznikají radikály OH● (elektroneutrální 

molekuly mající 7 e
-
). Nemají zcela naplněny orbity elektrony, a proto jsou velmi 
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reaktivní. Je pro ně energeticky výhodné přijmout elektrony (oxidační reakce) a přejít do 

stabilního stavu. Tvorba radikálů probíhá v uvedených stupních: 

1) OOvhO  23 , 

2)  OHOHO 22 . 

Radikály OH● jsou mezi nejsilnějšími oxidovadly (E=2,76V). Radikály je možné 

vyrobit také působením ozónu a peroxidu vodíku: 

2223 322 OOHOHO  [15]. 
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5. Ověření využití vod v Beskydském rehabilitačním 

centrum Čeladná 

Pro studijní účely diplomové práce a balneotechnické posouzení stávajícího stavu 

byl s laskavým svolením zprostředkován provozní řád bazénu, rozbor bazénové vody 

a fotografie technologického vybavení recirkulační úpravny apartmánového domu LARA 

(dále jen AD LARA) a statistické údaje - počet provedených vodoléčebných procedur za 

rok 2013 v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná (dále BRC Čeladná) a spotřeba 

vody (viz Tabulka 3). 

 

Obrázek 6: Lokalizace Beskydského rehabilitačního centra Čeladná[21] 

5.1 Stávající stav 

5.1.1 Pitná voda 

Voda, kterou BRC Čeladná odebírá z vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s. 

je přiváděna úpravny vody Nová Ves (dusičnany 4,8 mg/l, chloridy 4 mg/l, zákal 0,8, pH 

8, teplota 6,2), kvalita vody v síti dle zásobované oblasti – VDJ Frýdecko-Místecko (zákal 

< 0,5, pH 8,3, teplota 7,1). 

Jakost vody vyhovuje mikrobiologickým, fyzikálním a chemickým limitům  

stanoveným ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. dle přílohy č.8 (viz Příloha č. 1). 

Roční potřeba vody pro celé BRC Čeladná činí 2000 tis m
3
. Voda je spotřebována 

k vaření, hygieně (sprchování, splachování WC, mytí rukou), hydroterapiím (viz Tabulka 

BRC 
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3) - koupele pro celkovou terapii, dolních a horních končetin, wirpool (perličková koupel 

s větší kapacitou, obvykle 4-6 lidí), cvičení ve vodě (aquaerobic), relaxační koupání 

a plavání pro veřejnost.  

Tabulka 3: Vypočtená denní potřeba vody ve spotřebištích BRC Čeladná 

 
Bazén Bazén  

LARA 

Bazén 

KRISTIÁN 

Bazén 

„Interna“ 

Koupel 

horních 

končetin 

Koupel 

dolních 

končetin 

Koupel 

aroma, 

perličková  

 

Celkem 

Qn [m3/d] napouštění 

Qv [l/os] výměna 

Qp [m3/d] prací voda 

qspec [l/os] 

38 

1,4  

2,8 

96 

4,8 

2,8 

6 

1,22 

 

 

 

65 

  

 

 

110 

 

 

 

220 

Q [m3/d] 42,02  98,8 12,81 0,22 0,65 3,04 5479,5 

 

Stávající technologie recirkulační úpravny bazénové vody v AD LARA Čeladná 

(viz Obrázek 7) byla navržena v roce 2009, kdy platila vyhláška 135/2004 Sb.  

 

Obrázek 7: Wellness bazén v AD LARA BRC Čeladná[22] 

Hydrotechnické ukazatele potřebné pro výpočet a posouzení stávajícího stavu 

bazénu: 

 objem bazénu 34 m
3
, 
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 hloubka 1,3 m, 

 plocha 30 m
2
, 

 denní návštěvnost 27 osob 

 recirkulační průtok 17 m
3
/hod (4,7 l/s). 

Recirkulační úpravna je vybavena tlakovým pískovým filtrem (viz obrázek 8) 

o průměru 800 mm, výšce pískového lože 1m a zrnitosti 0,5-0,7 mm. 

Tekutý chlornan sodný pro chlorovou dezinfekci bazénové vody (NaClO) a tekutý 

vločkovač (Flockfix) k vyvločkování kalů a drobných nečistot jsou automaticky 

dávkovány přístrojem pro měření a regulaci pH a volného chloru, redox-potenciálu 

a teploty. [14],[29] 

 

Obrázek 8: Tlakový pískový filtr (vlevo), ovládání chodu filtru (vpravo) 
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Obrázek 9: Průtokoměr (vlevo), přístroj pro měření a regulaci kvality vody (vpravo) 

Fotografie tlakového pískového filtru a měřícího a regulačního zařízení byly 

pořízeny dne 13.3.2014 v BRC Čeladná v AD LARA autorem diplomové práce. 

Bazén AD LARA     

Sb,ss = 30 m
2 

vodní plocha   

n = 27 os průměrná denní návštěvnost 

      

Organizovaný provoz    

nn = 9 osob   cvičení ve vodě  

Sp,n = 3,0 m
2
/os … specifická vodní plocha pro 1 plavce  

Sp = 27 

 

 
        ... pro cvičení současná vodní plocha vyhoví 
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Neorganizovaný provoz    

nn = 9 neplavců     

Sp,n = 1,5 m
2
/os specifická vodní plocha pro 1 neplavce  

nd = 9 dětí    

Sp,d = 1 m
2
/os specifická vodní plocha pro 1 dítě 

Sp = 22,5 

 

          pro koupání současná vodní plocha vyhoví 

      

Stanovení kapacity    
 

 
     

  …idealizované přípustné maximum návštěvníků,  

      kteří by mohli být v bazénu současně 

Cb = 30 os   děti 

Cb = 20 os   neorganizovaný provoz 

Cb = 10 

 

 

  organizovaný provoz 

      
  … koeficient současnosti pobytu ve vodě 

ηs = 1,5 … pro kryté bazény (1,5 - 2,0)  

Ca = 15,0 osob    
 

 
     

   denní návštěvnost  
      

     tprov… provprovozní doba lázní (obvykle 12 nebo 16 hod) 

     tsměny … fiktivní průměrná doba pobytu návštěvníka v areálu 

 
 

 

os               

Cb,ss  = 10 os   

vyhoví  
 

 

 
 

 


p

b
b

S

S
C

sba cc 

otC
t

t

sp

S
N a

směmě

provs

d 





smeny

prov

t

t
ot 
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t prov = 12,0 hod    

t směny = 6,0 hod    

ot = 2,0 hod denní otočnost  

Nd = 30,0 os vypočtená denní návštěvnost 

      

Intenzita recirkulace    

h = 1,3 m … hloubka  

Vbaz = 34 m
3 

… objem  

Tzdr = 2 hod … doba zdržení   

(viz Příloha č. 11 k vyhlášce č. 238/2011 Sb., výměna min  Vbaz/ 2 hodiny) 

Qrec = 17,0 m
3
/hod      = 4,7 

 
 

 

      současná intenzita recirkulace je 17 m
3
/hod    vyhoví 

      

Lapač vlasů     

Průtok Q je pro návrh LV malý.    

      

Ttlakové filtry     

n = 1  počet filtru  

vf = 50,0 m/h          = 0,014 m/s  

Qf = 20,0 m
3
/h         = 5,6 l/s  

      

Parametry filtru     

D = 800 mm průměr   

h = 1000 mm hloubka filtračního lože 

      

      

Posouzení profilů potrubí  

 

 
 

  

 

 
 ,  

 
 

 

 
 

 

rec

baz
zdr Q

V
T 

SvQ 
4

2d
S
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1) Přívod vody     

v = 0,70 m/s rychlost    

Qrecirk = 17,00 m
3
/h       = 4,7 l/s průtočné množství 

S = 0,007 m
2 

plocha nutná pro převedení průtoku 

D = 0,093 m vypočtený průměr potrubí 

Na přítoku z bazénu do RÚV je potrubí DN 110 PVC.  

Dimenze byla výpočtem ověřena jako vyhovující.  
 
2) Odvod vody    

 

v = 0,70 m/s rychlost   
 

Qměř = 5,7 m
3
/hod  průtočné množství 

 

S = 0,002 m
2 

plocha nutná pro převedení 

průtoku 

 

D = 54 mm navržený průměr pot 
 

Na odtoku z RÚV do bazénu je potrubí DN 63 PVC. 
 

Dimenze byla výpočtem ověřena jako vyhovující. 
 

 

5.1.3 Odpadní vody 

Splaškové a srážkové odpadní vody jsou odváděny do jednotné kanalizace 

v majetku obce Čeladná na ČOV Čeladná, kde jsou likvidovány. 

5.2 Posouzení výhledového stavu 

Pro balneotechnické posouzení výhledového stavu lázeňských vod v BRC Čeladná 

byla zapůjčena projektová dokumentace k provádění stavby apartmánového domu 

KRISTIÁN (dále jen AD KRISTIÁN), jehož součástí je krytý bazén o denní návštěvnosti 

105 osob.  

Odpadní vody vznikají při regeneraci náplní filtračních jednotek (předpoklad 3-4x 

týdně) a odpouštěním denního množství ředící vody (45 l/os/den). Odpadní vody budou 

akumulovány pro druhotné využití – závlahy zelených ploch v blízkosti AD KRISTIÁN 

Obměna vody v recirkulačním obvodu dle provozního řádu činí 5% z celkového objemu 

(4,8 m
3
) je závislá na denní návštěvnosti (45 l/os/den, 105 osob). 
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Bazén AD KRISTIÁN       

V = 85 m
3 

objem       

Sba = 65,3 m
2 

vodní plocha      

n = 105 os denní návštěvnost (     

Spa = 3,0 m
2
/os … specifická vodní plocha pro 1 plavce    

         

Saunový bazén - okruh B       

V = 1,6 m
3 

objem       

Sbb = 1,6 m
2 

vodní plocha      

Spb = 1,5 m
2
/os … specifická vodní plocha pro 1 neplavce   

         

Stanovení kapacity       

         
 

 
 …idealizované přípustné maximum návštěvníků,    

      kteří by mohli být v bazénu současně    

         

Cb = 22,8 os                     

         
 

 
     

  koeficient současnosti pobytu ve vodě    

ηs = 2 pro kryté bazény (1,5 - 2,0)     

Ca = 45,7 osob       
 

 
        

   denní návštěvnost     

         

 
 

 

Denní návštěvnost  
 

 

 
 

 

sba cc 

otC
t

t
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S
N a

směmě

provs
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    tprov… provprovozní doba lázní (obvykle 12 nebo 16 hod)   

     tsměny … fiktivní průměrná doba pobytu návštěvníka v areálu  

t prov = 12,0 hod       

t směny = 5,0 hod       

ot = 2,4 hod denní otočnost     

Nd = 109,6 os vypočtená denní návštěvnost    

Nn = 102,0 os navrhovaná      

         

Intenzita recirkulace      

h = 1,3 m … hloubka 

 

  

Vbaz = 85 m
3 

… objem    

Tzdr = 1,95 hod … doba zdržení (dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.) 

         

Qrec = 43,6 m
3
/h         

Oběhový výkon 44 m
3
/h vyhoví.       

 
 

        

Lapače vlasů      

Průtok Q je pro návrh LV malý.      

         

Ttlakové filtry        
 

n = 3  počet filtru      
 

Q1 = 22,0 m
3
/h   výkon jednoho filtru     

 

Qf, výtl = 66 m
3
/h   výtlak na filtry     

 

         
 

         
 

Návrh profilů potrubí       
 

    
    

 

 Přivod 
vody    Odvod vody 

 

v = 0,90 m/s rychlost    v = 1,30 m/s 
 

Qrec = 61,0 m
3
/hod          průtočné množství  Qrec = 30,5 m

3
/hod  

 

 
 

 

rec

baz
zdr Q

V
T 

smeny

prov

t

t
ot 

SvQ 
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S = 0,02 m
2 

plocha nutná pro převedení 

průtoku S = 0,01 m
2 

 

D = 0,15 m navržený průměr potrubí D = 0,09 m 
 

Ssk = 0,02 m
2 

skutečná plocha  Ssk = 0,01 m
2 

 

vsk = 0,90 m/s skutečná rychlost  vsk = 1,30 m/s 
 

         
 

Zafiltrování        
 

v = 1,30 m/s rychlost       
 

Qrec = 30,5 m
3
/hod   průtočné množství     

 

S = 0,01 m
2 

plocha nutná pro převedení průtoku   
 

D = 0,09 m navržený průměr potrubí    
 

Ssk = 0,01 m
2 

skutečná plocha     
 

vsk = 1,30 m/s skutečná rychlost     
 

         
 

 

Závěr 

V lázeňství vzniká celá řada odpadních vod, které jsou minimálně znečištěné 

(koupací vody) a je jak z hlediska ochrany životního prostředí a ekonomického vhodné 

hledat jejich využití . 

V případě sledované lokality BRC Čeladná vznikají odpadní vody při regeneraci 

náplní filtračních jednotek (3-4x týdně po 20 min což činí 10,18 m
3
) a vody 

v recirkulačním obvodu dle provozního řádu činí 5% z celkového objemu (4,8 m
3
),tato 

obměna přesně  nevyjadřuje hodnotu skutečné obměny vody, neboť závisí na denní 

návštěvnosti., regenerace filtračních jednotek je závislá na denní návštěvnosti (45 l/os/den, 

105 osob).  

Navrhuji proto upravit systém obměny vody podle její kvality, vhodné ukazatele 

v tomto směru jsou dusičnany a chloridy, které dobře vyjadřují zatížení těchto vod. 

Pravidelně sledovat tuto vodu při přítoku do areálu, při navýšení koncentrace o 10%.  

Využití těchto odpadních vod je možné k splachování WC (24 l/os/den), v letních 

měsících k zalévání (1 l/m
2
 plochy zahrady), případně umývání vnějších ploch. 
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Z tohoto důvodu doporučuji v rámci přípravy nové výstavby vybudovat akumulační 

jímku pro tento druh vody a v rámci vnitřního vodovodu vybudovat samostatný okruh pro 

použití na toaletách, který bude zásobován z této akumulační jímky.  

Akumulační nádrž objemu bude opatřena bezpečnostním přepadem do jednotné 

kanalizace obce Čeladná, přítokovým a odtokovým potrubím.  
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