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Anotace 

Bakalářská práce se soustřeďuje na technologickou činnost úpravy a kontrolu 

kvality bazénové vody.  Je to činnost, která nám při správném dodrţení všech zásad zajistí 

kvalitní zdravotně nezávadnou bazénovou vodu.  

V první části jsou popsány mechanické způsoby úpravy této vody, srovnání 

pouţívání různých způsobů desinfekce a aplikace chemických přípravků. V další části je 

na základě správné recirkulace, mechanické i chemické úpravy bazénové vody a 

dodrţování základních hygienických předpisů, popsána vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou 

se stanoví hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch. 

     Hlavním zaměřením práce je popis a srovnání různých způsobů desinfekce a 

úpravy bazénové vody v bazénech v oblasti Loun a Mostu.  

 

Klíčová slova: voda, bazén, úprava, desinfekce, technologie 

 

Summary 

Bachelor paper is focused on technological working of water conditioning and 

quality control in swimming pools. It is a procedure, which provides us healthy swimming 

pool water in the course of the correct observance of all guides. 

            In the first part there are mechanical ways of the water conditioning, comparison 

using of different kinds of desinfection and aplication chemical agents described. In the 

other part there is the notice number 135/2004 of digest ( vyhláška č. 135/2004 Sb. ), 

which determines hygienic requests for swimming pools, saunas and hygienic limits of 

sand in sandpits in playgrounds, described. The description of the notice is based on the 

correct recirculation, mechanical and chemical swimming pool water conditioning and 

observance of basic hygiene regulations.  

            The main aim of the paper is description and comparison of different ways of water 

conditioning and desinfection  in swimming pools in the area of Louny and Most. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce je věnována problematice technologické úpravy a kontroly 

kvality bazénové vody, její součástí je stručný popis moţností této úpravy a výklad, proč je 

důleţité zajistit určitou kvalitu a nezávadnost bazénových vod. V této práci jsem se 

zaměřila na porovnání úpravy a údrţby bazénové vody v oblasti Loun a Mostu, kde je pět 

bazénů kojeneckých, osm školních plaveckých a osm bazénů krytých veřejných. 

Jednou z nejvhodnějších moţností, jak udělat něco pozitivního pro svoje zdraví,je 

plavání. Tento druh sportu můţeme provozovat v kaţdém věku a při této činnosti dochází 

k rovnoměrnému zatěţování celého pobytového ústrojí lidského těla, blahodárně působí na 

rozvoj celého organismu, zvláště na srdce a plíce. Podle uváţení kaţdého z nás můţeme 

tento sport provozovat v přírodních nebo umělých nádrţích a koupalištích.  

Za přírodní koupaliště se povaţují nádrţe, u nichţ se voda neupravuje, má svůj 

přirozený charakter. Voda je zde povrchová nebo podzemní a samozřejmě musí splňovat 

určité hygienické poţadavky. Jsou to povrchová jezera, rybníky, vodní nádrţe na vodních 

tocích nebo naakumulovaná voda podzemní v zatopených lomech, vytěţených pískovnách 

atd. Umělá koupaliště mohou být buď krytá, nebo venkovní. V našich podmínkách 

vyuţíváme venkovní bazény pouze v letních měsících, ale kryté bazény nám umoţní 

celoroční vyuţití. V této bakalářské práci jsem se zaměřila na kryté bazény.  Klasické kryté 

plavecké bazény, které byly postaveny dříve, ve většině velkých měst vystřídaly velké 

moderní aquaparky. Tyto velké areály jsou současně zábavným i relaxačním centrem. 

Mimo sportovního vyţití zde nalezneme další sluţby, jako je třeba kosmetika, kadeřnictví, 

masáţe, solária i občerstvení. Kaţdý moderní areál má kromě plaveckého bazénu další 

řadu atrakcí jako je tobogán, divoká řeka, vířivá vana, dětské bazény s různými chrliči 

vody, masáţní trysky a další zajímavosti. Staré plavecké haly, které ojediněle v některých 

městech ještě jsou, mají výhodu hlavně pro starší klientelu. Pro plavce nabízí klidné 

plavání, na rozdíl od atmosféry aqvaparků a také vstupné je o dost niţší. Aquaparkům zase 

dávají přednost mladší věkové kategorie a rodiny s dětmi. Nejznámější vodní centra u nás 

jsou v Liberci, na Kladně, v Jindřichově Hradci, v Klášterci nad Ohří, v Mostě a v Praze.  

Umělé bazény můţeme rozdělit na koupelové s teplotou vody nad 28° C, plavecké 

s teplotou do 28°C, bazény pro kojence a batolata a brouzdaliště.[4] 
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 Technologie úpravy vody v bazénech je realizována dle zákona č.258/2000 Sb. o 

ochraně veřejného zdraví §6, prováděcí vyhlášky č.135/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 

venkovních hracích ploch a vyhlášky 220/2004 Sb., kterou se stanoví náleţitosti 

oznamování nebezpečných chemických látek. 

Nejčastěji pouţívaný materiál pro stavbu bazénů je  beton, a to z pravidla ve 

spojení s keramikou, s nátěrem a s fólií, ale v poslední době velký rozvoj zaznamenaly 

bazény plastové z laminátu, PVC, akrylu a také bazény kovové z oceli, slitiny hliníku a 

nerezu. Nově vystavěná vodní centra mají nejčastěji bazény nerezové, které snadno 

odolávají povětrnostním vlivům a jsou vhodné jak do interiérů, tak do exteriérů. 

Nevýhodou je poměrně vysoká pořizovací cena.  

Jiţ pouhá přítomnost vodní hladiny má na lidský organismus příznivé a ozdravující 

účinky, a proto je návštěvnost vodních parků, jak vnitřních tak venkovních, poměrně 

vysoká. 
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2 Výměnný systém a technologické vybavení  

Kvalita vody v bazénu závisí ve velké míře na výměnném systému, na způsobu 

přítoku a odtoku vody z bazénu. Účelem systému je, aby v době, kdy je bazén v provozu, 

docházelo k co nejvyššímu stupni směšování přiváděné upravené a zdravotně nezávadné 

vody s vodou v bazénu. Recirkulační systém je vlastně funkční navrţení a dispoziční 

uspořádání základních objektů a zařízení, tj. bazénů, čerpadel a filtrů. [1] 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma výměnného systému bazénu [6] 

2.1 Výměnný systém 

Podle zatíţení bazénu, to je podle počtu návštěvníků, se bazénová voda více či 

méně znečišťuje. Zvyšuje se obsah organických látek, amoniaku a dalších indikátorů 

fekálního znečištění, zhoršuje se barva, zákal vody a případně narůstají řasy na stěnách a 

dnu bazénu. Znečištění bazénové vody je eliminováno cirkulací vody přes strojně-
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technologické zařízení úpravny. Důleţité pro zajištění zdravotně nezávadné vody je přítok 

a odtok vody z bazénů. Výměna vody z bazénů je ovlivněna hloubkou, tvarem a objemem 

bazénu, ale i rozmístěním vstupních a výstupních trysek, přepadovými ţlábky, umístěním 

skimmeru a rychlostí proudění. Efektivní recirkulaci zajistí správný návrh přepadového 

ţlábku, vstupních trysek, odtokových trysek, výkonu čerpadel, průtoku potrubí, doby 

zdrţení a intenzity recirkulace. Ani nejlepší filtrační zařízení nezajistí hygienicky 

nezávadnou vodu, pokud voda v bazénu nebude proudit a směšovat se tak, aby se upravená 

/filtrovaná/ voda dostala co nejrychleji do všech míst bazénu a znečištěná voda naopak co 

nejrychleji neodtekla z bazénu pryč. 

2.1.1 Přítok vody 

Přítok vody do bazénu zajišťují vstupní trysky, které musí zajistit dokonalé 

promíchání vody ve svém okolí a slouţí k navrácení upravené vody do bazénu. Důleţitý je 

jejich počet a rozmístění, aby nebyla překročena optimální vstupní rychlost. Umísťují se 

většinou naproti skimmeru nebo v místech, kde je třeba vodu rozproudit. Jsou nastaveny 

tak, aby cirkuloval celý obsah bazénu. U veřejných bazénů je to na dno a u rodinných do 

stěn nebo na dno nádrţe. [5] 

2.1.2 Odtok vody 

Odtok vody z nádrţí zajišťuje skimmer, přelivné ţlábky, nebo odtokové-sací 

trysky. Odběr vody z hladiny většiny veřejných bazénů je zajištěn přelivnými ţlábky 

v kombinaci s dnovým odběrem odtokovými tryskami. Dnes se doporučuje odvádět vodu 

plastovým potrubím v optimální husté síti dnových trysek – jedna tryska na 6m
2
 aţ 8m

2 

plochy bazénu. Při nesprávném rozmístění vstupních a výstupních trysek se můţe stát, ţe 

nebude filtrována všechna voda z nádrţe, ale pouze určitá část. Zbývající objem vody bude 

pouze neúčelně krouţit nebo stát a v těchto zónách se mohou vyskytovat nečistoty, které se 

po zastavení čerpadla dostanou do celého objemu bazénu. 

 Skimmer – skimmerový systém se pouţívá nejčastěji u domácích bazénů. Je to 

plastová nebo nerezová nádoba zabudovaná ve stěně bazénu při výšce vodní hladiny asi 

150 mm pod okraj ochozu naproti výtlačným (vstupním) tryskám. Otvor skimmeru je 

opatřen klapkou s plovákem, která zajišťuje odběr vody z hladiny i při jejím kolísání a tím 

je zaručen správný přítok vody do úpravny. Princip sběru spočívá v tom, ţe voda je 

z hladiny nasávána skimmerem /zde je  ochranný košík, který zachycuje hrubé mechanické 
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nečistoty / přímo do filtru a vrácena zpět tryskami do bazénu. Tento systém nepotřebuje 

akumulační nádrţ. [5] 

 Přelivné žlábky – tento přepadový systém je draţší a náročnější neţ skimmer. 

Ţlábek bývá zpravidla kolem celého obvodu bazénu, někdy pouze po delších stranách. 

Tento systém zajišťuje mnohem lepší hladinový odběr a pouţívá se u veřejných bazénů. 

Voda je ve stejné úrovni s ochozem a přelévá se přes okraj do přelivných ţlábků, které jsou 

opatřeny plastovou nebo nerezovou mříţkou. Na rozdíl od skimmeru, jehoţ délka je 20 aţ 

35cm, je délka ţlábku několik metrů. Ţlábek můţe být umístěn také ve stěně bazénu, kdy 

je hladina asi 30 cm pod úrovní ochozu, nebo je umístěn v úrovni ochozu – tzv. pláţový 

systém, ale můţe být vyzdviţen i nad ochozy. V případě pouţití těchto ţlábků musí být 

úpravna vody vybavena akumulační nádrţí, která je umístěna níţe neţ bazén, a slouţí 

k vyrovnání odtoku většího mnoţství vody.  

 Odtokové – sací trysky – zvané gule slouţí k odstraňování nečistoty ze dna bazénu 

a jsou důleţité pro jeho úplné vypuštění. Při návrhu odtokových trysek nesmíme 

zapomenout na nebezpečí přisátí či strhnutí koupajících k sacímu otvoru. Proto musí návrh 

vţdy obsahovat minimálně dvě sací trysky, které jsou umístěny v takové vzdálenosti od 

sebe, aby nemohlo dojít k zakrytí obou trysek současně (minimálně 1 m). Přisátí můţeme 

zabránit také speciálním krytem – mříţkou, která musí být větší neţ sací otvor a musí mít 

speciální tvar. Zároveň musí být vyrobena z takového materiálu, aby nedošlo k jejímu 

opotřebení – nerez nebo plast.  V systému dvou sacích trysek je zajištěno, ţe při přisání 

člověka k sacímu otvoru dojde k okamţitému sníţení tlaku – tzv. zdvojené sání. Princip je 

v přenesení sací síly na druhý sací otvor, tím dojde k okamţitému sníţení tlaku v prvním 

otvoru a k uvolnění přisátého člověka. [1] 

Bazény, které jsou v oblasti Most a Loun, mají, aţ na několik výjimek, odtok vody 

řešen přelivnými ţlábky.  Tři kojenecké bazény mají skimmer, jsou menší a pro jejich 

provoz je to dostačující. Tyto bazény jsou o velikosti 3x3 aţ 3x4 m. Jeden školní bazén má 

odvod vody také skimmerem /3x3 m/ a další souborem osmi skimmerů.  Tento bazén je 

klasický 25 m dlouhý, a proto jich pro dostačující recirkulaci musí být více. Samozřejmě 

by pro tento bazén byly účelnější přelivné ţlábky, ale bazén je jiţ zastaralý a na 

rekonstrukci není dostatek finančních prostředků. Součástí zbývajících veřejných 

plaveckých bazénů jsou přelivné ţlábky. 
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2.2 Technologické vybavení bazénu 

 Úpravny bazénových vod jsou umístěny ve strojovně bazénu většinou v prostoru 

pod bazénovou halou včetně akumulační nádrţe. Pro kaţdý bazén je zde samostatný 

cirkulační okruh se samostatnou úpravnou a akumulační nádrţí. Mezi součást kaţdého 

recirkulačního systému patří čerpadla, filtr, akumulační nádrţ, potrubí a zařízení na ohřev. 

2.2.1 Čerpadla 

     Recirkulační čerpadla jsou „pohonem“ celého bazénu, správně navrţené čerpadlo 

s optimálním výkonem zajistí tu správnou rychlost filtračního zařízení. Příliš silné čerpadlo 

protlačí vodu včetně drobných nečistot filtrem tak rychle, ţe se tyto nečistoty dostanou 

zpět do bazénu. Čerpadla potřebná pro úpravu bazénové vody se vyrábí v mnoha 

provedeních a materiálech, záleţí na velikosti a typu bazénu. Čerpadla se pouţívají 

plastová nebo litinová, jednofázová nebo třífázová s napětím 230V a 380V. Kaţdé 

čerpadlo musí mít proudovou ochranu, ochranu proti přepětí a tepelnou pojistku. Například 

u bazénu o objemu 441m
3
 se pouţívají tři čerpadla o výkonu 50m

3
/hod. a příkonu 5,5kW. 

Kaţdé čerpadlo se skládá z: 

 Předfiltru – slouţí k zachycení hrubých nečistot. 

 Oběžného kola – to je turbínka, pomocí které je voda odstředivým tlakem tlačena do 

výtlaku čerpadla. 

 Mechanické ucpávky – zatěsňuje čerpadlovou část od motorové, skládá se 

z keramického krouţku a samotné pruţinové ucpávky, která je náchylná na správnou 

kvalitu vody. Pokud je voda tvrdá, dojde k usazení vápence na ucpávce a tím se poničí 

těsnost. 

 Elektromotoru 

Dávkovací čerpadla jsou schopná velice přesně dávkovat čerpané médium, jsou 

jednoduše obsluţná, jejich provoz je řízen mikroprocesorem. Tyto čerpadla jsou schopná 

čerpat agresivní, kyselá, zásaditá, silně zapáchající i jinak nebezpečná média. Dávkování 

lze provádět plynule nebo v dávkách a dle dávkované kapaliny zvolíme materiál provedení 

čerpadla. 
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Obrázek č. 2 Čerpadlo s předfiltrem 

2.2.2 Filtr 

Bez filtrační jednotky se neobejde ţádný soukromý ani veřejný bazén. Zvolením 

vhodného filtru k bazénu, kdyţ pomineme desinfekci, docílíme kvalitní čisté vody. Dle 

objemu nádrţe se dimenzuje různě výkonná filtrace. Filtraci zajišťují tlakové filtry, které 

mají v zásadě stejnou konstrukci, ale liší se zejména výškou, tvarem, materiálem, 

filtračním médiem a konstrukčním provedením. Vyrábí se z oceli, polypropylenu a 

laminátu. 

 

 

Obrázek č. 3 a,b Tlakový filtr 
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Dle filtračního materiálu je dělíme: 

 pískové 

 náplavové 

 kartušové, látkové, pěnové 

U domácích bazénů se pouţívají filtry kartušové nebo pískové, u veřejných filtry pískové a 

jsou nejdůleţitějším zařízením pro odstranění nerozpustných nečistot z vody. Principem 

tohoto filtru je hnání vody přes náplň filtru. 

Náplň můţe být: 

 Křemenný písek – je klasické filtrační medium, písek různé zrnitosti, případně i 

tvrdosti zrn, jehoţ sypná hustota je 1500kg/m3, důleţité je pouţít skutečně písek 

křemenný, který má zrna s ostrými hranami. 

 Antracit – je nejkvalitnější černé uhlí, pouţívá se různá zrnitost, sypná hustota je 

800 kg/m3, je to částečně adsorpční medium, jeho vyuţití je hlavně u dvouvrstvých filtrů. 

 Aktivní uhlí – není klasický filtrační materiál, je to adsorpční materiál a zachycuje 

z vody rozpuštěné chemické látky – ozon, volný a vázaný chlor. 

Náplní filtru můţe být buď jedno, nebo více filtračních medií. U jednovrstevných 

filtrů je filtrační medium většinou písek, ale ten se snadno zahltí většími částicemi a filtr se 

ucpe. U vícevrstevných mohou být například dvě filtrační média – menší a těţší zrna 

budou dole, lehčí a větší nahoře. Takovým případem můţe být písek a antracit. Písek 

frakce 0,6 – 1,2 mm je jako spodní vrstva a antracit frakce 1,2 – 2,5 mm  jako vrchní 

vrstva. Tímto způsobem dojde ke zvýšení kapacity filtru, větší částice se zachytí na 

antracitu, menší projdou aţ na písek. U vícevrstvých filtrů je důleţitý rozdíl sypných 

hustot, aby nedošlo při praní filtru k převrstvení nebo promíchání filtračního media. Náplň 

je tvořena velkým mnoţstvím prostupových kanálků, které zachycují nečistoty a pevné 

částice. Postupem času nečistoty kanálky zanesou, a proto je nutné filtr čistit pro obnovení 

jeho funkce a účinnosti. Při filtrování prochází voda nádobou shora dolů, zanesení se 

projeví zvýšením tlaku na manometru. 

Při vzrůstu tlaku nad stanovenou hodnotu je nutno filtr vyprat. Ovládání filtru, tj. 

přepínání na poţadovaný reţim, je zajišťováno pomocí pěti – šesticestných ventilů nebo 

armaturní sestavou. Praní filtru se provádí pouze vodou, kombinací voda vzduch nebo 

zpětným proudem tlakové vody současně s povrchovým praním filtru. Nejvíce se pouţívá 

první a druhý způsob. Při praní pouze vodou prochází voda filtrační náplní od spodu 
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nahoru a vyplavuje v písku zachycené nečistoty a je dále odváděna do kanalizace. Vzduch 

se pouţívá v praní pro úspory prací vody a zkrácení doby proplachu. Způsobuje intenzivní 

čeření filtrační náplně, zrna písku se o sebe otírají a tím se uvolňují nečistoty na nich 

zachycené. K dodávce stlačeného vzduchu slouţí dmychadla.  

  V oblasti, kterou jsem sledovala, pouţívají u všech bazénů filtr pískový, co do 

počtu filtrů záleţí na objemu vody v nádrţi, někde mají pouze jeden, jinde pět. U dvou 

školních a dvou plaveckých bazénů je součástí náplně tlakových filtrů také aktivní uhlí. 

Zbytek bazénů má pouze pískovou náplň, zhruba polovina má náplň stejné zrnitosti, druhá 

polovina různé zrnitosti /vrstvy/.  

2.2.3 Ohřev vody 

V našich zeměpisných podmínkách je teplé období poměrně krátké, zhruba tři 

měsíce v roce, takţe je pro lepší vyuţití bazénů vhodné vodu ohřívat. [8]  

Dle způsobu ohřevu vody rozlišujeme dva základní systémy: 

 Přímý – jednookruhový, vyuţívá se pro sezónní ohřev. Kolektory vodu v nádrţi 

ohřívají přímo, takţe voda jimi protéká. Ohřev je zajištěn pomocí elektrické energie. 

 Nepřímý -  vyuţívá se pro bazény s celoročním provozem, okruh je zde vytápěn 

pomocí nafty, pevných paliv nebo plynu. Pouţívá se dvouokruhová soustava, kde jsou 

odděleny solární okruh a potrubní okruh ohřívané vody prostřednictvím vřazeného 

výměníku tepla. Nejpouţívanější jsou trubkové a deskové výměníky. Zásobník a potrubí 

solárního okruhu jsou izolovány, aby se zabránilo zbytečným ztrátám. [8]  

Vodu v bazénu je moţné ohřívat: 

 Elektrickým nebo plynovým ohřevem – elektroohřev je v podstatě prováděn 

prostřednictvím průtokového ohřívače. Elektrické ohřívače jsou přímotopná zařízení 

vsazená do recirkulačních okruhů a opatřena vlastním termostatem pro rozsah nastavení 0 - 

40 °C. Tyto ohřívače jsou většinou z nerezu nebo titanu, to včetně topných spirál a pro 

správnou funkci jsou vybavena průtočným a tlakovým spínačem.  

 Tepelným čerpadlem – jedna z alternativních moţností ohřevu vody. Tato 

čerpadla jsou zařízení schopná po kvalitní instalaci s vysokou účinností odebírat teplo ze 

země, vody nebo vzduchu a předávat ho prostřednictvím tzv. chladícího okruhu pro ohřev 

bazénu. Pro otevřené letní bazény se nejčastěji vyuţívá tepelné čerpadlo typu vzduch – 

voda, tzn., ţe ze vzduchu je odebíráno teplo a přes výměník je předáváno do recirkulující 
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vody. Pro bazény s celoročním provozem se doporučuje spíše systém země – vzduch nebo 

voda – voda, ale v kombinaci s vytápěním celého objektu. 

 Tepelným výměníkem – většinou se pouţívá protiproudových nerezových, 

titanových či plastových výměníků tepla. V posledních letech se velmi často navrhují 

deskové výměníky, nevýhodou však bývá, ţe se do cirkulace většinou musí vsadit 

posilovací čerpadlo pro překonání hydraulických ztrát. Deskové výměníky pouţívané pro 

bazény musí být rozebíratelné a tudíţ čistitelné. Jejich tendence zanášení je díky chemizaci 

vody poměrně velká. Někde vyuţívají výměníky trubkové. Je to válcová nádoba se 

soustavou tenkých trubiček, kterými protéká voda ohřívaná např. kotlem ústředního topení, 

po vnějším obvodu trubiček protéká voda z bazénu a ohřívá se. Výměník by měl být 

umístěn co nejblíţe k vstupním tryskám bazénu a vţdy před dávkovačem dezinfekčního 

činidla a korektoru pH. Zdrojem tepla je plynová nebo elektrická kotelna. 

 

 

Obrázek č. 4 a,b Tepelný výměník trubkový a deskový 

 

 Solárním zařízením – tento způsob ohřevu je jedním z alternativních a 

nejlevnějších způsobů, vyuţívá se spíše pro sezónní ohřev domácích bazénů. Systém 

vyuţívá dopadající energii slunečního záření, která se zachytí kolektorem a přemění na 

teplo, které je teplonosným médiem přenášeno do nádrţe. 

U sledovaných bazénů je ohřev vody zajištěn výměníky trubkovými a deskovými, u 

čtyř kojeneckých bazénů je zajištěn elektroohřevem. 



Michaela Peterková: Technologie úpravy a kontrola kvality bazénové vody 

2011  11 

 

2.2.4 Akumulační nádrž  

Nádrţ slouţí k vyrovnání náhlých přepadů vody, které jsou způsobeny nárazovým 

vstupem návštěvníků do bazénu a také k akumulaci vody před její úpravou. Voda je 

odebírána z bazénu z úrovně hladiny pomocí přelivných ţlábků. Tato nádrţ musí být dobře 

přístupná, větratelná, osvětlená, povrchově upravená, s minimálním rozměrem 2x 2,5x 2m, 

přítok ze ţlábků musí být na opačné straně sání, s výškou hladiny pod hladinou bazénu, 

s dostatečnou hladinou vodního sloupce nad sáním a je umístěna ve strojovně bazénu. 

Akumulační nádrţe v této oblasti mají všechny veřejné bazény, bazény školní mimo 

jednoho /malý bazén se skimmerem/, a tři kojenecké také nemají /malý objem vody a 

skimmer/. 

2.2.5 Potrubí 

Potrubí recirkulačního systému slouţí k rozvodu vody a dle účelu ho můţeme 

rozdělit: 

 Gravitační – je to potrubí od přelivných ţlábků k akumulační nádrţi. 

 Sací – délka potrubí je od místa dnového odběru aţ po zaústění potrubí v místech za 

akumulační jímkou a před čerpadlem. 

 Výtlačné – protéká jím celkové cirkulační mnoţství vody, je počítáno od čerpadla aţ 

po rozvod vody do trysek. 
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3 Úprava bazénové vody 

Úprava bazénové vody není snadná záleţitost, jejím základním účelem je zajistit 

trvale hygienicky nezávadnou vodu a to i v době maximálního zatíţení bazénu. Chemickou 

úpravu vody lze provádět manuelně, nebo vyuţít poloautomatické či plně automatické 

dávkovače. 

 Manuelně – chemické přídavky se vkládají přímo do bazénu nebo jejich částí – 

skimmeru nebo do plovoucí nádoby. Tento způsob se vyuţívá u domácích bazénů. 

 Poloautomaticky – chemické přípravky se vkládají do dávkovače. 

 Plně automaticky – je součástí technologického zařízení, které měří, reguluje a 

dávkuje pH a chlor. 

Mezi základní kroky úpravy bazénové vody patří koagulace, filtrace, úprava pH a 

desinfekce. 

3.1 Koagulace 

I naprosto bakteriálně a chemicky nezávadná voda nemusí být ještě přitaţlivá a 

vhodná ke koupání. Návštěvníci veřejných plováren očekávají také vodu opticky čistou a 

průzračnou, ta skutečně dobře ošetřená a udrţovaná má i lesk a jiskru. Pro naprosté 

vyčištění bazénové vody od všeho, i toho nejjemnějšího znečištění, se pouţívají bazénové 

prostředky, které na sebe váţou jemné znečišťující látky, zhutní se a vytvoří se vločky. 

Tyto prostředky se nazývají koagulační činidla. Funkční koagulace výrazně přispívá 

k dobré kvalitě vody. Dávkování koagulačního činidla pomáhá k zachycení jinak 

nefiltrovatelných pevných látek filtrem bazénu. Principem je vyuţití elektropotenciálu 

flokulantu k vytváření makrovloček z rozptýlených mikročástic nečistot, makrovločky jsou 

snadno odfiltrovatelné.   

Průběh vločkování po aplikaci činidla: 1. rozrušení stabilní suspenze nečistot 

                                                 2. vytvoření mikrovloček /koagulace/ 

                                                 3. nárůst vloček /flokulace/ 

K tomuto účelu se pouţívají činidla na bázi hliníku dle ČSN EN15031 /75 5631/: 

 Síran hlinitý – anorganické koagulační činidlo na bázi soli hliníku, hydrolyzuje při 

reakci s vodou za vzniku kladně nabitých polymerů, vybíjí záporně nabité koloidní a 
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suspendované látky obsaţené ve vodě, přičemţ se jednotlivé částice mohou vrstvit na sebe 

a tím vytvářet větší separovatelné vločky. Síran hlinitý se dodává tekutý. 

  Vločkovač PAC – polyaluminiumhydroxidchlorid – má vyšší účinnost neţ síran 

hlinitý, minimální vedlejší efekty, sníţí se vnášení hliníku do vody, zlepší se účinnost 

filtrace, dochází k prodlouţení ţivotnosti pískové náplně filtrů. Ve vodě hydrolyzuje na 

hydroxid hlinitý a ionty vodíkové. V důsledku hydrolýzy klesá pH. 

Většina bazénů v dotazované oblasti pouţívá k vločkování síran hlinitý, je 

nejlevnější a při rozhodování, který pouţívat, hrají opět velkou roli peníze. U čtyř 

plaveckých a jednoho kojeneckého bazénu /Aquadrom Most/ pouţívají vločkovač PAC.  

3.2 Filtrace 

       Filtrace je mechanická úprava bazénové vody. Základní částí kaţdé filtrace je 

tlakový filtr a čerpadlo. Nejrozšířenějším způsobem mechanické úpravy vody je filtrace 

písková, kde se pouţívají pískové filtry různé konstrukce. Podstatou je průtok vody 

filtračním loţem, které bývá sloţeno z vrstev křemičitého písku různé zrnitosti, ale můţe 

být doplněno i vrstvou materiálu speciálních vlastností. [9]  

Tímto materiálem bývá často aktivní uhlí. Filtrace přes vrstvu aktivního uhlí je 

v poslední době stále častěji pouţívána pro zkvalitnění úpravy bazénové vody. Aktivní uhlí 

je vysoce porézní uhlík s obrovským vnitřním povrchem a mikropóry. Nejvhodnější 

k našemu účelu je aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí ve formě prášku nebo granulí, a to 

zejména pro zlepšení organoleptických vlastností a sniţování koncentrace organických 

látek, zejména vázaného chloru. Čím má filtr menší počet vrstev, tím větší jsou nároky na 

chemickou úpravu vody. Nečistoty zachycené v koagulačním činidle procházejí mezi 

jednotlivými zrnky písku, kde se postupně zachytí. Tyto vločky se při praní filtru vyplaví 

do kanalizace. Dávkovací zařízení na přidání koagulačního činidla musí být seřízeno tak, 

aby se vločky koagulantu vytvořily ještě před tím, neţ projdou filtrační vrstvou filtru. 

Špatně nastavené dávkování a vysoká filtrační rychlost mohou způsobit zákal bazénové 

vody. Filtry jsou podrobně popsány v kapitole č. 2.2.2. 

3.3  Úprava pH 

pH je záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů. Správná 

hodnota pH vody v bazénech má podstatně větší význam, neţ se všeobecně předpokládá. 
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Hraje rozhodující roli při desinfekci, koagulaci a filtraci, ovlivňuje korozivní chování vody 

a v neposlední řadě také zdraví lidí, kteří se ve vodě koupají. Hodnota pH udává, zda je 

voda neutrální, kyselá nebo alkalická. Příčinou této reakce jsou ionty vodíku a OH ionty 

nebo jinak vyjádřeno H+ a OH -. Tyto se nacházejí ve vodě ve velmi malé koncentraci a 

vznikají rozpadem /disociací/ molekul vody. Hodnota pH slouţí jako měřítko pro mnoţství 

účinných iontů vodíku ve vodním roztoku. Ve vodě bazénu by se mělo pH pohybovat 

v rozmezí 6,5 – 7,6, toto rozmezí je dle vyhlášky č.135/2004 Sb. optimální pro efektivní 

působení desinfekce. Jestliţe je hodnota pH příliš nízká, pod 6,5, voda se stává agresivnější 

k technologickému zařízení a materiálu. Kyselá voda můţe na potrubním vedení a 

armaturách způsobit škody korozí. Jakmile se přiblíţí k hodnotě 8,0, ztrácí volný chlor 

svoji aktivitu, daleko rychleji se tvoří neţádoucí chlor vázaný, a to je důvod, proč je voda 

dráţdivější a více zapáchá po chloru. Vedle popsaných vlivů pH hodnoty na vodu 

v plaveckém bazénu, je nutné udrţet určitou hodnotu také proto, aby se zabránilo rušivému 

sráţení /usazování/ vápna na povrchu nádrţe – uhličitanová tvrdost vody. Vzhledem 

k tomu, ţe se většina bazénů napouští z vodovodního řádu pitnou vodou, která má pH 

v rozmezí 6 – 9, je nutné po napuštění vodu upravit. Mnoţstvím přídavné čerstvé vody, 

tedy její uhličitanovou tvrdostí, můţe být provedena korekce hodnoty pH. Pokud toto 

opatření není dostatečné, přidáme přídavky na úpravu hodnoty.  

 K tomuto účelu se pouţívají tyto přípravky: 

 na snížení pH :  kyselina sírová dle ČSN EN 15078 /75 5648/ 

                       kyselina chlorovodíková dle ČSN EN 15514 /75 5653/ 

 na zvýšení pH : uhličitan sodný dle ČSN EN 15362 /75 5645/ 

                                   hydroxid sodný dle ČSN EN 15076 /75 5649/ 

Před manipulací s těmito prostředky je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny 

pro nakládání s těmito látkami a pokyny pro první pomoc. Na jejich obalech či na 

přiloţených popisech jsou uvedeny R-věty a S-věty, bezpečnostní pokyny a pokyny pro 

první pomoc. 

V bazénech, kde pouţívají k desinfekci vody plynný chlor, mají potřebu dávkovat 

chemikálii zvyšující pH /většinou H2SO4/, tam kde pouţívají chlorové tablety a chlornan 

sodný, dávkují přípravky pH mínus /většinou NaOH/.   
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3.4 Desinfekce 

Filtrační zařízení nám vyčistí vodu pouze po té mechanické stránce a musíme ji 

zabezpečit i po stránce chemické – vydesinfikovat. Tato úprava je spojena s dávkováním 

desinfekčních prostředků, které se do vody plaveckých bazénů dávkují ručně na základě 

naměřených hodnot, nebo automatickým dávkováním. Většinou je vyuţíván plně 

automatický měřící, regulační a dávkovací systém, kde se nastavují poţadované parametry. 

[6]  

Desinfekční činidlo má za úkol rychle usmrtit bakterie a viry a oxidovat ostatní 

neţádoucí látky jako je pot, moč, částečky kůţe a hleny. Voda musí být desinfikována 

v celém recirkulačním systému, ale především v bazénu, kde koupající přicházejí do styku 

se znečištěnou vodou. K tomu slouţí metoda zaloţená na dávkování halogenů a jejich 

produktů. U nás se pouţívá chlor a jeho deriváty. Vedle jiţ zmíněných desinfekčních 

činidel se pouţívají i jiné způsoby zdravotního zabezpečení vody, které desinfikují vodu 

pouze v místě aplikace, ale nezajišťují potřebné reziduum ve vodě. Tyto způsoby je proto 

nutné kombinovat s chlorem. K nejpouţívanějším patří kombinace chloru s ozonem, UV 

zářením, ionty těţkých kovů, ionizací a peroxidem vodíku.  

Tabulka č. 1 Přehled nejčastěji používaných desinfekčních činidel[1] 

 

Desinfekční 

činidlo 

Forma 

zůstatku ve 

vodě 

pH efekt Automatické 

dávkování 

Poznámky 

Plynný chlór Kyselina chlorná sníţení ano Špatně skladovatelný, 

velké nároky na přepravu 

Chlornan sodný Kyselina chlorná + 

chlorid 

zvýšení ano Tvorba pěny na vodě 

Chlornan 

vápenatý 

Kyselina 

chlorná+vápník 

Slabé 

zvýšení 

tablety Nevhodné pro bazény 

s vyšší teplotou 

Isokyanurát 

sodný Trichlor 

Kyselina kyanurová 

a chlorná 

sníţení ano Pouze pro malé venkovní 

bazény 

Isokyanurát 

sodný Dichlor 

Kyselina kyanurová 

a chlorná 

 

sníţení ne Pouze pro malé venkovní 

bazény 

Elektrochlorace Chlornan a chlorid 

sodný 

zvýšení ano Pomalá reakce, výroba na 

místě 

Chlordioxid chlorečnany  ano Aktivní na 

Cryptosporidium 

Ozon Okamţitě se uvolní ţádný ano Nutnost pouţití dalšího 

desinfekčního činidla 

majícího zbytkovou 

hodnotu 
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3.4.1 Chlorace 

Chlor je nejčastěji pouţívaná desinfekce v českých bazénech. Důvodem je vysoká 

účinnost a nízké náklady. Dle časopisu Bazén a sauna ,,nemá v poslední době chlor mezi 

širokou veřejností coby desinfekční látka v bazénové technologii příliš dobré jméno. Média 

informují o moţném karcinogenním účinku produktů chlorace vody ´´. [1 č.3/4 z roku 

2009] 

Nejčastěji se pouţívá: 

 Tekutý chlor – chlornan sodný – dle ČSN EN 15077 /75 5647/ obsahuje zhruba 

14% aktivního chlóru a to pouze velmi krátkou dobu po výrobě – v létě 3 týdny, v zimě 

zhruba 5 týdnů. Po této době se jeho mnoţství sniţuje a v případě, ţe se na bazén 

nedostane zcela čerstvý a ještě zde stojí další týdny, můţe být do vody přidána naprosto 

desinfekčně neúčinkující látka. Chlornan sodný obsahuje NaOH, Na2CO3,  zbytek je voda -

toto sloţení zvyšuje hodnotu pH a hodnotu mnoţství chloridů. Přesto je tato desinfekce 

hojně pouţívána pro úpravu bazénové vody. 

 Plynný chlor – ve skutečnosti se jedná o kapalný chlór, protoţe chlor o čistotě 

prakticky 100% (přesně 99,8%) je v tlakové nádobě stlačen a zkapalněn. Při dávkování se 

uvolňuje malé mnoţství do vody ve formě plynu, proto se označuje jako plynný a v mluvě 

bazénářů se odlišuje od chlornanu sodného. Trochu problematická je jeho přeprava a 

uchování, protoţe je dodáván v tlakových lahvích, ale pro desinfekci bazénové vody je 

mnohem vhodnější neţ chlornan sodný.  

 

 

Obrázek č. 5 Chlorovna plynného chloru 
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 Granulovaný chlor – chlornan vápenatý dle ČSN EN 15077 /75 5647/, je rychle 

rozpustný a pouţívá se pro rychlé zvýšení obsahu desinfekce. 

 Elektrochlorace – desinfekce bazénové vody elektrolýzou soli je v poslední době 

stále oblíbenější. Jde o nejméně nákladné úpravnické zařízení. Tři základní sloţky této 

úpravy jsou voda, sůl a elektrický proud. 

Dle časopisu Bazén a sauna č. 5/6 z roku 2010 ,,je to celosvětově jeden 

z nejoblíbenějších způsobů desinfekce. Někteří dodavatelé uvádějí, ţe se jedná o 

bezchlorovou desinfekci vody. To je však tvrzení klamné, jak je všeobecně známo, názvem 

kuchyňská sůl se označuje chlorid sodný. Je patrné, ţe v soli je chlor přítomen, a právě 

elektrolýzou chloridu sodného vzniká ve vodě chlornanový aniont, coţ je ve výsledku 

stejný chlor, jaký je ve vodě přítomen při dávkování kteréhokoliv chlorového přípravku. 

Jedním z pozitiv této metody jsou i příznivé účinky slané vody.“ [1] 

  Elektrolýza je chemický rozklad látek elektrickým proudem vodivého roztoku. 

Principem je elektrolýza kuchyňské soli. V praxi to probíhá asi takto: voda s cca 3% soli 

prochází přes soustavu deskových elektrod se stejnosměrným napětím. Na katodě kationty 

sodíku přijímají elektron a mění se na kovový sodík, ten však okamţitě reaguje s okolní 

vodou za vzniku molekuly NaOH, který zůstane v roztoku, a plynného vodíku H2, který 

unikne do okolí. Záporné anionty Cl
-
 jsou přitahovány ke kladné elektrodě, které 

odevzdávají svůj elektron za vzniku atomárního chlóru Cl a ten vytvoří s přítomným 

NaOH chlornan sodný, který je podstatou klasické chlorové desinfekce. Vedlejší produkty 

tohoto procesu jsou voda a chlorid sodný, které podléhají další elektrolýze. Velkou 

výhodou je, ţe do vody, proudící kolem elektrod se dostává chlor ve stavu zrodu, který je 

vysoce reaktivní a velmi účinně oxiduje veškerý vázaný chlór. Pro nasolení se pouţívá 

speciální bazénová sůl, čímţ se získá voda mírně slaná – sanilita 0,4 – 0,5 % /sanilita 

oceánu 3,5 %/. 

 Tuto úpravu vody pouţívá Klub Kapka v Litvínově a Klub Delfínek v Lomu.   

 Chlorové tablety – chlornan vápenatý dle ČSN EN 15077 /75 5647/, pomalu 

rozpustné, pouţívají se pro kontinuální údrţbu domácích malých bazénů. 

 Stabilizační chlorové tablety – kyselina kyanidová, dichlor, trichlor dle ČSN EN 

15032 /75 5640/, 15073 /75 5643/, 15072 /75 5642/. 
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3.4.2 Bezchlorové technologie 

V poslední době zaznamenávají velkou popularitu bezchlorové technologie pro 

desinfekci bazénové vody, jejich pouţití má samozřejmě jednu velkou výhodu – při jejich 

pouţití nevzniká vázaný chlor, jejich nedostatkem ovšem je jen omezený desinfekční a 

silný oxidační účinek s trvajícím efektem.  

 Ozonizace - ozón je tříatomový kyslík vyráběný buď koronárním výbojem na 

elektrodě vysokého napětí nebo UV zářením, jeho pouţití k úpravě bazénových vod je dle 

ČSN EN 15074 /75 5644/. Je to bezbarvý plyn se silným oxidačním účinkem – aţ 100x 

silnějším neţ chlór. Ozón se vyrábí přímo v místě aplikace, vodě dodává vyšší průzračnost 

s lehkým tyrkysovým zabarvením. Mezi výhody pouţití ozónu patří to, ţe se vyrábí 

v místě uţití a nemusí se tedy přepravovat a uskladňovat, ničí veškeré bakterie a viry (chlor 

jen 90-95%) a sniţuje spotřebu chlóru a koagulantu. Mezi nevýhody patří to, ţe ozón je 

nestabilní a rozpadá se během 10 - 20 minut na kyslík, proto se k hygienickému 

zabezpečení vody  musí pouţít v kombinaci s chlórem. 

 Svým silným účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlor, a 

navíc rozkládá jiţ vzniklý vázaný chlor, a tudíţ je nezbytné, aby za ozonizačním stupněm 

byl v technologii úpravy zařazen filtr s aktivním uhlím, který má dvě funkce – destruuje 

zbytkový ozon a zachytává zbytky organických nečistot. [1 č.3/4 z roku 2009] 

Moţné způsoby aplikace ozónu: 

 Přiozonování systému – do systému se osazují slabé ozongenerátory, které 

zlepšují hygienu vody. 

 Komplexní ozonizace částí průtoku – tzv. anglický systém, u velkých 

recirkulačních mnoţství se část objemu vody odvede odbočkou a smíchá se 

s ozonizovaným vzduchem. Tato směs se odvede do kontaktní ozonizační komory, kde se 

směs dokonale promíchá a dojde ke kontaktu ozónu s vodou, při kterém ozon vodu 

desinfikuje a rozkládá se na kyslík a organické látky. Kyslík a zbytkový ozón se hromadí 

v horní části ozonizační komory, odkud jsou přes automatický ventil převáděny do filtru 

s aktivním uhlím, který veškerý ozón eliminuje. Obdobně voda vycházející z komory je 

přiváděna do filtru s aktivním uhlím, na kterém se odbourá zbytek ozónu rozpuštěného ve 

vodě. Následně lze do recirkulačního systému napojit dávkování chlóru a regulaci pH. 

Tento způsob dávkování je vyuţíván nejčastěji. 



Michaela Peterková: Technologie úpravy a kontrola kvality bazénové vody 

2011  19 

 

 Úplná komplexní ozonizace – poměrně vysokou dávkou ozónu je upravováno celé 

cirkulační mnoţství. Voda se s ozónem směšuje v injektoru, míchá v mixáţních nádrţích a 

účinně reaguje v reakčních nádobách. Minimální doba kontaktu činí 3 minuty.  

Ozonizace je sice velmi účinná technologie, ale vţdy pouze v kombinaci s chlorem.  

 

  

 

Obrázek č. 6 Ozongenerátor 

 

 UV záření – UV lampy začínají být při úpravě bazénové vody celkem populární, 

UV záření jimi produkované má spolehlivý desinfekční účinek podobně jako ozon. [1] 

Desinfekce vody pomocí UV záření sniţuje nebo zcela eliminuje obsah 

mikroorganismů ve vodě. Toto záření je pro naprostou většinu smrtelně nebezpečné – řasy, 

paraziti, plísně, viry a kvasinky. UV záření je na energii bohaté elektromagnetické záření, 

které se se svou vlnovou délkou 10 aţ 400 nm a frekvencí 1015-1017 Hz nalézá mezi 

neviditelným pásmem slunečního záření a pásmem záření rentgenového. Další podstatná 

role při této desinfekci je to, ţe iniciuje fotochemické a fotooxidační reakce, které ničí 

chloraminy zodpovědné za nepříjemný pach v bazénové vodě a ovzduší. To je obzvlášť 

důleţité v bazénech, kde jsou vodní skluzavky, víření a vlny způsobují ve větší míře 

uvolňování chloraminu do ovzduší bazénu. UV záření redukuje tento nepříjemný důsledek 

a vytváří tak bezpečnější a příjemnější prostředí. Nevýhoda je, ţe vydesinfikuje vodu 

pouze v místě, kde voda přichází do kontaktu se zářením, ale nezabrání další mikrobiální 

kontaminaci a následnému pomnoţení mikroorganismů.  
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V praxi se to aplikuje přístrojem, ve kterém je speciální ţárovka, která při svícení 

vyzařuje intenzivní UV záření. Je to lampa, která je uzavřena hermeticky v pouzdře, které 

UV paprsky nepropouští. Příjemnou vlastností pro uţivatele této desinfekce je jednoduchá 

údrţba i obsluha, vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady, malé rozměry a 

jednoduchá montáţ.  Pouţívá se to u bazénů, kde voda neustále cirkuluje a UV zářič je 

umístěn v cirkulačním okruhu vně bazénu – ve strojovně. Tento způsob úpravy vyuţívá 

kojenecký bazén SKJ Ţatec v kombinaci s chlornanem sodným. 

 Ionizace  - je bezchlorová úprava bazénové vody pomocí elektrolytického rozkladu 

slitiny mědi, stříbra a zinku. Uvolněné kovové ionty zničí ve vodě přítomné řasy, bakterie 

a viry.  Tento proces vyuţívá elektrolýzy, při níţ elektrický proud prochází mezi dvěma 

elektrodami, instalovanými pomocí drţáků do filtračního systému. Takto se z elektrod 

uvolňují do vody stříbro, zinek a měď, čímţ se voda dokonale ošetří. Stříbro ve spojení se 

zinkem ničí bakterie, měď se vyuţívá k ničení řas a většiny bakterií. Tato technika 

nedokáţe usmrtit viry a nemá oxidační účinek, a proto musí být spojena s chlorovou 

úpravou vody.   

 Ionty těžkých kovů - způsob úpravy a zabezpečení vody pomocí iontů těţkých 

kovů se u nás často nepouţívá. Těţké kovy dokáţí při dlouhodobém působení narušovat 

buněčnou strukturu jednoduchých mikroorganismů /bakterií a řas/ a mohou proto 

zabezpečovat vodu s dlouhodobým účinkem – nevyprchávají z vody tak rychle jako např. 

chlor. Pouţití je velmi jednoduché, do vody se vsype určitý preparát s obsahem mědi a 

stříbra, rozmíchá se a při proudění cirkulované vody se pomocí proudu z vloţených 

elektrod uvolňují ionty mědi a stříbra, které vodu ochraňují před rozvojem řas. Voda 

s obsahem těţkých kovů se nehodí na zalévání, bude ničit biologickou kulturu u čistírny 

odpadních vod. Řada algicidních přípravků je na bázi mědi a stříbra, ale musíme doporučit 

opatrnost, protoţe těţké kovy se z organismu těţko vylučují a mohou způsobovat 

dlouhodobé zdravotní komplikace. 

 Peroxidem vodíku - desinfekce bazénové vody peroxidem vodíku se pouţívá spíše 

u malých domácích bazénů. Tyto přípravky obsahují 50 % H2O2 a stopové mnoţství 

stříbra. Peroxid zajišťuje oxidační sloţku přípravku a stříbro širokospektrální desinfekci.  

Dle časopisu Bazén a sauna č.1/2 z roku 2010 je tato desinfekce unikátní. ,,Unikátní 

přípravek je zaloţen na kyslíkové bázi a vyuţívá výborného efektu dvou základních sloţek 

– peroxidu vodíku a stříbra. Koloidní stříbro je přírodní, netoxický, bezpečný prostředek 
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proti bakteriím, virům, plísním a jednobuněčným parazitům bez jakýchkoliv vedlejších 

účinků.“ [1]   
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Graf č. 1 Přehled nejčastěji používaných  desinfekčních prostředků v oblasti Loun a Mostu 

 

Z grafu je vidět, ţe provozovatelé většiny školních plaveckých bazénů k desinfekci 

nejčastěji pouţívají tekutý chlornan sodný, protoţe je to nejlevnější varianta, k desinfekci 

jednoho školního bazénu pouţívají ozonizaci s kombinací také s chlornanem sodným 

(strojovna bazénu je zhruba rok po rekonstrukci) a u jednoho chlorové tablety (objem 

bazénu 15 m
3
). U veřejných bazénů pouţívají dva chlornan sodný, dva ozonizaci a čtyři 

plynný chlor a u kojeneckých bazénů se rozmohl nový trend desinfekce a to elektrolýza, 

kterou pouţívají dva bazény z pěti, jeden bazén vyuţívá UV lampy, další plynný chlor a 

zbývající pouţívá chlorové tablety. 

3.5 Dávkovací a řídící systém 

Dávkovací zařízení chemické úpravy bazénové vody musí být navrţeno tak, aby 

bylo schopno reagovat na zatíţení dané provozem bazénu. Čím větší rychlost recirkulace, 

tím snadněji lze vodu hygienicky zabezpečit. Některé systémy, které k úpravě vody 

pouţívají plynný a tekutý chlor, jsou velmi flexibilní v poţadovaných hodnotách 

automatického dávkování a regulace, nejsou tolik závislé na velikosti bazénu. Naopak 

systémy, které zabezpečují kvalitu vody na principu rozkladu soli elektrickým proudem za 
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tvorby aktivního chloru, musí být navrţeny mnohem přesněji v závislosti na velikosti 

bazénu a jeho zatíţení. [2] 

Provoz úpraven většiny plaveckých hal je v dnešní době automatický, řízený čidly 

pH, volného, vázaného chloru a redoxu. V moderních aquacentrech naměřená data 

archivuje centrální počítač. Moţností strojníků je tyto data sledovat z  kanceláře. 

V bazénech školních a kojeneckých tomu tak není, u kojeneckých bazénů mají plně 

automatické dávkovací zařízení tři bazény s pěti. Školní plavecké bazény automatické 

dávkování nemají také všechny, mají ho čtyři z osmi, dva bazény školní mají 

poloautomatické dávkování a zbývající dávkují chemikálie manuelně. Kde dávkují 

manuelně, změří strojník aktuální hodnoty, dle nich rozmíchá určité mnoţství chemikálie, 

vlije do bazénu nebo do akumulační nádrţe a spoléhá na to, ţe cirkulace zajistí správné 

promíchání vody. Toto dávkování je nepřesné a s udrţením optimálních hodnot mohou mít 

provozovatelé potíţe. U bazénů, jejichţ součástí je poloautomatické dávkování, zapnou a 

vypnou dávkovač ručně dle aktuální naměřené hodnoty pH a volného chloru. 

V plavecké hale v Lounech vyuţívali donedávna starou technologii úpravy vody a 

udrţení kvality této vody nebylo vůbec jednoduché. K dávkování chemikálií neměli 

ţádnou automatiku a dávkování prováděli strojníci také dle aktuální naměřené hodnoty.  
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Graf č. 2 Porovnání nevyhovujících rozborů před a po rekonstrukci plavecké haly 

 

Z grafu je patrné, ţe po rekonstrukci úpravny (2008) se rapidně zlepšila kvalita 

bazénové vody v plaveckém bazénu, především chemické ukazatele kvality vody. Dříve 
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nevyhovovala hodnota především pH, volného a vázaného chloru. Zlepšení zaznamenal i 

mikrobiologický rozbor, z grafu to není poznat, ale před rekonstrukcí byly hodnoty 

nevyhovujících ukazatelů dosti vysoké. Po rekonstrukci, při nevyhovujícím 

mikrobiologickém výsledku, byl výskyt bakterií spíše ojedinělý. V této hale byl 

nainstalován plně automatický řídící a dávkovací systém, k desinfekci vody pouţívají 

kombinaci chlornanu sodného s ozonem a s udrţením kvality vody zde není problém. 

K dávkování jsou pouţívána dávkovací planţurová čerpadla, která mají za úkol 

dodávat sloučeninu do recirkulace. Poţadované mnoţství sloučeniny je dáno nastavením 

přístroje a poţadavkem vyhlášky. Při montáţi dávkovacích čerpadel je důleţité, aby sací 

potrubní vedení nebylo prověšené a nevznikala místa, kde se hromadí vzduchové bubliny, 

které mají za následek špatné dávkování. Velmi důleţité je také místo dávkování 

jednotlivých chemikálií. Desinfekční činidlo dávkované před filtrem zajistí i desinfekci 

filtrační náplně, ale nevýhodou je větší nárůst chloraminů na filtru a větší spotřeba 

desinfekčního činidla. Nejlépe je dávkovat činidlo nárazově před a kontinuálně za filtrem. 

Pokud je současně s dávkováním chloru pouţita ozonizace, je nutné dávkovat ozon před 

chlorem, ne naopak. Důleţitá je i vzdálenost mezi místem dávkování ozonu a chloru, aby 

nedošlo k vzájemnému ovlivnění. V jednom místě se také nesmí dávkovat neutralizační 

spolu s desinfekčním činidlem. Kontrolní systém vyhodnocuje úroveň volného chloru, 

hodnotu pH, měří redox potenciál a teplotu. Pomocí elektronického a senzorického měření 

dává pokyn dávkovacím čerpadlům, aby dodaly poţadované mnoţství chemikálie.      

    

 

 

Obrázek č. 7 a,b Měřící a dávkovací jednotka 
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4 Hygiena a znečištění 

Kryté a nekryté bazény nejsou potencionálním zdrojem zdravotního ohroţení, 

pokud jsou jednotlivé části dobře navrţeny a odborně provozovány. Pokud tomu tak není, 

jedná se o rizika mikrobiologická a chemická, z nichţ obě mají prakticky stejnou váţnost. 

Kaţdý návštěvník vnáší na svém těle do vody během koupání několik set tisíc různých 

mikroorganismů. Některé z nich jsou neškodné, ale mohou se zde vyskytovat i 

mikroorganismy patogenní, které jsou příčinou váţných onemocnění. Teplota vody, která 

se dnes v bazénech udrţuje, k mnoţení těchto neţádoucích mikroorganismů jenom 

přispívá. Účelem úpravy vody /desinfekce/ je co moţná nejvíce omezit mnoţení těchto 

organismů z jednoho koupajícího se člověka na druhého a dále omezit mnoţení těchto 

bakterií, které nemusí být do vody nutně vnášeny člověkem, ale pro které voda představuje 

přirozené ţivotní prostředí. 

I kdyţ důkladným osprchováním před vstupem do bazénu se vnos mikroorganismů 

i látek významně redukuje, zcela zabránit tomu nelze a protoţe ani úprava vody všechny 

tyto neţádoucí součásti neodstraní, nezbývá neţ část vody vyměnit za novou – ředící vodu. 

Pro provozovatele je pak klíčovou otázkou, jak vodu upravovat a kolik jí obměňovat, aby 

vyhovovala hygienickým poţadavkům. Pouze koagulace, filtrace a desinfekce nestačí 

k odstranění neţádoucích látek a proto se u krytých plaveckých bazénů musí denně za 

kaţdého návštěvníka obměnit nejméně 30 l vody, u koupelových bazénů je to 45 l a u 

nekrytých bazénů dokonce nejméně 60l vody.  Toto mnoţství vody musí být měřeno 

samostatným registračním vodoměrem a voda před vstupem do bazénu musí projít 

recirkulační úpravnou. [4] 

 K tomu by měl slouţit systém provozně sledovaných ukazatelů jakosti vody.  

4.1 Znečištění 

Na kvalitu vody v bazénu má zcela zásadní vliv několik na sobě více či méně 

nezávislých faktorů, které jsou jak vnějšího charakteru, tak technologické povahy. Vnější 

okolnosti můţe provozovatel koupaliště ovlivňovat jen do určité míry. Právě proto je 

správně naprojektovaná, dobře nadimenzovaná a řádně fungující technologie velmi 

důleţitá, kdy spolu s pouţitím kvalitních chemikálií představuje rozhodující faktor při 

řešení náročného úkolu, trvale udrţovat vodu v bazénu hygienicky nezávadnou, zcela 
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vyhovující příslušným normám a také příjemnou pro koupání jak opticky tak pocitově. 

[10] 

Mezi zásadní vnější vlivy na kvalitu bazénové vody patří: 

 počasí /teplota vzduchu, sráţky, vítr/ u venkovních bazénů 

 návštěvnost bazénu /počet koupajících se za den/ 

 dodrţování hygienických pravidel koupání /osprchování se před vstupem do bazénu/ 

 mnoţství bazénových atrakcí /víření, okysličování vody/ 

 pravidelné čištění bazénu /bazénový vysavač/ 

Hlavní technologické faktory ovlivňující kvalitu: 

 kvalita napouštěcí vody /pH/ 

 kvalita cirkulace vody v bazénu /cirkulace v bazénu, čerpadla/ 

 účinnost filtrace /praní filtrů/ 

 kontinuální dávkování chemikálií /desinfekce, úprava pH, vločkování/ 

 účinnost pouţívaných chemikálií /plynný chlor, moderní vločkovače/ [10] 

U venkovních bazénů je alfou a omegou počasí, ovlivňuje nejenom návštěvnost 

koupaliště a potřebu lidí osvěţit se, ale má poměrně velký vliv na účinnost desinfekce 

v bazénové vodě, na spotřebu chemikálií a vůbec na chování mikroorganismů, které jsou 

vţdy ve vodě v určité míře zastoupeny. Při obzvláště vysokých teplotách vzduchu dochází 

k ohřívání povrchových partií vody v bazénu, coţ je ideální prostředí pro pomnoţení 

mikroorganismů, které můţe vést k nárůstu vodních řas. V horkých dnech se také 

pravděpodobně zvedne návštěvnost bazénu a tím dojde k hygienickému zatíţení. Je nutné 

důsledně dodrţovat hygienická pravidla u návštěvníků  - osprchovat se před vstupem do 

bazénu. Kaţdopádně vyšší teplota vody a mnoţství koupajících se negativně ovlivňuje její 

kvalitu, jak z hlediska bakteriálního znečištění, tak z hlediska nárůstu pH. Z toho jasně 

vyplývá zvýšit výkon technologie, dochází ke zvýšené spotřebě chemikálií, hlavně 

desinfekce a případně i algicidních látek. [10]  

Běţné znečištění, které návštěvníci vnáší do bazénu, narůstá díky oxidaci drobných 

nečistot, kdy také působením slunečního záření dochází k chemickým reakcím a 

shlukování jednotlivých částeček nečistot. Mnoţství bazénových atrakcí tedy obecně 

zvyšuje znečištění bazénu a je nutno s tímto faktorem při navrhování technologie počítat. 

Ani sebelepší technologie však neodstraní veškeré znečištění vzniklé v bazénu a zejména 

mechanické nečistoty, které jsou příliš těţké, ţe klesají na dno bazénu a tudíţ se 
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nedostanou pomocí cirkulace vody do filtrů, kde by se mohly zachytit, je nutné vyčistit 

vodu pomocí automatického bazénového vysavače. Rovněţ pravidelné čištění okrajů 

bazénu speciálními čistícími prostředky můţe výrazně sníţit vnášení nečistot do bazénu a 

zlepšit kvalitu vody.  

Tabulka č. 2 Faktory ovlivňující nárůst mikroorganismů [2] 

 

Faktory ovlivňující nárůst 

mikroorganismů 

Způsob ovlivnění výsledné 

kvality vody 

Protiopatření 

Teplá voda Podporuje rychlý nárůst 

mikroorganismů a zvětšuje 

mnoţství rozpuštěných látek 

Udrţovat teplotu pod 30°C, zvýšit 

dávku desinfekčního činidla 

Nedostatečná desinfekce Vede k nedostatečnému 

zabezpečení kvality vody 

Zvýšit dávku desinfekčního 

činidla, zlepšit cirkulaci nádrţe 

Velká návštěvnost Přináší velkou koncentraci 

tělových olejů a šupinek z kůţe, 

které mohou obsahovat infekční 

mikroorganismy 

Zajistit dokonalý návrh výměny 

vody, důsledně dbát na sprchování 

před vstupem do bazénu 

Vzduchové atrakce Dochází k většímu úbytku chloru Jiţ v návrhu kapacity úpravny 

počítat s těmito atrakcemi 

Nedostatečná cirkulace Podporuje nárůst 

mikroorganického znečištění 

Přidat filtrační zařízení a oběhové 

čerpadlo 

4.2  Vyhláška č. 135/2004 Sb. 

Bez pravidelné kontroly není moţné zajistit kvalitní nezávadnou a vyhlášce 

odpovídající bazénovou vodu. K zajištění bezpečného provozu plaveckých hal musí být 

prováděno měření základních chemických a mikrobiologických ukazatelů, které 

předepisuje vyhláška.  

Kontrolu ukazatelů, jejichţ stanovení se provádí denně na místě - pH, volný a 

vázaný chlor, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost / měří provozovatel/ 

nebo jejichţ stanovení lze provádět na místě pomocí přenosného spektrofotometru a 

komerčně vyráběných setů /amonné ionty, dusičnany, zákal/, nemusí provozovatel nechat 

změřit u oprávněné laboratoře za podmínky, ţe 1 x měsíčně ověří kvalitu měřených hodnot 

formou souběţně prováděných porovnávacích měření prováděných oprávněnou 

akreditovanou laboratoří. Orgánu ochrany veřejného zdraví se zasílají v elektronické 

podobě pouze výsledky kontroly provedené oprávněnou laboratoří /mikrobiologické 

rozbory, chemický rozbor/. [4 příloha č. 5] 
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4.2.1 Odběr vzorků 

Pro kontrolu kvality bazénové vody se odebírají vzorky pro chemický a 

mikrobiologický rozbor. Počet odebraných vzorků a konkrétní místo odběru je dáno 

velikostí bazénu.  U bazénů o obsahu vody menším neţ 2 m
3
 se odebírají po jednom 

vzorku pro chemický a mikrobiologický rozbor. U bazénů o délce do 25 m se odebírá pro 

chemický rozbor slévaný vzorek ze dvou kratších protilehlých stran, pro mikrobiologický 

rozbor samostatný vzorek z kaţdé této strany a u bazénů delších neţ 26 m pro chemický 

rozbor slévaný vzorek z rohů bazénu /ze čtyř/ a pro mikrobiologický samostatný vzorek 

z kaţdého rohu bazénu. Pokud je teplota vody vyšší neţ 23°C, odebírá se i vzorek na 

stanovení Legionelly species. Současně se u kaţdého z bazénů odebírá na rozbor voda 

vstupní, to je voda na přítoku do bazénu po veškeré úpravě.[4]  

K odběru vzorků se pouţívají skleněné vzorkovnice, pro mikrobiologický rozbor sterilní. 

Odběr vzorků vody má svá pravidla, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku, vzorky se 

odebírají 15 – 30 cm pod hladinou, nejdříve 3 hodiny po zahájení provozu a okamţitě jsou 

umístěny do chladícího boxu, ve kterém se transportují do laboratoře. 

4.2.2 Mikrobiologické ukazatele 

Zajištění mikrobiologické nezávadnosti bazénové vody je velice důleţité a 

vypovídá o kvalitě bazénové vody v závislosti na různých chemických a fyzikálních 

ukazatelích. Negativní mikrobiologické rozbory svědčí o dobře navrţeném a 

provozovaném bazénu, pozitivní výsledek je důkazem špatně vyprojektovaného bazénu či 

jeho nedostatečného chemického a fyzikálního zabezpečení.  

 

Tabulka č. 3 Mikrobiologické požadavky na jakost vody v umělých koupalištích [4 příloha č.4] 

 

Ukazatel Jednotka 
Bazénová voda během 

provozu 

Počet kolonií při 36°C KTJ/ml ≤ 100 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/100 ml 0 

Staphylococcus aureus KTJ/100 ml 0 

Legionella species KTJ/ ml 0 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 
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Dle vyhlášky se sledují tyto ukazatele: 

 Stafylokoky – vyskytují se převáţně na vodní hladině, kam se dostávají 

z koupajících. Objevují se na mastných a špinavých površích, kde chlor nemůţe okamţitě 

vhodně působit na povlak, který je kolem organismu. Stafylokoky mohou způsobit záněty 

kůţe, infekci očí a dle vyhlášky je jejich přítomnost v bazénové vodě nepřípustná.  

 Pseudomonas aeruginosa – je příleţitostně patogenní, hlavně pro malé děti a starší 

osoby. Tento mikroorganismus způsobuje onemocnění zvukovodu, očí a kůţe. Nejvíce se 

drţí na okrajích, ve vstupních a výstupních tryskách, na stěnách a na dně bazénu v místech, 

kde je sliz a na filtru pokud není dostatečně prán. Její výskyt signalizuje nedostatečné 

čištění, nedostatečnou údrţbu a desinfekci bazénů. Zbavíme se jí radikální desinfekcí a 

vyhláška udává nulovou hodnotu. Do bazénu můţe být zavlečen z drobných poranění 

plavců nebo ze sekretu jejich sliznic.  

 Escherichia coli – patří mezi koliformní bakterie, jde o skupinu bakterií, které ţijí 

v zaţívacím traktu lidí. Můţeme říci, ţe jejich nález ve vodě bazénu je jasnou známkou 

selhání desinfekce, ať uţ je to kvůli výpadku dávkování desinfekčního činidla, nebo kvůli 

nezvládnutelné návštěvnosti bazénu. Je to indikátor fekálního znečištění. Jsou velmi citlivé 

na chlor a spolehlivě je likvidují jiţ niţší koncentrace. Vyhláška poţaduje také nulovou 

hodnotu. 

 Počet kolonií při 36°C – jedná se o bakterie, které jsou dobrým indikátorem 

ostatních moţných bakterií vyskytujících se ve vodě, indikátor obecného znečištění.  

Vyhláška povoluje nález do 100 KTJ na 1 ml vody. Pokud dojde k překročení této hranice, 

svědčí to o špatné funkci úpravny a je nutné překontrolovat dávkování desinfekčního 

prostředku a filtrační jednotku. 

 Legionella species – je patogenní /zdraví škodlivý/ mikroorganismus, kterému se 

daří nejlépe při teplotě lidského těla. Navíc k jeho proniknutí do lidského organismu 

dochází při vdechnutí vodního aerosolu. U jedince s oslabenou imunitou můţe způsobit 

zápal plic. Vyhláška udává nulovou toleranci přítomnosti těchto mikroorganismů. 

4.2.3 Chemické a fyzikální ukazatele  

Monitorování kvality chemického a fyzikálního znečištění bazénové vody hraje vedle 

znečištění mikrobiologického důleţitou roli. 
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Tabulka č. 4 Fyzikální a chemické požadavky na jakost vody v umělých koupalištích [4 příloha č.4] 

 

Ukazatel jednotka 
Upravená voda před 

vstupem do bazénu 

Bazénová voda 

během provozu 

zákal ZK 0,2 0,5 

PH  6,5 – 7,6 6,5 – 7,6 

Chemická spotřeba kyslíku 

manganistanem (CHSK-

Mn) 

mg/l 

Absolutní hodnota 

nesmí překročit 

3 mg/l 

2 mg/l nad hodnotu 

plnící vody 

Amonné ionty (NH4) mg/l  
0,5 mg/l nad hodnotu 

plnící vody 

dusičnany mg/l  
20,0 mg/l nad 

hodnotu plnící vody 

Volný chlór mg/l 

hodnota, která by 

v bazénu zajišťovala 

potřebný obsah 

0,3 – 0,6 

0,5 – 0,8 

0,7 – 1,0 

Vázaný chlór mg/l Co nejniţší, nesmí překročit 0,3 mg/l 

Ozón mg/l ≤ 0,05  

Redox-potenciál 

- při pH 6,5 do 7,3 

- při pH 7,3 do 7,6 

 

MV 

MV 

 

≥750 ± 20 

≥770 ± 20 

 

≥750 ± 20 

≥770 ± 20 

Průhlednost 
  Nerušený průhled na 

celé dno 

 

Jedná se především o sledování a měření těchto ukazatelů: 

 Zákal – sníţení průhlednosti vody vyvolané přítomností koloidních látek. Vysoký 

zákal tvoří vodu nepříjemnou z estetických důvodů. Sniţuje účinnost desinfekce a svědčí o 

špatně fungující úpravě bazénové vody, nebo vysokém pH či nízké dávce koagulačního 

činidla. 

 Průhlednost – u bazénů se hodnotí průhlednost v místě odběru. 

 pH – je základní parametr ovlivňující chování vody a náročnost její údrţby, měří se 

elektrodou a dále popsáno v kapitole 3.3. 

 Chemická spotřeba kyslíku manganistanem /CHSK-Mn/ -je definován jako 

hmotnostní koncentrace kyslíku, která je ekvivalentní hmotností silného oxidačního činidla 

spotřebovaného, za přesně vymezených reakčních podmínek zpracování vzorku vody, na 

oxidaci oxidovatelných látek v 1 litru vody. Toto stanovení slouţí k předběţné indikaci 

organického znečištění vody, která obsahuje organické a oxidovatelné anorganické látky. 

Stanovují se titrační metodou. 
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 Amonné ionty /NH4/ - stanovení koncentrace těchto iontů se řadí do kritéria 

zatěţování bazénu znečišťujícími látkami. Jejich vysoký obsah vypovídá o vysokém počtu 

koupajících se návštěvníků, systém recirkulační úpravy není schopen odstranit tento druh 

znečištění a do systému se přidává malé mnoţství ředící vody.  Amonné ionty neškodí 

samy o sobě, ale představují základ pro vznik neţádoucích chloraminů. Do bazénů se 

dostanou močí a potem koupajících se. Lze měřit fotometricky.   

 Dusičnany – vneseny do bazénu lidskou činností, napomáhají růstu řas a některých 

dalších mikroorganismů, měříme fotometricky. 

 Volný chlor – jeho koncentrace je hlavním kvalitním parametrem z hlediska 

desinfekce bazénové vody. Koncentrace volného chloru je jedním z hlavních sledovaných 

parametrů ve vodě a jeho dávkování je na základě těchto naměřených hodnot. Pro on-line 

měření koncentrací volného chloru se pouţívají amperometrické elektrody. Pro bazénové 

aplikace jsou vhodné elektrody uzavřené, které jsou chráněny membránou zabudovanou do 

kloboučku naplněného elektrolytem, elektrody mají tvar silnějšího válečku. [1 č.3/4 z roku 

2009] 

 Volný chlor, který vodu desinfikuje a oxiduje nečistoty, na úrovni účinné koncentrace 

nezapáchá ani nedráţdí a není pro lidský organismus škodlivý.  

 Vázaný chlor -  vzniká po reakci volného chloru s organickými nečistotami 

obsahujícími dusík. Ten je v bazénové vodě tvořen zejména chloraminy, coţ jsou látky 

dráţdivé a zdraví škodlivé, ale ne karcinogenní.  Vázaný chlor můţe za nepříjemnosti jako 

je zápach,  pálení očí a sliznic či vysušování pokoţky. Měření lze provést kolorimetricky.  

 Ozón – je pro vše ţijící ve vodě opravdová smrtící zbraň, svým silným oxidačním 

účinkem likviduje organické nečistoty, ze kterých vzniká vázaný chlór, a navíc rozkládá jiţ 

vzniklý vázaný chlor, lze ho měřit kolorimetricky. 

 Redox potenciál /ORP/ – je obecně známo, ţe ORP v bazénové vodě závisí 

zejména na koncentraci volného chloru, na celkovém obsahu nečistot ve vodě a v určité 

míře i na pH. ORP vyjadřuje rozdíl mezi obsahem dezinfekce a nečistot ve vodě. Čím větší 

je mnoţství nečistot ve vodě při stejné koncentraci chloru, tím více ORP klesá. Z opačného 

pohledu pak platí, ţe čím větší je koncentrace chloru při stejném mnoţství nečistot ve 

vodě, tím víc ORP roste.  Pokud je ORP v rozmezí hodnot, jak stanovuje vyhláška / viz. 

Tabulka č.4/ funguje desinfekce správně bez ohledu na to, jaká je koncentrace chloru ve 

vodě. Pro měření se pouţívají elektrody. [1 č.3/4 z roku 2009] 
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Graf č. 3 Přehled nevyhovujících ukazatelů jakosti bazénové vody 

 

Z grafu je patrné kolikrát z jedenácti odběrů (rok 2010) nevyhovovaly a v jakých 

ukazatelích poţadavkům vyhlášky plavecké, školní a kojenecké bazény. 

V mikrobiologickém i chemickém rozboru nejčastěji nevyhovovaly bazény kojenecké, jsou 

to bazény objemově malé, kde je poměrně vysoká návštěvnost maminek s dětmi a údrţba 

vody je náročná (volný a vázaný chlor, stafylokokus aureus, pseudomonas aeruginosa, 

počet kolonií při 36°C). U plaveckých bazénů zvýšily nevyhovující počet chemických 

rozborů bazény z většího plaveckého centra (čtyři bazény), kde měli v tomto období 

problémy s udrţením hodnoty dusičnanů, u ostatních bazénů jako nevyhovující vede volný 

chlor, někde byl příliš vysoký jinde nízký. U nevyhovujícího mikrobiologického rozboru 

byl výskyt bakterií spíše ojedinělý. 
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5 Závěr 

V této bakalářské práci jsou uvedeny základní principy úpravy bazénové vody, jak 

mechanické, tak i chemické. V rámci této práce jsem se zabývala porovnáním různých 

způsobů desinfekce a úpravy vody v kojeneckých, školních plaveckých a veřejných 

bazénech. Z tohoto průzkumu jednoznačně vyplývá, ţe zavádění nových technologií a 

nových způsobů desinfekce zvyšuje kvalitu koupací vody.  

Výkonná filtrační jednotka, vhodné koagulační činidlo, správně zvolená desinfekce 

vody, přítomnost automatického řídícího a dávkovacího systému a dodrţování 

hygienických poţadavků nám zajistí udrţet vodu v bazénu chemicky i mikrobiologicky 

nezávadnou. Bazén, jehoţ součástí je moderní technologické vybavení, k desinfekci 

pouţívají plynný chlor, elektrolýzu nebo kombinaci chloru s novými trendy ozonem nebo 

UV zářením, má udrţení kvality vody mnohem snazší neţ zastaralé strojovny školních 

plaveckých bazénů. Bohuţel i kvalita vody v těchto bazénech musí splňovat poţadavky 

vyhlášky, provozovatelé mají s úpravou větší starosti, ale aţ na některé výjimky se jim daří 

vodu udrţet nezávadnou. Také jsme z této práce mohli zaznamenat, ţe pokud projde 

strojovna bazénu rekonstrukcí, nainstaluje se plně automatické měřící a dávkovací zařízení, 

dojde ke zlepšení kvality vody. Bohuţel pro nedostatek finančních prostředků se nedaří 

všem provozovatelům tento systém nainstalovat a musejí se vypořádat se zastaralým 

zařízením, které mají. 

Plavecká zařízení slouţí k odpočinku, sportu a rekreaci, proto musí být 

provozuschopná, bezpečná a splňovat veškeré poţadavky kladené na kvalitu vody.  
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