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Anotace 

Diplomová práce je věnována problematice desinfekce a zajištění kvality bazénové 

vody kojeneckého bazénu SKJ Žatec Kouzelná rybka. Práce je rozdělena na dvě hlavní 

části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána technologie úpravy 

vody v tomto bazénu, součástí je literární přehled možných vedlejších produktů chlorace 

vody, které mohou u kojenců a batolat, ale nejen u nich, způsobit zdravotní potíže.  

V části praktické byly shrnuty výsledky a závěry experimentu, který probíhal od 

roku 2007 do března 2013. Jsou zde zodpovězeny otázky, jaká koncentrace volného chloru 

je optimální pro udržení kvality vody a to, proč je důležité minimalizovat množství 

dávkovaného desinfekčního činidla. Dále jsou zde uvedeny výsledky studie, která byla 

provedena ve spolupráci Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu v Ústí nad 

Labem. 

     

Klíčová slova: chlor, vedlejší produkty chlorace, voda, bazén, desinfekce, kojenci a 

batolata, vyhláška 

Summary 

This thesis is devoted to problems of disinfection and quality of pool water baby 

pool SKJ Žatec Kouzelná rybka. The work is divided into two main parts, the theoretical 

and the practical. The theoretical part describes the water treatment technology in this pool, 

includes a literature review of possible by-products of water chlorination, which may in 

infants and toddlers, but not only for them, cause health problems.  

In the practical results have been summarized and conclusions of the experiment, 

which ran from 2007 to March 2013. There are answered questions as to the concentration 

of free chlorine is optimal for maintaining water quality and why it is important to 

minimize the amount dosed disinfectant agents. There are presented results of a study 

which was conducted in cooperation Regional Health and Public Health Institute in Usti 

nad Labem. 

 

Key words: chlorine, byproducts of chlorination, water, pool, disinfection, infants and 

toddlers, the decree 
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Seznam zkratek 
 
KHS   Krajská hygienická stanice 

MZ ČR  Ministersto zdravotnictví České republiky 

TCA   trichloramín 

THM   trihalometany 

VOC   volatilní organické látky 

ZÚ   Zdravotní ústav 

DPB   vedlejší produkty desinfekce  

ČSN   Česká státní norma 

KTJ   kolonie tvořící jednotku 

NMH                 nejvyšší mezí hodnota 

SOP    standardní operační postup 

ORP   redox potenciál 

TNV    technická norma vodního hospodářství 

ISO   International Organization for Standardization 

CHSK – Mn  chemická spotřeba kyslíku manganistanem
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Úvod 

Každý z nás se již někdy koupal v bazénu, ať soukromém nebo veřejném. Právě ve 

veřejných bazénech, kde dochází k častému střídání lidí, je nutné dbát na čistotu a kvalitu 

bazénové vody. Více péče je pak vyžadováno u bazénů, které navštěvují kojenci a batolata.  

V současné době je plavání kojenců a batolat velmi oblíbenou aktivitou, neboť plavání 

je všeobecně považováno za zdraví prospěšné, má pozitivní přínos pro psychomotoriku 

dítěte a především prohlubuje vztahy mezi rodičem a dítětem. Vzhledem k tomu, že 

pokožka kojenců a batolat je velmi citlivá na přítomnost chemikálií ve vodě, je nutné klást 

důraz na účinnou technologii úpravy vody.  

Při desinfekci vody za použití chloru vznikají vedlejší produkty, které mohou 

koupajícím způsobit různé zdravotní potíže. Je proto třeba provést taková opatření, která 

povedou k minimalizaci vzniku těchto vedlejších produktů. S ohledem na nejmenší 

uživatele tohoto bazénu je nutno zajistit minimální koncentraci chloru, která bude 

dostačující pro zajištění hygienické nezávadnosti vody. Proto je diplomová práce zaměřená 

na problematiku desinfekce bazénové vody u kojeneckého bazénu plavecké školy SKJ – 

Žatec – Kouzelná rybka. 

V teoretické části práce je zpracován přehled možných úprav bazénové vody a také 

vznikajících vedlejších produktů chlorace vody. Právě tyto vedlejší produkty mohou nejen 

u kojenců a batolat způsobovat zdravotní potíže. 

V praktické části je popsán experiment, probíhající v období od roku 2007 do 

března 2013, který byl zaměřen na sledování závislosti kvality vody na množství 

naměřeného chloru a vedlejších produktů chlorace, které vznikají právě při desinfekci 

vody.  
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1 Technologické vybavení  

Snem každého provozovatele bazénu je, aby v době provozu byla voda křišťálově 

čistá, průzračná a vizuálně lákavá pro plavce. Toho lze dosáhnout pouze kvalitním 

technologickým zařízením a použitím vhodných chemikálií. Zvláště při plavání kojenců je 

zvýšené riziko mikrobiologického znečištění vody, a to kvůli její vyšší teplotě a také 

možnosti znečištění dětskými exkrementy. Při výběru zařízení, kde chtějí rodiče se svými 

dětmi absolvovat kurz plavání, by měl být kladen důraz na účinnou technologii úpravy 

vody. Úprava vody v kojeneckém bazénu SKJ – Žatec Kouzelná rybka bude popsána 

v dalších kapitolách. Jedná se o úpravu kvalitní, neboť je do recirkulačního okruhu 

zařazena UV lampa.  

1.1 Bazén Kouzelná rybka 

Kojenecký bazén Kouzelná rybka zahájil svou činnost v září 2007 a logo bazénu 

znázorňuje obrázek 1. Bazén je stabilně zabudovaný, s recirkulací vody a je využívaný 

několikačlennou skupinou dětí s rodiči. Objem bazénu je 13 m
3
, jeho hloubka je 110 cm, 

teplota vody v době provozu je 28 – 32 °C a hodnota volného chloru by se měla udržovat 

na nižší úrovni daného rozmezí, tj. při hodnotě 0,3 mg/l s ohledem na vyšší citlivost 

dětského organismu vůči chloru a při souběžné aplikaci dalších opatření, která zajistí 

splnění mikrobiologických požadavků – tj. správně fungující úprava vody zahrnující 

koagulaci, desinfekci chlorem, filtraci, zvýšenou recirkulaci a obměnu vody.  

 

  

      Obrázek 1Logo kojeneckého bazénu Žatec [5]   
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Kojenci a batolata mají většinou k vodě kladný vztah, což je dáno prostředím, ve 

kterém strávili devět měsíců. Plavání s dětmi v bazénu pravděpodobně napodobuje tento 

stav a přináší dětem radost.  

Smyslem kurzů plavání kojenců a batolat je i upevňování vztahu mezi rodičem a 

dítětem. Dítě má z pohybu ve vodě v těsné blízkosti jednoho z rodičů radost a rodiče to 

motivuje věnovat se dítěti více. Tím se lépe poznávají a získávají k sobě hlubší citové 

pouto. Kromě toho má plavání v útlém věku vliv na otužení organismu. Z lékařského 

hlediska je otužování organismu velmi významným preventivním a obranným prostředkem 

při vzniku a léčbě chorob. Je to schopnost organismu přizpůsobit se nejrůznějším změnám 

prostředí a počasí, a vlastními silami se s nimi vypořádat. Dále má plavání pozitivní vliv na 

psychomotorický vývoj, rozvoj rovnováhy a koordinace pohybů, orientační schopnosti dětí 

pod vodou a pro posílení zádových svalů, také na činnost srdce a cévní soustavy. Plavání 

všeobecně posiluje celý pohybový aparát a je vhodné nejen pro kojence, ale i pro seniory. 

Nejde vlastně vůbec o to naučit děti plavat, jde především o hru dětí s rodiči ve vodě. Proto 

je pojem plavání nepřesný, jedná se spíše o hraní, potápění nebo cvičení. Touto přirozenou 

a hravou cestou se děti učí základní plavecké dovednosti, jako je vydechovat do vody, 

skákat, potápět se a orientovat se pod vodou. To má svůj význam i pro záchranu života. 

Dítě, které absolvovalo tento kurz a spadne do vody, nezačne zmatkovat, není v šoku a 

dovede se ve vodě orientovat. Plavání rodičů s dětmi zachycuje obrázek 2. 

 

 

 

Obrázek 2 Rodiče a batolata [5] 
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1.2 Výměnný systém 

Kvalita vody je zajištěna samostatným technologickým zařízením, které vodu 

v uzavřeném recirkulačním systému během provozu kontinuálně upravuje.  

Voda je nasávána skimmerem a sacím potrubím přivedena k pískové filtraci, poté je 

předehřívána pomocí průtokového ohřívače, prochází zařízením s UV lampou a po 

nadávkování potřebných chemikálií vrácena zpět do bazénu. 

 Skládá se z tlakového plastového filtru, recirkulačního čerpadla, dávkovacích 

čerpadel, zařízení na ohřev vody, potrubí a zařízení s UV lampou.   

 Přítok - ten zajišťují stěnové trysky umístěné naproti skimmeru a nastaveny jsou 

tak, aby cirkuloval celý obsah nádrže. To je velice důležité, nesmějí vznikat tzv. 

slepá místa, kde voda stojí a nerecirkuluje. V těchto místech se pomnožují bakterie.  

 Odtok - odběr vody z hladiny zajišťuje skimmer. Je to plastová nádoba zabudovaná 

ve stěně bazénu cca 15 cm pod okrajem ochozu, otvor je opatřen klapkou 

s plovákem vody. Součástí skimmeru je ochranný košík, který zachycuje hrubé 

mechanické nečistoty.  

 Čerpadla – slouží k zajištění proudění vody po recirkulačním obvodu, ale také 

k přesnému dávkování chemických látek potřebných k úpravě vody.  

Typy čerpadel: 

o Recirkulační - je pohonem celého bazénu.  

o Dávkovací - velice přesně dávkují potřebné chemikálie na úpravu 

desinfekce, pH a jsou řízena mikroprocesorem. 

 Filtr – tlakový filtr zajišťuje filtraci bazénové vody. Náplní filtru je křemenný 

písek, jehož sypná hustota je 1500kg/m
3
. Při filtrování prochází voda nádobou 

shora dolů a zanesení filtru se projeví zvýšením tlaku na manometru. Při tomto jevu 

je nutné filtr vyprat, protože by filtrace nebyla účinná. Praní filtru se provádí vodou 

a voda prochází filtrací od spodu nahoru a vyplavuje v písku zachycené nečistoty.  

 Ohřev – u tohoto typu bazénu používají elektroohřev prostřednictvím průtokového 

ohřívače. Je to přímotopné zařízení vsazené do recirkulačního okruhu a opatřeno 

vlastním termostatem, průtočným a tlakovým spínačem.  

Schéma celého výměnného systému znázorňuje obrázek 3. 



Michaela Peterková: Kvality bazénové vody v závislosti na množství volného chloru 

 

2013  5 

 

 

Obrázek 3Technologické schéma bazénu    

1.3 Úprava vody 

Využívají zde, jako u každého bazénu, dva způsoby úpravy bazénové vody – 

mechanickou a chemickou úpravu a jako doplňkový způsob desinfekce je zde využito 

účinků UV záření. Kvalitu vody není možné zajistit pouze jedním z těchto způsobů, vždy 

je nutné pro zajištění nezávadnosti vody aplikovat oba způsoby současně.  

1.3.1 Mechanická úprava 

Tento způsob úpravy je zajištěn pomocí filtrace, nečistoty se zachytí ve filtrační náplni  

- mezi zrnky křemičitého písku a při praní filtru se tyto nečistoty vyplaví. 

 Filtrace – je oddělení složek směsi o dvou fázích pomocí propustného materiálu – 

filtračního média, kterým prochází pouze jedna z obou fází. Účelem je získat vodu 

zbavenou nečistot. Zajišťuje ji plastový tlakový filtr s  náplní křemičitého písku a 

čerpadlo. Tlakový filtr znázorňuje obrázek č. 4, kde je v pravé části zobrazena také 

UV lampa. 
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Obrázek 4 Tlakový filtr 

 

1.3.2 Chemická úprava vody 

 Ošetřování vody se nejlépe provádí pomocí chemických přípravků, nelze však 

zapomínat na fakt, že ve vodě se koupají kojenci. To značně omezuje použití některých 

chemikálií a je třeba používat ty, které jsou účinné, ale přitom šetrné. Při jejich aplikaci se 

musíme řídit návody k použití. Důležitý je nejen správný výběr chemikálií, ale i správné 

použití a přesné dávkování. Voda v bazénu musí splňovat parametry dané vyhláškou, které 

zajišťuje stanice WASSERTEST 4000 zobrazená na obr. 5.  

Stanice je součástí úpravny vody, zajišťuje udržení správné hodnoty pH, volného 

chloru a ORP. Měří aktuální hodnotu těchto ukazatelů přímo z bazénové vody a zároveň 

přesně, pomocí dávkovacího čerpadla, dávkuje potřebné chemikálie. Stanice umožní 

provozovateli snížení celkové spotřeby dávkovaných činidel a jejím využitím nedochází 

k výkyvům v kvalitě vody. [1]   

Velice důležité je zajistit kalibraci a odborné seřízení této stanice, a to z důvodu 

minimálního dávkování chemikálií do vody bazénu 
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Obrázek 5 Stanice WASSERTEST 4000 

. 

 Mezi chemickou úpravu vody se řadí koagulace, úprava pH a desinfekce. 

 Koagulace – pro naprosté vyčištění bazénové vody od všeho, i toho nejjemnějšího 

znečištění, se používají koagulační činidla, která na sebe jemné znečišťující látky 

naváží, zhutní se, vytvoří se makrovločky, které jsou pak zachyceny v pískovém 

filtru. Bez vyvločkování nečistot by pískový filtr tyto jemné částečky nezachytil a 

ty by prošly zpět do bazénu. To je důvod, proč je voda v některých bazénech 

matná. K tomuto účelu zde provozovatel používá moderní účinný vločkovač PAC, 

který velice rychle vysráží jemné nečistoty, musí se však aplikovat dostatečně 

daleko před filtrem.  

 pH – je mírou kyselosti nebo zásadovosti vody. Číselná hodnota je odvozena od 

logaritmu koncentrace vodíkových iontů. Tato hodnota je jedním z důležitých 

faktorů, výrazně ovlivňuje jak kvalitu vody, tak i spotřebu a účinnost chemikálií 

dávkovaných na její úpravu, dále má vliv i na technologické komponenty.  

Z technologických i chemických důvodů je optimální udržet její hodnotu v rozmezí 

od 6,8, až 7,2. Pokud se toto rozmezí neudrží, snižuje se účinek desinfekce. 

K udržením těchto parametrů zde používají tekutý přípravek pH minus Cl.  

 Desinfekce – hygienické zabezpečení vody v  bazénu se řídí vyhláškou č.238/2011 

Sb., podle které se musí voda desinfikovat přípravky na bázi chloru a může se 

používat i některý z doplňkových způsobů desinfekce. Jako prostředek na bázi 
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chloru se k desinfekci vody v tomto kojeneckém bazénu používá tekutý chlornan 

sodný.  

1.3.3 Bezchlorová úprava 

V roce 2007 se provozovateli bazénu nedařilo udržet vodu požadované kvality, a proto 

doplnil recirkulační okruh o zařízení s UV zářením. 

 UV záření – jako doplňkový způsob zajištění desinfekce nechal provozovatel 

v lednu 2008 nainstalovat zařízení s UV lampou typu UV- C 70.000 o max. průtoku 

20 l / h. UV záření je progresivní technologický způsob zabezpečení vody. Jedná se 

o fyzikální způsob sanitace bez negativního vlivu na chemické složení vody. Proces 

likvidace bakterií i virů probíhá účinkem krátkodobého záření o vlnové délce cca 

250 nm. Při tomto záření je ve vodě likvidováno vše živé. Nevýhodou je, že 

k likvidaci mikrobů dochází pouze v místě kontaktu vody s paprsky v prostoru 

lampy, tedy v cirkulačním okruhu vně bazénu – ve strojovně. Výhodou je 

jednoduchost provedení, v praxi se to aplikuje přístrojem, ve kterém je speciální 

žárovka. Další z výhod je i to, že nemůže dojít k předávkování jako u chemických 

způsobů desinfekce vody.  

Účinek UV lampy oceníme právě v našem případě, kdy se jedná o bazén 

kojenecký. Jedná se o co nejnižší dávky chloru jako desinfekčního činidla, které se 

do vody dávkují, protože malí návštěvníci jsou na chemikálie ve vodě nejcitlivější. 

1.3.4  Možné selhání obsluhy 

Na udržení kvality vody nemá vliv pouze technologické vybavení a jejich správná 

funkce. Na vodu má vliv i lidský faktor. Každý bazén, a to i tento kojenecký má svého 

správce – osobu, která zajišťuje provoz, zabezpečuje dodržení hygienických limitů a tím i 

měření parametrů vody, provádí údržbu měřících sond a další jiné činnosti. V rámci 

experimentu byla měřena hodnota volného a celkového chloru. Hodnoty byly měřeny 

pracovníky ZÚ a zároveň provozovatelem bazénu. Pracovníky ZÚ však byl použit přístroj 

jiného výrobce než přístroj provozovatele, v důsledku čehož byly naměřeny značně odlišné 

hodnoty. Hodnoty koncentrace měřených ukazatelů naměřené přístrojem provozovatele 

byly nižší a odpovídaly by tak vyhlášce. Hodnoty naměřené pracovníky ZÚ pro 
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experimentální část této práce však vyhovující nebyly. Po důkladnějším proměřování a 

zkoumání bylo zjištěno, že použitým detekčním činidlům uplynula expirační doba.    

Podobná situace by nastala, pokud by se nevěnovala řádná péče také měřící 

jednotce. U měřící armatury je nutné čistit a kalibrovat sondy, které měří aktuální hodnoty 

vody a dle naměřených dat dávkují potřebné množství chemikálií. Pokud je tato sonda – 

elektroda znečištěná, porouchaná nebo dokonce provedená nesprávná kalibrace, naměří 

nesprávnou hodnotu pH, ORP nebo koncentraci volného chloru vody na přítoku do bazénu 

a dle tohoto měření dávkuje nesprávné množství chemikálie potřebné k úpravě vody.  

 Dalším aspektem, který by mohl ovlivňovat kvalitu vody a hodnoty naměřené 

koncentrace, je také např. průchodnost hadiček, kterými se do vstupní vody bazénu dávkují 

chemikálie. Může dojít k zanesení hadiček, v důsledku čehož není možné potřebné 

chemikálie do vody bazénu dopravit. Lidský faktor tak musí zajistit nápravu. 

Pro provozovatele je v případech takovýchto selhání nutná znalost příčiny a 

nápravy vzniklých problémů. Jednotlivé problémy, jejich příčiny a následné nápravy jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 Subjektivní projevy zhoršené kvality bazénové vody, možné příčiny a způsob jejich odstranění 

[11] 

 

Problém Příčina Náprava 

Zakalená voda, černé 

skvrny, slizké stěny a dno 

Nadměrný výskyt bakterií a 

řas ve vodě, na stěnách a 

dnech bazénu,  

snížený výkon filtru 

Kontrola filtračního 

zařízení, kontrola hodnoty 

pH a chloru, nepřetržitá 

filtrace a proplachování 

filtru 

Mléčně bílá voda Vysoký výskyt iontů 

vápníku a hořčíku, snížený 

výkon filtru 

Kontrola filtračního 

zařízení, kontrola a úprava 

hodnoty pH, vyvločkování, 

nepřetržitá filtrace 

Voda je nejasná, postrádá 

jiskru 

Organické znečištění, 

snížený výkon filtru 

Kontrola a úprava hodnoty 

chloru 

Nemožnost udržet chlor 

na doporučené úrovni 

Nadměrné organické 

znečištění, vliv počasí 

Kontrola a úprava hodnoty 

pH a chloru 

Silný chlorový zápach Špatná hodnota pH a tvorba 

chloraminů 

Kontrola a úprava hodnoty 

pH, dopuštění čerstvé vody 

 

Svědění očí nebo pokožky Špatná hodnota pH nebo 

zvýšené množství chloru 

Kontrola a úprava hodnoty 

pH, dopuštění čerstvé vody 

Koroze kovových částí Nízká hodnota pH Zvýšení hodnoty pH 
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2 Produkty chlorace a jejich zdravotní rizika 

Bazénová voda musí být vzhledem ke své snadné kontaminaci choroboplodnými 

zárodky desinfikována. Způsob desinfekce, výběr činidel k tomu používaných, jakož i 

jejich koncentrace jsou stanoveny vyhláškou MZ ČR č. 238/2011 Sb., která zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie. Látkou, která je nejčastěji používána k desinfekci 

bazénových vod, je chlor a jeho sloučeniny. Je látkou velmi účinnou a osvědčenou jak 

vzhledem ke své účinnosti, tak i cenové výhodnosti a snadné aplikaci. Použití chloru a jeho 

sloučenin však přináší i některé problémy, které není vhodné podceňovat. Patří mezi ně 

dráždění sliznic nebo různé alergické reakce.  

Především kvůli úpravě vody chlorem se názory na plavání nejmenších dětí liší. Jedni 

jsou toho názoru, že chlor je škodlivý, jiní zastávají názor, že plavání dětem prospívá. Na 

internetových stránkách www.vitalia.cz proběhla anketa ohledně tohoto koupání. V anketě 

hlasovalo 115 čtenářů, kteří odpovídali na otázku: Jste příznivci plavání nejmenších dětí? 

Ano, klady převažují        36 % 

Ano, ale jen v bazénech bez chloru.     41% 

Ne, v bazénech je nekvalitní voda.     5% 

Pro miminka mi ti přijde nevhodné, ale pro starší dítě klidně.  18%    

Z výsledků této ankety je patrné, že plavání kojenců je mezi veřejností velmi oblíbené, 

ale je nutné si správně vybrat zařízení, které budu navštěvovat. [10] 

Koupající se osoby, a to i miminka, uvolňují ze sliznic, z povrchu kůže a vlasů do 

vody bazénu nejen mikroorganismy, ale také různé organické látky, jako je pot, moč, 

mazové a slizové sekrety a zbytky kosmetických přípravků. Množství dusíkatých látek je 

vymýváno z kůže, zejména pak ve formě močoviny, amoniaku, aminokyselin a kreatininu. 

Všechny tyto dusíkaté a uhlíkaté látky samy o sobě mohou zhoršit organoleptickou kvalitu 

vody a podporovat nárůst biofilmů na stěnách bazénu a v potrubí a tím podporovat 

množení mikroorganismů, ale samy o sobě nejsou přímo zdravotně závadné. Těmi se 

stávají ve chvíli, kdy reagují s desinfekčními látkami, které se do vody průběžně přidávají 

a kdy takto vznikají vedlejší produkty chlorace. Vedlejší produkty desinfekce /DPB/ 

vznikají interakcí chemických prostředků, které se běžně používají ke zdravotnímu 

zabezpečení vody, s látkami, které jsou vnášeny do vody bazénu koupajícími se lidmi.  

Vedlejší produkty desinfekce je souhrnný název pro celou řadu chemických látek, které ve 

vodě vznikají reakcí chloru s nečistotami. 

http://www.vitalia.cz/
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 Zdravotním zabezpečením vody v bazénech se rozumí dostatečné usmrcování 

mikrobů. Takové usmrcování mikrobů a zároveň dostatečnou zbytkovou koncentraci 

chemických dezinfekčních prostředků mohou zajistit pouze prostředky na bázi aktivního 

chloru. Volný chlor v doporučených dávkách ve vodě nezapáchá, nedráždí a nemá ani další 

nepříjemné účinky, jež mu jsou připisovány. [1]  

Vnášené nečistoty – pot, výluhy pokožky, moč, zbytky čistících a kosmetických 

přípravků, a další - ve vodě reagují s aktivním chlorem, přičemž dochází ke vzniku dvou 

základních typů vedlejších produktů desinfekce - nečistoty na bázi dusíku a na bázi uhlíku. 

2.1 Nečistoty na bázi dusíku 

Chlorování představuje proces, kdy se chlor průběžně po malých dávkách přidává do 

vody, aby byla nezávadná a tedy vhodná pro koupání. Desinfekční prostředky na bázi 

chloru uvolňují kyselinou chlornou, která disociuje na chlornan a vodíkový iont a při 

reakci právě této kyseliny, jak s organickými, tak s anorganickými látkami ve vodě dochází 

ke vzniku vedlejších produktů chlorace. Nejvhodnějším ukazatelem pro posouzení rizika 

vedlejších produktů chlorace je vázaný chlor. Pokud jeho koncentrace ve vodě převyšuje 

limit 0,3 mg/l, svědčí to o přítomnosti chloraminů a dalších zástupců ze skupiny DBP 

obsahujících dusík. [1] 

 Nečistoty na bázi dusíku jsou přítomny zejména v lidském potu a moči a do vody 

jsou vnášeny právě lidmi. Reakcí volného chloru s organickými nečistotami vzniká vázaný 

chlor a ten je v bazénové vodě tvořen zejména chloraminy (monochloramin, dichloramin, 

trichloramin), které vznikají reakcí chloru s dusíkem. Největším zdrojem vzniku 

chloraminů je amoniak a jeho reakci s chlorem znázorňují  následující rovnice: 

o chlor reaguje s amoniakem za vzniku monochloraminu NH2Cl :  

HClO + NH3 = NH2Cl + H2O   

o monochloramin dále reaguje s chlorem a vzniká dichloramin NHCl2 :  

HClO + NH2Cl = NHCl2 + H2O  

o dichloramin reaguje s chlorem za vzniku  trichloraminu NCl3 : 

                   HClO + HNCl 2 = NCl3 + H2O [7] 

 Jedná se o látky dráždivé a zdraví škodlivé, ale ne karcinogenní. Rozpustnost 

chloraminů ve vodě klesá s počtem atomů chloru v molekule. Monochloramin a 
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dichloramin zůstávají rozpuštěny ve vodě,  trichloramin je kvůli nízké rozpustnosti ve vodě 

uvolňován do atmosféry bazénových hal a proto má z  této skupiny největší význam. Je to 

vysoce těkavá látka se štiplavým zápachem a v ovzduší bazénových hal se významně 

podílí na tzv. chlorovém zápachu. Pokud není prostor nad hladinou vody dostatečně 

ventilován, dochází v něm k nahromadění škodlivých látek, a ty způsobují návštěvníkům 

nejrůznější problémy, jako např. dráždění očí a sliznic. Koncentrace těchto látek se 

pohybují v širokém rozmezí v závislosti na celé řadě fyzikálně – chemických proměnných, 

které souvisí s dávkováním chloru, počtem koupajících se lidí, s teplotou vody a vzduchu a 

s větráním prostoru. Právě kojenecké bazény jsou tak často vystavovány těmto rizikovým 

faktorům, kdy teplota vody je minimálně 30 °C a je zde i vyšší počet koupajících se. 

Obrázek 6 znázorňuje genezi trichloraminů ve vodě a v ovzduší bazénových hal.  

 

Obrázek 6 Geneze trichloraminů [7] 

2.2 Nečistoty na bázi organického uhlíku 

Nečistoty na bázi organického uhlíku je skupinou vedlejších produktů desinfekce, 

kdy nečistoty na bázi uhlíku tvoří s chlorem sloučeniny typu trihalometanů, 

halokarbonových kyselin. Jsou to sloučeniny, patřící k lehce těkavým organickým 

halogenovým sloučeninám. Největší zastoupení a význam mají trihalometany. Pod tímto 
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názvem se schovávají bromdichlormetan, dibromchlormetan, bromoform a nejznámějším 

představitelem, který je v bazénové vodě a vzduchu zastoupen nejvíce je chloroform 

/trichlormetan, metylchlorid/. Je to těkavá látka, která se na vzduchu velmi dobře odpařuje 

a v ovzduší se rozkládá. Tento proces je velice pomalý a mezi produkty jeho rozpadu patří 

i vysoce toxický fosgen a chlorovodík. Chloroform je těžší než vzduch a koncentruje se na 

povrchu vodní hladiny, je nebezpečný zvláště pro děti a mladistvé, kteří se zdržují ve vodě 

často a dlouho. Reakcí kyseliny chlorné s uhlíkem vzniká celá řada dalších látek, jak je 

uvedeno na obrázku 7. 

 

Obrázek 7 Geneze chloroformu [7] 

 

2.3 Anorganické vedlejší produkty  

 Mezi anorganické vedlejší produkty řadíme chloritany a chlorečnany, jejichž 

nositelem je voda a do organismu se dostávají především ingescí. Chlorečnany se považují 

za konečnou oxidační formu chloru ve vodním prostředí bazénů, které vznikají další 

oxidací chloritanů, ve větší míře se ale do vody dostávají hlavně ze starších roztoků 

chlornanu sodného.  Zdravotní význam chloritanů a chlorečnanů je ve srovnání s těkavými 

DBP zanedbatelný. 
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2.4 Zdravotní rizika a nápravy 

Ve vodě bazénů lze nalézt široké spektrum chemických látek, jejichž zdrojem mohou 

být plnící voda a koupající se osoby, ale především jsou to prostředky používané k úpravě 

vody a její desinfekci a z nich vzniklé produkty.  

Mezi důležité faktory ovlivňující riziko spojené s koupáním patří i způsob expozice, 

délka pobytu ve vodě a množství požité vody nebo zdravotní stav koupajících se.  

Jsou známé tři základní cesty vstupu mikroorganismů: 

 Kontakt dermální – v tomto případě je kůže vystavena účinkům chemických látek 

přítomných ve vodě. Některé z nich mohou mít dráždivý vliv na pokožku, oči a 

sliznici. Jiné mohou být kůží vstřebávány do organismu, což je rizikové, protože 

tato látka je krevním oběhem distribuována dále do organismu. [7] 

 Ingesce – je přímé požití bazénové vody. Předpokládá se, že dospělý člověk je 

schopen vyvarovat se pozření většího množství. U dětí je situace složitější. Touto 

cestou jsou přenášeny především patogenní mikroorganismy, které způsobují 

průjmová infekční onemocnění. [7] 

 Inhalace – plavci neboli návštěvníci bazénů vdechují vzduch nad vodní hladinou. 

Dávka chloroformu a jiných těkavých DBP vstřebávaná do organismu během 

plavání je díky inhalaci a kožní resorpci větší, než by člověk získal vypitím 2 litrů 

chlorované vody. [7]  

Infekční materiál se tedy dostává do těla vdechováním aerosolu nad vodní hladinou, 

což je příčinou přenosu legionelózy - za předpokladu, že se ve vodě nachází zdroj.  

Dlouhý pobyt ve vodě způsobuje odmaštění pokožky, čímž dochází k jejímu 

podráždění chemickými látkami, eventuelně může dojít ke vzniku vyrážek a případně i 

k infekci.  Mechanicky poškozená pokožka – např. odřené koleno u malého plavce, 

usnadňuje vstup infekce. Stejně tak teplá voda, která roztahuje póry a narušuje ochrannou 

kožní bariéru, usnadňuje průnik mikroorganismů do hlubších povrchových vrstev kůže. Za 

infekční agens se považují především Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. 

Zdravotní stav návštěvníků má na vnesení mikroorganismů a organických látek do 

vody zásadní vliv. Před vstupem do vody je nutné se osprchovat. Také někteří plavci 

neberou ohledy na ostatní a chodí s dětmi, ale i sami, plavat, i když nejsou zcela zdrávi. 

Škodlivý vliv na lidský organismus mají především těkavé DBP, jejichž nositelem je 

vzduch. Z těkavých DBP se největší význam přisuzuje trichloraminu, který má dráždivé 
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účinky na sliznice dýchacích cest, dráždí oči, nos, hltan a má význam při vzniku astmatu. 

Dětské plíce jsou na účinek této látky citlivější než plíce dospělého člověka a trichloramin 

může negativně ovlivnit funkci plic obdobně jako kouření u kuřáka. Nejohroženější 

skupinou jsou děti z rodin s výskytem alergií. [1]  

Dalším často studovaným DBP je chloroform, hlavním vehikulem je rovněž vzduch. 

V prostorách krytého bazénu tak mohou obohacovat vzduch a zatěžovat tím při vdechování 

personál, koupající se osoby a zejména pak malé děti. Má toxické a karcinogenní účinky, 

dlouhodobější expozice chloroformu při vdechování může způsobit i poškození některých 

orgánů, jako jsou játra a ledviny. Vdechování chloroformových výparů způsobuje utlumení 

centrální nervové soustavy, čehož bylo dříve využíváno při anestezii. Jeho vdechování 

může způsobit závratě, vyčerpanost a bolest hlavy. U kojeneckého bazénu, na který byl 

experiment zaměřen, byly měřeny hodnoty chloroformu obsažené ve vzduchu bazénové 

haly a výsledky těchto měření jsou podrobně popsány v kapitole 4.2.2 

Voda jako nositel nemá takový význam jako vzduch a ve srovnání s těkavými DBP 

je zdravotní význam daleko menší. Příjem DBP pokožkou je podstatně nižší než dýchacím 

aparátem. [1]  

Díky vyspělým technologiím je dnes již možné eliminovat rizika vzniku škodlivých 

vedlejších produktů chlorace, je nutné zajistit řádný provoz cirkulační úpravy vody, 

průběžnou kontrolu vody, zejména pak vázaného chloru. 

 Důležitou prevencí vzniku těchto látek je: 

 povinné sprchování koupajících se  

  důsledné používání WC 

  dostatečná výměna vody (45 l vody na každého návštěvníka denně) 

  přechlorování vody v době mimo provozní hodiny  

  zavádění nových technologií – např. UV záření 

 velmi důležitou oblastí je větrání   
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3 Metodika sledování ukazatelů bazénové vody 

Na problematiku „plavání kojenců a batolat“ nebylo vždy ve vyhlášce, kterou se 

stanoví hygienické limity pro bazénovou vodu pamatováno. Kurzy plavání batolat byly 

ojediněle pořádány již v 80. letech, vzhledem k malému rozšíření unikla tato problematika 

pozornosti hygienické služby. Ta se k tomuto tématu dostala až na počátku 90. let, kdy se 

kurzy začaly šířit do různých měst České republiky. Pro místní hygienické orgány šlo 

nejen o novou rizikovou aktivitu, ale i aktivitu odporující provoznímu řádu bazénů, protože 

ten obvykle stanovil, že přístup nemají děti před dovršením tří let. Proto byl státní 

zdravotní ústav požádán krajskými hygienickými stanicemi o zpracování podrobných 

hygienických podmínek a zásad těchto kurzů.  

 V červnu 1997 bylo ředitelem SZÚ vydáno metodické doporučení pod názvem 

,,Doporučené zásady pro pořádání kurzů plavání kojenců a batolat“. Až poté, co vstoupila 

v platnost vyhláška MZ č. 464/2000 Sb., bylo doporučení aktualizováno a hlavní hygienik 

ho rozeslal všem KHS jako metodickou pomůcku sloužící hygienickým orgánům při 

posuzování těchto aktivit. Zákonnou podobu dostala doporučení až v roce 2004, kdy byla 

zahrnuta do nové vyhlášky MZ č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 

na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, 

kde v příloze č. 6 byly stanoveny hygienické požadavky pro bazény pro kojence a batolata. 

[9] 

Nejdůležitější diagnostickou pomůckou pro posouzení vlivu zátěže na kvalitu vody 

a z ní vyplývající míry rizik je kontrola kvality vody v bazénu. Jaké ukazatele se u bazénu 

sledují, nám ukládá vyhláška MZ ČR č. 238/2011 Sb. 

3.1 Právní úprava pro provoz bazénu 

Bazén pro plavání kojenců a batolat musí splňovat požadavky vyhlášky MZ ČR č. 

238/2011 Sb., která nahrazuje vyhlášku 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

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

hracích ploch, technologie je realizována dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví ve znění zákona č. 151/2011 Sb. a vyhlášky 220/2004 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek. 
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Voda v bazénech pro veřejnost neodpovídá svou kvalitou požadavkům na vodu 

v bazénech pro plavání kojenců a batolat. Pro bazény, ve kterých se koupou děti, platí 

pravidla trochu jiná. Jedná se především o teplotu vody, kdy teplota optimální pro kojence 

je 30 °C. Dle vyhlášky 238/2011 Sb. by voda měla být desinfikována přípravky na bázi 

chloru nebo jinými schválenými systémy desinfekce jako je např. ozonizace, UV záření 

nebo ionizace.  

 V tabulce 2 jsou shrnuty ukazatele kvality bazénové vody dle vyhlášky a jejich limitní 

hodnoty.  

Tabulka 2 Mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele a jejich limity[4]   

Ukazatel Jednotka Upravená 

voda 

před 

vstupem 

do bazénu 

 

Bazénová voda během provozu 

MH NMH 

Escherichia 

coli 

KTJ/100 ml 0 0  

Počet kolonií 

při 36 °C 

KTJ/1 ml 20 100  

Pseudomonas 

aeruginosa 

KTJ/100 ml 0 0  

Staphylococcus 

aureus 

KTJ/100 ml 0 0 100 

Legionella 

species 

KTJ/100 ml 10 10 100 

Průhlednost   Nerušený průběh na celé 

dno 

 

Zákal ZF  0,5  

TOC mg/l  2,5 nad hodnotu 

plnící vody 

 

Dusičnany mg/l  20,0 nad hodnotu 

plnící vody 

 

Volný chlor mg/l  0,3 – 0,6   

Vázaný chlor mg/l   0,3 

Redox-

potenciál 

pH 6,5 – 7,3 

pH 7,3 – 7,6 

mV  

 

>750 

>770 

 

 

>700      > 680 

>720      > 700 

 

Trichloramin 

v ovzduší 

mg/m
3
 Doporučená hodnota 0,5 mg/m

3
, četnost 

sledování si volí provozovatel sám dle potřeby. 
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Odběry vzorků jsou prováděny dle SOP VZ UL 002 v souladu s ČSN EN ISO 5667-

1, 15 cm pod hladinou. Následné rozbory vzorků bazénových vod mohou být prováděny 

pouze akreditovanou laboratoří, jež kontrolní odběry a rozbory provádí pravidelně. 

 Provozovateli bazénu je vyhláškou uloženo 1x měsíčně provést odběr vzorků vody 

na chemické ukazatele – zákal, TOC a dusičnany, a mikrobiologické ukazatele – 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, kolonie při 36°C, Staphylococcus aureus a 

Legionella species. Při tomto odběru se na místě provádí měření pH, volného a vázaného 

chloru, ORP a teploty. U bazénů určených pro kojence s teplotou vody nad 28°C se dále 1x 

měsíčně provádí rozbor na mikrobiologické ukazatele – pouze Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, kolonie při 36°C, a chemické ukazatele – zákal, TOC a 

dusičnany.  

Samotným provozovatelem jsou během provozu měřeny některé ukazatele – 

průhlednost a teplota vody (měřeno 3x denně) a obsah volného a vázaného chloru a ORP 

(měřeno 4x denně). Kvalita vody v bazénu je ověřována v rámci státního zdravotního 

dozoru orgánem ochrany veřejného zdraví.  

Požadavky na bazén pro kojence a batolata dle zákona č. 258/2000 Sb. jsou zahrnuty 

v provozním řádu, který vypracuje provozovatel a předloží ho ke schválení orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

3.2 Laboratorní metody 

Jak již bylo zmíněno, měření a stanovení jednotlivých ukazatelů bazénových vod 

může být prováděno pouze akreditovanými laboratořemi za použití akreditovaných metod. 

Akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem zajišťuje u bazénu 

SKJ Žatec – Kouzelná rybka kontrolu jakosti vody dle kapitoly 3.1.  

Veškeré naměřené hodnoty a výsledky analýz jsou vkládány do registru hygienické 

služby IS PIVO, který slouží hygienické službě k posouzení kvality vody a k případnému 

rozhodnutí o nutných opatřeních.  

Protokol o výsledku laboratorní kontroly musí být předán do 4 pracovních dnů ode 

dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. V případě, že je 

proveden odběr na stanovení ukazatele Legionella species, musí být předán výsledek 

tohoto stanovení nejpozději čtrnáctý den po provedení odběru.[4] 
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V tabulce 3 jsou uvedeny metody používané pro stanovení jednotlivých ukazatelů 

kvality vody. Každá metoda musí podléhat dané normě. 

 

 

Tabulka 3 Metody pro stanovení ukazatelů kvality vody 

 

Ukazatel Typ metody Použitá metoda 

Escherichia coli akreditovaná SOP UL 033 dle ČSN EN ISO 10523 

Kolonie při 36 °C akreditovaná SOP UL 908 dle ČSN EN ISO 6222 

Pseudomas 

aeruginosa 

akreditovaná SOP UL 909 dle ČSN EN ISO 16266 

Staphylococcus 

aureus 

akreditovaná SOP UL 911 dle ČSN EN ISO 6888 

Redox potenciál akreditovaná SOP UL 028 dle TNV 75 7367 

Teplota neakreditovaná SOP UL 042 dle ČSN 75 7342 

Chlor vázaný akreditovaná SOP UL 008.01 set firmy HACH 

Chlor volný akreditovaná SOP UL 008.01 set firmy HACH 

pH akreditovaná SOP UL 033 dle ČSN ISO 105 32 

Průhlednost akreditovaná SOP UL 062 dle TNV 75 7340 

Dusičnany akreditovaná SOP UL 003 dle ČSN EN ISO 10304-1 

Zákal akreditovaná SOP UL 044 dle ČSN EN ISO 7027 

TOC akreditovaná SOP UL ČSN EN 1484 

Legionella species akreditovaná SOP UL ČSN ISO 11731 

 

3.2.1 Měření prováděná na místě odběru 

V místě odběru je nutné provádět měření těchto ukazatelů: 

 pH – je prováděno přenosným digitálním pH-metrem MultiLine F /SET – 3 firmy 

WTW.  

 Chlor – je stanoven za použití kolorimetru firmy HACH, a to v těchto formách: 

o Volný – je účinná forma desinfekčního prostředku, rychle vyprchá a 

s organickými nečistotami reaguje za vzniku chloru vázaného. 
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o Celkový - prováděno stejným způsobem jako u chloru volného, ale 

s činidlem DPD total reagencie. 

o Vázaný – určen dopočtem, nelze ho stanovit přímo.  

celkový chlor – volný chlor = vázaný chlor 

 Redox potenciál – vyjádřen rozdílem mezi obsahem látek se schopností oxidovat a 

látek se schopností být oxidovány, tedy rozdílem obsahu desinfekce a nečistot ve 

vodě. Hodnota je měřena přenosným digitálním přístrojem MultiLine F /SET – 3 

firmy WTW. 

 Průhlednost – prováděna vizuálně, jedná se o smyslový ukazatel důležitý 

z hlediska estetické přijatelnosti vody, ale i z hlediska bezpečnosti. Mírou 

průhlednosti je výška sloupce vody, kterou lze ještě zpozorovat. 

 Teplota – měřeno přístrojem MultiLine F /SET – 3 firmy WTW. 

3.2.2 Stanovení chemických ukazatelů 

V laboratoři jsou stanovovány tyto ukazatele: 

 TOC – celkový organický uhlík představuje součet koncentrací organicky 

vázaného uhlíku přítomného ve vodě v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. Jedná 

se o ukazatele organického znečištění.  

 Zákal – je způsoben suspendovanými nerozpuštěnými nebo koloidně rozpuštěnými 

anorganickými a organickými látkami. Jedná se o ukazatele zátěže bazénu, 

účinnosti úpravny vody, zvláště filtrace.  

 Dusičnany – do bazénu vnášeny koupajícími se osobami, vznikají oxidací 

močoviny ve vodě. Jedná se o ukazatele stáří a zátěže vody ze strany návštěvníků, 

účinnosti úpravy vody, především jejího ředění. Snížení koncentrace 

dusičnanových iontů lze efektivně dosáhnout ředěním vody.   

3.2.3  Stanovení mikrobiologických ukazatelů 

Veškeré mikrobiologické ukazatele kvality bazénové vody jsou stanovovány v laboratoři: 

 Escherichia coli – jsou koliformní bakterie, které produkují indol z tryptofanu při 

teplotě 44 °C. Je v nejtěsnějším vztahu k výskytu střevních patogenů a tím i 

k hygienicky a zdravotně závažné fekální kontaminaci. Přítomnost těchto bakterií 

může způsobit průjmová onemocnění. 
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 Pseudomonas aeruginosa – je mikroorganismus, který roste na selektivní půdě 

obsahující cetrimid a produkuje pyanomycin, nebo je mikroorganismus, který roste 

na selektivní půdě obsahující cetrimid, je oxidázopozitivní, vykazuje fluorescenci 

v UV záření (360 +- 20 nm) a je schopen produkovat amoniak z acetamidu. Její 

přítomnost ve vodě může u koupajících se zapříčinit infekci močového a dýchacího 

ústrojí, oční rohovky, záněty ucha a způsobit kožní vyrážky. 

 Staphylococcus aureus – je grampozitivní kok vytvářející typické shluky. Nález 

této bakterie ve vodě může přivodit záněty kůže a ucha, infekci očí a močových 

cest. 

 Kolonie při 36°C – jsou všechny aerobní bakterie, kvasinky a plísně, schopné 

tvořit kolonie.  

 Legionella species – je podmíněně patogenní mikroorganismus. K jeho proniknutí 

do lidského organismu dochází při vdechnutí vodního aerosolu. Způsobuje akutní 

bakteriální onemocnění – legionelózu, která se projevuje malátností, bolestí hlavy, 

svalů a břicha, zvýšenou teplotou a doprovází ji i suchý kašel a průjem.  
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4 Výsledky experimentů – Experimentální část 

Experimentální část byla zaměřena především na koncentraci ukazatelů ve vodě 

kojeneckého bazénu Kouzelná rybka plavecké školy SKJ Žatec. Pro celistvost experimentu 

byly zohledněny také koncentrace vybraných škodlivin obsažených v ovzduší bazénové 

haly. Měření ukazatelů bylo provozovatelem plavecké školy kojeneckého bazénu 

objednáno u akreditované laboratoře Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, pobočka 

v Mostě. 

Kojenecký bazén Kouzelná rybka zahájil svou činnost v září roku 2007. Technické 

parametry kojeneckého bazénu a technologické vybavení je popsáno v kapitole 1.1. 

4.1 Kvalita bazénové vody 

Vzorek bazénové vody pro mikrobiologický rozbor je u daného kojeneckého 

bazénu odebírán jako samostatný vzorek v místě vstupu do bazénu a dále je odebíráno po 

jednom vzorku vody při obou kratších stranách bazénu . Pro stanovení bakterie Legionella 

species je používán tzv. slévaný vzorek, který se získá smísením vzorků odebraných při 

kratších stranách bazénu, a je vyšetřen jako jeden vzorek. Pro stanovení chemických 

ukazatelů, které je prováděno v laboratorních podmínkách, je odebírán samostatný vzorek 

vody na přítoku do bazénu a slévaný vzorek z odběrů při kratších stranách bazénu. 

Specifikace používaných vzorkovnic se řídí dle ČSN EN ISO 5667-3. Odběry vzorků jsou 

prováděny v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. dle ČSN EN ISO 5667 – 1. Hodnocení 

ukazatelů stanovených na místě je prováděno ze vzorků odebraných na jednom místě. Tyto 

ukazatele je možné stanovit za použití sondy ponořené přímo do bazénové vody. [4] 

Při zahájení provozu nebyla ještě součástí recirkulačního okruhu UV lampa. Se 

vzrůstající teplotou vody u kojeneckého bazénu, a to i přes dokonalejší technické 

prostředky k zabezpečení vody, může dojít k pomnožení fakultativně patogenních 

mikroorganismů. Při běžném provozu bazénu dochází ke kontaminaci mikrobiální i 

chemické a tomuto stavu musí být přizpůsobena péče o kvalitu vody.  V roce zahájení 

provozu bylo provedeno stanovení ukazatelů nezávadnosti vody 9 krát a výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 4. 
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Tabulka 4 Stanovené hodnoty v roce 2007 

 

Datum Volný chlor 

0,3 – 0,6 [mg/l] 

Vázaný chlor 

do 0,3 [mg/l] 

Nevyhovující mikrobiologické 

ukazatele jakosti vody 

2007-VIII 0,25 0,40 vyhovuje 

2007-VIII 0,19 0,40 Pseudomonas aeruginosa, kolonie 

při 36°C 

2007-IX 0,49 0,87 Staphylococcus aureus 

2007-IX neměřeno neměřeno Staphylococcus aureus 

2007-IX neměřeno neměřeno Staphylococcus aureus 

2007-IX neměřeno neměřeno Pseudomonas aeruginosa, kolonie 

při 36°C, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli 

2007-X 0,15 0,64 Pseudomonas aeruginosa, kolonie 

při 36°C 

2007-XI neměřeno neměřeno Staphylococcus aureus 

2007-XI 0,40 0,23 vyhovuje 

 

Z tabulky je zřejmé, že z provedených měření v prvních pěti měsících provozu 

nevyhovovalo požadavkům vyhlášky osm rozborů z devíti. Počáteční měření ukazatelů 

podléhala tehdy platné vyhlášce č. 135/2004 Sb.  

Rozbor vody, který byl proveden k zahájení provozu, požadavkům již uvedené 

vyhlášky odpovídal. Při dalším rozboru v prvním měsíci provozu, tedy v srpnu 2007 byla 

naměřena hodnota volného chloru 0,19 mg/l, v důsledku čehož byly ve vzorku vody 

nalezeny patogenní bakterie rodu Pseudomas aeruginosa.  

Ani zvýšením koncentrace volného chloru v měsíci následujícím, tedy v září 2007, 

nebyla splněna hygienická nezávadnost vody. Naměřená hodnota volného chloru byla 0,49 

mg/l, což je hodnota, která by k likvidaci bakterií a virů byla dostačující. Účinek volného 

chloru však narušuje příliš vysoká hodnota chloru vázaného, která dosáhla 0,87 mg/l. 

V tomto měsíci byly provedeny další tři opakované rozbory, z nichž je zřejmé, že 

hygienické zabezpečení vody bylo nedostačující. 
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V říjnu 2007 byla naměřena hodnota volného chloru pouze 0,15 mg/l, a tedy byla pro 

mikrobiologické ukazatele opět nevyhovující. Hodnota vázaného chloru byla 0,64 mg/l, 

v porovnání s danou normou vysoká.  

Hodnota vázaného chloru splňovala podmínky dané vyhláškou pouze v jediném 

případě. Hodnota volného chloru při tomto odběru byla 0,40 mg/l, a tedy společně se 

všemi mikrobiologickými ukazateli splňovala dané podmínky vyhlášky. 

Z výsledků měření v počátečních měsících provozu bazénu je patrné, že kvalita 

bazénové vody nevyhovovala stanoveným normám, a proto se v ní často vyskytovaly 

mikroorganismy Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa. Ve vodě se rovněž 

objevila skupina bakterií Escherichia coli, která je právě důsledkem nedostatečné 

desinfekce vody. 

4.1.1 Vázaný chlor 

Při každém měsíčním odběru vody je stanovována hodnota koncentrace vázaného 

chloru. Vázaný chlor je ta část aktivního chloru, který byl do bazénové vody nadávkován a 

navázal se na dusíkaté látky, kterými jsou amonné ionty, aminy a močoviny, pocházející 

především z pokožky lidského těla. Koncentrace vázaného chloru je velice důležitá, jak 

z hlediska vzniku vedlejších produktů chlorace DBP, tak pro jejich možný dopad na zdraví 

koupajících se osob. 

V grafu 1 jsou vyznačeny všechny hodnoty vázaného chloru naměřené od února 

2008, poté co byla do recirkulačního okruhu instalována UV lampa, až do března 2012. 

V grafu je červenou čarou vyznačen limit vázaného chloru 0,3 mg/l stanovený normou. 

Hodnoty vázaného chloru převyšující tento limit jsou pro bazénové vody nevyhovující. 

Z grafu je patrné, že v průběhu období, kdy byl experiment prováděn, byly naměřeny 

hodnoty vázaného chloru, které splňovaly danou normu (vyhláška č. 135/2004 Sb.), ale 

byly naměřeny také hodnoty maximální a minimální. Maximální hodnota vázaného chloru 

byla naměřena v říjnu 2010, kdy bylo naměřeno 1,06 mg/l, což je hodnota několikanásobně 

vyšší než stanovený limit. Tuto vysokou hodnotu vázaného chloru zapříčinila chyba 

provozovatele, který nevěnoval dostatečnou pozornost ředění vody. Pro nápravu je nutné 

vodu řádně naředit. Hodnota vázaného chloru je určována dopočtem, tedy rozdílem mezi 

hodnotou celkového chloru a volného chloru. Hodnota volného chloru byla ve vodě velmi 
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nízká a z důvodu této nízké koncentrace byl ve vodě zjištěn vysoký počet kolonií při 36°C. 

Chlorace bazénové vody byla tedy v tomto období nedostačující. 

 

Graf 1 Průběh hodnoty vázaného chloru 

 

Minimální hodnota vázaného chloru byla naměřena v prosinci 2011, kdy bylo 

naměřeno 0,05 mg/l. V této době již byla platná vyhláška č. 238/2011 Sb., ovšem limitní 

hodnota pro vázaný chlor zůstala stejná, tedy 0,3 mg/l, ale ze statutu MH byla přesunuta 

mezi ukazatele s NMH, což je hodnota, při jejímž překročení je ohroženo zdraví 

koupajících se osob. Jak bylo zjištěno z provozního deníku kojeneckého bazénu, nízká 

koncentrace vázaného chloru byla zapříčiněna tím, že den před odběrem byla voda 

z bazénu vypuštěna, provedena sanitace bazénu a následně byl bazén napuštěn vodou 

z vodovodního řádu. 

 Při průměrné koncentraci vázaného chloru, tedy 0,3 mg/l, by měl provozovatel 

kojeneckého bazénu věnovat zvýšenou pozornost této hodnotě, provádět průběžná měření 

a případně sjednat nápravu, která vede ke snížení koncentrace vázaného chloru. 

Po procentuálním vyjádření naměřených hodnot lze konstatovat, že ve 45,5% měření 

byla naměřená hodnota pod limitní hodnotou, ve 34,5% měření dosahovala naměřená 
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hodnota nejvyšší možné limitní hodnoty a ve 20,0% měření naměřené hodnoty 

převyšovaly stanovený limit a byly tedy nevyhovujícími. 

4.1.2 Volný chlor 

 Pro stanovení koncentrace vázaného chloru je nutné provést měření chloru volného. 

Jeho koncentrace ve vodě je hlavním parametrem z hlediska desinfekce vody. Volný chlor 

je ten, který po nadávkování zůstal nesloučený, např. ve formě chlornanu. Naměřené 

hodnoty koncentrace volného chloru jsou graficky znázorněny v grafu 2. Jsou zde také 

znázorněny mezní hodnoty koncentrace stanovené vyhláškou. Červenou čarou je vyznačen 

dolní limit koncentrace volného chloru, tedy 0,3 mg/l, horní limit, 0,6 mg/l, je pak 

znázorněn žlutou čarou. Hodnoty, které nedosahují dolního limitu nebo naopak převyšují 

horní limit, jsou nevyhovující. 

 

 

Graf 2 Průběh hodnoty volného chloru 

 

Jak je z grafu patrné, také u volného chloru dosahovala koncentrace příliš vysokých i 

příliš nízkých hodnot. 
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Minimální naměřená hodnota koncentrace volného chloru 0,02 mg/l byla naměřena 

v říjnu 2012. Jak bylo po konzultaci s provozovatelem zjištěno, tuto nízkou hodnotu 

zapříčinila porucha na dávkovacím zařízení. Došlo k zanesení a následné neprůchodnosti 

hadičky určené pro přívod desinfekčního činidla. V den, kdy mělo proběhnout kontrolní 

měření, byla tato porucha zjištěna a okamžitě odstraněna, ovšem do doby měření se 

nepodařilo hodnotu koncentrace zvýšit. Vzhledem k tomu, že porucha na dávkovacím 

zařízení byla odstraněna okamžitě, nedošlo k pomnožení bakterií a kvalita vody tak byla 

z mikrobiologického hlediska vyhovující předpisům. 

Maximální hodnota koncentrace volného chloru 1,02 mg/l byla naměřena v dubnu 

2010. Bazénová voda byla provozovatelem záměrně přechlorovaná, a to z důvodu, že den 

před provedeným odběrem bazén navštívil větší počet koupajících se rodičů s dětmi, než 

bylo běžné. Vzhledem k vysoké koncentraci volného chloru, při které se nedoporučuje 

koupání kojenců a batolat, byl kojenecký bazén v den odběru mimo provoz. 

Po procentuálním vyjádření naměřených hodnot koncentrace volného chloru lze 

konstatovat, že ve 39 % měření hodnoty koncentrace vyhovovaly limitu stanoveným 

vyhláškou, tedy se pohybovaly v rozmezí hodnot 0,3-0,6 mg/l. 37% naměřených hodnot 

nedosahovalo ani dolního limitu a 24 % naměřených hodnot přesahovaly horní limit. 

Průměrná hodnota naměřených hodnot však byla 0,4 mg/l, která odpovídá vyhláškou 

stanovenému rozsahu. 

Hodnoty vázaného a volného chloru jsou uvedeny v tabulce 5, dále jsou zde uvedeny 

hodnoty mikrobiologických ukazatelů znečisťujících bazénovou vodu. Nevyhovující 

hodnoty jsou zvýrazněny barevně. 

Do tabulky 5 nebyly zařazeny mikrobiologické ukazatele kvality vody Legionella 

species a Escherichia coli, neboť po nainstalování UV lampy do recirkulačního okruhu, 

nebyly tyto ukazatele nikdy zjištěny. Porovnáním tabulky 5, kde jsou uvedeny hodnoty po 

instalaci UV lampy, s tabulkou 4, kde jsou uvedeny hodnoty před instalací UV lampy, bylo 

zjištěno, že kvalita vody po mikrobiologické stránce se po instalaci UV lampy výrazně 

zlepšila. 
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Tabulka 5 Mikrobiologické znečištění vody 

 

1
poznámka  

 

4.1.3 Mikrobiologické ukazatele 

Graficky byl rovněž znázorněn nález patogenních a podmíněně patogenních 

mikroorganismů, tedy Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus – graf 3. 

To jsou mikroorganismy, které pro zdravého člověka nepředstavují žádné riziko, ale 

u jedinců s oslabeným organismem ho za jistých okolností představují. Jejich dopad na 

zdraví koupajících se je již zmíněn v kapitole 3.2.3.   

                                                 
1
 SA=Staphylococcus aureus, PA=Pseudomonas aeruginosa, 36°C=kolonie při 36°C 
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Graf 3 Hodnoty patogenních ukazatelů 

 

 Staphylococcus aureus - z grafického znázornění výskytu bakterie Staphylococcus 

aureus je patrné, že k výskytu této bakterie došlo pouze ve třech případech. 

V prvním případě byla bakterie zjištěna v dubnu 2008, a to v množství 50 

KTJ/100ml. V porovnání s hodnotami volného a vázaného chloru z tabulky 5 je 

zřejmé, že obě tyto hodnoty jsou nad povoleným limitem. Z výsledků rozboru 

vzorků vody byla zjištěna vysoká hodnota pH (7,95), která výrazně snižuje 

účinnost desinfekčního činidla. Z tohoto důvodu mohly být ve vodě i při vyšší 

koncentraci aktivního chloru bakterie přítomny. V druhém případě byla v říjnu 

2009 bakterie zjištěna v množství 1 KTJ/100ml. Ke zjištění příčiny výskytu 

bakterie však nebyly na místě měřeny potřebné hodnoty. Ve třetím případě byla 

baterie zjištěna v dubnu 2011, a to opět pouze v množství 1 KTJ/100ml. Při tomto 

odběru byla naměřena koncentrace volného chloru 0,47 mg/l a vázaného chloru 0,3 

mg/l, tedy obě hodnoty byly ve stanoveném limitu. Tento nález bakterie byl pouze 

ojedinělý. 
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 Pseudomonas aeruginasa – bakterie Pseudomonas aeruginosa byla v průběhu 

doby trvání experimentu zjištěna ve čtyřech případech. V březnu 2008 bylo zjištěno 

množství bakterie pouze 1 KTJ/100ml, hodnota koncentrace volného i vázané 

chloru byla nižší než stanovený limit, což bylo zjevnou příčinou. V případě přidání 

většího množství desinfekčního přípravku, by výskyt bakterie byl nulový. Stejná 

příčina výskytu bakterie, opět v ojedinělém množství, byla zjištěna při odběru 

v dubnu 2012. V dalším případě při měření v listopadu 2008 bylo zjištěno množství 

bakterie 9 KTJ/100ml, kdy hodnota volného chloru byla nízká a hodnota vázaného 

chloru převyšovala limitní hodnotu. V takovém případě jako nápravné opatření 

postačí dávkování většího množství desinfekčního činidla a následně dopuštění 

nové vody do bazénu. V prosinci 2011 byla zjištěna hodnota koncentrace volného 

chloru velice nízká, což zapříčilo výskyt bakterie v množství 20 KTJ/100ml. 

 

 Kolonie při 36 °C  - bakterie kolonie při 36°C byly samostatně graficky 

znázorněny, a to v grafu 4. Jak je z grafu na první pohled patrné, maximální 

množství kolonií bylo ve vodě zjištěno v říjnu 2011, a to množství 4000 KTJ/1ml. 

Hodnoty volného a vázaného chloru byly v limitu, avšak byla zjištěna hodnota pH 

7,99. Takto vysoká hodnota pH může snižovat účinnost desinfekčního činidla. Při 

měření v červnu 2009, říjnu 2010 a březnu 2011 byly také naměřeny vyšší hodnoty 

množství kolonií, ovšem ne tak vysoké. Při všech těchto odběrech byla koncentrace 

volného chloru velice nízká. Překročení limitu kolonie při 36°C svědčí o špatné 

funkci úpravny a v takovém případě je pak nutné překontrolování dávkování 

desinfekčního činidla.  
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Graf 4 Hodnoty ukazatele všeobecného znečištění 

4.2 Studie – vnitřní prostředí bazénových hal 

V posledních letech se objevily časté diskuze na téma plavání kojenců a batolat 

v souvislosti s výskytem trichloraminu v ovzduší bazénových hal a rizikem vzniku 

astmatu. Na základě častých dotazů a debat byla provedena na konci roku 2008 a začátkem 

roku 2009 v Ústeckém kraji studie zaměřená na vnitřní prostředí bazénových hal, a to 

kojeneckých, plaveckých i školních bazénů. Do studie bylo zařazeno celkem 33 bazénů. 

V rámci projektu, který proběhl ve spolupráci Zdravotního ústavu a Krajské hygienické 

stanice v Ústí nad Labem, byla sledována koncentrace vybraných parametrů vody a 

ovzduší. Jednalo se o látky, které jsou důležité pro vznik trichloraminů a trihalometanů 

v bazénové vodě i v ovzduší bazénové haly těsně nad vodní hladinou i v dýchací zóně na 

hraně bazénu. Hlavní část DBP je sledována jako vázaný chlor a i když jsou některé ostatní 

složky DBP zařazené mezi možné lidské karcinogeny, jako je chloroform, nejsou běžně 

sledovány. Kojenecký bazén plavecké školy SKJ Žatec – Kouzelná rybka, byl do tohoto 

projektu také zařazen.   
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4.2.1 Bazénová voda 

V bazénové vodě byla přímo na místě měřena koncentrace volného a vázaného 

chloru, teplota vody, pH a koncentrace trihalometanů. V laboratoři pak byla měřena 

chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn, SOP UL 016 dle ČSN EN ISO 

8467). Hodnota volného a vázaného chloru byla standardně měřena na místě 

kolorimetricky. Ke stanovení všech parametrů, které byly v bazénové vodě sledovány, byla 

použita standardní metodika, která je předepsána pro vyšetřování kvality bazénových vod, 

jak bylo uvedeno v tabulce 3. 

V laboratoři byla stanovena hodnota chemické spotřeby kyslíku manganistanem.  

Stanovení slouží k předběžné indikaci organického znečištění vody, je to ukazatel stáří, 

tedy zatížení vody ze strany návštěvníků, jeho hodnota odráží účinnost úpravny a 

především množství ředěné vody. Je stanovena titrační metodou a ve vyhlášce 238/2011 

Sb. byla nahrazena ukazatelem TOC (SOP UL ČSN EN 1484). Dále byla v bazénové vodě 

analyzována koncentrace trihalometanů, ke kterým se řadí bromoform, chloroform, 

bromdichlormetan a dibromchlormetan.  

Výsledky jsou shrnuty v tab. 6, kde je patrné, že požadavkům neodpovídá pouze 

hodnota volného chloru, která je nižší, ostatní ukazatelé jsou vyhovující. 

  

Tabulka 6 Výsledky měření bazénové vody 

 

Datum Volný 

chlor mg/l 

Vázaný 

chlor mg/l 

Teplota vody 

°C 

pH CHSK-Mn 

mg/l 

2009-

III 

0,19 0,26 29,8 6,86 2,06 

 ∑THM µg/l Chloroform 

µg/l 

 

Bromoform 

µg/l 

Bromdichlor

-metan µg/l 

Dibromchlor-

metan µg/l 

2009-

III 

53,4 6,3 47,1 <0,1 <0,1 
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4.2.2 Ovzduší bazénové haly 

Kromě kvality bazénové vody byla zjišťována také kvalita ovzduší obklopujícího 

kojenecký bazén. Prostor, ve kterém je umístěn kojenecký bazén Kouzelná rybka, je 

poměrně malý. Samotný bazén má rozměry 3x3 m a je umístěn v hale o rozměrech 3x5 m. 

Z ovzduší byl odebírán vzorek pro stanovení trichlormetanu a těkavých organických látek.  

Odvětrávání prostoru nad hladinou bazénu je zajišťováno vymezenou úrovní 

hladiny, která nesmí být níže než 30 cm pod úrovní ochozů. Prostor okolo kojeneckého 

bazénu je malý, větrán přirozenou výměnou vzduchu okny v kombinaci s nuceným 

větráním firmy ACOND.   

4.2.2.1 Trichloramin 

Jedním z ukazatelů kvality ovzduší bazénové haly byla koncentrace trichloraminu. 

Měření jeho koncentrace bylo provedeno jednoduchou analytickou metodou. Vzorek 

ovzduší pro jeho stanovení byl odebírán těsně nad vodní hladinou ve vzdálenosti 1 m od 

okraje bazénu, tedy v místech, kde ovzduší dýchají plavci, kojenci a batolata. Další vzorek 

ovzduší byl odebírán u okraje bazénu ve výšce 1,2 m, kde se pohybují návštěvníci a 

personál bazénu.  

Trichloramin obsažený v ovzduší se zachytí na speciálně upraveném křemenném 

filtru o průměru 4,5 cm (výrobce SEPAP Štětí), kde reaguje v alkalickém prostředí za 

vzniku chloridů.  Chloridy jsou extrahovány neionizovanou vodou a stanoveny iontovou 

chromatografií dle metodiky SOP UL 065. Při odběru vzorku ovzduší byl nastaven průtok 

vzduchu na 1 l/min při celkové době odběru 4 hodin. 

V době, kdy bylo měření koncentrace trichloraminu prováděno, nebyla v tehdejší 

legislativě stanovena limitní ani doporučená hodnota pro koncentraci trichloraminu. Proto 

byly k hodnocení koncentrace trichloraminu i chloroformu použity limity stanovené 

Ministerstvem pro životní prostředí v Bavorsku. Až následná vyhláška MZ ČR č. 238/2011 

Sb. Stanovila doporučenou hodnotu pro koncentraci trichloraminu. 

4.2.2.2  Těkavé organické látky 

Z hlediska ohrožení zdraví bylo provedeno měření těkavých organických látek 

(VOC), z nichž nejdůležitějším je chloroform. Vzorky pro stanovení koncentrace 
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chloroformu byly odebírány na okraji bazénu ve výšce 1m nad hladinou vody bazénu po 

celkovou dobu 4 hodin.  

Měření bylo provedeno na základě metodiky stanovené v normě ČSN EN ISO 

16017-1, a to tím způsobem, že odběr byl proveden do evakuovaného kanystru Andersen, 

což je ocelová nádoba, a následně byl kryogenicky zkoncentrován. Vymražené těkavé 

uhlovodíky byly stanoveny plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí na základě 

metodiky stanovené v SOP UL 347.01. 

Tabulka 7 Výsledky měření ovzduší bazénové haly 

 

Datum Kojenecký bazén 

Kouzelná rybka 

Nad hladinou 

bazénové vody 

V úrovni 

dýchacího 

ústrojí 

Limit 

2009-III Trichloramin 75 µg/ m
3
 58 µg/ m

3
 500 µg / m

3
 

2009-III Chloroform neměřen 165,3 µg/ l 20 µg /l 

 

 

V tabulce 7 jsou shrnuty hodnoty koncentrace trichloraminu a chloroformu 

naměřené v ovzduší nad hladinou bazénové vody a v blízkém okolí bazénu. Pro porovnání 

jsou doplněny také limity pro koncentraci. Jak je z tabulky zřejmé, hodnoty koncentrace 

trichloraminu vyhovují doporučenému limitu, avšak naměřená koncentrace chloroformu 

limit převyšuje.   
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Závěr 

Zdá se to být neřešitelná situace, přítomnost rodičů s dětmi ve vodě bazénu znamená 

vnesení patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů a organického znečištění. 

Přítomnost mikroorganismů znamená riziko přenosu infekce mezi koupajícími se osobami, 

což vyžaduje průběžné dávkování desinfekčního činidla. Voda v bazénu se musí 

desinfikovat a chlorování má tu výhodu, že předchází šíření infekčních onemocnění. 

Vzhledem ke vzniku zdravotních potíží, musí být dávkování chloru minimalizováno. 

S touto chemickou cestou je neoddělitelně spojena tvorba možných vedlejších produktů 

desinfekce, které mohou mít po překročení limitní hodnoty škodlivé účinky na dýchací 

cesty. Tyto účinky jsou závislé na dávce a jsou reverzibilní. Nečistoty jsou do vody 

vnášeny koupajícími se osobami a to i malými miminky, proto boj se znečištěním vody 

začíná již důsledným dodržováním hygieny návštěvníků před vstupem do bazénu, to je 

povinné sprchování koupajících se osobami, důsledné používání WC.  

V rámci experimentu, který byl proveden za účelem zpracování DP, byla sledována 

kvalita vody v kojeneckém bazénu Kouzelná rybka. Při zpracování naměřených dat byl 

indikován poměrně častý problém s koncentrací vázaného chloru. Vázaný chlor je totiž 

především ukazatelem stáří vody. Jeho průměrná hodnota za období od roku 2008 do 

března 2013 je 0,30 mg/l, to je horní mez přípustnosti. Od listopadu 2011 došlo 

k podstatnému zlepšení této situace a limitní hodnota nebyla překročena. K zjevnému 

zlepšení došlo v důsledku dopouštění většího množství ředící vody a její častější výměny. 

Při vyšších hodnotách vázaného chloru, tedy při vyšší koncentraci než 0,30 mg/l, je již 

možné riziko vzniku vedlejších produktů desinfekce. 

 Součástí DP je i studie zaměřená na vnitřní prostředí bazénových hal, která 

probíhala v březnu 2009. Naměřená koncentrace chloroformu v ovzduší v prostorách 

kojeneckého bazénu byla vyšší, než je doporučená hodnota. Vyšší koncentrace 

chloroformu v ovzduší bazénové haly mohou vyvolat u koupajících se zdravotní potíže. 

Toto ukazuje, jak je nutné redukovat množství desinfekčních prostředků na minimum 

s přispěním technických možností, jak ve vodě, tak v ovzduší. Tento problém vyřeší 

intenzivnější větrání a dodržování všech zásad.  

V budoucnu by měl provozovatel věnovat více pozornosti tomu, kolik desinfekčního 

činidla do vody aplikuje. S dodržením hygienického zabezpečení vody zde nemají větší 

problémy, a pokud udrží koncentraci volného chloru v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l, nebudou 
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problémy ani v budoucnu. Pokud tato hodnota klesne pod 0,3 mg/l, je možné 

mikrobiologické znečištění vody. To má za následek zánět středního ucha a kůže, infekci 

očí a průjmová onemocnění. Nižší koncentrace nezajistí mikrobiologickou nezávadnost 

vody a naopak vyšší koncentrace, více než 0,6 mg/l, už nemá žádný efekt, pouze velké 

množství chloru ve vodě. Velké množství chloru může způsobovat vysušení kůže a 

napomáhá ke vzniku ekzému. Ano, někdy je nutné vodu přechlorovat, ale v době mimo 

provozní hodiny. Velkým pozitivním přínosem pro zabezpečení kvality byla instalace 

zařízení s UV lampou s výkonem adekvátním objemu vody v bazénu. Tato investice se 

pozitivně promítla v mikrobiologických parametrech vody, a když porovnáme výsledky 

rozborů z roku 2007 s rozbory následujícími, je zřejmé, že přínos pro kvalitu vody má UV 

záření obrovský. V roce 2007 nebylo prakticky možné bazén provozovat z důvodu právě 

nevyhovujících výsledků.  Samozřejmostí je, že při znečištění vody dítětem – stolice, 

zvratky, hlen apod. je provoz bazénku okamžitě přerušen do odstranění závady. Bazén je 

nutné vypustit, důkladně mechanicky očistit a před napuštěním desinfikovat. 

Domnívám se, že každý rodič by se měl před návštěvou takovéhoto zařízení jako je 

bazén pro plavání kojenců a batolat informovat, kdo kurz vede, zaměřit se na hygienické 

podmínky  - jak kvality vody, tak na čistotu okolních prostor. Také je důležité informovat 

se na teplotu vody i vzduchu, dítě nesmí prochladnout. Možná si to rodiče ani 

neuvědomují, ale je nezbytné, aby zde byl k dispozici prostor pro aklimatizaci. Není 

vhodné jít s kojencem bezprostředně po koupeli ven, zvláště v zimním období. U 

některých dětí může samozřejmě vlivem chloru dojít ke zhoršení atopického ekzému nebo 

jiné infekci, je třeba dodržet správnou péči o kůži, osprchování po koupeli a její následné 

ošetření.  

V průběhu provádění experimentu byly slyšeny názory, a to dokonce i pediatrů, že 

plavání kojencům nedoporučují. Dle jiných názorů je však tento pohyb pro dítě prospěšný 

a zdravý. 

V případě, že je výměnný systém kvalitní a plně funkční, je dodržováno přesné 

dávkování chemických přípravků doplněné užitím UV lampy a jsou dodržovány také další 

výše popsané pokyny, nevzniká tak ani při pravidelné návštěvě dětí v bazénu Kouzelná 

rybka žádné zdravotní riziko. 
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