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Úvod 

Člověk je vystaven kaţdodenním hrozbám, kterým musí čelit. Existuje stále více 

problémŧ, které mohou mít velký dopad na kaţdodenní ţivotní situace. Lidé jsou ohroţeni 

také při návštěvě zábavních center a parkŧ. Mezi hrozby, kterým je člověk vystaven 

například při návštěvě vodních areálŧ patří únik chlóru, zhoršená kvalita vod vodních 

center v dŧsledku nefunkčnosti pouţitých bazénových technologií nebo zanedbání údrţby 

bazénu. 

K hrozbám, které jsou člověkem zapříčiněny a mají velice závaţné následky, patří 

hlavně hrozba sabotáţí a teroristických útokŧ. Jakmile nastane takovéto zhoršení 

bezpečnostní situace, tak dochází k velkým ztrátám na ţivotech a majetku. 

Člověk mŧţe ovlivnit dŧsledky vzniklého nebezpečí. Jedním z moţných nástrojŧ, 

které mohou minimalizovat dopady nebezpečné situace je příprava zaměstnancŧ na tyto 

události (útok psychopata atd.) a vyuţívání nejmodernějších technologií pro zajištění 

bezpečnostního provozu vodních areálŧ, které je doplněno jejich pravidelnou kontrolou 

proškolenými zaměstnanci. 

Na základě vývoje moderních technologií je systém úpravy a kontroly kvality 

bazénových vod neustále zdokonalován. V současné době je systém efektivnější 

a spolehlivější neţ v jeho počátcích. Jestliţe však provozovatelé daného objektu vodního 

areálu podceňují riziko hrozeb, nemusí být systém pro zabezpečení zdraví návštěvníkŧ 

dostatečný. Dŧleţitá je také ekonomická otázka, která také ovlivňuje přístup k systému 

zabezpečení ochrany zdraví návštěvníkŧ. Jestliţe není k dispozici dostatek finančních 

prostředkŧ, tak nedochází k vybudování nebo modernizaci systému. Z omezených 

finančních rozpočtŧ jsou financovány jiné priority. Nedostatek finančních prostředkŧ, 

tak zásadně ovlivňuje stav pouţité technologie, zabezpečení úniku chlóru atd. 
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Cíl práce 

Cílem diplomové práce je pomocí deskripce analyzovat vyuţívané technologie, 

které mají zajistit bezpečný provoz vodních areálŧ, druhy dezinfekcí, které omezují vznik 

mikrobiologické a chemické kontaminace bazénových vod a analyzovat další moţnosti 

ohroţení zdraví návštěvníkŧ vodních center. 

V teoretické části práce jsou popsány právní předpisy vztahující se k problematice 

provozu vodních areálŧ, funkce jednotlivých technologických částí bazénu, princip 

recirkulačního systému bazénové vody a moţné zdroje kontaminací a jejich vliv na zdraví 

člověka. 

V části praktické jsou provedeny analýzy a násladné komparace moţných událostí, 

které vedou k ohroţení zdraví návštěvníkŧ krytého bazénu v Ostravě Porubě. 

Prostřednictvím řízeného rozhovoru jsou získána údaje o vybraném objektu. Pomocí metod 

What If, FTA a FMEA jsou z hlediska pravděpodobnosti vzniku a jejich následkŧ určeny 

nejrizikovější události, které mohou mít na zdraví člověka nejhorší dopad. 
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Rešerše 

V této diplomové práci jsem vycházel z publikovaných monografií, technických 

dokumentŧ, zákonŧ, vyhlášek a z internetových zdrojŧ. Nejčastěji pouţívané materiály týkající 

se zvoleného tématu jsou uvedeny na konci této kapitoly. Další poznatky a rady jsem získal při 

konzultacích s pracovníky společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 

(Sareza). 

ŠMÍD, Milan. Bazénové technologie pro koupaliště, hotelové bazény a lázeňské provozy. 

2010, 16 s. 

V tomto dokumentu jsou popsány a rozebrány základní technologie vyuţívané k provozu 

vodních areálŧ k zajištění ochrany zdraví jejich návštěvníkŧ. 

CHLUPÁČOVÁ, Markéta; JELIGOVÁ, Hana; KOŢÍŠEK, František; ŠAŠEK, 

Jaroslav. Zdravotní a hygienická rizika z bazénových vod a prostředí bazénů. STÁTNÍ 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha. 2008, 92 s. 

Literatura obsahuje souhrnné informace o moţných zdravotních a hygienických rizicích 

spojených s návštěvou umělých koupališť. Pojednává nejen o rizicích mikrobiologických, 

chemických, ale zabývá se také zpŧsoby znečištění vody a dalšími faktory ovlivňující míru 

rizika. Dále naznačuje moţné cesty minimalizace rizik formou preventivních i nápravných 

opatření. 

BRICHTA, Jaromír. PROMINENT DOSIERTECHNIK S.R.O. Aplikace ozonu a UV 

záření v bazénových vodách. 2003, 6 s. 

Podrobně popisuje nejčastější zpŧsoby aplikací dezinfekcí bazénových vod a bazénŧ. 

Výhody a nevýhody pouţití jednotlivých zpŧsobŧ a jejich vliv na zdraví člověka. 

APPL, Tomáš. Provozní a Návštěvní řád krytého plaveckého bazénů. 2011, 30 s. 

Obsahuje technický popis krytých vodních areálŧ a technický popis technologií pouţitých 

k úpravě bazénových vod. V dokumentu jsou také rozpracovány chemické úpravy vod 

a hygienické zabezpečení bazénové vody. 
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Základní pojmy 

V následující kapitole jsou vysvětleny základní pojmy týkající problematiky 

bezpečného provozu a úpravy vod ve vodních areálech. Mezi tyto základní pojmy patří: 

- bazénová chemie je soubor přípravkŧ, udrţujících zdravotně nezávadnou 

a čistou vodu v rodinných a veřejných bazénech, [11] 

- dezinfekce vody je nejdŧleţitější částí procesu úpravy vod, zabraňuje výskytu 

a rozvoji choroboplodných organizmŧ (viry, bakterie, kvasinky, řasy atd.), [11] 

- membránové čerpadlo umoţňuje čerpat téměř jakoukoli kapalinu i vysoce 

korozivní. Vyuţívá se při čerpání kapalin při nízkém prŧtoku a tlaku, [11] 

- peristaltické čerpadlo je objemové čerpadlo pro potřeby přesného 

dávkování, [11] 

- filtrace je zpŧsob čištění vody, kdy jsou z vody odstraňovány nečistoty, [11] 

- flokulace je jednou z částí procesu úpravy vod. Flokulací se odstraňují látky 

malých velikostí, které by mohl projít procesem filtrace, [11] 

- chlorace je jeden z nejběţnějších zpŧsobŧ dezinfekce bazénových vod. 

Nejčastěji se pouţívá chlór plynný nebo chlornan sodný, [11] 

- ozonizace je zpŧsob bezchlórové dezinfekce bazénových vod. Aplikací 

nevznikají vedlejší účinky, ale je nestabilní a rychle se ve vodě rozkládá, [11] 

- UV záření je zpŧsob dezinfekce bazénové vody prostřednictvím ultrafialových 

lamp. Jelikoţ má účinky pouze v místě záření musí být zkombinováno s dalším 

druhem dezinfekce, [11] 

- pH označuje vodíkový exponent vyjadřující zásaditost nebo kyselost vody. 

Hodnota pH vody má vliv na účinnost dezinfekčních prostředkŧ, technologie 

a zdraví koupajících se. [11] 
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1 Právní předpisy 

V následující kapitole jsou uvedeny nejdŧleţitější právní předpisy vztahující 

se k problematice zabezpečení a prevence ochrany zdraví návštěvníkŧ vodních areálŧ. 

Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisŧ 

upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 

veřejného zdraví a soustavu orgánŧ ochrany veřejného zdraví, jejich pŧsobnost 

a pravomoc. 

Stanovuje hygienické poţadavky na koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště, 

bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelŧ. Poţadavky jsou podrobně upraveny 

v prováděcí vyhlášce č. 135/ 2004 Sb. 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zákoník práce upravuje v kapitole 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (prevence rizik) povinnost zaměstnavatele zajistit 

podle druhu činnosti a velikosti pracoviště vyškolení a vybavení zaměstnancŧ, kteří 

jsou schopni poskytnout první pomoc či organizovat její poskytnutí. 

Jde o závazkový vztah zaměstnavatele vŧči zaměstnancŧm, na jehoţ plnění 

se podílí i plavčíci v jednotlivých zařízeních. 

Zákonem č. 140/1961 Sb., trestní zákon je upravena trestní odpovědnost osob 

za neposkytnutí pomoci (§ 207).  

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky váţné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač to tak mŧţe učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, 

bude potrestán odnětím svobody aţ na jeden rok. 

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky váţné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou 

pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody aţ na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., stanovuje podrobnější hygienické poţadavky 

na koupaliště např. limitní hodnoty jakosti vody nebo poţadavky na kontrolu kvalit vod. 
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2 Charakteristika vodních areálů 

Začátkem 19. století vznikly občanské a vojenské říční plovárny. První plovárna 

v Praze vznikla v roce 1809. [13] 

Největší rozvoj koupališť a plováren je zaznamenán se vznikem samostatné 

republiky. Plovárny začaly být budovány v menších městech po celé republice. 

Tento rozvoj veřejného koupání byl zpŧsoben zaloţením a rozvojem sportovních svazŧ. 

Od roku 1930 začaly vznikat účelové nádrţe ke koupání a také první městská koupaliště. 

[13] 

Vodní areály lze rozdělit do 4 skupin – přírodní koupaliště v přírodních lokalitách, 

bazény, aquaparky a přírodní koupaliště uměle vytvořené. [17] 

Přírodní koupaliště vyuţívající přírodních lokalit jsou budovány s nejmenšími 

investičními náklady. Vynaloţené náklady souvisejí především s vybudováním 

hygienického a technického zázemí, úpravou vstupŧ a břehŧ. Tento typ koupališť 

však poskytuje omezené kontrolování/ovlivňování kvality vody. Kvalita vody je převáţně 

ovlivněna pomocí dlouhodobé strategie pro zlepšení kvality vodního zdroje. Jakost vody 

v nádrţi (přehrada, rybník) je často ovlivněna přítomností a mnoţstvím ţivin potřebných 

k rozvoji sinic a řas. [13] 

Bazény s chemicky a fyzikálně upravovanou vodou – uměle vytvořené nádrţe 

jsou oproti koupalištím investičně náročnější. Jsou kladeny vysoké poţadavky na zajištění 

bezpečného provozu, instalaci recirkulačních systémŧ, filtrace a ošetřování bazénové vody 

pro její nezávadnost. Hygienické předpisy stanovují pro zajištění kvality vody její 

pravidelnou cirkulaci, přesné dávkování desinfekčních prostředkŧ a pouţití moţných 

dalších metod např. ozonizace nebo UV lampy. [13] 

Nutnou podmínkou vybudování veřejného bazénu je také výstavba technických 

a sociálních zařízení podle kapacity očekávané návštěvnosti. [13] 

Aquaparky jsou z hlediska investičních a provozních nákladŧ jednoznačně 

nejnáročnější variantou. Areály jsou tvořeny z více nádrţí, které se účelově doplňují a jsou 

zaměřeny na rŧzné vodní aktivity. U většiny aquaparkŧ je součástí krytá část, 

která umoţňuje celoroční provoz. [13] 
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Uměle vytvořené přírodní koupaliště (biobazén) umoţňují kontrolu jakosti vody. 

Voda v tomto biobazénu nesmí být kvŧli narušení biosystému chemicky upravována.  

Rychlý nárŧst počtu přírodních koupališť, je spjat s výrobou kvalitních hydroizolačních 

materiálŧ mající dlouhou ţivotnost. Hydroizolační materiály navíc splňují mechanické, 

zdravotní a další poţadavky. [13] 
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3 Popis pouţitých technologií pro provoz 

vodních areálů 

Recirkulační systém zásadně ovlivňuje kvalitu vody v bazénu, závisí nejen 

na zpŧsobu výměnného systému (přívod a odtok vody z bazénu) a potrubních rozvodŧ, 

ale také na dávkování koagulačních a dezinfekčních prostředkŧ viz obrázek 1. [24] 

Důleţitým prvkem bazénů je výměnný systém včetně potrubních rozvodŧ, 

který má cirkulací bazénové vody (přívod a odtok vody z bazénu) zajistit stejnou jakost 

vody ve všech místech bazénu. Tento systém se kromě samotného bazénu skládá 

především z akumulační nádrţe, čerpadel, filtračních zařízení, měřící a regulační jednotky 

a zařízení pro ohřev vody. Při dlouhodobější nefunkčnosti některé z uvedené části mŧţe 

dojít ke sníţení kvality vody v bazénu. [5] 

Na následujícím schématu recirkulace bazénových vod jsou popsány jednotlivé 

části výměnného systému (obr. 1). [5] 

 

Obr. 1: Technologické schéma bazénu [5] 

V případě, ţe upravená (filtrovaná) zdravotně nezávadná voda není s dostatečnou 

rychlostí přiváděna do jednotlivých částí bazénŧ a znečištěná voda není včas odváděna, 

nedokáţe ani nejkvalitnější filtrační systém zabezpečit poţadovanou kvalitu bazénových 

vod. [5] 
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3.1 Popis pouţitých technologií 

V této kapitole jsou popsány jednotlivá technologická zařízení a zpŧsoby úpravy 

bazénových vod. 

 

3.1.1 Akumulační jímka  

Akumulační nádrţ je zařízení (Obr. 2), které má vedle retenční funkce, také funkci 

napouštění dopouštění bazénové vody do výměnného systému. Akumulační nádrţ musí 

zachytit přebytečnou vodu, která vzniká vstupem návštěvníkŧ do bazénu. Nádrţ musí také 

zabezpečit neustálý chod čerpadel a zajistit dostatek vody k vyčištění (praní) filtrŧ. 

Velikost akumulační nádrţe záleţí na mnoha faktorech např. ploše bazénu, velikosti filtrŧ, 

počtu atrakcí apod. [9] 

 

Obr. 2: Akumulační jímka [22] 

3.1.2 Lapače hrubých mechanických nečistot 

Hlavním účelem lapačŧ je ochrana cirkulačních čerpadel před poškozením vlivem 

mechanických nečistot, zvláště vlasy případně částmi z plavek. Lapače vlasŧ tvoří většinou 

s bazénovými čerpadly jeden monoblok. Mohou být plastové s plastovým perforovaným 

košíkem. V případě větších čerpadel jsou pak lapače kovové (litina nebo nerez) 

s nerezovým sítem. [22] 
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3.1.3 Cirkulační čerpadla  

Úkolem cirkulačního čerpadla (Obr. 3) je recirkulace vody v bazénu 

prostřednictvím prŧtoku přes filtr zpět do bazénu. Čerpadlo je nejdŧleţitější částí celého 

výměnného systému. Bez čerpadla by voda nemoha cirkulovat a být chemicky upravována. 

Pouţití správného čerpadla záleţí na druhu a kapacitě bazénu. Kapacita čerpadel musí být 

taková, aby plnila svou funkci i při maximální zátěţi (znečištění). [5] 

Většina současných bazénových čerpadel jsou vyráběna jako plastová, litinová, 

případně bronzová nebo nerezová. Tyto materiály prodluţují ţivotnost čerpadel 

i pro prostředí bazénové vody. [5] 

  

Obr. 3: Cirkulační čerpadla [22] 

3.1.4 Filtrace 

Filtračním zařízením (obr. 4) lze zachytit neţádoucí částice a látky. Filtr funguje 

na základě sorpčních, elektrostatických sil a mechanických vlastností porézních materiálŧ, 

kterými je filtr naplňován. Mezi nejčastější filtrační materiály patří křemičitý písek, aktivní 

uhlí, antracit nebo křemelina. [5] 

Na následném obrázku 5, jsou zobrazeny základní dvě fáze filtru – filtrace, prací 

fáze. Filtrací jsou odstraňovány z bazénové vody vzniklé vločky nečistot. V následné 

„prací“ fázi jsou z filtru zachycené nečistoty odstraněny. [5] 
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Obr. 4:Filtrační zařízení [22]                     

 

3.1.5 Měřící a regulační jednotka  

Měřící a regulační jednotka (obrázek 6) je automatický systém určený 

pro prŧběţnou kontrolu kvality bazénové vody podle stanovených hygienických kritérií. 

Sledovanými kritérii je hodnota pH, redox potenciál nebo mnoţství volného chlóru obr. 7. 

Po vyhodnocení mnoţství sledovaných parametrŧ, regulační jednotka dávkuje pouze tolik 

chemických prostředkŧ na dezinfekci, kolik je dle hygienických poţadavkŧ potřebné 

k zajištění zdravotně nezávadné bazénové vody obrázek 8. Přesné senzory uvnitř desky 

zobrazují prostřednictvím displeje informace o právě naměřené hodnotě pH, mnoţství 

volného chlóru ve vodě, teplotě vody a dalších podrobnostech. Podle výsledkŧ měření, 

hadičková čerpadla (obr. 9) dávkují přesné a bezpečné mnoţství chemikálií. [16] 

 

Obr. 6: Vstupy a výstupy měřícího zařízení[16]   Obr. 7: Displej měřící a regulační jednotky[16] 

          Obr. 5: Schéma filtrace nečistot [5] 
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Obr. 8: Popis základních částí měřící a regulační jednotky [16] 

 

 

 

Obr. 9 : Schéma měření a regulace bazénových vod [16] 

3.2 Způsob úpravy bazénových vod 

Chemickými procesy je bazénová voda upravována tak, aby odpovídala 

hygienickým poţadavkŧm. Musí zahrnovat především procesy dezinfekce a oxidace. [11] 

Jednou z nejdŧleţitějších funkcí dezinfekce jsou její reziduální účinky. Dezinfekční 

prostředek musí přetrvat ve vodě, co nejdelší dobu bez ztráty svých vlastností. [11] 
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Navíc musí mít dostatečný oxidační účinek, pro rozklad a usmrcení všech bakterií, 

virŧ nebo řas. „Důvodem použití bazénové chemie je usmrtit (dezinfikovat), spálit 

(oxidovat) a zamezit dalšímu množení choroboplodných organizmů (reziduální 

dezinfekce).“ [11] 

V rámci pŧsobení biocidních procesŧ jsou likvidovány všechny mikroorganizmy. 

Přesná dávka dezinfekčních prostředkŧ musí zajistit nezávadnost, tak aby byla zachována 

voda bez pachŧ a agresivity vŧči lidskému tělu. [11] 

Pro úpravu bazénových vod je moţné vyuţít i dalších moţností jako je koagulace, 

zabezpečení vody proti výskytu řas nebo úprava pH. [5] 

3.2.1 Chlorová a bezchlorová dezinfekce vody 

K chemické úpravě a hygienickému zabezpečení vody v bazénu je nejběţněji 

pouţíván chlór. Chlór se začal pouţívat k dezinfekci vody jiţ před 100 lety. Mezi velkou 

výhodu chlóru lze povaţovat schopnost spojit dezinfekční i oxidační účinek s reziduálním 

charakterem. [11] 

K dalším výhodám patří: 

- současná legislativa umoţňuje vyuţívat chlór jako dezinfekční prostředek, 

- metody zjišťování přítomnosti chlóru ve vodě jsou spolehlivá 

a propracovaná, 

- pouţívání chlóru je ekonomicky výhodné, 

- chlór ve vodě lze snadno regulovat. [11] 

3.2.1.1 Metody chlorové dezinfekce 

Chlór je dobře rozpustný a dobře skladovatelný. Na běţné mikroorganizmy 

má dostatečnou účinnost, která je však závislá na jeho obsahu ve vodě a hodnotě 

pH vody. [23] 

Obsah chlóru ve vodě je stanovován ve třech stupních: 

chlór volný, který se vyskytuje např. v podobě chlornanu sodného nebo kyseliny 

chlorné, 

chlór vázaný, který se vyskytuje v pevnějších chemických vazbách jako 

např. chloraminy nebo chloridy, 
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chlór celkový, je součtem chlóru vázaného a chlóru volného. [23] 

Právní předpisy stanovují pro veřejné bazény mnoţství a obsah volného chlóru 

v závislosti na teplotě vody. Při teplotě do 28°C je povolené mnoţství 0,3 – 0,6 mg/l. 

U vázaného chlóru nesmí být překročena hodnota 0,3 mg/l. [23] 

 

U rodinných bazénů je k úpravě vody vyuţíván tzv. organický chlór. Nejčastěji 

kyselina izokyanurová, která je dodávána v rozpustných tabletách nebo v granulátech. 

Tablety jsou vkládány do plovoucích boxŧ přímo do bazénu nebo do rozpouštěcí komory. 

Výhodou chlóru v tabletách nebo granulátech je jeho jednoduchá a bezpečná manipulace 

pro laickou veřejnost. [23] 

U veřejných bazénů a koupališť je nejběţněji pouţíván chlór ve formě 

zkapalněného plynu nebo v podobě chlornanu sodného - ţlutozelená kapalina. [15] 

Výhodou chlóru určeného pro veřejné bazény je snadné a přehledné udrţování 

hodnoty volného chlóru dle stanovených poţadavkŧ. V případě potřeby se dávkují velmi 

přesná mnoţství. V současnosti upravuje manipulaci s tímto chlórem norma 

ČSN 755050. [15] 

Nevýhodou pouţití chlóru je zápach, zejména při nesprávné úpravě vody, 

kdy dochází k neţádoucímu zvýšení hodnoty chloraminŧ (např. z potu neumytých 

návštěvníkŧ). U této formy chlóru je nutná opatrnost při manipulaci a není doporučena 

k uţívání pro širokou veřejnost. Plynný chlór byl jako bojový plyn pouţíván v 1. světové 

válce. V případě potřísnění chlornanem sodným dochází k rozpadu oblečení, poleptání 

sliznic nebo kŧţe. [24] 

 

Metodu elektrolýzy slané vody vyuţívají přímořské státy, ve kterých je mnohem 

levnější slaná voda neţ voda sladká. U této metody je rozkládán chlorid sodný pomocí 

elektrického proudu. Sŧl ve vodě brání mnoţení organizmŧ, které jsou citlivé na obsah soli 

ve vodě. Elektrický proud rozloţí chlorid sodný na chlór. [11] 

Po elektrolýze voda ztrácí „bazénovou vŧni“ po chlóru. Nevýhodou této metody 

je cenová náročnost materiálŧ a strojního zařízení, které musí být odolné proti zvýšené 

agresivitě slané vody. [11] 



15 

 

3.2.1.2 Metody bezchlórové dezinfekce 

Kromě dezinfekcí, které jsou zaloţeny na chlórové bázi, mohou být vyuţité 

také dezinfekce, které jsou bezchlórové ozonizace, UV lampy nebo dezinfekce peroxidem 

a koloidním stříbrem. 

 

Od druhé poloviny 20. století je vyuţívána i metoda ozonizace bazénových vod. 

Účelem, ozonizace je oxidace a odstranění neţádoucích látek z vody. Pomocí ozonizace 

je prováděna účinná dezinfekce. [12] 

Hlavní dŧvody pro uţití ozónu jsou:  

- oxidace organických látek, 

- inaktivace virŧ, 

- likvidace bakterií, 

- sníţení koncentrace výchozích látek pro vznik THM, 

- redukce tvorby trihalomethanŧ (THM). [12] 

Dŧleţitým úkolem při úpravě bazénových vod je stanovení velikosti dávky, místo 

dávkování a zpŧsobu smíchání ozonu s vodou tak, aby bylo dosaţeno poţadovaných 

účinkŧ a náklady byly minimalizovány. [12] 

Ozón je namodralý plyn, který je těţší neţ vzduch. Je silně dráţdivý s toxickými 

účinky. Je nejsilnějším oxidantem, který se pouţívá k odstranění organických 

a anorganických nečistot a k hygienické úpravě bazénových vod. Z dŧvodu své nestálosti 

je ozón vyráběn v místě spotřeby výbojem elektrického vysokého napětí. [12] 

Usmrcení mikroorganizmŧ ozónem je vysoká. V porovnání s chlórem dosahuje 

300 x vyšší úspěšnosti zničení bakterie E. Coli a spóry. [12] 

Velkou nevýhodou ozónu je, ţe má karcinogenní účinky, které jsou pro člověka 

vysoce nebezpečné. Z tohoto dŧvodu se ozón nemŧţe vyskytovat přímo v bazénu 

(maximální koncentrace je 0,05 mg/l u vstupu do bazénu). V případě pouţití ozónu 

u veřejných bazénŧ, tak musí být tato metoda doplněna o další metodu dezinfekce. [12] 
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Další moţností bezchlórové dezinfekce jsou UV lampy. V posledních letech 

se stále více začínají vyuţívat místo chemických metod, metody fyzikální, mezi kterými 

má postavení UV záření. [12] 

„Spočívá v přeměně el. energie na el. mag. záření způsobující fotochemickou reakci 

v jádrech buněk žijících organizmů.“ Tato změna zastaví rozmnoţování buněk a dojde 

k jejich usmrcení. „Zdrojem UV záření jsou lampy, ve kterých dochází k elektrickému 

výboji ve rtuťových parách.“ [12] 

Podmínkou vyuţití UV záření je, aby v upravované vodě nebylo zvýšené mnoţství 

zákalotvorných látek, které by bránily prŧniku UV záření.[12] 

Stejně jako u ozónu platí pro UV záření schopnost organismŧ odolávat 

dezinfekčním prostředkŧm ve vodě: 

bakterie < viry < spory bakterií < cysty protozoí 

UV záření má na jednotlivé mikroorganismy odlišnější účinek neţ při pouţití 

chemických dezinfekcí. Zásadně poškozuje buněčné jádro, enzymy, buněčnou blánu 

a protoplazmu. Pŧsobením UV záření jsou zničeny genetické informace, a tím znemoţněno 

mnoţení bakterií. [12] 

 

Moţnou dezinfekční metody patří, také dezinfekce peroxidem a koloidním 

stříbrem, mědí. Peroxid vodíku zajišťuje oxidační sloţku přípravku. Koloidního stříbro 

zabezpečuje dezinfekci bazénové vody. Tento typ dezinfekce má velkou účinnost vŧči 

houbám, plísním, bakteriím a virŧm viz tab. 1. Kombinace peroxidu a stříbra je schopné 

zničit i biofilmy. Peroxid vodíku ničí biofilm, coţ umoţní, aby pomocí stříbra byly zničeny 

viry nebo bakterie. [11] 

Koloidní stříbro je přírodní a netoxický prostředek pouţívaný k odstranění virŧ, 

bakterií, plísní a parazitŧ. Nemá vedlejší účinky. Ničí jednobuněčné organizmy, které tvoří 

aţ 97 % všech druhŧ parazitŧ. Jednobuněčné organismy jsou pŧvodci bakterie koky, 

streptokoky, enterokoky, stafylokoky, stomatokoky, meningokoky, pneumokoky, 

salmonely, Escherichia coli, viry HIV nebo herpetoviry. [11] 
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Pouţití je jednoduché. Látka s obsahem stříbra a mědi je vsypána do vody. 

Rozmíchá se. „Při proudění cirkulované vody se pomocí proudu z vložených elektrod 

uvolňují ionty mědi a stříbra.“ Tento zpŧsob dezinfekce chrání vodu před výskytem 

a rozvojem řas. [11] 

Tab. 1: Srovnávací tabulka mezi účinky Peroxidu vodíku a koloidního stříbra, 

mědi vůči chlóru [11] 

Porovnávané 

vlastnosti 

Dezinfekční prostředek 

Peroxid vodíku a 

koloidního stříbra, 

mědi 

Chlór 

Délka účinku velmi dlouhá 

krátká, závislá na 

teplotě a 

intenzitě 

slunečního záření 

Citlivost na světlo téměř nulová střední 

Citlivost na teplo téměř nulová 

Při zvýšené 

teplotě nastává 

silný rozklad 

Vliv na pH neutrální zvyšuje pH 

Nutná doba styku k 

zabití bakterií 
střední krátká 

Vliv čpavku - 

močoviny do  5mg/l 
nula 

tvorba 

chloraminu 

Vznik zápachu ne ano 

Změna chuti ne ano 

Nebezpečí poškození 

při předávkování 
prakticky nulové ano 
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3.2.1.3 Další metody bazénové dezinfekce 

Kromě výše uvedených moţností dezinfekce lze vyuţít i dalších zpŧsobŧ 

jako je pouţití Chlordioxidu nebo bromu a jódu. 

 

Dalším zpŧsobem hygienické ochrany vody je uţití chlordioxidu (ClO2). Vyuţití 

této metody je vhodné při znečištění plnící vody. Látka je výbušná, a proto je nevhodná 

pro laické zacházení. [21] 

 

Zcela výjimečné je pouţívání desinfekčních prostředkŧ na bázi brómu. Výhodou 

jeho pouţití je, ţe při sloučení s amoniakem (vznik bromamínŧ) jsou jeho desinfekční 

účinky zachovány a nemá „chlorovou vŧni“. Dŧvodem, proč se brom nevyuţívá, jsou 

vysoké náklady. K zabezpečení ochrany vody je nutné pouţít 3 - 4 násobné mnoţství 

chlóru. [23] 

Velká většina veřejných bazénŧ je zabezpečována pomocí chlórových přípravkŧ. 

V některých objektech vodních areálŧ je chlorace doplněna i o některou z výše uvedených 

metod k zabezpečení vyšší kvality vody. [23] 

3.2.2 Koagulace 

K odstranění nečistot z vody je moţno vyuţívat koagulace. Nečistoty však musí být 

ve formě nerozpuštěných látek s přibliţnou velikosti 10
-9

 - 10
-6

 m. Kvŧli jejich malé 

velikosti musí být shromaţďovány do větších celkŧ, které jsou poté z vody odstraněny. 

Koagulant vytvoří mikrovločky. Vločky zachytí látky, které jsou poté snadněji odstraněny 

z vody pomocí filtru. [5] 

Do výměnného systému je koagulant přiváděn prostřednictvím dávkovacích 

čerpadel. Mnoţství koagulantu je závislé na mnoţství neţádoucích látek ve vodě. Dávka 

koagulátu odpovídá zatíţení bazénu od návštěvníkŧ. Měla by být upravována podle 

předchozí návštěvnosti, v mnoţství 2-3g na návštěvníka za den. [5] 

  



19 

 

3.2.3 Sníţení chloraminů 

Dŧleţité je také sledovat zpŧsob odstraňování vázaného chlóru, kvŧli jeho 

negativním účinkŧm na zdraví člověka. Chloramin vzniká a narŧstá reakcí chlóru, 

s některými ve vodě se vyskytujícími látkami (např. amoniakální dusík nebo amoniak). [5] 

Chloraminy mohou být z vody odstraňovány několika zpŧsoby: 

- ředění s čerstvou vodou, 

- přechlorování  

- silné oxidační činidla. [5] 

3.2.4 Úprava pH  

PH je nutné udrţovat v rozpětí 7,2 - 7,6 viz Obr. 10. Při niţší hodnotě pH je voda 

kyselá. Při vyšších hodnotách pH se voda stává zásaditou. Udrţování správných pH hodnot 

vody je nutné pro zajištění efektivní koagulace, desinfekce a ochrany přístrojŧ. PH pod 7,2 

značí, ţe je voda agresivnější na pouţité materiály a technologická zařízení. V případě, 

ţe se pH pohybuje nad 7,2, mŧţe docházet např. ke sníţení citlivosti chlóru. 

Proto je vhodné udrţovat hodnotu pH vody v neutrální oblasti, podobné pH lidského oka. 

Pro sníţení pH je vyuţívána kyselina sírová případně kyselina chlorovodíková. [8] 

 

Obr. 10: Rozpětí pH hodnot a jejich následky [8] 

3.2.5 Zabezpečení vod proti rozvoji řas 

Pro minimalizování rizika vzniku řas je velmi dŧleţitým prvkem prevence. Řasy 

potřebují pro svŧj výskyt a rozvoj především: 

- dostatečné mnoţství ţivin, 

- vysoké pH, 

- sluneční světlo, 
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- teplá voda. [5] 

K usmrcení vzniklých řas se vyuţívá několik zpŧsobŧ, mezi nejčastější patří: 

-  přechlorování bazénové vody oproti stanoveným maximálním hodnotám 

a to minimálně dvojnásobně, 

- pouţití algicidních sloučenin, které se podle účinnosti dělí do několika 

skupin. Zpravidla se pouţívají činidla, která zajistí usmrcení řas nebo zpomalení jejích 

rŧstu. Mezi nejznámější činidla lze zařadit kvartérní a polykvartérní amoniové soli, soli 

mědi nebo soli stříbra. [5] 
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4 Zdroje, druh a vliv kontaminace 

bazénových vod na člověka 

Při běţném provozu bazénu vţdy dochází k prŧběţné chemické nebo mikrobiální 

kontaminaci. Na základě tohoto jevu, tak musí být kvalitě vody věnována zvýšená 

pozornost.  

4.1 Zdroje kontaminace bazénových vod 

Hlavním zdrojem znečištění jsou návštěvníci bazénŧ. 

4.1.1 Zdroje mikrobiologické kontaminace 

Z těla a sliznic koupajících se osob se do vody smývají rŧzné mikroorganismy, 

mezi které patří např. bakterie, viry, plísně nebo prvoci. Podle obecných odhadŧ zanechává 

návštěvník vodních center při koupání ve vodě aţ 2,5 miliardy mikroorganismŧ. [3] 

U venkovních bazénŧ lze předpokládat, ţe voda mŧţe být také kontaminována 

trusem ptákŧ nebo hlodavcŧ. Někdy také dochází k tomu, ţe je kontaminována jiţ plnící 

voda. [3] 

Výskyt mikroorganismŧ ve vodních areálech závisí především na třech faktorech 

stupni technického vybavení areálu, personálu zajišťující obsluhu a na údrţbě vodních 

center. [3] 

Významným faktorem ovlivňující výskyt mikroorganismŧ je také zpŧsob a kvalita 

úpravy vod. Příčinou pro výskyt bakterie Legionell a P. aeruginosa (Obr. 11) mohou být 

přetíţené nebo špatně udrţované filtry. [3] 

Vznik mikrobŧ zpŧsobují i některé materiály jako např. plastové hadice. 

Při optimálních podmínkách (vyšší teplota vody, stagnace vody, nedostatečná obsluha) 

mohou být tyto součástky nebo jednotlivá zařízení kontaminována mykobakteriemi, 

Legionellou a P. aeruginosa. [3] 
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Obr. 11: Zdroje a druhy mikrobiologické kontaminace vody v bazénech a okolí [3] 

4.1.2 Zdroje chemické kontaminace 

Největším zdrojem chemické kontaminace bazénové vody je člověk. Ze sliznic, 

povrchu kŧţe a vlasŧ koupajících se osob jsou uvolňovány nejen mikroorganismy, 

ale i organické látky jako slizové a mazové výměšky pot, moč a zbytky opalovacích 

a kosmetických přípravkŧ apod. obrázek 12. Všechny uvedené látky zhoršují kvalitu vody 

a podporují nárŧst biofilmŧ na stěnách bazénŧ a v potrubí (zvyšuje se výskyt 

mikroorganismŧ). Nejsou však přímo zdravotně závadné. Zdravotně závadnými 

jsou aţ v době, kdy s dezinfekčními látkami vytvářejí neţádoucí vedlejší produkty 

dezinfekce. Vznikají, tak nové směsi látek s rozdílným toxickým potenciálem. [3] 
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Obr. 12: Zdroje a druhy chemické kontaminace vody v bazénech a jejich okolí [3] 

4.2 Vliv kontaminovaných vodních areálů na lidské 

zdraví a ţivoty 

Jsou zaznamenávány tři hlavní zpŧsoby vystavení člověka chemickým látkám 

a mikroorganismŧm vyskytujících se v bazénové vodě a v jejím okolní: 

a) přímé poţití vody (ingesce), 

b) vdechováním nebezpečných látek (inhalace), 

c) absorpce kŧţí (dermální kontakt). [3] 

 

Do organismu se mohou mutagenní a toxické vedlejší produkty dezinfekce dostat 

orální cestou. „Orální cestou se přenášejí především patogeny způsobující průjmová 

infekční onemocnění trávicího ústrojí.“ [3] 

 

Mnoţství vzduchu, které personál a návštěvníci bazénu vdechují nad vodní 

hladinou, závisí na čase stráveném v bazénu a jeho okolí a vynaloţené intenzitě námahy. 

Záleţí také na koncentraci látek unikajících z hladiny bazénu. Např. aerosoly se tvoří 

především ve vířivkách a v blízkosti vodních atrakcí. Respirační cestou mŧţou 

do organismu člověka vniknout řada závaţnějších onemocnění např. legionelly 

nebo jiné mykobakteriózy. [3] 
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Chemické látky obsaţené v bazénové vodě mohou mít na pokoţku, sliznice a očí 

přímý dráţdivý vliv anebo mohou být do organismu resorbovány kŧţí. Tento zpŧsob 

infikace organismu je závaţnější neţ ingesce. Vstřebaná látka mŧţe být v těle člověka 

rozšířena aţ k dŧleţitým orgánŧm krevním oběhem. [3] 

 „Rozsah takového příjmu závisí na mnoha faktorech, včetně doby trvání 

kontaktu s vodou, teploty vody a koncentrace chemických látek v ní.“ [3] 

 

Dlouhodobý pobyt ve vodě zpŧsobuje kromě odmaštění pokoţky 

také její dráţdění v dŧsledku pŧsobení chemických látek, vznik vyráţek nebo infekcí 

viz tabulka 2. Vznik infekcí je pravděpodobnější v případech, kdy je kŧţe poškozená 

(odřeniny). Při pobytu v teplé vodě dochází k rozšiřování pórŧ a narušení ochranné koţní 

bariéry, umoţňující snazší proniknutí mikroorganismŧ do kŧţe koupajícího. [3] 

Tab. 2: Moţné infekce z vody umělých bazénů a koupališť [3] 
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4.3 Projevy nejčastějších bakterií na člověka 

Mezi nejčastější bakterie vyskytující se v bazénech patří Legionelly spp., 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli (E. coli). 

4.3.1 Legionelly spp. 

Mezi velmi nebezpečné bakterie patří Legionella, která je tvořena z více neţ 40-ti 

typŧ rŧzných bakterií. Polovina z těchto bakterií je pro člověka velmi nebezpečných. Lidé 

se mohou touto bakterií nakazit vdechnutím do plic nebo vypitím nakaţené vody. Příčinou 

onemocnění je bakterie, která se vyskytuje ve vodním prostředí. Nejvíce se bakterie 

Legionella vyskytuje ve sprchách, párách a saunách. Mezi nejfrekventovanější místa 

výskytu patří také teplé stojaté vody v potrubí. Výhodou pro člověka však je skutečnost, 

ţe bakterie Legionelly je velice náročná na podmínky, ve kterých dokáţe přeţít. [18] 

Bakterie přeţívá při teplotě 20 – 45 °C. Při teplotách o více stupních, je bakterie 

Legionalla zničena. Při teplotě niţší neţ 20 °C se bakterie uchová, ale není aktivní – 

nedokáţe se šířit. V tomto stavu mŧţe přeţívat aţ do doby neţ je teplota vody opět vyšší. 

Doba, kterou bakterie potřebuje k rozmnoţení je 4 hodiny. Za tento čas se jedna bakterie 

dokáţe rozdělit na dvě nové bakterie. Za další 4 hodiny se z nových bakterií vytvoří další 

nové bakterie. [18] 

Druhou podmínkou pro výskyt Legionelly je dostatek „potravy“. Zdrojem 

„potravy“ Legionelly jsou kovy (např. ţelezo, měď a zinek), které se často nachází 

v klimatizacích. Po zasaţení organismu Legionellou Pneumophylis se u nakaţených 

objeví horečka, která je doprovázena bolestí hlavy a suchým kašlem. Často 

jsou zaznamenávány i příznaky prŧjmŧ, bolesti břicha, zmatení, ataxie. Bakterie mohou 

zpŧsobit akutní onemocnění plic, pneumonii. [18] 

Příznaky Legionelly jsou velice podobně s příznaky, které zpŧsobuje nakaţení 

pneumokokovou pneumonií. Zda u pacienta propukla pneumonie, lze prokázat pomocí 

rentgenu. [18] 
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4.3.2 Staphylococcus aureus 

Mezi další nebezpečné bakterie patří také Zlatý stafylokok. Tato bakterie mŧţe 

zpŧsobit zánětlivá onemocnění kŧţe, dolních cest dýchacích a krevního oběhu. 

U nakaţených mohou být zaznamenány záněty trávicího traktu nebo srdečního svalu. Zlatý 

stafylokok produkuje toxiny, které zpŧsobují závaţné zdravotní obtíţe např. syndrom 

toxického šoku. V tomto případě bakterie v těle člověka produkuje toxiny poškozující 

a ohroţující organismus. Mŧţe dojít i k úmrtím. [20] 

Bakterie zlatého stafylokoka jsou do těla střebávány kŧţí a sliznicí. Největším 

nebezpečím, které Zlatý stafylokok představuje pro nakaţené pacienty je jeho vysoká 

odolnost vŧči lékŧm. Zejména vŧči řadě antibiotik. Dlouhodobé léčení oslabeného 

organizmu představuje vysoké riziko pro pacienta. [20] 

4.3.3 Pseudomonas aeruginosa 

Tato bakterie vyvolává řadu onemocnění. Nejčastěji záněty spojivek, zánět 

středního ucha, zánět močových cest, a další zánětlivá onemocnění nebo vyráţky. 

Má velkou schopnost vázat se k plastŧm, kontaminují tak nejčastěji náplně filtrŧ. 

Vyskytuje se převáţně v teplých koupelových bazénech. [14] 

4.3.4 Escherichia coli (E. coli)  

Mezi vysoce nebezpečné bakterie patří Bakterie E. coli. Nejpřirozenějším 

prostředím pro výskyt této bakterie jsou střeva zdravých zvířat a lidí. Vodní prostředí 

bazénŧ nebo koupališť mohou znečistit lidské a zvířecí výměšky. Infekce u člověka 

se projeví na základě doby, kterou strávil v kontaminovaných vodách. [19] 

Mezi příznaky, zasaţení E. Colou, patří křeče v břiše, krvavé prŧjmy a zvracení. 

V závaţných případech mŧţe dojít k selhání ledvin. [19] 

4.4 Ukazatelé kontroly kvality vody 

Nejdŧleţitější diagnostickou prostředkem k zajištění a vyhodnocení jakosti vody 

v umělých koupalištích a bazénech je její kontrola. Mezi sledované fyzikálně-chemické 

a mikrobiologické ukazatelé dle vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. patří (tab. 3, 4): 
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- Escherichia coli – indikátor fekálního znečištění bazénové vody z koupajících 

se osob. [7] 

- Počet kolonií při 36 °C – ukazatel celkového mikrobiologického zatíţení 

bazénové vody, recirkulace a schopnosti úpravy vody. [7] 

- Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus – ukazatele nefekální 

kontaminace z koupajících se osob. Pseudomonády se mohou rozmnoţovat 

i ve filtrech a jiných místech, která nejsou dostatečně dezinfikována v rámci 

recirkulačního systému. [7] 

- Legionelly spp. – parametr vyjadřující hygienický stav daného vodního systému, 

který analyzuje podmínky pro výskyt a rozvoj legionell. Největším rizikem není 

kontaminace vod od návštěvníkŧ, ale rychlé rozmnoţování bakterie ve vhodném 

a pro ně přívětivém prostředí. [7] 

- Průhlednost – smyslový ukazatel, který hodnotí kvalitu vody nejen z estetického 

hlediska, ale také z hlediska bezpečnosti (záchrana tonoucích). [7] 

- Zákal – zatíţení bazénu nečistotami a ukazatel účinnosti filtrace a koagulace. 

Při zvýšené hodnotě nad stanovené limity, dochází k poklesu účinnosti pouţitých 

dezinfekčních prostředkŧ. [7] 

- pH – pokud nedosahuje optimálních hodnot (7,2 – 7,6), je sníţena účinnost 

dezinfekce a koagulace. Při vyšších hodnotách pH mŧţe docházet k podráţdění 

spojivek, zkalení vody nebo vzniku silného chlorového zápachu. [7] 

- Chemická spotřeba kyslíku (CHSK), amonné ionty, dusičnany – ukazatelé, 

které poskytují informace o znečištění vody návštěvníky, schopnosti ředění 

a úpravy vod. Do vody se dostávají nevhodné látky z moči, kŧţe a potu 

koupajících se. Ve vodě vznikají dusičnany oxidací močovin. Amonnné ionty 

a organické látky stanovené prostřednictvím CHSK jsou základní látky, ze kterých 

se postupnou chemickou reakcí vytvářejí vedlejší produkty dezinfekce 

(např. chloraminy). [7] 

- Vázaný chlor – orientační ukazatel, pomocí kterého je sledováno mnoţství 

vedlejších produktŧ dezinfekce, zejména chloraminŧ. [7] 

- Volný chlor – ukazatel přijatelného obsahu aktivní biocidní látky. Hodnota 

výskytu volného chloru. [7] 
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- Oxidačně-redukční potenciál (ORP) – nejdŧleţitější ukazatel, kterým 

je vyjádřena okamţitá a skutečná dezinfekční kapacita vody. Tento ukazatel 

hodnotí přítomnost a vzájemné chování oxidačních a redukčních sloţek 

vyskytujících se ve vodě. [7] 

 

Pro správné a dostatečné vyhodnocení mikrobiologického zatíţení by mělo být 

z rŧzných částí bazénu odebíráno více vzorkŧ. Tímto, přístupem by mělo být prokazatelně 

zjištěno, zda jde o kontaminaci lokální nebo systémovou. Dále je však nutné provádět 

vedle mikrobiologického zkoumání, také chemický rozbor bazénové vody. [24] 

Tab. 3: Fyzikálně-chemické a mikrobiologické ukazatelé a jejich maximální 

hodnoty dle vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. [7] 
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Tab. 4: Četnost kontroly jakosti vody umělého koupaliště dle vyhlášky MZ č. 

238/2011 Sb. [7] 
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5 Popis vodních areálu v ČR a ve světě 

Vodní areály navštěvují ročně řádově statisíce lidí, kteří se vědomky 

nebo nevědomky vystavují moţným zdravotním komplikacím vyvolaných nefunkčností 

pouţívaných technologických zařízení nebo úmyslnou sabotáţí člověka s cílem zpŧsobit 

návštěvníkŧm zdravotní potíţe. 

V  České republice se nachází velké mnoţství vodních center (kryté a venkovní 

bazény, aquaparky, koupaliště atd.). 

V tab. 5 a v Grafu 1, je uvedena statistika návštěvnosti deseti nejoblíbenějších 

aquaparkŧ a bazénŧ u nás. 

 

Tab.  5: Statistika návštěvnosti nejoblíbenějších aquaparků v ČR [10] 

Poř. č.  
Název aquaparku, 

bazénu 
Město 

Počet 
návštěvníků 
za rok 2012 

[v tis.] 

1. Bazén Podolí Praha - Podolí 960 

2. Aquapalace Praha - Čestlice 830 

3. Bazén Slovany Plzeň 600 

4. Aquapark Pardubice Pardubice 460 

5. Bazén Liberec Liberec 355 

6. Bazén Kraví Hory Brno 350 

7. Bazén Hradec Králové Hradec Králové 350 

8. Uherské hradiště Uherské hradiště 340 

9. Vodní svět Kolín 278 

10. Krytý bazén Ostrava - Poruba 264 

Celkem 
 

4 788 

Nejvíce navštěvovanými vodními areály jsou především bazény ve větších městech. 

Největší návštěvnost měl bazén Podolí, který v roce 2012 navštívilo 960 000 lidí. Nejniţší 

návštěvnost přibliţně 264 000 z deseti nejčastěji navštěvovaných vodních center měl krytý 

bazén v Ostravě Porubě. 
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Graf 1: Nejnavštěvovanější vodní centra v ČR 

 

V oblasti zábavních parkŧ pŧsobí organizace TEA (Themed Entertainment 

Association, Asociace zábavných parkŧ), která kaţdoročně sestavuje ţebříček 

nejnavštěvovanějších parkŧ ve světě, viz obrázek 13, tab. 6, Graf 2. TEA je nezisková 

asociace, která vznikla v USA. Pro tuto organizaci pracuje více neţ 7000 specialistŧ 

např. architekti, projektanti nebo analytici z 39 zemí světa. Jedná se o respektovanou 

instituci, která také uděluje ocenění a vydává elektronické publikace. [6] 

 

Obr. 13: Mapa nejnavštěvovanějších aquaparků v zahraničí [6] 
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Tab. 6: Statistika návštěvnosti zahraničních aquaparků [6] 

 
Dle statistik pořízených institucí TEA měl v roce 2012 největší návštěvnost 

(2 100 000 návštěvníkŧ) aquapark Typhoon Lagooun at Disney World v Orlandu 

ve Spojených státech amerických. Druhým nejnavštěvovanějším vodním centrem 

je Čínský Chimelong Waterpark s návštěvností 2 021 000 lidí. Dle tabulky 6, lze sledovat, 

ţe oproti roku 2011 se v roce 2012 zvýšil počet návštěvníkŧ ve vybraných parcích. 

 

 

Graf 2: Nejvíce navštěvované zahraniční aquaparky 
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Statistické srovnání návštěvnosti českých vodních areálŧ se zahraničními 

světovými aquaparky je uvedeno v tabulce 7 a v Grafu 3. 

Tab. 7 : Statistika návštěvnosti českých a světových vodních center za rok 

2012 [6, 10] 

Poř. č.  
Název aquaparku, 

bazénu 
Město Stát 

Počet 
návštěvníků 

1 
TYPHOON LAGOON 
AT DISNEY WORLD 

Orlando, Florida USA 2 100 000 

2 
CHIMELONG 
WATERPARK  

Guangzhou Čína 2 021 000 

3 
BLIZZARD BEACH AT 
DISNEY WORLD 

Orlando, Florida USA 1 929 000 

4 OCEAN WORLD Gangwon-Do Jižní Korea 1 720 000 

5 AQUATICA Orlando, Florida USA 1 538 000 

6 CARIBBEAN BAY Gyeonggi-Do Jižní Korea 1 508 000 

7 AQUAVENTURE Dubaj SAE 1 300 000 

8 WET 'N WILD Orlando, Florida USA 1 247 000 

9 SUNWAY LAGOON Kuala Lumpur Malajsie 1 200 000 

10 
WET N WILD GOLD 
COAST 

Gold Coast Austrálie 1 200 000 

11 Bazén Podolí Praha - Podolí ČR 960 000 

12 Aquapalace Praha - Čestlice ČR 830 000 

13 Bazén Slovany Plzeň ČR 600 000 

14 Aqupark Pardubice Pardubice ČR 460 000 

15 Bazén Liberec Liberec ČR 355 000 

16 Bazén Hradec Králové Hradec Králové ČR 350 000 

17 Bazén Kraví Hory Brno ČR 350 000 

18 Uherské hradiště Uherské hradiště ČR 340 000 

19 Vodní svět Kolín ČR 278 000 

20 Krytý bazén Ostrava Ostrava - Poruba ČR 265 000 

Při vzájemném porovnání návštěvnosti světových a českých vodních areálŧ, musí 

být bráno také v potaz, ţe zahraniční aquaparky jsou provozovány jen část roku (jarní, letní 

sezóna). I přes tuto nevýhodu mají zahraniční parky daleko vyšší návštěvnost, 

která je zejména zpŧsobena větší hustotou zalidnění dané oblasti. Rozdíl 

mezi nejnavštěvovanějším vodním areálem v České Republice a v USA je více neţ jeden 

milion návštěvníkŧ/ročně. 
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Graf 3: Grafické porovnání návštěvnosti vodních center 
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6 Analýza vybraného objektu 

Konkrétním subjektem, pro který bude provedena analýza, je Sportovní a rekreační 

zařízení města Ostravy, konkrétně krytý bazén Ostrava – Poruba. Tento krytý bazén 

má největší návštěvnost ze všech vodních center zřizovaných společností Sareza 

viz tab. 8. Případné ohroţení, tak mŧţe mít dopad na větší mnoţství návštěvníkŧ 

neţ v jiných vodních areálech. 

 

SAREZA provozuje volnočasové, relaxační, sportovní a vodní areály na území 

města Ostravy. [2] 

Návštěvnost sportovních a vodních center ovlivňuje mnoho faktorŧ. 

Mezi nejdŧleţitější faktory patří klimatické podmínky, finanční zajištění provozu a silná 

konkurence. V tabulce 8 a v grafu 4 je porovnán počet návštěvníkŧ v jednotlivých vodních 

centrech na území města Ostravy v letech 2010, 2011 a 2012. [2] 

Tab. 8: Statistika návštěvnosti vodních areálů na území města Ostravy [2] 

Vodní centrum 
Rok 

Celkem 
2010 2011 2012 

Krytý bazén Ostrava-Poruba 369 014 312 302 262 575 943 891 

Vodní svět 90 633 203 750 199 097 493 480 

Ozdravné centrum Ještěrka 61 220 57 867 56 336 175 423 

Letní koupaliště Ostrava - Poruba 114 490 78 576 94 028 287 094 

Vodní areál Jih 63 357 66 808 69 088 199 253 

Celkem 698 714 719 303 681 124 
 

Dle statistik je nejnavštěvovanějším vodním střediskem na území města Ostravy 

krytý bazén Ostrava – Poruba. Tento výsledek je dán především celoročním provozem 

bazénu. Nejmenší návštěvnost zaznamenalo Ozdravné centrum Ještěrka, jehoţ nevýhodou 

je, ţe není vybudováno přímo na území Ostravy. 
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Graf 4: Návštěvnost vodních center na území města Ostrava 

Krytý bazén Ostrava – Poruba je sportovní, relaxační a vodní centrum. Areál 

navštěvují všechny věkové kategorie mládeţ, rodiny s dětmi i senioři. Denně probíhá 

výuka plavání pro děti základních škol. V areálu probíhají i mezinárodní a regionální 

plavecké soutěţe. [2] 

V roce 2012 byl vodní areál rekonstruován a inovováno technické vybavení 

(modernizace rozvodŧ vody). [2] 

Statistika návštěvnosti je uvedena a zobrazena v tab. 9 a v grafu 5. 
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Tab. 9: Statistika návštěvnosti krytého bazénu za sledované období [2] 

Měsíc 
Rok 

2010 2011 2012 

Leden 32 911 33 058 25 668 

Únor 38 896 31 719 21 748 

Březen 45 598 32 378 31 145 

Duben 35 306 28 093 21 202 

Květen 37 213 30 043 21 342 

Červen 36 995 29 789 24 352 

Červenec 27 346 24 131 23 518 

Srpen 22 155 29 093 24 838 

Září 11 512 11 826 8 980 

Říjen 30 169 20 909 19 974 

Listopad 33 446 22 612 22 922 

Prosinec 17 467 18 651 16 886 

Celkem 369 014 312 302 262 575 

Největší návštěvnost krytého bazénu je kaţdý rok statisticky zaznamenávána 

v měsíci březen (2010 – 45 598, 2011 – 32 378, 2012 – 31 145).  Naopak nejniţší 

návštěvnost je z dŧvodu výluky zaznamenávána v září (2010 – 11 512, 2011 – 11 826, 

2012 – 8 980). 

 

Graf 5: Návštěvnost krytého bazénu za jednotlivá období 
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Pro provedení analýzy vybraného problému a jeho řešení byla v této práci vyuţita 

analýza What if – WI („Co se stane, kdyţ …“) a metody FMEA - Failure Mode and Effect 

Analysis („Analýza selhání a jejich dopadŧ“) a FTA - Fault Tree Analysis („ Analýza 

stromu poruch“). 

6.1 Analýza What If 

Metoda What If je zaloţena na kladení a zapisování všech otázek týkajících 

se daného systému a hledání jejich odpovědí. Odhaduje moţné následky odchylek 

a doporučuje opatření. U větších analýz je výhodnější hlavní problém rozdělit na menší 

podproblémy, které jsou poté hodnoceny samostatně. Výhodou této metody je její vyuţití 

v kterékoli fázi analýzy. Výsledky studie je moţno zapisovat pomocí podpŧrného softwaru 

např. MS Office Excel. [1] 

V prvním kroku byly pro tuto analýzu What if stanoveny, po konzultaci 

se zaměstnanci Sarezy, události a jejich následky (narušení provozu, ohroţení zdraví osob, 

evakuace osob, panika, poţár, výbuch, poškození okolí), které se mohou v daném provozu 

a objektu plaveckého bazénu vyskytnout, viz tab. 10. Následně byla k následkŧm přiřazena 

hodnota Ano/Ne (zda mohou nastat či nikoli). 
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Tab. 10: Identifikace neţádoucích událostí a jejich následků v plaveckých objektech 
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V tabulce 11 jsou převedeny odpovědi z předchozí tabulky na bodové hodnoty 

(ANO=1, NE = -). 

Tab. 11: Bodové ohodnocení identifikovaných událostí a jejich následků 

 

 

 
 

Graf 6: Grafické vyhodnocení rizik metodou What If 

 Z výše uvedené tabulky 11 a grafu 6 vyplývá, ţe nejčastějšími následky 

vzniklých událostí, které se mohou vyskytnout v areálu plaveckého bazénu je ohroţení 

zdraví osob a narušení provozu. Podrobněji budou v této práci analyzovány pouze události, 
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výměnného systému, únik chlóru a Sabotáţ návštěvníkem/zaměstnancem. V případě 

minimalizace vzniku těchto „primárních“ událostí se automaticky minimalizují rizika 

vzniku „druhotných“ událostí. 

Další moţností, která nebyla analýzou identifikována a mŧţe zpŧsobit ohroţení 

zdraví osob je přítomnost nemocných návštěvníkŧ, kteří mohou šířit bakterie a viry. 

Tento zpŧsob ohroţení zdraví není moţné podrobněji analyzovat ţádnou analytickou 

metodou. Pro minimalizaci tohoto případu ohroţení je vhodná především osvěta 

návštěvníkŧ, např. formou letákŧ a oznámení, aby nenavštěvovali vodní centra krátce 

po nemoci nebo v začátku nemoci. 

6.2 Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

„Analýza selhání a jejich dopadů je postup, který je založen na analýze způsobů 

selhání systému a jejich důsledků. Metoda FMEA je využívána ke kontrole jednotlivých 

prvků systému.“ Vyuţívá kvantitativní přístup řešení. Je pouţívána především při analýze 

váţných rizik. [4] 

Pro výpočet celkového rizikového čísla jednotlivých nebezpečných situací, 

které mohou nastat, je vyuţit vzorec (1). Bodové ohodnocení pravděpodobnosti výskytu 

nebezpečných situací, úroveň kritičnosti nebezpečných situací, zjistitelnost ohroţení 

a následky na zdraví člověka je uvedeno v tab. 12. V tabulce 12 ve sloupci doba trvání 

nápravných opatření jsou zvoleny doby, při kterých mohou být neţádoucí stavy 

odstraněny. 

RC = P x K x Z x N                  (1) 

RC – rizikové číslo P – pravděpodobnost výskytu 

K – doba trvání nápravných opatření Z – zjistitelnost ohroţení 

N – následky na zdraví člověka 
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Tab. 12: Zvolené faktory a parametry pro hodnocení metodou FMEA [4] 
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6.2.1 Nefunkčnost výměnného systému 

Podle vzorce (1) jsou v tabulce 13 obodovány jednotlivé události podle tab. 12, 

které mohou zapříčinit nefunkčnost výměnného systému. 

Tab. 13: Bodové ohodnocení jednotlivých událostí

 

Vyhodnocení 

Jako nejrizikovější události, které by vedly k narušení výměnného systému vody 

v bazénech a k následnému moţnému ohroţení zdraví návštěvníkŧ, bylo stanoveno 

poškození filtrace, selhání lidského faktoru a nefunkčnost dávkovacích čerpadel. 

Pokud v systému dojde k poškození filtrace, tak nebudou z vody odstraňovány nečistoty, 

které budou neustále cirkulovat a vracet se zpět do bazénu. Dalším dŧleţitým faktorem 

je moţnost selhání lidského faktoru. V současné době je cyklus výměnného systému 

většinou jiţ plně automatizován pomocí moderních technologií, a proto je potřebné 

tuto technologii kontrolovat. V případě nefunkčnosti dávkovacích čerpadel bude 

přerušen tok dezinfekčních a jiných prostředkŧ pro úpravu vod proti bakteriím a virŧm. 

V případě neodhalení závady zaměstnanci, nebude voda upravována dle stanovených 

hygienických poţadavkŧ. Po určité době dojde ke vzniku a rozvoji mikrobakterií a virŧ 

v bazénu a tím také k ohroţení zdraví osob.  
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6.2.2 Únik chlóru 

V tab. 14 jsou bodově ohodnoceny dle vzorce (1) a na základě tabulky 12 

jednotlivá rizika vedoucí k úniku chlóru. 

Tab. 14: Bodové ohodnocení zvolených rizik 

 

Vyhodnocení 

K úniku chlóru mŧţe dojít především při nefunkční signalizaci úniku chlóru, 

selhání lidského faktoru nebo nedodrţování BOZP. Při nefunkční signalizaci úniku chlóru 

není zajištěna jiná automatická detekce unikajícího chlóru. Zkouška, zda se neuvolňuje 

plynný chlór z lahví, je prováděna odpovědným zaměstnancem pomocí lahvičky 

s čpavkovou vodou. Při smíchání chlóru s čpavkovou vodou dochází ke tvorbě dýmu. 

Další moţností selhání lidského faktoru mŧţe být nedostatečná kontrola skladu, 

ve kterém jsou umístěny láhve s chlórem. Kontrola by měla sledovat, zda chlór neuniká 

ze špatně utěsněných ventilŧ nebo zda nejsou láhve, naplněné plynným chlorem, 

jinak mechanicky poškozeny. Zaměstnanec si mŧţe v případě manipulace s chlórem 

při nedodrţování BOZP a bez pouţití ochranných pracovních prostředkŧ (plynová 

celoobličejová maska, rukavice) přivodit zdravotní újmu. 

6.2.3 Sabotáţ návštěvníkem/zaměstnancem 

Jednotlivá rizika spojená s úmyslnou sabotáţí návštěvníka nebo zaměstnance 

jsou obodovány na základě vzorce (1) a tabulky 12 a jsou zobrazeny v tab. 15. 
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Tab. 15: Bodové hodnocení rizik 

 

Vyhodnocení 

Mezi největší rizika, spojená s ohroţením zdraví návštěvníka v dŧsledku sabotáţe 

návštěvníkem nebo zaměstnancem, patří umístění nástraţného výbušného sytému, úmyslné 

uvolnění chlóru a pouţití chemikálií. V případě umístění a iniciace NVS mŧţe dojít nejen 

k poškození a narušení statiky budovy, ale především k úmrtí nebo zranění přítomných 

osob. U sabotáţí, které jsou zaloţeny na úniku chlóru, záleţí hlavně na uniklém mnoţství 

chlóru do ovzduší. Malé mnoţství dokáţe být odvětráno ventilací, v případě většího 

mnoţství (např. celé láhve s plynným chlórem, nejčastěji 65 kg) se mŧţe chlór dostat 

i do kanalizací a z bezpečnostních dŧvodŧ je nutné evakuovat obyvatelstvo. Takto masivní 

únik chlóru by znamenalo několikadenní zamoření dané oblasti. Dalším moţným 

ohroţením zdraví člověka je pouţití (vylití) chemikálií do bazénu. U tohoto zpŧsobu 

sabotáţe by také záviselo na mnoţství a na druhu pouţitých chemikálií. V případě méně 

agresivní kyseliny, by tato kyselina byla neutralizována během recirkulačního systému 

bazénové vody. Ale v případě pouţití např. kyanidu, by muselo dojít k úplnému vypuštění 

bazénu a jeho následného vyčištění. Proces čištění, by po té probíhalo po několik týdnŧ. 

6.3 Analýza stromu poruch (FTA) 

Analýza stromu poruch je postup zaloţený na systematickém zpětném rozboru 

událostí. Je vyuţíván řetězec příčin, které mohou vést k dané vrcholové události. Metoda 

FTA je graficko-analytická popř. graficko-statistická metoda modelování rizik. Názorné 

zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf. Hlavním cílem analýzy metodou 
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stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím analytických 

nebo statistických metod. 

Pomocí tabulky 16 jsou ohodnocena moţná rizika jednotlivých analyzovaných 

událostí - Nefunkčnost výměnného systému, Únik chlóru, Sabotáţ 

návštěvníkem/zaměstnancem viz obrázky 14, 15 a 16. Pravděpodobnost vzniku 

identifikovaných událostí byla stanovena na základě konzultací se zaměstnanci společnosti 

Sareza. 

Tab. 16: Měřítko pravděpodobnosti a její vyjádření 

Měřítko 
pravděpodobnosti 

Číselné 
vyjádření 

Slovní vyjádření 

1 z 10 0,1 časté 

1 ze 100 0,01 pravděpodobné 

1 z 1 000 0,001 občasné 

1 z 10 000 0,0001 málo se vyskytující 

1 z 100 000 0,00001 nepravděpodobné 

1 z 1 000 000 0,000001 velmi nepravděpodobné 

 

6.3.1 Nefunkčnost výměnného systému 

Na obr. 14 jsou rozebrány jednotlivé příčiny, které mohou zpŧsobit nefunkčnost 

výměnného systému. Pokud se vyskytne daná příčina, mŧţe dojít k ohroţení zdraví 

návštěvníkŧ vodních areálŧ (tvorba a rozvoj bakterií, virŧ a řas). 

Pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik je ohodnocena pomocí tab. 16. 

V případě nefunkčnosti výměnného systému, je podle obrázku 14 nejčastější příčinou, 

z daných vybraných rizik, filtrační zařízení a měřící a regulační jednotky. Pravděpodobnost 

narušení výměnného systému těmito prvky soustavy je přibliţně 10-ti násobně 

pravděpodobnější neţ vznik rizika poruchy cirkulačního čerpadla anebo prasklého potrubí. 

Dŧvodem poruchy filtračního zařízení je především technická závada na zařízení. 

Porucha mŧţe také nastat v rámci celého filtračního cyklu. 

Nefunkčnost měřící a regulační jednotky je nejčastěji zapříčiněna opotřebováním 

měřících sond. 

Mezi nejméně pravděpodobné dŧvody, které zapříčiní nefunkčnost výměnného 

systému lze zařadit cirkulační čerpadlo. Veřejné bazény vyuţívají více cirkulačních 
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čerpadel, a tudíţ porucha jednoho čerpadla nezpŧsobí zásadní narušení výměnného 

systému. Počet čerpadel v jednotlivých bazénech záleţí na jejich velikosti. V případě 

výpadku jednoho čerpadla, jsou ostatní čerpadla schopná dále recirkulovat bazénovou 

vodu bez významnějších problémŧ. Pravděpodobnost nefunkčnosti cirkulačního čerpadla, 

také závisí na kvalitě pouţívaného čerpadla.  
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Vrcholová událost 
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6.3.2 Únik chlóru 

Na obrázku obr. 15 jsou do podrobných detailŧ analyzovány (dle tabulky 16) 

jednotlivé příčiny úniku chlóru. Při provádění analýzy tohoto problému je bráno v potaz, 

ţe ve vodním centru je skladován zdraví nebezpečnější plynný chlór neţ oproti němu méně 

nebezpečný chlornan sodný. 

Za stávajících bezpečnostních opatření, která jsou uplatňována při skladování 

chlóru, mŧţe dojít k nebezpečnému úniku chlóru pouze za předpokladu, ţe není funkční 

signalizace úniku chlóru. V případě, kdy je signalizace úniku chlóru funkční, je při úniku 

chlóru spuštěn systém akustické a světelné signalizace a současně zapnut systém 

odvětrávání. Některé systémy jsou vybaveny i GSM moduly pro rozesílání SMS zpráv 

s informací o zaznamenaném zvýšeném mnoţství chlóru. 

Největším rizikem, které mŧţe zpŧsobit únik chlóru, je selhání lidského faktoru. 

Zejména se jedná o nedodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze 

a manipulaci s chlórem. I kdyţ zaměstnanci procházejí školením a mají k dispozici 

ochranné pracovní pomŧcky (např. plynové masky, rukavice, lahvičky s čpavkovou vodou 

atd.) mŧţe dojít k situacím, kdy zaměstnanec bude zasahovat bez tohoto bezpečnostního 

vybavení. V takovém případě mŧţe daný pracovník upadnout do bezvědomí a chlór bude 

nadále unikat. 

Selhání lidské faktoru se také mŧţe projevit nedbalostí při kontrolování tlakových 

ocelových lahví např. netěsnost uzavíracích ventilŧ na lahvích, mechanické poškození 

lahví nebo nevšimnutí si uvolněných úchytŧ umoţňující pád lahví a následný únik chlóru. 

V případě pokusu sabotáţe je pravděpodobnější sabotáţ zaměstnance. 

Jelikoţ je chlórovna umístěna dle poţadavkŧ normy ČSN 75 5050 v suterénech 

(přízemích) vodních areálŧ, cizí člověk (návštěvník) se zde mŧţe hŧře orientovat a mŧţe 

být lehce zpozorován. Ve vodních centrech jsou po dobu jejich provozu neustále přítomni 

zaměstnanci – strojníci. Po dobu jejich nepřítomnosti vykonávají fyzickou ostrahu 

po areálu zaměstnanci najaté bezpečnostní agentury. Vodní areály jsou navíc rozděleny 

do bezpečnostních zón, které jsou zabezpečeny poţárními zabezpečovacími a tísňovými 

systémy. V případě narušení některé zóny je toto narušení signalizováno na pult 

centralizované ochrany bezpečnostní agentury nebo zaměstnanci vodního areálu. Narušitel 

by navíc musel překonat několik uzavřených dveří a vrat, coţ jeho pohyb bude značně 

zpomalovat a znesnadňovat. 
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Závaţnějším nebezpečím je úmyslná sabotáţ ze strany zaměstnancem. 

Zaměstnanec má volný a nekontrolovatelný přístup do všech částí vodního areálu a není 

zaměstnanci nebo bezpečnostní agenturou brán jako cizí návštěvník. Zaměstnance 

tak mŧţe lehce zpŧsobit únik chlóru a deaktivovat signalizaci úniku chlóru. 
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Vrcholová událost 
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6.3.3 Sabotáţ návštěvníkem/zaměstnancem 

Na obr. 16 jsou stanoveny a pravděpodobnostně ohodnoceny, dle tabulky 16, 

moţnosti spáchání sabotáţe návštěvníkem nebo zaměstnancem. Z historie a statistik nejsou 

známé úmyslné sabotáţe spáchané ve vodních areálech s cílem zpŧsobit zdravotní újmu 

jejím návštěvníkŧm. Pouze v 90. letech jsou evidovány dva falešné telefonáty, 

které informovaly o umístěné bombě v areálu krytého bazénu v Ostravě - Porubě. 

Pokud by opravdu došlo k výbuchu, tak by měl závaţný dopad na zdraví návštěvníkŧ 

a okolí. Z tohoto dŧvodu jsou stanovená rizika nadhodnocena a je třeba se jimi zabývat, 

i kdyţ jsou méně pravděpodobná. 

Jako nejpravděpodobnější rizika ohroţení zdraví návštěvníkŧ vodních areálŧ 

sabotáţí návštěvníka/zaměstnance byla určena - pouţití nástraţného výbušného systému, 

úmyslné uvolnění chlóru, útok psychicky narušeného člověka a pouţití chemikálií. 

Nejjednodušší je, z pohledu potenciálního pachatele, pouţít zbraně (střelné, bodné, sečné) 

přímo proti návštěvníkŧm nebo vylití chemikálií do bazénŧ. K těmto druhŧm sabotáţe 

pachatel nemusí disponovat ţádnou speciální znalostí jako v případě pouţití a iniciace 

nástraţného výbušného systému nebo zpŧsobení úniku chlóru. Při úmyslném uvolnění 

plynného chlóru z tlakových ocelových lahví, se musí pachatel dobře orientovat v daném 

prostředí (kde a jak je zabezpečena chlorovna) a také znát jaké následky má chlór na lidský 

organismus. Bez těchto znalostí by si mohl zpŧsobit váţnější zdravotní následky, 

neţ které chtěl spáchat vŧči ostatním. Méně pravděpodobná jsou jiţ rizika zaloţení poţáru 

a narušení některých částí výměnného systému. 
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Vrcholová událost 
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6.4 Porovnání výsledků analýz FMEA a FTA 

V tabulce 17 jsou vybrána rizika jednotlivých událostí (nefunkčnost výměnného 

systému, únik chlóru a sabotáţ návštěvníka/zaměstnance) s největší pravděpodobností 

výskytu. 

Tab. 17: Souhrn rizik identifikovaných metodou FTA 

Metoda FTA Událost 
Pravděpodobnost 

vzniku 

1 

Nefunkčnost výměnného 
systému 

1.1 
nefunkčnost filtračního 
zařízení 

0,001 14 

 
1.2 

nefunkčnost měřící a 
regulační jednotky 

0,001 03 

 
1.3 prasklé potrubí 0,000 11 

 
 

  
  

2 

Únik chlóru 

2.1 
nefunkčnost signalizace úniku 
chlóru 

0,001 21 

 
2.2 

selhání lidského faktoru 
(BOZP) 

0,001 20 

 
2.3 

sabotáž 
návštěvníkem/zaměstnancem 

0,000 20 

 
 

  
  

3 

Sabotáž 
návštěvníkem/zaměstnancem 

3.1 použití NVS 0,000 1 

 
3.2 úmyslné uvolnění chlóru 0,000 1 

 
3.3 

útok psychicky narušené 
osoby 

0,000 1 

  3.4 použití chemikálií 0,000 1 

V tab. 18 jsou sepsána a seřazena veškerá identifikovaná rizika spojená 

s analyzovanými událostmi (nefunkčnost výměnného systému, únik chlóru a sabotáţ 

návštěvníka/zaměstnance viz tab. 13, 14, 15). Ve sloupci RCi je zobrazeno celkové 

rizikové číslo daného rizika dle vzorce (1), sloupec Fi představuje relativní kumulativní 

četnost daného parametru vypočítanou podle vzorce (2) a sloupec Ni kumulativní četnost 

daného parametru. K určení závaţnosti rizik je vypočtena kumulativní četnost Ni (%) 

dle vzorce (3). Vychází se z Paretova principu, kdy je zapotřebí odstranit alespoň 80 % 
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moţných rizik, aby bylo dosaţeno poţadovaného stavu. Červeným písmem 

jsou zvýrazněny nejrizikovější situace, které mohou dle metody FMEA nastat.  

 

Fi = RCi + Fi-1                 (2) 

Ni = (Fi / RCcelkem) x 100 %               (3) 

Tab. 18: Souhrn rizik identifikovaných metodou FMEA 

Poř. č. Identifikované riziko RCi Fi Ni [%] 

1 umístění a iniciace NVS 96 96 19,01 

2 nefunkčnost signalizace úniku chlóru 72 168 33,27 

3 selhání lidského faktoru 54 222 43,96 

4 úmyslné uvolnění chlóru 48 270 53,47 

5 nefunkčnost filtrace 45 315 62,38 

6 sabotáţ návštěvníka/zaměstnance 36 351 69,50 

7 pouţití chemikálií 36 387 76,63 

8 nedodrţování BOZP 27 414 81,98 

9 technická závada 24 438 86,73 

10 nefunkčnost dávkovacích čerpadel 16 454 89,90 

11 nezajištěné láhve chlóru proti pádu 12 466 92,28 

12 nefunkčnost cirkulačního čerpadla 9 475 94,06 

13 útok zbraní psychicky narušené osoby 8 483 95,64 

14 výpadek el. proudu. 6 489 96,83 

15 prasklé potrubí, 6 495 98,02 

16 narušení části výměnného systému 5 500 99,01 

17 nefunkčnost sond 3 503 99,60 

18 
nefunkčnost měřící a regulační 

jednotky 
1 504 99,80 

19 zaloţení poţáru 1 505 100,00 

 Celkem 505 

  
Vyhodnocení tabulky 18: Jako největší riziko ohroţení zdraví osob ve vodních 

areálech bylo stanoveno riziko 1 - umístění a iniciace nástraţného výbušného systému. 

Dalšími závaţnějšími riziky, která mohou návštěvníkŧm zpŧsobit zdravotní komplikace, 

patří rizika 2 – 8. 
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Graf 7: Grafické vyhodnocení Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou 

Vyhodnocení grafu 7: Z grafu vyplývá, ţe více jak 80 % významných rizik, 

které mohou mít při jejich vzniku negativní dopad na člověka, tvoří rizika 1 – 8. Ostatní 

rizika 9 – 19 jsou jiţ méně závaţné nebo zcela zanedbatelná pro řešení inovativními 

bezpečnostními opatřeními. 

 

Výsledkem komparace identifikovaných rizik metodami FTA a FMEA byla 

jako nejrizikovější, co se týče dopadu na zdraví člověka a pravděpodobnost jejich výskytu 

stanovena následující: 

1. umístění a iniciace NVS, 

2. nefunkčnost signalizace úniku chlóru, 

3. selhání lidského faktoru (BOZP), 

4. úmyslné uvolnění chlóru, 

5. nefunkčnost filtrace, 

6. pouţití chemikálií/útok psychicky narušeného člověka. 
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6.5 Návrh bezpečnostních opatření minimalizující 

identifikovaná rizika 

Řešením pro minimalizaci rizik umístění a iniciaci nástraţného výbušného systému 

a útoku psychicky narušeného člověka zbraní vŧči návštěvníkŧm by bylo pořízení 

a umístění detektoru kovŧ nebo detektoru výbušnin a nástraţného výbušného systému 

při vstupu do areálu. Jelikoţ se jedná o výjimečné případy, které se stávají 

jen v minimálních případech po celém světě, není pořízení těchto detektorŧ ekonomicky 

příliš výhodné. Navíc při pořízení těchto zařízení je nutné najmout další osobu, která bude 

mít na starost obsluhu detektorŧ a kontrolu vstupujících návštěvníkŧ. Další nevýhodou 

jejich vyuţití by byla ztráta komfortu návštěvníkŧ. V případě větší návštěvnosti by se vstup 

jednotlivých návštěvníkŧ v dŧsledku kontrol protáhl o několik minut. Umístit nástraţný 

výbušný systém se dá téměř kdekoli. Takovému případu se nedá bez vyuţití detektoru 

zabránit, proto je nutné proškolovat zaměstnance, jak se v případě iniciace výbušniny 

chovat a postupovat. 

Podobným typem případu, kterému nelze přímo předejít je úmyslné pouţití a vylití 

chemikálie (kyseliny) do bazénu. Jedinou moţností je školení zaměstnancŧ a hlavně 

plavčíkŧ, kteří se vyskytují přímo u bazénŧ, aby si všímali osob s podezřelým chováním, 

jestli se nesnaţí z lahví vylít, vysypat nebo vhodit do vody zdraví nebezpečné prostředky. 

V rámci zajištění bezpečnosti je nutné, aby zaměstnanci kontrolovali stav 

signalizace úniku chlóru. V případě jakékoli poruchy, by měli neprodleně kontaktovat 

výrobce/ dodavatele a zaţádat, o co nejrychlejší nápravu (výměna nebo oprava zařízení). 

Pokud dojde k porouchání filtrace, je nutné mít nasmlouvané výrobce 

nebo dodavatele filtračního zařízení, aby při zjištěných potíţích v nejkratší době 

uskutečnili taková opatření, která by závadu odstranila. Další moţností pro zvýšení kvality 

bazénových vod od bakterií, virŧ a chloraminŧ je pořízení dalších prostředkŧ bezchlórové 

dezinfekce. Takovými prostředky mohou být například UV lampy nebo pouţití ozonizace. 

Tyto zařízení „rozbíjejí“ atomy chloraminŧ a ničí buňky bakterií a virŧ. Nejedná 

se však o levná zařízení. Pořízení UV lamp pro potřeby veřejných bazénŧ vyjde přibliţně 

na 750 000 Kč. K této částce se musí také připočítat náklady na jejich provoz (spotřeba 

wattŧ). Ozonizační zařízení je ještě nákladnější. Pořizovací cena se pohybuje 

kolem 1 000 000 Kč plus další náklady spojené s jejich činností. Tyto dvě uvedené 
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technologie jsou pouze doplňujícími metodami k vyuţívání plynného chlóru, chlornanu 

sodného nebo bromu. Bez těchto dezinfekčních prostředkŧ nemŧţe být vodní areál 

provozován. 

Dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obtíţně kontrolovatelná, 

jelikoţ závisí na chování a přístupu daného jedince. Řešením je neustálé proškolování 

zaměstnancŧ zaměřené na popis a rozbor moţných příčin úniku chlóru a následkŧ, 

které mohou nastat v případě, ţe nebude BOZP dodrţováno. Je nutné, aby při náročnější 

manipulaci s chlórem zasahovali minimálně 2 lidé a byli vybaveni všemi nutnými 

ochrannými pracovními prostředky (oděv, plynová maska, rukavice, láhev s čpavkovou 

vodou). 

V případě úmyslného nebo neúmyslného úniku chlóru by signalizační zařízení mělo 

mít implementován GSM modul. Tento modul odesílá ve formě SMS zprávy informace 

o zaznamenaném zvýšeném mnoţství chlóru. SMS zpráva by přišla nejen zaměstnanci –

 strojníkovi, ale také někomu z vedení provozujícího vodní areál (např. Náměstek 

pro provoz, Bezpečnostní manager) a na operační středisko Hasičského záchranného sboru 

k rychlejšímu seznámení se situací a provedení zákroku.  
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7 Závěr 

Lidé čelí neočekávaným hrozbám dennodenně. Ohroţeni mohou být nejen 

při vykonávání pracovní činnosti, ale také ve svém volném čase např. při návštěvě vodních 

areálŧ, vodních parkŧ. Nebezpečná situace mŧţe nastat např. v dŧsledku závady 

na provozních technologií, zanedbání údrţby nebo vlivem teroristického útoku. 

 Jedním z hlavních nástrojŧ, kterým lze minimalizovat moţnost narušení 

bezpečného provozu ve vodních centrech, jsou právní předpisy, které se věnují 

této problematice. V České republice je tato oblast řešena především zákonem 

258/2000 Sb., zákonem 65/1965 Sb. a vyhláškou 238/2011 Sb. 

Cílem diplomové práce bylo popsat zabezpečení ochrany zdraví návštěvníkŧ 

vodních areálŧ jak z hlediska pouţívaných technologií k úpravě bazénových vod, druhŧ 

dezinfekcí k zabránění výskytu a rozvoji neţádoucích mikroorganismŧ, tak i z hlediska 

analyzování dalších moţností vedoucích k ohroţení zdraví osob ve vodních centrech. 

První plovárny vznikaly od počátku 19. století. Největší nárŧst koupališť byl spojen 

se vznikem samostatné republiky, kdy začaly být plovárny vybudovány v městech po celé 

republice. V současné době lze vodní centra dělit na přírodní koupaliště v přírodních 

lokalitách, bazény, aquaparky a přírodní koupaliště uměle vytvořené (biobazény). 

Pro účely této práce bylo detailněji popsáno fungování recirkulačního systému 

výměny bazénových vod a charakterizovány jednotlivé technologie, které jsou pouţívány 

pro úpravu vody. Byly definovány nejčastější zpŧsoby dezinfekce, které zabraňují 

mikrobiologické a chemické kontaminaci. V rámci moţných kontaminací jsou dále 

analyzovány jejich příčiny mezi, které nejčastěji patří bakterie, viry, plísně, kvasinky, 

které mají velký vliv na organismus člověka. Vyhláškou jsou upraveny hodnoty ukazatelŧ 

kontaminace, které nesmí být překročeny.  

 V teoretické práci byly dále zobrazeny statistiky znázorňující přehled návštěvnosti 

(potenciálně ohroţených osob) vodních areálŧ v České republice a vybraných aquaparkŧ 

v zahraničí. 

V praktické části diplomové práce byl jako vzorový příklad, analyzován pomocí 

metod What If, FTA a FMEA krytý bazén v Ostravě Porubě. 
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Nejčastějšími následky vzniklých událostí, které se mohou vyskytnout v areálu 

plaveckého bazénu je dle metody What If ohroţení zdraví osob a narušení provozu. 

Nejniţší pravděpodobnost je vznik poţáru. 

Analýzou FTA bylo zjištěno, ţe nefunkčnost výměnného systému je s nejvyšší 

pravděpodobnosti zpŧsobena nefunkčností filtračního zařízení, nefunkčností měřící 

a regulační jednotky a prasklým potrubí. Moţnost úniku chlóru je dána především 

nefunkčností signalizace úniku chlóru, selháním lidského faktoru a sabotáţí 

návštěvníkem/zaměstnancem. V případě sabotáţe návštěvníka/zaměstnance 

je nejpravděpodobněji pouţito NVS, úmyslné uvolnění chlóru, útok psychicky narušené 

osoby, pouţití chemikálií. 

Metodou FMEA bylo jako největší riziko, ohroţení zdraví návštěvníkŧ, označeno 

umístění a iniciace NVS, nefunkčnost signalizace úniku chlóru, selhání lidského faktoru, 

úmyslné uvolnění chlóru, nefunkčnost filtrace, sabotáţ návštěvníka/zaměstnance, pouţití 

chemikálií a nedodrţování BOZP. 

Z těchto výsledkŧ lze stanovit, ţe mezi nejrizikovějšími faktory, které mohou 

zpŧsobit zdravotní komplikace návštěvníkŧ, patří především faktory spojené s únikem 

chlóru (nefunkčnost signalizace úniku chlóru, selhání lidského faktoru, úmyslné uvolnění 

chlóru) a sabotáţ návštěvníkem/ zaměstnancem (umístění a iniciace NVS, pouţití 

chemikálií/útok psychicky narušeného člověka). Méně závaţná je nefunkčnost technologií 

k úpravě bazénových vod např. filtrace. V případě poruchy dojde k výskytu neţádoucích 

mikroorganismŧ aţ s časovým odstupem a návštěvníci, tak nejsou přímo ohroţeni 

na ţivotech. 

Na základě těchto výsledkŧ byla navrţena řešení, která mají vést k vylepšení 

stávajících systémŧ. Jedná se především o přípravu zaměstnancŧ na mimořádné události 

např. (umístění a iniciaci NVS, útok psychicky narušeného člověka), všímat si podezřelého 

chování osob, školení o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hlavně při manipulaci 

s plynným chlórem. V případě úniku chlóru by také mělo být signalizačním zařízením 

odeslána SMS zpráva nejen zaměstnanci, ale také provoznímu (bezpečnostnímu) 

manaţerovi a na operační středisko HZS ČR s informací o zaznamenaném zvýšení 

mnoţství chlóru. 
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V diplomové práci jsem stanovené cíle splnil, a z praktického hlediska 

by však některá navrhovaná opatření (např. zavedení ozonizace nebo UV lamp) mohla být 

špatně implementována do zabezpečovacího systému z dŧvodu příliš velké finanční 

náročnosti na jejich pořízení.  
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