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Anotace 

Bakalářská práce  se zabývá hygienickou problematikou kvality vody v krytých,  

plaveckých bazénech. Téma mě zaujalo, protože plavání je jednou z nejoblíbenějších 

sportovních aktivit, která se může provozovat po celý rok v každém věku a proto je důležité, 
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aby voda v plaveckých bazénech byla z hlediska jakosti ukazatelů kvality vody vyhovující. 

Práci jsem zaměřil na posouzení a srovnání dvou rozlišných druhů úpravy vody, co se týče 

dezinfekce a její působení v bazénové vodě. Základní úkolem bylo vyhodnocení sledovaných 

ukazatelů vlivem dezinfekce ve dvou plaveckých bazénech. Jednalo se o úpravu chlorací a 

chlorací s ozonizací.  Analyzoval  jsem chemické ukazatele, měřené přímo na místě a 

v laboratoři, další skupinou ukazatelů byly laboratorní hodnoty mikrobiologie. Provedl jsem 

42 odběrů, při kterých jsem odebral 139 vzorků za období let 2011 až 2012. Moje hypotéza 

vycházela z předpokladu, že úprava bazénové vody chlorací nebude natolik účinná jako 

chlorace s ozonizací, což se projevuje na mikrobiologických ukazatelích. Faktorů, které 

můžou ovlivnit kvalitu bazénové vody, je poměrně dost, proto by se mělo k procesu 

dezinfekce přistupovat zodpovědně. Nedostatečná úprava vody (např. málo dezinfekčního 

prostředku) , tak i přílišné dávkování chemikálií do bazénové vody, může mít za následky 

zdravotní obtíže nebo dokonce nepříjemná  onemocnění. I přes všechny možné druhy úprav 

vody, rozmanitost chemikálií a technického vybavení úpraven je lidský faktor  jeden z 

nejdůležitějších. 

Klíčová slova: čištění vody, chlorace, ozonizace, mikrobiologické ukazatele, 

chemické     ukazatel, dezinfekce  
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Summary 

The bachalor work inquires into  hygienic problems of the water in the indoor 

swimming pools. This subject interested me as swimming is one of the most favourite sport 

activities which is able to be done during whole the year by people of any age and therefore 

it's important that water in the swimming pools would be suitable from the point of view of 

indicators of water quality. 

I fixed my attention on view and  drawing a comparison of two different types of the 

water treatment as regards the desinfection and its effect in the swimming pool water. An 

assessment of the observed indicators as a result of desinfection in two swimming pools was a 

basic task. It was about treatment by chlorination and by chlorination together ozonenation. I 

analysed chemical indicators measured directly on the spot and in the laboratory; the 

laboratory values of microbiology were another group of the indicators. I did 42 offtakes and  

I took 139 samples in the course of them in the years 2011 till 2012. My hypothesis proceeded 

from the assumption that chlorination of the swimming pool water wasn't so effective as 

chlorination together ozonenation as it is presented by microbiologist indicators. 

There are relatively enough factors which can affect quality of the swimming pool 

water and that's why  it might  take a responsible approach to the process of desinfection. 

Insufficient treatment of  the water ( e.g. not much of the desinfectant agens ) or high dosage 

of the chemicals in the swimming pool water is able to result in the health difficulties or even 

in the unpleasant illnesses. Human factor is one of the most important for all possible types of 

technology of the treatment of the swimming pool water, variety of the chemicals and the 

technical equipment for monitoring.  
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1. Úvod a cíl práce 

Voda je na první pohled jednoduchá chemická sloučenina. Jednu molekulu vody tvoří 

dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, a vzorec H2O celkem určitě patří k nejznámějším 

chemickým vzorcům na světě. Čistá voda je čirá bezbarvá tekutina, bez chuti a zápachu, taje 

při teplotě 0 °C, vaří se při 100 °C a při teplotě 3,98 °C má nejvyšší hustotu (1 000 g.cm
–1

). 

Voda je nejrozšířenější sloučenina na Zemi a v přírodě se běžně vyskytuje ve skupenství plyn-

ném, kapalném i pevném. Má neutrální pH, při 25 °C je jeho hodnota 7. 

 Sine aqua dest vita − voda základ života.
[1] 

Tato myšlenka plně vystihuje význam vody pro existenci života na naší planetě. Voda 

je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je nedílnou součástí živých systémů, a u vyšších živočichů 

a u člověka je značná část tělesné hmoty tvořena zejména právě vodou (až 72% hmotnosti 

dospělých). 

Voda je univerzálním prostředím v níž probíhají složité životní děje v těle člověka. 

Význam pitné vody pro člověka není jen v přívodu tekutiny, ale i v přívodu důležitých 

minerálií. Člověk používá vodu k nejrůznějším účelům jako například: při udržování osobní 

hygieny, při udržování čistoty prostředí, pro rekreaci, pro vodní sporty a velký význam má i 

v průmyslu a zemědělství. Tam, kde člověk vodu má, musí se umět naučit s vodou hospodařit. 

Plavání a koupání představuje jednu z nejoblíbenějších rekreačních aktivit v České 

republice. Velké množství lidí každoroční tráví chvíle odpočinku v okolí rybníků, jezer, 

přehradních nádrží, na březích řek, v zahraničí u moře, ale také v areálech přírodních a 

umělých koupališť.
2 
 

Bakalářská práce se zabývá hygienickou problematikou kvality vody ve veřejných 

plaveckých bazénech. Veřejným plaveckým bazénem je ten bazén, který je určen pro použití 

různými skupinami obyvatel, mezi nimiž nejsou žádné rodinné vazby. Účelem veřejných 

bazénů bylo původně přispívat ke zdraví obyvatel. Nyní mají tyto bazény převážně 

rekondiční a rekreační charakter. Hygiena provozu bazénů je pod pohledem státní zdravotní 

správy.
[11]

 Cílem této práce  je  zhodnocení výsledků laboratorních analýz (chemické, 

mikrobiální) z hlediska úpravy bazénové vody chlorací a chlorací v kombinaci s ozonizací.
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2.  Znečištění bazénů 

K nejčastějším faktorům, které ovlivňují vodu v plaveckých bazénech z hlediska jejího 

znečištění, patří kvalita přitékající nebo li plnící vody, úprava vody a samotní návštěvníci. 

Znečištění vody v bazénech může být různého původu i druhu.  

Na rozdíl od pitné vody, kde po patřičné úpravě je voda dopravována chráněným 

způsobem (potrubím v přetlaku, uzavřenými vodojemy) ke spotřebiteli tak, aby již nemohla 

být znovu kontaminována.  U zařízení jako je bazén je situace naprosto odlišná. Při běžném 

provozu tohoto zařízení dochází k nepřetržité kontaminaci vody jak mikrobiální, tak i 

chemické.
[2]

 Z tohoto důvodu musí být zvýšena péče o vodu a její úpravu, co se kvality týče. 

Z kůže a sliznic osob využívajících umělá koupaliště se smývají do vody nejrůznější 

mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a kvasinky, popř. i prvoci a helminti. Jedná 

se o nepředstavitelné vysoké počty – podle jednoho odhadu každý návštěvník zanechává při 

koupání v bazénu až 2,5 miliardy mikroorganismů.
[10]

 Vedle normální fyziologické a 

nepatogenní mikroflóry (kůže, sliznic, střeva), která představuje naprostou většinu, se ale 

objevují i podmíněné patogenní druhy [půjde nejméně o miliony zárodků na návštěvníka] a 

mohou se objevit i mikroorganismy vyloženě patogenní.  

Podle jedné studie je průměrně množství stolice vnesené do vody asi 0,14 g na osobu, 

maximum (u dětí) však může být mnohonásobně vyšší (13, 26). Nejedná se přitom o 

samovolný únik stolice během koupání, ale o smývání zbytků z oblasti řitního otvoru.
[2]

  

Na základě těchto zjištění je velmi důležité klást na návštěvníky koupacích zařízení 

větší důraz, co se týče osvěty ohledně sprchování a udržování osobní hygieny před vstupem 

do bazénu. Je to jedinečná možnost, jak eliminovat případné zárodky těchto bakterií, aniž by 

měly možnost kontaminovat vodu v bazénu. Nedílná součást prevence je taktéž profesionálně 

školený personál a materiály, které se využívají při technologii v úpravně vody a které 

přicházejí s ní do kontaktu. Živnou půdou mohou být neudržované filtry nebo některé druhy 

plastů.
[2]  
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2.1.Fekální znečištění (bakterie, viry, prvoci) mikroorganismy 

nefekálního původu 

Fekální znečištění je nejběžnějším znečištěním vody vůbec. K indikátorům patří 

bakterie, viry i prvoci. Za nejdůležitější indikátor fekálního znečištění vody považujeme 

koliformní bakterie, enterokoky a anaerobní klostridia. Jsou to bakterie, které se vyskytují 

v lidských a zvířecích exkrementech. Jejich počet ve vodě je rozdílný dle toho jak vhodné 

podmínky ve vodním prostředí pro svůj rozvoj naleznou, jak dlouhá doba uplynula, kdy se 

tyto mikroby z původního prostředí, tj. ze střeva člověka nebo zvířete, dostanou do 

vyšetřované vody. Jejich výskyt nad určitou hodnotu je známkou hygienické závadnosti vody. 

Jejich nález ve vodě představuje určité zdravotní riziko
.[3]

  

Nicméně rozdělení bakterií vyskytujících se ve vodním prostředí a jejich zařazení do 

taxonomických skupin je komplikované. Důvodem jsou především - nejasná definice 

taxonomických skupin, vysoká variabilita mezi členy jedné taxonomické skupiny a nejasný 

vztah mezi taxony a jejich ekologickou úlohou. V mikrobiologii vody se běžně využívá 

rozdělení bakterií podle následujících hledisek: tvaru (koky, tyčky), složení buněčné stěny 

(grampozitivní, gramnegativní), způsobu získávání živin (autotrofní, heterotrofní) a energie 

(chemotrofní, fototrofní), vztahu ke kyslíku (aerobní, fakultativně anaerobní, anaerobní, 

mikroaerofilní), původu v prostředí (autochtonní, alochtonní), jejich hygienického významu 

(patogenní, potenciálně patogenní, nepatogenní), indikačních schopností (indikátory fekálního 

znečištění, indikátory organického znečištění), schopnosti degradovat a transformovat 

chemické sloučeniny (bakterie degradující a transformující sloučeniny uhlíku, dusíku, síry 

apod. – fyziologické skupiny) či genetické a fylogenetické příbuznosti (fylogenetické 

skupiny).
[4] 

2.2.Chemická kontaminace bazénové vody 

Obsah chemických látek ve vodě a jejich původ rovněž ovlivní kvalitu bazénové  

vody. Jejich původ je ovlivněn kvalitou plnící vody nebo její úpravou a čištěním. Dalším 

faktorem, který ovlivňuje kvalitu vody jsou samotní návštěvníci bazénu a to močovinou, 

potem, vlasy, kousky kůže a  zbytky kosmetických prostředků. Z plnící vody se dostávají do 

bazénové vody vedlejší produkty dezinfekce, přírodní látky obsahující uhlík (např. huminové 

kyseliny), nebo jiné cizorodé látky. Kontaminace z úpravy vody zahrnuje  dezinfekční a 
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algicidní přípravky a v neposlední řadě zbytky látek na úpravu pH. Vedlejšími produkty 

dezinfekce jsou trihalogenmethany, halogenoctové kyseliny, chlorečnany, trichloraminy. 

Většina uvedených látek má ve své struktuře obsažen uhlík nebo dusík.
[2]

 Uhlíkaté 

nebo dusíkaté látky samy o sobě zhoršují kvalitu vody. V daném případě mohou podporovat 

nárůst biofilmů na stěnách bazénů, který se pak stává živným prostředím pro 

mikroorganismy. Jinak nejsou přímo zdravotně závadné. Zdravotně nebezpečnými se stávají 

až po chemické reakci tzv. při oxidaci s dezinfekčními přípravky. Tímto procesem vznikají 

vedlejší produkty dezinfekce. 

Reakcí dusíkatých látek s chlorem vznikají především chloraminy a reakcí uhlíkatých 

látek s chlorem především trihalogenmetany a halooctové kyseliny, ve skutečnosti tímto 

způsobem vzniká velmi různorodá směs několika set látek s různým toxickým potenciálem.
[2]

 

Nabídka dezinfekčních přípravků v dnešní době je velmi pestrá. Především  ve 

velkých plaveckých bazénech se používají dezinfekční prostředky na bázi chlóru, 

chlórdioxinu a ozonu. V menších bazénech se častěji používají tyto přípravky s kombinací 

s UV zářením, UV záření spolu s ozónem, nebo peroxid vodíku s ionty mědi či stříbra. Např. 

koloidní stříbro je přírodní, netoxický, bezpečný prostředek proti bakteriím, virům, plísním a 

jednobuněčným parazitům bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
[6]

 Koloidní stříbro likviduje 

jednobuněčné organismy, přičemž jednobuněčných mikrobů je víc než 97%, včetně původců 

670 klasifikovaných chorob podle seznamu Světové zdravotnické organizace. Z dlouhého 

seznamu jmenujeme např. Streptokoky, stafylokoky, meningokoky, E. coli, salmonely atd., za 

viry pak HIV, herpetoviry, chřipkové viry a take četné houby a plísně. Stříbro však bohužel 

nemá dostatečný účinek na řasy, a tak je mu potřeba pomoci. Zde se nabízí použití mědi jako 

vynikajícího algicidního prostředku.
[6]

  Pro jednodušší přehled uvádím tabulku Zdroje a druhy 

chemické kontaminace vody v bazénech a jejich okolí.
[2]

  

2.3.Faktory ovlivňující riziko spojené s koupáním.  

Významné faktory, které ovlivňují riziko spojené s koupáním, je  kontaminovaná 

voda, mikroklima (teplota, vlhkost, proudění vzduchu), technický stav a údržba 

vzduchotechniky, údržba zázemí bazénu a chování návštěvníků.  

U kontaminované vody rozhoduje způsob expozice, tj. množství požité vody, kontakt 

s pokožkou. Neméně důležitý faktorem je i délka pobytu ve vodě. Z hlediska množství 

použité kontaminované vody je mnohem vyšší zdravotní riziko u malých dětí než u 
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dospělých. Jsou ohroženi zejména výskytem průjmových onemocnění. Taky může docházet 

k podráždění pokožky, očí a sliznice a to jak z hlediska mikrobiální kontaminace, tak i 

působením chemických látek obsažených v dezinfekčních přípravcích.  

Vzhledem k tomu, že mikroklima v bazénech je ovlivněno vysokou teplotou, značnou 

vlhkostí a malým prouděním vzduchu, je tam vysoké riziko vzniku plísní ve 

vnitřním prostředí těchto zařízení. Dalším rizikem je hromadění těkavých látek nad vodní 

hladinou (chloroform), které vznikají reakcí chlórových, dezinfekčních přípravků spolu 

s močovinou, vylučovanou návštěvníky. Nezanedbatelným rizikem je i samotný únik chlóru 

při jeho předávkování do vnitřního prostředí bazénu zejména kvůli podráždění dýchacích cest 

a spojivek očních, kůže. Pro zlepšení mikroklimatu je důležitý technický stav a pravidelná 

údržba vzduchotechniky.  

Kvalitu vnitřního prostředí krytých, plaveckých bazénů ovlivňuje i samotné chování a 

počet návštěvníků. Často se stává, že lidé se chovají nedisciplinovaně, podceňují svůj 

zdravotní stav a nedodržují základy osobní hygieny, čímž dochází k nebezpečí a ohrožení 

nejen jejich zdraví, ale i ostatních návštěvníků. Lidé v mnoha případech vědomě, někteří i 

nevědomě zvyšují riziko přenosu kožních a plísňových onemocnění  tím,že využívají služeb 

těchto plaveckých zařízeni, aniž je jejich zdravotní stav z tohoto pohledu zcela přijatelný. 

Dlouhodobý pobyt ve vodě přináší riziko macerace a odmaštění pokožky, která je v tomto 

stavu daleko přístupnější k poranění, vzniku infekčního kožního onemocnění, vyrážek, 

ekzémů. 

Lidé většinou neberou vážně i samotný pohyb v bazénu i v jeho okolí,čímž dochází  mnohdy 

k vážným úrazům, zejména u dětí. V tomto hraje důležitou roli taky způsobilost personálu, 

který zabezpečuje mimo jiné i čištění a mytí ochozů, okolí bazénů a souvisejících zařízení 

(sprchy, šatny, toalety atd.) Dodržování všeobecných bezpečnostních požadavků by mělo být 

samozřejmostí, jak pro návštěvníky, tak pro personál 

2.4.Indikátory znečištění 

V běžném provozu u krytých, plaveckých bazénů dochází k mikrobiální kontaminaci 

vody, která je způsobena nedostatečnou úpravou a dezinfekcí vody a nedodržováním 

hygienických pravidel návštěvníků. Ve schématu č. 1.
[2] 

uvádím přehled mikroorganismů 

vyskytujících se v bazénové vodě. 
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Schéma č.1 - Zdroje a druhy mikrobiologické kontaminace vody v bazénech
[2]

  

2.4.1. Mikrobiální  indikátory 

K nejvýznamnějším infekčním agens přenosných vodou krytých, plaveckých bazénů, 

jak je uvedeno v schématu č. 1 patří např: pseudomonas aeruginosa,   vyskytuje se jak ve 

vodě, tak i v půdě (tzv. ubikvitární). Vzhledem k teplému a vlhkému prostředí je jeho výskyt 

častý. Závisí to také na počtu koupajících se návštěvníků a na použitých materiálech (plasty). 

Jedná se o podmíněně patogenního mikroba, který může vyvolat určitá onemocnění, jak je 

uvedeno níže v tabulce č.1 

Hlavním zástupcem fekální enterobakterie je E. coli  jedná se o střevní bakterie, které 

kontaminují zejména dětské bazény a jsou původci průjmových onemocnění. Viz tab. č.1  

     Uvedené fekální indikátory jsou používány k monitorování možného úniku stolice 

infikovaných návštěvníků bazénu.
[3]

 

Stafylococus aureus. Člověk je rezervoárem tohoto mikroba. Najdeme ho např: v nose, 

hrdle, stolici. Kontaminaci bazénové vody snižuje sprchování před užitím bazénu. Jedná se o 

suchomilného mikroba, proto je jeho množení ve vodě omezené.  

Dalšími mikroorganismy, z hlediska fekálního původu, vyskytující se ve vodě jsou 

viry uvedené v schématu č. 1.  Jako např: virus Hepatitidy typu A, adenoviry, proviry. Jedná 
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se o skupinu virů, které postihují především trávicí ústrojí a virus Hepatitidy A vyvolává zánět 

jater tzv. žloutenku.Jejich výskyt je zapříčiněn nedostatkem filtračních zařízení bazénů.  

Legionela. Tato bakterie se vyskytuje ve vodách, vlhkých místech a především 

v rozvodech teplé vody. Riziko výskytu legionel v plaveckých bazénech je nízký, zde je 

spojeno především se sprchami, vysoké je v případě koupelových bazénů s teplou vodou. 

Cesta přenosu infekce je především inhalační, kontaminovaná voda je vdechována ve formě 

aerosolu.
[3]

  Další zdroje a druhy mikrobiální kontaminace vody v bazénech jsou uvedeny 

přehledně ve schématu č.1. 

Tab. č. 1 -  Možné infekce z vody umělých bazénů
 [3]  
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Na obrázcích uvádím příklady kožních onemocnění způsobených původci infekce 

v bazénové vodě.  

 

Obrázek č. 1:      Obrázek č. 2: 

 Malopuchýřové impetigo contagiosa 
[18]

         Folikulitida vyvolaná Stafylococcus aureus 
[18]  

2.4.2. Chemické indikátory 

Ve vodě v bazénech umělých koupališť se chemické látky, včetně těch, které byly 

použity nebo vznikly při procesech úpravy, dezinfekce a recirkulace bazénové vody, se nesmí 

nacházet v koncentracích, které by mohly způsobit poškození lidského zdraví.  

Koupající se osoby pak ze sliznic, povrchu kůže a vlasů uvolují do vody bazénů nejen 

mikroorganismy, ale také různé organické látky jako pot, moč, mazové a slizové sekrety a 

dále zbytky kosmetických prostředků,opalovacích krémů, mýdla apod.  

Množství dusíkatých látek je vymýváno z kůže, pot jich obsahuje asi 1 g/l,zejména ve 

formě močoviny, amoniaku, aminokyselin a kreatininu. Potu se při koupání vyloučí asi 300 

ml, podle jiného odhadu 200–950 ml/osobu.
[2] 

Významné množství dusíkatých sloučenin se 

do bazénové vody dostává také z moči, která obsahuje přibližně 15krát více močoviny a 5krát 

více amoniaku než pot. Únik moči do bazénové vody, který může být jak samovolný, tak 

úmyslný, je odhadován v průměru 25–30 ml na jednoho koupajícího, jiné práce však uvádějí i 

hodnoty přesahující 100 ml na jednoho koupajícího; tato oblast však ještě není dostatečně 

prozkoumána.
[2]

 Poměrně málo informací je o koncentraci jednotlivých chemických látek, 

jejichž zdrojem jsou kosmetické přípravky např. viz tab. č. 2, 3, 4.
[12]
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Sun 

Pharamaceuticals 

phenoxyethanol 6 mg/g, hydroxybenzoates 4 mg/g, phenethyl, alkohol 50 

mcg/g 

Aktivní složky: octyl methoxycinnamate 80 mg/g, 4- 

methylbenzyliden camphor 30 mg/g, butyl methoxydibenzoylmethan 20 

mg/g 

octyl methoxycinnamat 7.00% w/w, 4-methyl benzyliden camphor, 

1.00% w/w, ZnO (vmikronizovaný) 6.00% w/w 

Ochranné prostředky: phenoxyethanol 0.72% w/w, diazolidinylurea 0.30 

% w/w, hydroxybenzoaty 0.28% w/w,  nebo jako ochranné prostředky: 

phenoxyethanol 7.2 mg/g, diazolidinyl urea 

Tab. č. 2 - Opalovací krémy a oleje 

Rexona 
Activovaný  Al, Chlorohydrat 5% W/W, Aluminium zirconium 

tetrachlorohydrex 

20% W/W 

Gillete 
Vůně/parfémy,  propylen glykol,Ethanol/SD Alkohol ,Aluminum 
zirconium, tetrachlorohydrex,Polydimethylsiloxanes (silikonový olej), 

dimethicone copolyol 

Tab. č. 3 - Deodorandy a mléka 

Unilever 

octyl methoxycinnamat 5.5% w/w , butyl methoxydibenzolylmethan  2.0% 

w/w, octyl salicylat 3.0% w/w, phenylbenzimidazol sulfonová kyselina 2.0% 

w/w, 

methylparaben, polyparaben, phenoxyethanol, iodopropyl butylcarbamat 

Procter δ 

Gambel 

vuně, glycerin, stearová kyselina, tetrasodium EDTA, cetyl palmitate, 

KOH, glyceryl hydroxystearat, petrolatum, carbomer, polyoxyethylated 

stearyl alkohol (Steareth-2),dimethicone, octyldodecyl myristat, cetyl 

alkohol, acrylaty/C10-C30, alkyl acrylat crosspolymer, minerální oleje 

Tab. č. 4 - Chemické složení – opalovací a zvlhčovací mléka 

Odhaduje se, že jeden návštěvník vnese do bazénu 4 g organických látek. Všechny 

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

podporovat nárůst biofilmů na stěnách bazénu a v potrubí (a tím zase podporovat množení 

mikroorganismů), ale jinak nejsou přímo zdravotně závadné. Závadnými se stávají až ve 

chvíli, kdy reagují s oxidačními (dezinfekčními) látkami, které se do vody průběžně přidávají, 

a kdy takto vznikají tzv. vedlejší produkty dezinfekce (VPD).
[2]
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Schéma č. 2 -  Zdroje a druhy chemické kontaminace vody v bazénech a jejich 

okolí.
[2]

 

2.5.Legislativa 

V České republice existuje zákon, jehož označení je 258/2000 ( Zákon O ochraně 

veřejného zdraví) a na jehož základě byla vydána vyhláška 238/2011 Sb., která se týká 

hygienických požadavků na kvalitu bazénů. Její plné znějí je : Vyhláška o stanovení 

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

venkovních hracích ploch. Z této vyhlášky budu citovat pouze znění platné pro umělá 

koupaliště a sauny § 16. Tato vyhláška byla přijata dne 10. srpna 2011 a vešla v den účinnosti 

25. srpna 2011. Autorem vyhlášky je Ministerstvo zdravotnictví. Tento předpis ruší 135/2004 

Sb., 292/2006 Sb. 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie
1)

 a upravuje : 

a) Hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách, 

mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz 

umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělá 

koupaliště a sauny 

b)  Hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech 

umělých koupališť a saun.  
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§ 2 

Výklad pojmů 

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) plnící vodou voda, která je přiváděna do bazénu z vodního zdroje, například vodovodem 

pro veřejnou potřebu nebo z přírodního léčivého zdroje osvědčeného podle jiného 

právního předpisu
2)

; za plnící vodu lze považovat i upravenou vodu z vodního zdroje, 

která je z technologických či užitných důvodů doplněna minerálními látkami, 

b) ředící vodou voda plnící, která je užívána k obměně a doplňování vody v bazénu nebo 

systému bazénů, 

c) recirkulovanou vodou voda, která po opuštění bazénu prochází recirkulační úpravnou 

a po případném smíšení s ředící vodou se vrací zpět do bazénu; ředící voda musí být 

do systému přivedena tak, aby bezprostředně prošla recirkulační úpravnou, 

d) upravenou vodou je voda před vstupem do bazénu, která byla upravena včetně 

dezinfekce a ohřevu, 

e) recirkulační úpravnou vody systém technologických kroků, který zahrnuje alespoň 

mechanickou filtraci pro zachycení hrubých nečistot, pokud ji neobsahuje jiný stupeň 

úpravy, koagulaci nebo jiný technologický stupeň úpravy, odstraňující zejména 

koloidní látky, pískovou filtraci nebo filtraci na jiném vhodném médiu, dezinfekci a 

dopravní systém vody mezi bazénem, technologickými prvky a bazénem, 

f) plaveckým bazénem bazén s teplotou vody ke koupání 28 st. C a nižší 

 (2) Za bazény umělých koupališť se pro účely této vyhlášky nepovažují bazény, 

určené pro použití vždy jen jednou osobou, které se před každým použitím čistí, 

dezinfikují a opětovně napouští plnící vodou. 

§ 17 

Hygienické požadavky na plavecké a koupelové bazény 

 (1) Okamžitá kapacita návštěvníků areálu krytých umělých koupališť se stanoví jako 

maximálně dvojnásobek kapacity vodní plochy bazénů. Okamžitá kapacita areálu 

nekrytých umělých koupališť se určuje jako maximálně pětinásobek kapacity vodní 

plochy bazénů. Kapacita se uvede v provozním řádu. Odvození kapacity od vodní 

plochy bazénů se netýká umělých koupališť s výhradně koupelovými bazény nebo 
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bazény pro kojence a batolata. Kapacita vodní plochy se stanoví tak, že v části pro 

neplavce činí plocha pro jednoho neplavce 3 m
2 

a v části pro plavce činí plocha pro 

jednoho plavce 5 m
2
. Hloubka vody pro neplavce může být nejvýše 160 cm a musí být 

zřetelně vyznačena. U bazénů s vodními atrakcemi se vodní plocha pro jednoho 

návštěvníka stanovuje individuálně.
 

 (2) Nekrytá umělá koupaliště s celoročním i sezónním provozem a krytá umělá koupaliště 

musí být vybavena recirkulačním systémem, jehož součástí je i recirkulační úpravna 

vody, nebo u nekrytých koupališť alespoň systémem soustavné dezinfekce za 

současného splnění požadavku uvedeného v § 25 odst. 6. Způsob přítoku a odtoku 

vody každého bazénu musí zajišťovat, aby v každém bazénu docházelo k důkladnému 

směšování vody přiváděné do bazénu z úpravny vody s vodou v bazénu. Splnění 

tohoto požadavku se zabezpečuje dostatečným počtem vtokových a odtokových prvků 

odpovídajících hydraulických parametrů vhodně rozmístěných tak, aby při proudění 

vody nevznikaly v bazénu zkratové proudy a místa s pomalou výměnou vody a aby 

výměna a směšování vody probíhaly na krátké dráze, dostatečně intenzivně a v celém 

objemu bazénu. V bazénech musí být zajištěna možnost odtoku vody na recirkulační 

úpravnu vody jak z úrovně hladiny, tak ze dna. Veškeré odtokové prvky v bazénech 

musí být řešeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení uživatelů bazénu. 

 (3)V soustavě bazénů nesmí být voda přepouštěna přímo z bazénu do bazénu. Za přepouštění 

se nepovažují vodní atrakce, u kterých voda v soustavě bazénů přepadává z bazénu do 

bazénu, a soustava bazénů napojená na jednu úpravnu, pokud je do každého bazénu 

zajištěn samostatný přítok upravené vody. Přívod upravené vody z recirkulační 

úpravny musí být pro každý bazén samostatný. Pokud nebude každý den prováděn 

odečet ředící vody a zjištěná hodnota zaevidována do provozního deníku, musí být pro 

přívod ředící vody navržen a instalován samostatný registrační vodoměr nebo 

průtokoměr s registrací proteklého množství vody. 

 (4) Bazén i akumulační jímka musí být v nejhlubším místě opatřeny vypouštěcím zařízením, 

aby bylo možno vypustit vodu z bazénu (jímky) do kanalizace, vodoteče nebo do 

příslušného odvodňovacího systému podle jejich připojovacích podmínek, a to po 

dohodě s jejími správci. Musí být zajištěna možnost nárazové dezinfekce veškerého 

zařízení i bazénové vody.  



Pavel Šebák: Kvalita vody v krytých, plaveckých bazénech 

 

2013   13 

§ 18 

(1) Kolem všech bazénů musí být snadno čistitelný ochoz s protiskluzovou úpravou3) a s 

takovým spádem, aby veškerá voda při úklidu odtékala do odvodňovacích zařízení, 

která jsou provozně nastavena tak, aby veškerá voda odtékala do kanalizace. Okraj 

bazénu musí být proveden a provozně zajištěn tak, aby při úklidu ochozu nebyly 

nečistoty splachovány do vody bazénu ani do recirkulačního systému, přičemž za 

recirkulační systém se považuje i přelivný žlábek bazénu. 

(2) U nekrytých bazénů nebo mezi venkovním prostorem a ochozem krytého bazénu musí 

být přechod návštěvníků na ochoz bazénů zajištěn pouze přes brodítka. Brodítka musí 

být ve směru průchodu nejméně 2 m dlouhá, se zpevněním před a za brodítky, s 

nástupnou výškou vody 10 cm až 15 cm a se stálou intenzitou průtoku odpovídající 

výměně vody v brodítku nejméně jednou za hodinu. Vodu do brodítka lze odebírat z 

recirkulačního systému po dávkování dezinfekčního přípravku nebo lze použít vodu 

odtékající z bazénu přepadem. Brodítka musí být opatřena sprchami, do kterých je 

vedena upravená voda z recirkulace po dávkování dezinfekčního přípravku nebo voda 

z vodovodu. Tyto sprchy slouží pouze k oplachu těla bez použití mýdla a saponátu. 

Brodítka se pravidelně denně mechanicky čistí a dezinfikují. 

§ 19 

(1) Materiály, které přicházejí do styku s bazénovou vodou (například obklady, kryty 

hladiny vody, výplně spár, potrubí, filtry), nesmějí ovlivnit jakost vody po stránce 

fyzikálně-chemické ani podporovat růst mikroorganismů. Nesmějí mít negativní vliv 

na účinnost dezinfekce bazénové vody. 

(2) Pomůcky používané při plaveckém výcviku (například ploutve, pontony, plovací desky), 

které přicházejí do styku s bazénovou vodou, nesmějí negativně ovlivnit jakost vody a 

musí být odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem vody. 

 (3) Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými 

nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje 

možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod 

vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Dále do bazénů nemají přístup děti do 1 

roku věku; děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavkách s přiléhavou 

gumou kolem nohou, neurčí-li provozovatel bazénu jinak.  
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§ 20 

(1) Odvětrávání prostoru nad hladinou se u bazénů zajišťuje, mimo jiné, též vymezenou 

úrovní hladiny, která nesmí být níže než 30 cm pod úrovní ochozů. V úrovni hladiny 

bazénu musí být zřízen přelivný žlábek, který musí být upraven a dimenzován tak, aby 

se voda nevracela zpět do bazénu. Délka přelivného žlábku musí být nejméně dvě 

třetiny omočeného obvodu bazénu. U bazénů hlubších než 1,6 m musí být v hloubce 

1,2 m u obvodových stěn vybudována pro uživatele bezpečná záchytná plocha v šířce 

minimálně 10 cm. 

(2)Přelivné žlábky, stěny bazénu a dno bazénu musí být neporušené a snadno čistitelné a 

musí být mechanicky čištěny tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nárostů řas. 

(3)Umělé koupaliště, které je používáno jako plavecký stadion, musí mít místa určená pro 

diváky oddělená od prostorů vyhrazených pro uživatele bazénu; přístup k těmto 

místům musí být zajištěn zvláštním vchodem a oddělenou chodbou. Podle 

projektovaného počtu diváků musí být k dispozici šatny a potřebný počet záchodů s 

umyvadly
3)

. Podlaha tribuny pro diváky musí být vyspádována do kanalizace.
 5

 

Přílohy k vyhlášce 238/2011 Sb. 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. Února o řízení jakosti 

vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, v platném znění 

2) Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a o změně některých souvisejících 

zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, 

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, vyhláška hl.m. Prahy, o obecných technických 

požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 



Pavel Šebák: Kvalita vody v krytých, plaveckých bazénech 

 

2013   15 

3.  Metody hydrochemické a 

mikrobiologické analýzy 

3.1.Odběr vzorků 

Odběr bazénové, nebo zkoumané vody je první proces, kdy vzorkař přichází do styku 

s odebíraným vzorkem. Při této činnosti by měl vzorkař dbát daných postupů a předpisů na 

odběr vzorků. Měl by předejít jakýmkoliv chybám při odběru, aby nedošlo ke kontaminaci 

odebíraného vzorku a tím k jeho znehodnocení. Odběr by měl vždy provádět kvalifikovaný 

pracovník, který je majitelem certifikátu na odběr vzorků. Odběry vzorků vody z plaveckých 

bazénů se provádějí vždy až po určité době provozu, avšak nejméně po třech hodinách 

provozu. Četnost vzorků a rozsah ukazatelů, které se ve vodě stanovují, je dán vyhláškou č. 

238/2011Sb., příloha č. 9. Množství odebraných vzorků z bazénu se vztahuje k požadovaným 

ukazatelům, a to jak na mikrobiologii, ke stanovení legionely, tak pro fyzikální a chemický 

rozbor. Dále pak odebíráme vodu upravenou a také vodu plnící jakož to zdroj vody pro bazén. 

Postup je sepsán buď v SOP (standardní operační postup) každé laboratoře anebo je uveden 

v ČSN (česká státní norma). V tomto případě se jedná o: 

 ČSN EN ISO 5667 – 1 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 1: Návod pro návrh programu 

odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků. 

ČSN EN ISO 5667 – 3 jakost vod. Odběr vzorků. Část 3: Návod pro konzervaci 

vzorků, manipulaci s nimi. 

ČSN ISO 5667 – 5 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 5: Návod na odběr vzorků pitné 

vody z úpraven vody a vodovodních sítí. 

ČSN EN ISO 5667 – 14 Jakost vod. Odběr vzorků. Část 14: Pokyny k zabezpečení 

jakosti odběru vzorků vod a manipulaci s nimi. 

ČSN EN ISO 19 458 Jakost vod. Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu. 

Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. 

Popis odběrů: 

a) Odběr na mikrobiologický rozbor: 

K vyloučení možnosti kontaminace vzorků provedeme před odběrem 

dezinfekci rukou schváleným prostředkem (dle návodu na etiketě) nebo použijeme 
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dezinfikované laboratorní kleště, případně jednorázové sterilní rukavice. Pokud 

použijeme vzorkovnice sterilní i vně, pak obal ze vzorkovnic odstraňujeme tak, 

abychom se vybalené vzorkovnice dotýkali pouze sterilní rukavicí. Vzorkovnici 

vyjmeme ze sterilního obalu, otevřeme těsně před odběrem a zanoříme 15 cm pod 

hladinu vody v bazénu hrdlem dolů, nebo šikmo a otočíme dnem vzhůru, tím se 

vyhneme znečištěné povrchové vrstvě vody. Plníme bez vyplachování tak, aby pod 

zátkou zůstal min. 2 cm vzduchový prostor pro řádné promíchání vzorku před 

analýzou a ihned uzavřeme. Nedotýkáme se hrdla láhve ani zátky v té části, která 

přijde do styku s hrdlem vzorkovnice. Zátka je chráněna před kontaminací hliníkovou 

fólií. 

b) Odběr ke stanovení legionely: 

Odebíráme tzv. slévaný nebo prostý vzorek bazénové vody. K odměření 

slévaného množství používáme čtyři nebo dvě 250 ml zábrusové sterilní vzorkovnice 

s vyznačenou ryskou 100 ml nebo jiné nádoby s úzkým hrdlem. Postup je stejný jako 

odběr na mikrobiologický rozbor. Při odběru legionely u plaveckých bazénu je její 

četnost jednou za tři měsíce a to v upravené vodě. 

c) Odběr pro fyzikální a chemický rozbor 

Používáme čisté vzorkovnice, vypláchneme bazénovou vodou. Vzorkovnice 

plníme vodou až k přelití a uzavřeme tak, aby nad vzorkem nezůstal žádný vzduch. 

V případě slévaného chemického vzorku používáme odměrný válec nebo jinou 

nádobu o určitém objemu, odebereme na dvou protilehlých kratších stranách bazénu a 

přelijeme do vzorkovnice. 

d) Odběr upravené vody: 

Vzorky upravené vody před vstupem do bazénu odebíráme z odběrových 

kohoutů umístěných na potrubí těsně před vstupem do bazénu za chlorací a ohřevem 

vody. 

e) Odběr plnící vody (zdroj vody pro bazén): 

Vzorky plnící vody odebíráme z kohoutku v areálu plaveckého zařízení. 

Důležitým faktorem je taky místo odběru, které je specifikováno danou 

velikostí plaveckého bazénu a jeho teplotou. 

U bazénu nad 26 m dochází k odběru pro fyzikální a chemický rozbor ve všech 

čtyřech rozích a to jako slévaný vzorek. Na mikrobiologický rozbor je v každém rohu 

odebrána jedna vzorkovnice o objemu 500 ml jako prostý vzorek. Jeden je také 
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odebrán na přítoku vody do bazénu. Pokud dojde v 5 po sobě navazujících odběrech 

k vyhovující mikrobiologii, může se odebírat ze dvou protilehlých rohů.  

Pro legionelu je odebírán slévaný vzorek ze čtyř rohů bazénu. U bazénu do 26 

m je odebíráno po jednom prostém vzorku na mikrobiologii a to na obou kratších, 

protilehlých stranách. Stejný postup je u odběru na legionelu akorát, že vzorek je 

pouze jeden a to slévaný. Odběr prostého vzorku na mikrobiologii je prováděn taktéž 

na přítoku vody do bazénu. Odběr vzorku upravené vody je prováděn z kohoutku 

umístěného na potrubí, které přivádí vodu do bazénu (před vstupem). Pokud není 

zdrojem voda z veřejného vodovou, odebíráme vzorek na chemický rozbor – ukazatele 

celkový organický uhlík a dusičnany.  

Záznamy a výstupy ze vzorkování jsou uvedeny ve formuláři Objednávka 

rozboru vzorku vod (Plán vzorkování, Záznam o odběru). Ten musí obsahovat 

označení vzorkovnice, adresa odběrového místa a identifikace odběrového místa, 

identifikace druhu vody, datum a čas odběru, identifikace zadavatele, datum a čas 

předání vzorků do laboratoře, výsledky měření na místě, smyslové posouzení vzorku, 

požadavky na vyšetření, typ služby a důvod odběru, jméno a podpis vzorkařů, 

konzervace vorku dále pak odkaz na SOP a její odchylky. 

Důležitou složkou v procesu odběrů vzorků je také transport vzorků do 

laboratoře, který by měl probíhat v chladícím zařízení při udržované teploty 2-5 °C. U 

legionel se doporučuje 8 – 15 °C. 

K chlazení vzorků dochází ihned po odběru a to jak v chladícím zařízení, tak i 

v chladící tašce obsahující namražené chladící vložky. Po osmi hodinách nedodání 

vzorku do laboratoře je veden transportní záznam o teplotě. 

3.2.Metody chemické analýzy 

 (dle ČSN ISO 7393-2, 10523, ČSN EN ISO 15061, ČSN 75 7367, 75 7342) 

Zjišťování hodnot jakosti ukazatelů  bazénové vody pro chemickou analýzu se provádí 

přímo na místě a v laboratoři. Na místě se podle potřeby stanoví:    

 a) pH  

b) teplota vody a vzduchu 

c) Redox potenciál  

d) chlór volný a celkový 

e) ozón 

f) průhlednost vody  
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a) pH 

Tuto metodu lze používat u vzorků všech druhů vod, včetně bazénových, v rozsahu 

hodnot  pH od 3 do 10. PH je definováno jako záporná hodnota dekadického logaritmu 

číselné hodnoty aktivity vodíkových iontů vyjádřené v molech na litr. Principem této metody 

je měřena elektromotorická síla článku sestávajícího se ze skleněné a referenční elektrody. 

Výsledek měření je převáděn na stupnici kalibrovanou v jednotkách pH. 

Hodnota pH se ve vzorku vody rychle mění v důsledku chemických, fyzikálních nebo 

biologických pochodů. Proto se pH měří pokud možno co nejdříve, nejlépe hned při odběru 

v terénu. Není-li to v jednotlivých případech možné, je lépe plnit vzorkovnici tak, že se 

propláchne vzorkem vody a pak se ponoří do vzorku. Vzorkovnice se plní pokud možno bez 

turbulence. Všechny vzduchové bublinky se ze vzorku odstraní lehkým protřepáním, načež se 

vzorkovnice uzavře. Analyzuje se co nejdříve, nejpozději však do 24 h po odběru. Zejména 

nesmí dojít ke změně teploty a výměně plynů s ovzduším. Výpočet se neprovádí. Výsledky se 

uvádějí jako bezrozměrné číslo se zaokrouhlením na jedno desetinné místo. 

b) Teplota vody a vzduchu 

 Pro měření teploty se používá teploměr integrovaný s pH elektrodou. Teplota se měří 

v C a udává se na 1 desetinné místo. Teplotu je také možno měřit kalibrovaným digitálním 

teploměrem. Teplotu vzduchu nám udává teploměr nainstalovaný uvnitř okolí bazénu. 

c) Redox potenciál (ORP) 

Měření na místě se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa s minimální 

dobou mezi odběrem a měřením, aby se zabránilo změnám v koncentraci rozpuštěného 

kyslíku, dalších plynů a změnám způsobeným chemickými a biologickými pochody 

probíhajícími ve vzorku vody, případně se měří sondou ponořenou přímo do bazénové vody. 

Pokud je to zcela výjimečně nezbytné a odebraný vzorek bude měřen až v laboratoři, musí být 

vzorek odebrán do lahve se zabroušenou zátkou a láhev musí být zcela naplněna zkoušenou 

vodou a dopravována v chlazeném prostředí. Poté má být vzorek zpracován do 6 hodin. 

Metodu lze použít ke kontrole dezinfekčního účinku u vzorků bazénových vod dle 

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.238/2011 Sb. v platném znění, kterou se stanoví 

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

ploch. Stanovení ORP ruší bublinky vzduchu usazující se na měřící elektrodě a její znečištění. 
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Vlastní měření vzorku probíhá na místě odběru přímo ve vodě bazénu nebo ve 

vzorkovnici za pomalého kroužení elektrodou. Výsledek je uváděn mV. 

d)  Chlór volný a celkový 

Chlór dnes patří k nejčastěji používaným prostředkům dezinfekce vody. Vyznačuje se 

značnou rozpustností ve vodě. V závislosti na pH a redoxním potenciálu se chlor může 

vyskytovat v těchto formách: jako Cl2 (aq), HClO, ClO
-
 a Cl

-
. Za přítomnosti dusíkatých látek 

se při chloraci tvoří chloraminy a další sloučeniny. 

Při dezinfekci vod chlórem se určuje tzv. potřeba chlóru, tj. množství nutné k dosažení 

právě prokazatelného přebytku aktivního chlóru po určité době kontaktu. Na potřeby chlóru 

ve vodě se podílejí např. ionty železnaté, manganaté, amonné, dusitanové, siřičitanové, 

kyanidové.  

Stanovení provázejí dva druhy rušivých vlivů způsobených sloučeninami chloru nebo 

jinými než chlorovými sloučeninami. Jakýkoliv podíl oxidu chloričitého, přítomného ve 

vzorku, je stanoven jako volný chlór. V případě jeho výskytu je proto nutné provést korekci 

tím, že se oxid chloričitý stanoví ve vzorku zvlášť. 

DPD (N-N-diethyl-1,4-fenylendiamin) 
[16] 

neoxidují pouze sloučeniny chloru. Reakce 

ovlivňují v závislosti na koncentraci a na chemickém oxidačně-redukčním potenciálu i jiné 

oxidační látky, především brom, jod, bromaminy, jodaminy, ozon, peroxid vodíku, formy 

oxidovaného manganu, dusitany, železité a měďnaté ionty. V případě měďnatých iontů (<8 

mg/l) a železitých iontů (<20 mg/l) tento rušivý vliv potlačí disodná sůl EDTA obsažená 

v DPD-reagentech. 

Chlór definovaný ve vodě jako: 

Volný chlór: chlór přítomný jako kyselina chlorná, chlornanový iont nebo rozpuštěný 

elementární chlór 

Vázaný chlór: podíl celkového chloru přítomného jako chloraminy a organické 

chloraminy  

Celkový chlór: chlor přítomný jako volný chlor nebo vázaný chlor, nebo v jejich 

směsi. 

Stanovení se provádí ihned po odběru vzorku. Je nutno zabránit přímému osvětlení, 

míchání a ohřívání. Měření provádíme kolorimetrem. 
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Stanovení volného chlóru provádíme tak, že vzorkem vody naplníme měřící kyvetu po 

rysku tj. 10 ml (slepý vzorek). Zavřenou a osušenou kyvetu umístíme do měřícího otvoru 

značkou k sobě a nasadíme řádně kryt a přístroj vynulujeme. 

Druhou měřící kyvetu naplníme vzorkem vody po rysku tj. 10 ml, přisypeme DPD 

reagent volného chlóru. Uzavřeme a jemně protřepeme po dobu 20-ti sekund. Do jedné 

minuty po přidání DPD zavřenou a osušenou kyvetu umístíme do měřícího otvoru a nasadíme 

řádně kryt. Stiskneme dané tlačítko a na displeji se objeví --- a pak hodnota volného chlóru 

v mg/l. 

Celkový chlor se stanoví stejným postupem jako volný pouze místo reagentu pro 

volný chlor se použije reagent pro celkový chlor. Po třech minutách po přidání DPD zavřenou 

a osušenou kyvetu umístíme do měřícího otvoru a nasadíme řádně kryt. Stiskneme opět stejné 

tlačítko jako u měření volného chlóru a na displeji se objeví --- a pak hodnota celkového 

chlóru v mg/l. 

Je-li přítomen chlór dojde k zbarvení do růžova. 

Měřící kyvety před vložením do fotometru musí být otřené od otisků prstů i tekutiny. 

Jakákoli tekutina, která se dostane do kyvetového prostoru může poškodit zařízení. 

Nerozpuštěný prášek nemá vliv na přesnost měření. 

Promícháním odstraníme bubliny, které mohou vzniknout vlivem rozpuštěných plynů. 

Jestliže po přidání reagentu  vzorek  zežloutne nebo je koncentrace chlóru příliš vysoká 

(přístroj není schopen změřit hodnotu chlóru), zředíme vzorek a test opakujeme a výsledek 

násobíme ředícím faktorem. 

Hodnota chloru v mg/l se objeví přímo na displeji přístroje. V případě, že by bylo 

požadováno stanovení vázaného chlóru, vypočte se jeho množství podle vztahu:  

Celkový chlór – volný chlór = vázaný chlór. 

Výsledky stanovení pro celkový, volný i vázaný chlór se uvádějí v mg/l a zaokrouhlují 

se na 2 desetinná místa. 

U plaveckého bazénu se hodnota volného chlóru pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. 

Chlór vázaný je dán vyhláškou 238/2011 Sb., a to nejvyšší mezní hodnotou 0,3 mg/l. 

e) Ozón 

Ozón ve vodě stanovujeme spektrofotometricky a to příslušnou soupravou na měření 

ozónu např.: firmy Hach. Tento postup je zpracován pro měření koncentrace ozónu ve 
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vzorcích vody ve dvou rozmezích: 0,01 až 0,25 mg/l a 0,01 až 0,75 mg/l. Podmínkou reakce 

je, že složení reagentu zajišťuje úpravu pH vzorku na hodnotu 2,5. Reagencie obsahující 

indigotrisulfonát reaguje okamžitě a kvantitativně s ozonem přítomným ve vzorku vody. 

Modrá barva indigotrisulfonátu se odbarvuje úměrně podle množství ozonu ve vzorku. 

Ampule AccuVac obsahují kromě reagencie indigo-trisulfonát citlivou na ozón také reagencii 

pro potlačení interference přítomného chlóru. Po rozpuštění reagencie se ampule vloží do 

kolorimetru a provede se měření. 

f) Průhlednost vody. 

Průhlednost bazénové vody, která se měří na místě, provádíme čistě vizuálně. Je 

nutné, aby voda obsažená v bazénu byla průhledná až na dno bez jakýchkoliv vizuálních 

změn. 

V laboratorních podmínkách stanovujeme zákal, TOC (celkový organický uhlík) a 

dusičnany. 

Zákal se stanovuje turbidimetricky. Principem je metoda, založena na měření 

rozptýleného záření optickým turbidimetrem při vlnové délce 860 nm a měřícím úhlu  90°. 

Vlastní analýza: 

Po zapnutí nutno ponechat přístroj nejméně 30 min. zahřívat, aby bylo dosaženo 

potřebné stability signálu. Čistá a suchá kyveta se vzorkem několikrát propláchne. Po 

naplnění vzorkem (asi 30 ml) se kyveta uzavře černým víčkem a důkladně vyčistí od otisků a 

šmouh. Kyveta se vzorkem se vloží do šachty přístroje a pomalu se s ní otáčí a současně se 

sledují hodnoty turbidity na displeji. Výsledek představuje nejnižší dosaženou hodnotu. 

3.3.Metody mikrobiologické analýzy 

Mikrobiologickým rozborem bazénové vody stanovujeme koliformní bakterie, 

Pseudomonady, Stafylokoky, legionelu. 

Koliformní bakterie mohou být střevního původu a jsou důkazem fekálního znečištění. 

Indikují nedostatky v úpravě vody a její distribuci. 

Dle směrnice WHO za jediný správný indikátor fekálního znečištění vody je 

považována E. coli. Její stanovení je založeno na počítání kolonií vyrostlých na 

membránovém filtru na selektivním médiu (laktózový agar s TTC a tergitolem). Kultivuje se 
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48 hodin při 37 °C. Po dané době inkubace se počítají žlutě zbarvené kolonie v médiu pod 

filtrem. 

(ČSN EN ISO 8199 Jakost vod-Obecný návod pro stanovení mikroorganismů 

kultivačními metodami.) 

Pseudomonas aeruginosa – bakterie, které vykazují typický nárůst, pigmentaci a vůni 

na kultivačních médiích. Jedná se o gramnegativní, cytochromoxidázo - pozitivní tyčinkovité 

bakterie, viz obrázek č. 3 – buňka Pseudomonas aeruginosa 

Obrázek č. 3 

buňka Pseudomonas aeruginosa 
[19] 

Základní metodou pro její stanovení je metoda membránové filtrace (MF). Vzorek 

vody z bazénu se filtruje přes MF (0,45 m) ve stanoveném objemu (10, 100 a 50 ml). Filtr 

se přenese sterilní pinzetou na pevnou půdu CN. Miska se vzorkem se inkubuje při teplotě 

37 C po dobu 48 hod. Spočítají se charakteristické kolonie, které mají modrozelený nebo 

žlutozelený pigment /pyocyanin/ a ty, které po osvětlení UV lampou fluoreskují. 

(ČSN EN ISO 16266 Jakost vod-Stanovení Pseudomonas aeruginosa) 

Patogenní stafylokoky - mikroorganismy (obrázek č. 4 – Snímek buněk Stafyloccocus 

aureus.), které tvoří enterotoxiny. Na selektivní půdě vytvářejí typické kolonie, v přítomnosti 

druhu Staphylococcus aureus se projevují na půdě čiré zóny. Na krevním agaru jsou 

obklopeny -haemolýzou, mají pozitivní koagulázový a katalázový test, obrázek č.5. Výskyt 

stafylokoků ve vodách všeho typu je nutno klasifikovat jako hrubou hygienickou závadu. 

Stanovení je určeno především ke kontrole vody plaveckých bazénu a koupališť. Vzhledem 

k rezistenci stafylokoků vůči chlóru, slouží metoda i ke kontrole jakosti dezinfekčního účinku 

této látky.  
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Obrázek č. 4 

Snímek buněk Stafyloccocus aureus 
[19]

  

Metoda je založena na počítání typických kolonií stafylokoků vyrostlých na 

membránovém filtru po inkubaci při teplotě 35  0,5 °C nebo 37  1 °C po dobu 48 hodin 

(některé jsou obklopeny čirou zónou) a které jsou dále ověřovány katalázovým a 

koagulázovým testem. Stafylokoky tvoří na membránovém filtru břidlicově šedé až uhlově 

černé, hladké kolonie.
[17] 

Obrázek č. 5 

Stafylococcus aureus na krevním agaru 
[17] 

Legionela je gramnegativní aerobní tyčka. Stanovuje se počet daných mikroorganismů 

vyrostlých po membránové filtraci na pevné selektivní půdě za aerobní kultivace při teplotě 

30 - 37 C, jak je uvedeno na obrázku č. 6 
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Obrázek č. 6 

Kultivace Legionely  
[17]

  

Dezinfekční účinky působení volného chloru v koncentraci 1mg/l na vybrané mikroby, 

uvádím v tabulce č. 5 

Testované organismy pro 

plavecké a koupelové bazény 

Počet dosažený log.redukcí 

 

Doba působení testované 

dezinfekce v normální 

koncentraci během které byla 

dosažena redukce 

Bakterie   

Escherichia coli 4 30 sekund 

Enterococcus faecium 4 2 minut 

Pseudomonas aeruginosa 4 30 sekund 

Legionella pneumophila 4 30 sekund 

Staphylococcus aureus 4 30 sekund 

Viry   

Adenovirus (disaggregated)b 3 10 minut 

Rotavirus (disaggregated)b 3 2 minut 

Protozoa   

Naegleria fowleri (cysts) 4 30 minut 

Giardia intestinalisd
 or 

Giardia muris
e 3 45 minut 

Tab. č. 5 - Výsledné účinnosti bazénových a koupelových dezinfekčních prostředků 

doporučených proti bakteriím, virům a prvokům (ve stadiu laboratorních testů) 
[14]

 

ČSN ISO 11731-Jakost vod-Stanovení bakterií rodu Legionella 

ČSN ISO 11731-2-Jakost vod-Stanovení bakterií rodu Legionella-metoda 

membr.filtrace  
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4. Technologie čištění bazénové vody 

4.1.Mechanické metody čištění vody v plaveckých bazénech 

Vzhledem k tomu, že člověk  sebou do bazénu přináší znečištění i v podání vlasů, 

zbytků kůže atd., je nutno vodu čistit i mechanickými způsoby. Voda je z bazénu vedena přes 

přepadové žlábky potrubím přes sběrnou jímku na lapače hrubých nečistot, které jsou 

primární metodou v tomto čistícím procesu. Jedná se takzvaně o předčištění vody. Lapače 

hrubých nečistot jsou obvykle umístěny vodorovně v nátoku cirkulačního čerpadla. Jedná se 

většinou o děrovaný plech. Při jeho zanesení ho stačí vyjmout a vyčistit vystříkáním tlakovou 

vodou.  

Druhým a hlavním procesem je filtrace bazénové vody. Tento děj probíhá v tlakových 

filtrech s pískovou filtrační náplní. Je to válcová nádoba, vyrobená z plechu, ukončená 

klenutými dny uvedena na obrázku č. 7. Je otestována na provozní tlak. Při filtrování prochází 

voda filtrační náplní od shora dolů, přičemž se v písku zachycují ve vodě obsažené 

mechanické nečistoty. Po určité době dojde k zanesení filtrační náplně a je nutné filtr vyprat. 

Při praní prochází voda opačným směrem a to od spodu nahoru a vyplavuje tak v písku 

zachycené nečistoty a je dále odváděna do kanalizace. K praní filtru se používá bazénová 

voda. K větší efektivitě praní filtru se zároveň s prací vodou do filtru vhání také vzduch. Po 

vyprání se provádí tzv. zfiltrování, kdy procházející voda shora dolů, je po krátkou dobu, než 

se usadí filtrační písek, odváděna do kanalizace, neboť obsahuje zvýšené množství 

mechanických nečistot. Po zfiltrování začíná opět nový filtrační cyklus. Praní filtru se provádí 

vždy při snížení filtračního odporu. Toto je popis jednoho z možných filtračních procesů. 

Vzhledem k nabídce na trhu může jiný filtr fungovat na odlišné bázi, přesto princip bude 

stejný. 
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Obrázek č. 7 

Ukázka filtrů 

Co se týká samotného čištění bazénu, provádí se tento úkon denně a to, že se ručně 

stírají stěny bazénu a dno se čistí a vysává podvodním vysavačem. Pro čištění dna a stěn 

bazénu smí být použity pouze prostředky, které neovlivní kvalitu bazénové vody (čistá soda, 

SAVO – pro bazénové použití) Pokud dojde k zašpinění okrajů bazénu, je třeba je také očistit. 

K tomu se používá převážně čistá soda. Dále je nutné čistit také blízké okolí bazénu, ochozy a 

sociální zázemí.      

4.2.Chemické metody čištění vod v plaveckých bazénech 

Současné bazénové technologie nabízejí mnohé možnosti a dosáhnout požadované 

nebo i nadstandardní kvality již nepředstavuje technický problém. Na druhou stranu 

aktualizovaná legislativa (vyhláška 238/2011 Sb.) přináší nové výzvy pro projekční 

společnosti i provozovatele plaveckých bazénů. Jedná se zejména o zavedení nejvyšší mezní 

hodnoty vázaného chlóru 0,3 mg/l. Další zjištěnou skutečností je problematika spolehlivé 

dezinfekce. Přestože je chlorová dezinfekce rozumným požadavkem, existuje mnoho 

patogenních mikroorganismů, které jsou vůči chlóru rezistentní (např. parazitičtí prvoci 

Cryptosporidium, Giardia) Přímým důsledkem jsou pak epidemie většího či menšího rozsahu 

a riziko ohrožení zdraví koupajících.
[7]

 Zajímavé řešení, jak doplnit chlórovou dezinfekci 

vody je UV záření. UV záření je již léta prověřená technologie za účelem redukce 
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chloraminů. Pro dosažení správné redukce vázaného chlóru je správný návrh (typ UV zářiče, 

dávka UV záření) nutnou, nikoliv však dostatečnou podmínkou. Úspěch zaručí pouze dobře 

fungující bazénová technologie jako celek. Úspěch zaručí zejména „turnover period”,  či 

intenzita cirkulace vody, což lze jednoduše vyjádřit jako poměr objemu bazénu a průtoku 

vody v cirkulaci. Pro tyto účely se používají středotlaké nebo nízkotlaké zářiče. 
[7]

 Jak už bylo 

dříve zmíněno ke standardnímu způsobu dezinfekce bazénové vody patří dezinfekce vody na 

bázi chlóru. Ta beze sporu přispívá k ochraně lidského zdraví již od počátku dvacátého století. 

Samozřejmě má i své stinné stránky, na které je třeba reagovat a případně je minimalizovat. 

V oblasti bazénových aplikací jsou nejznámější nevýhodou rezistentní mikroorganismy, které 

mohou i při správné aplikaci chlórové dezinfekce ohrožovat zdraví lidí.
[8]

 Ve světě bylo 

popsáno mnoho případů kryptosporidióz nejen z bazénového prostředí. Například 

v arizonském Phoenixu se stal případ v červenci 2008, kdy byla v jednom z městských bazénů 

zjištěna přítomnost Cryptosporidií, což vedlo k uzavření 29 bazénů. Následovala šoková 

chlorace jako nutné opatření. 

Ozonizace je dalším podstatným dezinfekčním procesem. Ozon je za normálních 

podmínek bezbarvý plyn charakteristického štiplavého zápachu, který má velmi silné oxidační 

vlastnosti - je výrazně silnějším oxidovadlem než chlor.  Ozon hraje nezastupitelnou roli v 

úsilí o zajištění optimálního prostředí (voda, ovzduší) plaveckých bazénů. Veřejnost je již 

řadu let informována o možnostech aplikace ozonových technologií k úpravě bazénové vody. 

Mnohdy je však pohled na tuto nejmodernější vodárenskou technologii rozporuplný. Příčiny 

tkví až příliš často v návrhu ozonové technologie nevhodné pro daný bazén nebo v chybně 

provedené instalaci zařízení. Typickým negativním příkladem je přenášení technologie 

nízkých dávek ozonu z privátních do veřejných bazénů.  Vyhláška MZ 238/2011 Sb., uvádí 

maximální povolenou koncentraci ozonu, 0,05 mg/l, před vstupem vody do bazénu.
[9]

 

Elektrolýza (slaná voda) je další z možností prověřených procesů v úpravě vody. Pro 

provoz systému je nutné v bazénové vodě rozpustit bazénovou sůl v poměru 4-5 kg soli na 

1000 l (1 m3) vody. Tím se vytvoří salinita vody v rozmezí 0,4-0,5%. (Pro srovnání salinita 

klasické mořské vody je několikanásobně vyšší cca 3,5%). V elektrolytické cele, instalované 

do bazénového okruhu působením el. proudu, dochází k štěpení molekul soli a k tvorbě 

plynného chloru, který je okamžitě rozpuštěn ve vodě a vzniklá kyselina chlorná, která je 

základní dezinfekcí bazénové vody. V procesu elektrolýzy vznikají další účinné sanitační 

látky - ozón a kyslík. 
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Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická- ošetřuje vodu proti mikroorganismům 

pomocí elektrochemické produkce desinfekčních činidel. Každé z nich je schopno ničit 

baktérie a jiné škodlivé organismy samo. 

Navíc má mořská voda cca 3,5 % obsahu solí. Oceanic pracuje s koncentrací od 0,4 - 

0,5 %, lze ho tedy přirovnat ke složení slz, proto nedrážní oči při potápění.
[13] 

Chtěl bych zde uvést i novinku v dezinfekci vody, která je prozatím ojedinělá v České 

republice. Jedná se tzv. o technologii Ecoline. Princip úpravy vody a technologie je v tom, že 

generátor Ecoline dokáže i z malého množství minerálních solí obsažených v pitné vodě 

vyprodukovat dostatečné množství chlóru. Jde o novou technologii, jež kombinuje speciální 

zdroj energie a elektrolytický článek s nízkým aktivačním napětím. Je začleněn přímo do 

potrubního systému úpravy vody tzv. in-line. Potřebuje nezbytně jen vodu a elektrickou 

energii. Výhodou jsou nízké náklady a schopnost likvidovat vázaný chlór.
[7]

   

4.3.Porovnání účinnosti (zhodnocení výsledků) 

Předmětem této kapitoly je vlastní šetření, které je zaměřené na zhodnocení výsledků 

kvality vody ve dvou plaveckých bazénech s různou úpravou vody. U bazénu č. 1 se jedná o 

úpravu chlorací. U bazénu č. 2 se jedná o úpravu chlorací v kombinaci s ozonizací. 

4.3.1. Popis bazénu  

Jedná se o kryté plavecké bazény, které mají rozměry 25 x 15 m, hloubka 1,20 – 1,60 

– 3,80 m. Vodní plocha celkem 375 m
2
, rozdělena pro plavce a neplavce. Bazény jsou 

železobetonové konstrukce s keramickým obkladem. Maximální počet návštěvníků 100 

osob/hod. Zdrojem vody je veřejný vodovod. Bazény mají 6 plaveckých drah a skokanskou 

věž.  

Bazény disponují  recirkulační úpravou vody a jsou v provozu 24 hodin. Voda je 

z bazénu odváděna přelivnými žlábky přes akumulační jímku na hrubé filtry (vlasové).  Za 

filtry je zaústěno dávkování síranu hlinitého a předchlorace.  Nadávkovaná voda se zbavuje 

vysrážených suspenzí přes tlakové filtry a vstupuje do průtokových ohříváků. Před ohřevem 

se dávkuje soda. Za průtokovými ohříváky následuje dochlorace a vstup vody do bazénů přes 

vodní trysky (boční, spodní). U bazénu č.2  proudí voda navíc přes oběhová čerpadla na 
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ozonizaci. Tím dochází k dezinfekci O3. Odbourání ozónu probíhá na aktivním uhlí a do vody 

se přidává síran hlinitý, jak je uvedeno ve schématu č. 3 

Schéma č. 3 - Blokové schéma bazénu 

U bazénu č. 1 se dávkuje plynný chlor jako dezinfekce, u bazénu č. 2 se jedná o 

chlornan sodný + O3. 

 Využití bazénu je převážně vysokoškolskými studenty, denně, po dobu výuky. 

V odpoledních hodinách je bazén přístupný veřejnosti. Větrání prostor plaveckého bazénu je 

zabezpečeno vzduchotechnickým zařízením.  Součástí je i sociální zázemí bazénu, včetně 

sprch, které jsou k dispozici před vstupem do bazénu a brodítka. 

Každý bazén má zpracovaný svůj provozní řád, který schvaluje a konzultuje s OOVZ. 

Jeho obsahem je popis technologie úpravy vody, popis a obsluha strojního zařízení , pokyny 

pro provozovatele, seznam použitých chemikálií, povinnosti obsluhy, návštěvní řád, 

bezpečnost, požární ochrana,  poskytnutí první pomoci, úklid a dezinfekce.  

4.3.2. Odběr vzorků 

Vzorky byly odebrané ze dvou plaveckých bazénů z rozdílnou úpravou vody v období 

od ledna 2011 do prosince 2012. Celkem bylo provedeno 42 odběrů a odebráno 139 vzorků. 

Vzorky byly odebrány jednou měsíčně na stanovení mikrobiologických a chemických 

ukazatelů. Mimo odběrů v srpnu u bazénu č.1 a července, srpna u bazénu č.2, z důvodu 

sanitace a vypuštění bazénu. 
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Odběr obsahuje tři vzorky: 

- první a druhý vzorek byl odebíraný na mikrobiologické stanovení   

- třetí vzorek byl odebíraný na chemickou analýzu. 

Metody odběrů vzorků, včetně laboratorních analýz, jsou akreditované metody (ČIA) 

Vzorky na mikrobiologické stanovení byly vzorky prosté (bodové, neslévané), 

odebírané ze dvou kratších, protilehlých stran bazénu. Odebíraly se do sterilních, skleněných 

vzorkovnic o objemu 500 ml, se zábrusným hrdlem. Vzorkovnice byla plněna do ¾. Skleněný 

uzávěr byl opatřen alobalem, aby nedošlo ke kontaminaci vzorkovnice při manipulaci při 

odběru. Před samotným odběrem je nutné provést dezinfekci rukou eventuálně použít sterilní 

rukavice.  

Vzorek na chemickou analýzu byl vzorek slévaný z obou kratších, protilehlých stran 

bazénu. Odebírá se do plastové vzorkovnice o objemu 500 ml. Vzorkovnice byla plněna bez 

bubliny. 

Postup při odběru vzorku byl prováděn ponořením vzorkovnice pod hladinu vody 

hrdlem dolů, aby nedošlo k nabrání svrchní, znečištěné vrstvy vody, cca 15 cm pod hladinou. 

Vzorky byly označené nezaměnitelným, identifikačním číslem. Na místě jsem stanovil 

ukazatele volný, celkový, vázaný chlór, pH, teplotu vody a vzduchu, Redox potenciál, 

případně ozón. Po odebrání a naměření daných ukazatelů, byl vzorek umístěn do chladícího 

zařízení (chladící taška s namraženými vložkami, chladící vůz) a připraven k transportu a 

předání do laboratoře. Všechny údaje o měření, odběru a transportu vzorku byly uvedeny 

v protokole o odběru. Výsledky jsou zdokumentovány ve výsledném protokolu o zkoušce, jak 

je níže uvedeno v protokolu č. 2374/2013 
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PROTOKOL O ZKOUŠCE  č. 2374/2013 

Zákazník : Univerzita Karlova v Praze Číslo zakázky : 1658 
Číslo objednávky : Sportovní centrum Hostiv Sportovní centrum Hostiv116 36 Praha 
Příjem vzorku : 12.3.2013 
Vyšetření vzorku : 12.3.2013 - 14.3.2013 

Vzorek číslo : 4023 

Datum odběru : 12.3.2013 

Označení vzorku : 486 J 
Zákazník : Univerzita Karlova v Praze 
Číslo zakázky : 1658 

 Sportovní centrum Hostiv,  Ovocný Trh 3, 116 36 Praha 

Vzorkoval:  Šebák Pavel 

Metoda vzorkování SOP VZ KO 002 

Způsob odběru : jednorázový odběr 

Účel odběru : kontrola 

Rozsah analýzy : Vyhláška č. 238/2011 Sb., Příloha č.8                

              Místní měření         

  

Ukazatel Hodnota Jednotka 

*Limit TYP 

  
Použitá 

metoda Nejistota   

  

Ozón <0,05 mg/l max. 0,05 A  

SOP KO 

032 -   

                

     Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření     

  
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit 

TY

P Použitá metoda Nejistota   

  

Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 900 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

    

 

      9308-1)     

  

Pseudomonas 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 909 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

  

aeruginosa 

 

      

16266, Český 

lékopis 2009)     

  

počty kolonií při 36°C 0 KTJ/ml max. 20 A  

SOP KO 908 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

    

 

      6222)     

  

Staphylococcus 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 911 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

  Aureus         6888)     

                

   * Limit (zdroj pro provedení interpretace) :   

      Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 
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    Místní měření         

  Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit   TYP Použitá metoda Nejistota   

  

teplota vzduchu 28 °C - A  

SOP KO 042 

(ČSN 75 7342) ±10 %   

  

teplota vzorku 27,2 °C - A  

SOP KO 042 

(ČSN 75 7342) ±10 %   

  

chlor volný ! 0,26 mg/l 0,3 - 0,6 A  

SOP KO 

008.01  (set 

firmy ±10 %   

            HACH)     

  

chlor vázaný 0,29 mg/l max. 0,3 A  

SOP KO 

008.01  (set 

firmy ±10 %   

            HACH)     

  

pH 6,9   6,5 - 7,6 A  

SOP KO 033 

(ČSN ISO 

10523) ±0,14   

  

průhlednost nerušený - - A  

SOP KO 062 

(TNV 75 7340) -   

  

  

průhled 

na             

    celé dno             

   

             

     Výsledky zkoušení - chemické vyšetření     

    

      

  

  Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit  TYP Použitá metoda Nejistota   

  

Zákal <0,20 ZF(n) max. 0,5 A 

SOP KO 044 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

    

  

  

 

7027)     

  

TOC 2,2 mg/l max. 2,5 A 

SOP KO 307 

(Předpis 

firmy ^1^ ±20 %   

    

  

mg/l nad 

 

HACH)     

  

  

  

plnící 

vodu 

 

      

  

dusičnany 23 mg/l 

 max. 20 

mg/l A 

SOP KO 003  

(ČSN EN ISO 

^1^ ±10 %   

      

 

nad plnící 

 

10304-1)     

  



Pavel Šebák: Kvalita vody v krytých, plaveckých bazénech 

 

2013   33 

      vodu         

                

     Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření     

    

      

  

  Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Nejistota   

  

Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 900 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

            9308-1)     

  

Pseudomonas 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 909 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

  

aeruginosa         

16266, Český 

lékopis 2009)     

  

počty kolonií při 

36°C 0 KTJ/ml 

max. 

1x10
2
 A  

SOP KO 908 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

            6222)     

  

Staphylococcus 0 KTJ/100ml max. 0 A  

SOP KO 911 

(ČSN EN ISO 

^1^ -   

  Aureus         6888)     

                

   * Limit (zdroj pro provedení interpretace) :   

      Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 

      Ukazatele označené "!" jsou mimo limit. 

      
          Staphylococcus aureus : NMH = 100 KTJ/100 ml 

     dusičnany : v případě ozonizace max. 30,0 mg/l nad hodnotu plnící vody 

   
          Poznámka k odběru : Odběr vzorku je předmětem akreditace.   

    Vzorek pro analýzu chemických ukazatelů - slévaný ze dvou kratších protilehlých 

stran.Vzorek 

  pro analýzu mikrobiologických ukazatelů - odběr z kratší přední strany bazénu. 

   
          Protokol č. 2374/2013 
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PROTOKOL O ZKOUŠCE  č. 2374/2013 

Příjem vzorku : 12.3.2013 
Vyšetření vzorku : 12.3.2013 - 14.3.2013 

Vzorek číslo : 4025 

Datum odběru : 12.3.2013 

Označení vzorku : 488 J 
Zákazník : Univerzita Karlova v Praze 
Číslo zakázky : 1658 

 Praha 10, bazén, zadní strana 

Vzorkoval:  Šebák Pavel 

Metoda vzorkování SOP VZ KO 002 

Způsob odběru : jednorázový odběr 

Účel odběru : kontrola 

Rozsah analýzy : Vyhláška č. 238/2011 Sb., Příloha č.8                

 

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit* Typ Použitá metoda 

Escherichia coli 
0 KTJ/100ml Max. O A SOP KO 900 (ČSN 

EN ISO 1 9308-1) 

Pseudomonas  aeruginosa 

 

 

0 KTJ/100ml Max. O A SOP KO 909 (ČSN 

EN ISO 16266, 

Český lékopis 

2009) 

počty kolonií při 36°C 

0 KTJ/100ml Max. 1x10
2
 A SOP KO 908(ČSN 

EN ISO ^1^6222) 

Staphylococcus Aureus 

 

0 KTJ/100ml Max. 0 A SOP KO 911  

(ČSN EN ISO 

^1^6888) 

* Limit (zdroj pro provedení interpretace) :  Vyhláška MZd č. 238/2011 Sb., příloha č. 8 

Staphylococcus aureus : NMH = 100 KTJ/100 ml 

 

Poznámka k odběru : Odběr vzorku je předmětem akreditace.   

  Vzorek pro analýzu mikrobiologických ukazatelů - samostatný vzorek z kratší zadní strany 

bazénu. 

  

       Místo provedení zkoušky (pracoviště) :   

    (1) analýzy provedeny pracovištěm Kladno (Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno), tel. 312 

292 168, 312 292 111 

  

       Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška 

   Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků. 

    Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. 

 Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech. 

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s 

koeficientem rozšíření k=2,   

což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %.   

  Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování a nevztahuje se na výsledky pod mezí 

stanovitelnosti.   
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4.3.3. Měření a výsledky ukazatelů při odběru (na místě): 

 

V hodnoceném období jsem při odběru (na místě) stanovoval tyto ukazatele: 

 

a) Průhlednost 

b) Teplotu vzduchu  

c) Teplotu vody 

d) Celkový, volný a vázaný chlór 

e) pH 

f) Redox 

 

a) Průhlednost u obou bazénů jsem posoudil vizuálně. Tak jak to uvádím v teoretické 

části této práce tj. dle standardního operačního postupu.  

b) Teplota vzduchu byla měřena vnitřním teploměrem, umístěným v hale bazénu.  

c) Teplotu vody jsem měřil  kalibrovanýmm digitální teploměrem  nebo teplotním                   

čidlem k přístroji WTW j MultiLine P3 pH/Oxi Set nebo pH 340/SET – 2 

d) Měření jsem prováděl kapesním kolorimetrem  pro měření koncentrace chloru firmy 

HACH. Postupoval jsem přesně dle standardního operačního postupu pro měření 

chlóru, tak jak je to uvedeno v teoretické části této práce v kapitole  3.2 

e) Ph jsem stanovoval soupravou WTW,  měření jsem prováděl  přístrojem pH 340/SET 

– 2, případně přístrojem MultiLine P3 pH/Oxi Set. Používal jsem WTW kombinovaná 

pH elektroda SenTix 41 s vestavěným teplotním čidlem, s konektorovou hlavou a 

připojovacím kabelem. Přístrojové jednotky jsou vybaveny teplotní kompenzací. 

Odečet hodnot pH na přístroji byl rozlišený na 0,01.  

f) Redox potenciál jsem stanovoval přístroj em  MultiLine P3 pH/Oxi Set, případně 

přístrojem pH 340/SET – 2. Použitá kombinovaná redox elektroda WTW  SenTix 

ORP. Jde o Pt elektrodu s elektrodou chloridostříbrnou s konektorovou hlavou a 

připojovacím kabelem. Referenční  elektrolyt tvoří roztok  3 mol/l KCl . Materiál 

diafragmy je keramika. Elektroda se uchovává v 3 mol/l roztoku KCl  a stejným 

elektrolytem se doplňuje náplň elektrody. 

Pro porovnání přidávám tabulku č. 6, která obsahuje mezní a nejvyšší mezní hodnoty 

ukazatelů měřených na místě a v laboratoři. 
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Výsledky naměřených hodnot při odběru (na místě) za uvedené období jsou 

zdokumentovány v tab. č. 7 a 8 pro bazén č.1 (úprava - chlorace) a v tab. č. 9 a 10 pro bazén 

č. 2 (úprava – chlorace + ozonizace).  

Tab. č. 6 – Mezní a nejvyšší mezní hodnoty ukazatelů jakosti vody. 

měsíce 
teplota 

vzduchu 

teplota 

vzorku 

chlor 

volný 

chlor 

vázaný 
Redox * pH průhlednost 

 
°C °C mg/l mg/l         mV 

  

Leden 28 26,2 0,41 0,28 689 6,9 
nerušený průhled na 

celé dno 

Únor 28 26,3 0,58 0,28 690 7,2 
nerušený průhled na 

celé dno 

Březen 28 26,1 0,36 0,30 661 6,8 
nerušený průhled na 

celé dno 

Duben 27 26,2 0,43 0,24 698 6,8 
nerušený průhled na 

celé dno 

Květen 28 26,3 0,54 0,30 688 6,8 
nerušený průhled na 

celé dno 

Červen 29 26,3 0,34 0,26 681 6,9 
nerušený průhled na 

celé dno 

červenec 29 26,3 0,56 0,40 703 7,1 
nerušený průhled na 

celé dno 

Září 29 26,3 0,50 0,27 681 6,9 
nerušený průhled na 

celé dno 

Říjen 27 26,2 0,36 0,34 
 

6,9 
nerušený průhled na 

celé dno 

listopad 28 26,1 0,61 0,30 
 

6,8 nerušený průhled na 
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celé dno 

prosinec 28 26,3 0,58 0,30 
 

7,0 
nerušený průhled na 

celé dno 

* změna legislativy 

Tab. č. 7 – naměřené  hodnoty při odběru (na místě) v r. 2011 u bazénu č. 1 (chlorace) 

 

teplota 

vzduchu 

teplota 

vzorku 

chlor 

volný 

chlor 

vázaný 
pH průhlednost 

 
°C °C mg/l mg/l 

  
Leden 29 26,1 0,51 0,16 6,9 nerušený průhled na celé dno 

Únor 27 26,3 0,58 0,25 7,1 nerušený průhled na celé dno 

březen 28 26,3 0,54 0,20 7,0 nerušený průhled na celé dno 

Duben 28 26,2 0,85 0,28 6,9 nerušený průhled na celé dno 

květen 28 26,3 0,47 0,14 7,0 nerušený průhled na celé dno 

červen 27 26,4 0,53 0,29 6,9 nerušený průhled na celé dno 

červenec 29 26,5 0,83 0,22 7,0 nerušený průhled na celé dno 

Září 28 26,7 0,47 0,26 6,8 nerušený průhled na celé dno 

Říjen 27 26,9 0,41 0,24 6,9 nerušený průhled na celé dno 

listopad 28 26,4 0,97 0,40 6,9 nerušený průhled na celé dno 

prosinec 27 26,3 0,49 0,42 6,9 nerušený průhled na celé dno 

Tab. č. 8 - naměřené  hodnoty při odběru (na místě) v r. 2012 u bazénu č. 1 (chlorace) 

měsíce 
teplota 

vzduchu 

teplota 

vzorku 

chlor 

volný 

chlor 

vázaný 
Redox * pH 

 

Ozón 
průhlednost 

 
°C °C mg/l mg/l mV 

 
mg/l 

 

Leden 27 27,3 0,87 0,19 694 6,6 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

Únor 27 27,3 0,51 0,22 692 6,9 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

březen 28 27,3 0,53 0,22 676 6,8 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

Duben 28 27,2 0,59 0,24 707 6,7 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

květen 29 27,2 0,44 0,25 718 6,7 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

červen 28 27,1 0,31 0,24 
           

710 
6,7 

 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

Září 29 27,2 0,25 0,24 
 

6,9 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

Říjen 29 27,2 0,38 0,19 
 

6,8 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

listopad 29 27,1 0,35 0,29 
 

6,9 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 

prosinec 28 27,2 0,46 0,23 
 

6,7 
 

< 0,05 

nerušený průhled na 

celé dno 
* změna legislativy 
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Tab. č. 9 - naměřené  hodnoty při odběru (na místě) v r. 2011 u bazénu č. 2 (chlorace + 

ozonizace) 

měsíce 
teplota 

vzduchu 

teplota 

vzorku 

chlor 

volný 

chlor 

vázaný 
pH Ozón Průhlednost 

 
°C °C mg/l mg/l 

 
mg/l 

 
Leden 28 27,4 0,40 0,21 6,8 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

Únor 27 27,2 0,48 0,08 7,4 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

březen 28 27,2 0,53 0,13 6,9 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

Duben 27 27,1 0,40 0,22 7,0 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

květen 29 27,8 0,38 0,16 7,0 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

červen 28 27,7 0,20 0,30 7,4 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

Září 28 27,8 0,33 0,23 6,9 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

Říjen 27 27,3 0,31 0,22 6,9 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

listopad 27 27,1 0,31 0,28 6,6 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

prosinec 28 27,2 0,28 0,25 6,8 <0,05 nerušený průhled na celé dno 

Tab. č. 10 - naměřené  hodnoty při odběru (na místě) v r. 2012 u bazénu č. 2 (chlorace 

+ ozonizace) 

 

Graf č. 1 - Medián koncentrace volného a vázaného chloru pro oba testované bazény 

Z výsledků uvedených v grafu č. 1 je zřejmé, že koncentrace volného chloru je 

v bazénu č.1 vyšší než v bazénu č.2 v obou sledovaných letech.  Menší rozdíly mezi bazény 

jsou zřejmé u vázaného chloru. I v tomto případě platí, že koncentrace  vázaného chloru je 

vyšší v bazénu č.1.  
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Dále byla pomocí lineární regresní analýzy sledována závislost mezi obsahem 

vázaného a volného chloru pro oba bazény. Ani v jednom případě nebyla prokázána 

statisticky významná závislost.  

 

Obr č. 8 - Závislost koncentrace na době odběru vzorků, medián koncentrace CHSK 

Z obrázku č. 8 je zřejmé, že v bazénu č.1 je průběh koncentrace CHSK v roce 2011 a 

v roce 2012 velmi podobný, nejnižší koncentrace byly zjištěny v červnu až v září.  

Předpokládám, že je to způsobeno tím, že bazén č. 1 je více navštěvován vysokoškolskými 

studenty  a vzhledem k tomu, že začátek roku mají posunutý až na konec září, nebude v tomto 

měsíci  bazén č. 1 plně vytížen.  U bazénu č.2 se podobná závislost neprojevuje.  Závislost 

mezi koncentracemi CHSK zjištěnými v roce 2011 a v roce 2012 je uvedena v grafu.č.2. 

Hodnota koeficientu korelace (r = 0.66) splňuje podmínku hodnoty kritické hodnoty 

koeficientu korelace (r=0.64) při hladině významnosti 0.025.  Pro bazén č.2 nebyla zjištěna 

podobná statisticky významná závislost.  

 

Graf č. 2 - Závislost mezi hodnotami CHKSK v jednotlivým měsících pro bazén č.1  
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měsíce amonné ionty * dusičnany CHSK-Mn Zákal 

 
mg/l mg/l mg/l ZF(n) 

Leden <0,02 39 1,8 <0,20 

Únor 0,02 40 1,8 <0,20 

březen <0,02 40 2,2 <0,20 

Duben <0,02 40 2,2 <0,20 

květen <0,02 42 2,3 <0,20 

červen <0,02 42 1,6 <0,20 

červenec <0,02 49 1,8 <0,20 

Září <0,02 40 1,6 <0,20 

Říjen 
 

36 2,0 <0,20 

listopad 
 

44 2,3 0,22 

prosinec 
 

40 1,9 <0,20 

* změna legislativy 

Tab. č. 11  – naměřené hodnoty v laboratoři v r. 2011 u bazénu č. 1 (chlorace) 

měsíce dusičnany CHSK-Mn zákal 

 
mg/l mg/l ZF(n) 

Leden 39 2,0 <0,20 

Únor 38 2,0 <0,20 

březen 39 2,1 <0,20 

Duben 39 2,3 0,25 

květen 36 1,9 <0,20 

červen 35 1,2 <0,20 

červenec 37 1,4 <0,20 

Září 38 1,3 <0,20 

Říjen 27 1,6 <0,20 

listopad 34 1,8 <0,20 

prosinec 36 1,5 <0,20 

Tab. č. 12 – naměřené hodnoty v laboratoři v r. 2012 u bazénu č. 1 (chlorace)  
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Měsíce amonné ionty * dusičnany CHSK-Mn zákal 

 
mg/l mg/l mg/l ZF(n) 

Leden <0,02 27 2,0 <0,20 

Únor <0,02 27 1,5 <0,20 

Březen <0,02 29 2,1 <0,20 

Duben <0,02 31 2,4 <0,20 

Květen <0,02 32 2,2 <0,20 

Červen <0,02 31 1,8 <0,20 

Září <0,02 34 1,6 <0,20 

Říjen 
 

37 1,6 <0,20 

Listopad 
 

32 1,7 <0,20 

Prosinec 
 

31 2,1 <0,20 

*  změna legislativy 

Tab. č. 13 – naměřené hodnoty v laboratoři v r. 2011 u bazénu č. 2 (chlorace + 

ozonizace) 

 

Graf č. 3 - Závislost mezi koncentrací dusičnanů a dobou odběru vzorků pro oba 

bazény 
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Graf č. 4 - Medián koncentrace dusičnanů pro bazén č.1 a 2 v letech 2011 a 2012 

Mezi dobou odběru vzorků a koncentrací dusičnanů nebyla prokázána žádná závislost.  

V bazénu č.2 je koncentrace dusičnanů významně nižší než v bazénu č.1, cca o 10 mg/l 

v obou letech. Vzhledem k tomu že nemám k dispozici vzorky „napájecí vody“ nelze 

posoudit, jestli je toto snížení způsobenou kvalitou používané vody nebo jestli došlo k oxidaci 

části dusíku na plynný N2 při technologii ozonizace.   

měsíce dusičnany CHSK-Mn zákal 

 
mg/l mg/l ZF(n) 

Leden 30 1,3 <0,20 

Únor 29 1,5 <0,20 

březen 29 1,7 <0,20 

Duben 29 1,2 <0,20 

květen 29 1,6 <0,20 

červen 23 1,3 <0,20 

Září 26 1,0 <0,20 

Říjen 27 1,5 <0,20 

listopad 26 1,3 <0,20 

prosinec 26 1,2 <0,20 

Tab. č. 14 – naměřené hodnoty v laboratoři v r. 2012 u bazénu č. 2 (chlorace + 

ozonizace) 

měsíce 
Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

počty 

kolonií 

při 36°C 

Staphylococcus 

aureus 

Legionella 

sp.    * 

 
KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/100ml KTJ/100ml 

Leden 0 0 50 0 0 

 
0 0 25 0 

 
Únor 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 

 
březen 0 0 19 0 0 

 
0 0 10 0 

 
Duben 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
květen 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
červen 0 0 8 0 0 

 
0 0 0 0 

 
červenec 0 0 12 0 0 

 
0 0 0 0 

 
Září 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
Říjen 0 0 0 0 

 

 
0 0 5 0 

 
listopad 0 0 0 0 

 

 
0 0 0 0 

 
prosinec 0 0 0 0 

 

 
0 0 0 0 

 
*  změna legislativy 

Tab. č. 15 – mikrobiální ukazatele zjištěné  v odebraných vzorcích vody v r. 2011, 

bazén č.1 (chlorace) 

měsíce Escherichia coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 

počty kolonií 

při 36°C 
Staphylococcus aureus 

 
KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/100ml 

Leden 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Únor 0 0 0 0 

březen 0 0 5 0 

 
0 0 0 0 

Duben 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

květen 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

červen 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

červenec 0 0 10 0 

 
0 0 0 0 

Září 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Říjen 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

listopad 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

prosinec 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Tab. č. 16 – mikrobiální ukazatele zjištěné  v odebraných vzorcích vody v r. 2012, 
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Bazén č.1 (chlorace) 

měsíce 
Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

počty 

kolonií 

při 36°C 

Staphylococcus 

aureus 

Legionella sp.  

* 

 
KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/100ml KTJ/100ml 

Leden 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
Únor 0 0 30 0 0 

 
0 0 0 0 

 
březen 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
Duben 0 0 9 0 0 

 
0 0 15 0 

 
květen 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

 
červen 0 0 9 0 

 

 
0 0 1000 0 

 
Září 0 0 19 0 

 

 
0 0 25 0 

 
Říjen 0 0 0 0 

 

 
0 0 0 0 

 
listopad 0 0 5 0 

 

 
0 0 0 0 

 
prosinec 0 0 0 0 

 
* změna legislativy  

Tab. č. 17 – mikrobiální ukazatele zjištěné  v odebraných vzorcích vody v r. 2011, 

bazén č.2 (chlorace + ozonizace) 

měsíce Escherichia coli 
Pseudomonas 

aeruginosa 

počty kolonií 

při 36°C 

Staphylococcus 

aureus 

 
KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/100ml 

Leden 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

Únor 0 0 0 0 

březen 0 0 10 0 

 
0 0 0 0 

Duben 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

květen 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

červen 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

září 0 0 10 0 

 
0 0 0 0 

říjen 0 0 0 0 
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0 0 0 0 

listopad 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 

prosinec 0 0 0 0 

Tab. č. 18 – mikrobiální ukazatele zjištěné  v odebraných vzorcích vody v r. 2012, 

bazén č.2 (chlorace + ozonizace) 

4.3.4. Hodnocení výsledků 

Při hodnocení zjištěných mikrobiologických a chemických výsledků vycházím 

z požadavků na mikrobiologické a fyzikálně – chemické ukazatele jakosti vod v umělých 

koupalištích uvedené ve vyhlášce MZ č. 238/2011 Sb. 

V případě měřených ukazatelů na místě (průhlednost, teplota vody, teplota vzduchu, 

pH) nebylo zjištěno překročení stanovených hodnot u obou typů bazénu. Medián pro hodnotu 

PH bazénu č. 1 v letech 2011- 2012 má hodnotu 6,9, pro bazén č. 2 ve stejném období je 

taktéž 6,9. Medián teploty vody má hodnotu pro bazén č. 1(2011 – 2012) 26,3 °C, pro bazén 

č. 2  27,2 °C. 

U volného a vázaného chlóru bylo naměřeno v ojedinělých případech překročení 

mezních a nejvyšších mezních hodnot a to u obou bazénů. Mediány pro ukazatele volného a 

vázaného chlóru pro oba bazény v letech 2011 – 2012 jsou uvedeny v grafu č. 1. 

Redox potenciál nám nevykazoval žádné odchylky od požadavků uvedených 

v příslušné vyhlášce. 

Laboratorní analýza (zákal, amonné ionty, dusičnany, TOC) prokázala dodržení 

požadovaných mezních hodnot pro plavecké bazény. U sledovaných bazénů, s rozlišnou 

úpravou vody, jsou výsledky téměř shodné. 

Mikrobiologické ukazatele (E. coli, Stafylococcus aureus, Pseudomonas aeuruginosa, 

Legionela, počty kolonií) vykazovaly nulové mezní a nejvyšší mezní hodnoty, bez ohledu na 

typ úpravy bazénové vody. V jednom případě došlo k naměření nejvyšší mezní hodnoty u 

počtu kolonií  v červnu 2011 u bazénu č. 2 s úpravou chlorace + ozonizace a to v počtu 1000 

KTJ/100ml. Předpokládám, že mohlo dojít ke kontaminaci vzorku při jeho zpracování nebo 

manipulaci s ním, vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělý nález v průběhu sledování 

ukazatelů v období dvou let. 
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5. Diskuze 

Bakalářskou práci s názvem „Kvalita vody v krytých, plaveckých bazénech” jsem si 

zvolil s cílem srovnat účinnost dvou typů úpravy  bazénové vody na její celkovou kvalitu a to 

chlorací a chlorací s ozonizací. 

Moje hypotéza vycházela z předpokladu, že úprava bazénové vody chlorací nebude 

natolik účinná jako chlorace s ozonizací, což by se mělo projevit na mikrobiologických 

ukazatelích. Získané výsledky tuto moji hypotézu nepotvrdily. Mikrobiologické nálezy u 

obou typů úpravy bazénové vody jsou příznivé a splňují požadované mezní hodnoty. Dle 

mého názoru vliv ozonizace u plaveckých bazénů není natolik výrazný, jako třeba u vířivých 

bazénů, kde je dosaženo vyšších teplot ( nad 36°C) a tím je dán předpoklad  k vyšší 

mikrobiální kontaminaci vody. Navíc dochází u plaveckých bazénů k velké cirkulaci vody a 

tím k její časté výměně za čerstvou, upravenou vodu. Důležitým faktorem je velký objem 

filtrů, kde probíhá  účinná filtrace vody. Pravidelným praním (denně) filtrů se kvalita vody 

zvyšuje.  

Jakost vody je ovlivněná také přístupem návštěvníků k osobní hygieně před vstupem 

do bazénu a zároveň jejich počet. 

Pozorování ukazatelů na jakost vody v průběhu dvou let mě vede k přesvědčení, že 

nejdůležitějším opatřením pro udržení vyhovující kvality bazénové vody je správné a 

požadované dávkování dezinfekčního prostředku v podobě chlóru tak, aby nedocházelo 

k předávkování nebo k jeho nedostatečné koncentraci. Ze zdravotního hlediska jsou 

nebezpečné obě varianty. V prvním případě může dojít ke vzniku vedlejších produktů 

chlorace (trihalometany, chloraminy atd. a kyselina chloroctová [20]), což má za následek 

podráždění kůže, sliznic, očních spojivek a především u malých dětí  může nastat onemocnění 

dýchacích cest až s nebezpečím astmatu. THM se bazénech vyskytují v koncentraci 63.7 µg/l 

– medián (maximum 97.9) a HAAs průměrně 412.9 µg/l, s maximem 807.6  µg/l. 

Koncentrace ve venkovních bazénech byla vždy vyšší než pro bazény vnitřní. Ze zhodnocení 

výsledků vyplývá, že produkce THM a HAAs souvisí s počtem návštěvníků bazénu [21, 22]). 

Ve Francii při testech účinnosti čištění vody prokázali, že nejlepší výsledky byly dosaženy při 

ultrafiltrace provozované při membránovém tlaku 0.45 barů a době filtrace 60 minut[20]).  

V případě nedostatečné dávky chloru může dojít k přemnožení mikrobů a tím vzniká 

nebezpečí vzniku infekčních onemocnění.  
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Pro dodržení vyhovující kvality vody je zásadní dodržování pravidel, zakotvených 

v provozních řádech bazénů. To znamená komplexní přístup ze strany provozovatelů bazénů 

z hlediska dodržení pravidel při dezinfekci, úpravě vody, mechanického čištění bazénu a okolí 

a dodržování zásad osobní hygieny návštěvníků, přináší pozitivní výsledky. Mnou srovnávané 

bazény splňují tato kritéria, proto nebylo zjištěno žádné významné překročení sledovaných 

ukazatelů jakosti vody.   
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6. Závěr 

1. Bakalářská práce splnila zadaný cíl. Byly zhodnoceny  výsledky laboratorních analýz 

(chemické, mikrobiální) z hlediska úpravy bazénové vody chlorací a chlorací v kombinaci 

s ozonizací za období let 2011 - 2012. 

2. Moje hypotéza o lepší kvalitě bazénové vody při používaní technologie hygienizace 

chlorací s ozonizací vůči samotné chloraci se nepotvrdila. 

3. Výsledky mikrobiologických ukazatelů u obou typů úpravy bazénové vody vyhovují 

požadavkům vyhlášky. Jediné překročení, které bylo zaznamenáno dávám do souvislosti 

s možnou kontaminací při manipulaci a zpracování vzorků. 

4. Výsledky chemických ukazatelů překročily, v ojedinělých případech uvedených v tabulce 

č. 7, 8, mezní hodnotu. Nejedná se o významné překročení. 

5. Za důležitý faktor považuji celkový přístup k zabezpečení kvality bazénové vody tj. 

z hlediska úpravy vody, mechanického čištění bazénu a jeho okolí, dezinfekce a 

zodpovědné chování návštěvníku bazénu. 

6. Další sledování by bylo vhodné zaměřit na srovnání účinnosti obou technologií, případně 

jiných, na koupelových bazénech popř. vířivkách. 
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