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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje úskalí bazénových vod z pohledu chemické a mikrobiologické 

kontaminace. Je zde popsána problematika chemického a mikrobiologického znečištění 

bazénových vod danými ukazateli stanovených vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení 

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

venkovních hracích ploch. Další oblastí je seznámení s problematikou disruptorů, o nichţ 

se v jiných publikacích lze velmi málo dočíst. Závěrem bude zhodnocen daný problém 

a navrhnuto jeho řešení.   

Klíčová slova:  

Bazénová voda, chemické ukazatele, mikrobiologické ukazatele, chlor, ozonizace, UV 

lampy, vyhláška, disruptory. 

Abstract 

This bachelor work is focused on pool's water problems from the perspective of chemical 

contamination. This work introduces readers to chemical and microbiological impurity  

of pool's water, given indicators which are set by bill. Next section of this work introduces 

to disruptors problems, which have a little informations in other publications. This problem 

will be evaluated at the end, and proposal of solution. 
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Pool water, chemical indicators, microbiological indicators, chlorine, ozonation, UV lamp, 

notice, disruptors. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSN česká technická norma  

DES diethylstilbestrol 

DOC rozpuštěný organický uhlík 

ECD endokrinní disruptory 

CHSKCr chemická spotřeba kyslíku dichromanem 

CHSKMn chemická spotřeba kyslíku manganistanem 

pH potenciál vodíku  

TOC celkový organický uhlík 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Někteří lidé se mohou domnívat, ţe provozování veřejných bazénů je jednoduché, 

ale není tomu tak. Ti co se v dané problematice alespoň trochu orientují, vědí své. Celá 

bakalářská práce vychází ze zkušeností, které jsem získala jako zaměstnanec zdravotního 

ústavu na oddělení centra hygienických laboratoří, kde pracuji jiţ devátým rokem. Náplní 

mé práce je odebírání vzorků bazénových, pitných a odpadních vod.  

V předloţené závěrečné práci je popsáno jednak základní rozdělení bazénových 

vod a to především podle jejich teploty. Zabývám se zde jak problematikou chemické 

a mikrobiologické kontaminace bazénové vody, tak také vývojem české legislativy, 

protoţe právě jednou z hlavních podmínek povinností provozovatele veřejného bazénu je 

zajištění hygienické nezávadnosti vody ke koupání. Práce obsahuje rovněţ problematiku 

tzv. disruptorů. Po vypuštění bazénové vody do kanalizace se tato voda stává vodou 

odpadní. I tomuto se bakalářská práce věnuje. V závěru pak navrhuji moţné řešení pro 

optimalizaci uvedených rizik.  

Hlavní cíle bakalářská práce jsou: 

 Seznámit ses problematikou bazénové vody. 

 Seznámit ses problematikou endokrinních disruptorů v bazénové vodě. 

 Navrhnout řešení pro optimalizaci rizik kontaminace bazénové vody. 
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2 BAZÉNOVÁ VODA 

Za veřejný plavecký bazén se povaţuje ten bazén, který je určen pro pouţití 

různými skupinami obyvatel. V současné době mají bazény zejména rekondiční a rekreační 

charakter. Hygiena provozu bazénů se dodrţuje přesnými pravidly pro úpravu bazénových 

vod podle vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na 

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

pod kontrolou Krajské hygienické stanice, která dbá na ochranu veřejného zdraví spolu se 

Zdravotními ústavy, které tvoří odborný dohled nad zajištěním kvality vody. Kaţdá 

bazénová voda ať uţ teplá nebo studená má svá specifika. Nejvíce je to patrné pokud se 

jedná o úpravu bazénové vody. [1] 

2.1 Studená bazénová voda 

Studenou bazénovou vodou lze označit vodu o teplotě do 28°C. Jedná se tedy 

převáţně o plavecké bazény určené ke kondičnímu plavání nebo pak bazénky ochlazovací, 

které jsou například součástí zařízení určenému pro saunování.[1] 

Platí, ţe prvotním ukazatelem jakosti bazénové vody je mikrobiologická 

nezávadnost. Obecně je známo, ţe čím studenější voda bude, tím pomalejší bude mnoţení 

bakterií. Ty jsou pouhým okem neviditelné, dosahují velikosti pouze několika mikrometrů. 

Mnoţí se nejčastěji dělením a mají nespočet druhů, a proto jsou nejvíce zastoupenou 

skupinou organismů ve světě. Poprvé byly sledovány uţ v roce 1676. Dnes je běţně 

známo, ţe bakterie způsobují nemoci, jako například zaţívací či koţní problémy a to je 

jejich hlavní úskalí. Bakterie mají různorodé poţadavky na prostředí, ve kterém ţijí. 

Významným ukazatelem je proto teplota, kyselost a mnoţství kyslíku. Pokud má bakterie 

vhodné fyzikální i chemické podmínky, dochází k jejich růstu a mnoţení. Jestliţe bakterie 

dosáhnou dostatečného počtu v určené populaci, lze to označit za kolonii. Zkoumáním 

bakterií se zabývá obor bakteriologie. [2] 

2.2 Teplá bazénová voda 

Teplota vody v případě teplé bazénové vody se pohybuje v rozmezí nad 28°C, tedy 

v od 28°C do 32°C. [1] Se stoupající teplotou bazénové vody se prohlubují problémy její 
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kvality, které mají příčinu především v nedostatečných technologiích úpravy bazénové 

vody nebo případně v nedodrţení opatření pro minimalizaci rizik. [2] 

Technologie úpravy bazénové vody není snadnou záleţitostí. Dnes je znám 

celek technických řešení. Je to například flokulace pomocí dávkování flokulantů, 

proces filtrace, úprava hodnoty pH, pouţívání peristaltických čerpadel, dávkovací 

automatika a změkčovače. 

Pokud provozovatel nerespektuje platnou vyhlášku MZ č. 238/2011 Sb. 

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

v pískovištích venkovních hracích ploch, pak se jedná o porušení zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Nestačí mít v pořádku jen nejběţnější ukazatele, jako jsou hodnota pH, 

dusičnany, zákal a chlor, ale voda musí mít vyhovující kvalitu jako celek a to jak po 

stránce chemické tak i mikrobiologické. Voda by měla být dezinfikována preparáty na 

chlorové bázi nebo jinými schválenými systémy dezinfekce, kterými  jsou například 

ozonizace nebo pouţívání UV lamp. 

2.3 Léčebná a rehabilitační bazénová voda 

Jedná se o velmi teplou bazénovou vodu, která dosahuje teploty nad 32°C. Voda o této 

teplotě se vyuţívá převáţně k léčebným a rehabilitačním účelům, které mají na lidský 

organismus blahodárný vliv. Takto teplá voda je ale velice náchylná k vnášení nečistot.  

Tyto nečistoty do bazénu přinášejí v drtivé většině právě koupající se lidé. Jde 

o pot, výluhy pokoţky, moč, zbytky čistících a kosmetických přípravků, popřípadě se do 

bazénu mohou dostat nečistoty z ovzduší. Problematikou léčebné a rehabilitační bazénové 

vody je právě její vysoká teplota, která vytváří vhodné podmínky pro mnoţení bakterií. 

V tomto případě je důleţité její zdravotní zabezpečení, tím se rozumí dostatečně účinné 

usmrcování mikrobů a dalších mikroorganismů.  

Sledované bakterie v léčebné a rehabilitační bazénové vodě určuje platná 

legislativa, která je zastoupena aktuální vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení 

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

venkovních hracích ploch. Jde o následující bakterie Escherichia Coli, počet kolonií při 

36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus a v neposlední řadě 

Legionella spp. [1] 
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U citlivějších osob můţou zmiňované bakterie vyvolat koţní problémy 

a napadat urogenitální trakt. Nebezpečí hrozí u nechtěného napití bazénové vody při 

koupání, po kterém můţe dojít k zaţívacím potíţím. Velký problém je i bakterie 

Legionella spp., která je u oslabených osob nebezpečná při vdechnutí, kde se můţe 

rozvinout aţ v zápal plic. 

Rozdělením bazénové vody podle její teploty byla naznačena problematika jednak 

chemické, ale také mikrobiologické kontaminace vody v bazénech. V dalších kapitolách 

proto bude tento problém podrobněji probírán a řešen charakteristikou jednotlivých 

sledovaných hlavních hydrochemických a mikrobiologických parametrů. 
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3 KONTAMINACE BAZÉNOVÉ VODY 

Bazénová voda je velice proměnlivá. Ukazatelé kvality bazénové vody stanovené 

vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch se mění kaţdým 

okamţikem. Vše souvisí se vším. Během dne, kdy bazén navštíví desítky koupajících, 

budou hodnoty ukazatelů jiné neţ v noci, kdy je bazénová voda bez zátěţe a dochází k její 

úpravě a přípravě na další den provozu.  

Voda v bazénech můţe být kontaminována jak chemicky, tak i mikrobiologicky. 

Toto znečištění spolu úzce souvisí a mohou se navzájem ovlivňovat. 

3.1 Chemická kontaminace 

Koupání v bazénech můţe přinášet určitá rizika, způsobena chemickou 

kontaminací vody. Chemické parametry ovlivňují ukazatele mikrobiologické a naopak. 

Tím se vytváří vhodné prostředí pro mnoţení bakterií. K základním hydrochemickým 

parametrům, které jsou ve vodě sledovány, patří amonné ionty, dusičnany, chemická 

spotřeba kyslíku, hodnota pH, zákal a TOC. V následujícím textu se proto budu zabývat 

jejich stručnou charakteristikou a to včetně analytických metod, které se pouţívají pro 

jejich stanovení ve vodě. 

Stanovení hodnot amonných iontů se zařazuje do kritérií zatěţování bazénové 

vody znečišťujícími prvky. Amonné ionty byly zařazeny mezi ukazatele bazénové vody uţ 

v roce 1978 a to na základě toho, ţe bazénová voda funguje jako celek.  

Vysoký podíl amonných iontů vypovídá o tom, ţe se v bazénu vystřídalo mnoho 

koupajících, a ţe proces recirkulační úpravy nebyl schopen odstranit druh tohoto 

znehodnocení a do bazénu nenadávkoval dostatečné mnoţství ředící vody. Amonné ionty 

tedy svědčí o moţném fekálním znečištění bazénové vody.  

Stanovení amonných iontů se řídí normou ČSN ISO 7150-1 Jakost vod - Stanovení 

amonných iontů Část 1: Manuální spektroskopická metoda. Maximální povolená hodnota 

je 0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody. [3] 

Pro stanovení amonných iontů se pouţívají zásadně chemikálie zaručené 

analytické čistoty a pouze demineralizovaná voda. Ke kaţdé sérii  vzorků se připravuje 
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jak slepé stanovení z demineralizované vody, tak standardní roztok o známé 

koncentraci. Baňky s vybarveným roztokem se nechávají stát 60 min. při laboratorní 

teplotě. Poté se vzorek změří na spektrofotometru. Konečný výsledek měření získáme 

tak, ţe naměřenou absorbanci vzorku odečteme od absorbance slepého stanovení 

a násobíme kalibrační konstantou. Absorbance je intenzita zbarvení. Čím intenzivnější 

zbarvení, tím je absorbance vyšší. Výsledek měření se udává v mg/l.  [3, 4] 

Pro měření se pouţívají chemické látky a chemické prostředky, které jsou 

nebezpečné. Způsob pouţívání těchto látek se řídí bezpečnostními listy, které jsou uloţeny 

v laboratoři. 

Dalším parametrem, který je sledován v rámci monitorování bazénové vody, jsou 

dusičnany. Dusíkaté látky se dostávají do vody především z moči a potu. Na základě této 

skutečnosti je proto doporučeno, aby se kaţdý návštěvník před vstupem do bazénu 

osprchoval. Dalším závaţným problémem je močení návštěvníků do bazénu. Vysoká 

kumulace dusičnanů v bazénech vede následně k reakci s dezinfekčním činidlem ve 

vodě. Následkem čehoţ pak můţe vzniknout trichloramin, který je vysoce dráţdivý a má 

devastující působení na sliznice dýchacích cest a má význam při vzniku astmatu. Pokud 

vznikne trichloramin ve vzduchu, pozná se to díky typickému chlorovému zápachu, 

protoţe trichloramin zapáchá uţ při nízkých koncentracích. 

Hodnoty dusičnanů se stanovují dle normy ČSN ISO 7890-3 Jakost vod - Stanovení 

dusičnanů Část 3: Spektrometrická metoda s kyselinou salicylovou a musí také splňovat 

podmínky podle platné vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických 

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

hracích ploch, která určuje maximální hodnotu dusičnanů, která je 20,0 mg/l nad 

hodnotu plnící vody. Plnící voda je pitná neupravená voda z vnitřních prostorů 

plaveckého bazénu. [5] 

Stanovení dusičnanů se v bazénových vodách provádí fotometricky ve viditelné 

oblasti spektra. Analýza je zaloţena na reakci dusičnanů se salicylanem sodným 

v prostředí koncentrované kyseliny sírové. Po aplikaci vzniká ţlutě zbarvená sůl kyseliny 

nitrosalicylové vhodná pro fotometrii při 410 nm. Výsledek získáme pomocí 

spektrofotometru. Na zkoušku mohou mít rušivé vlivy některé anionty např. chloridy 

a také některé kationty např. ţelezo. [4, 5, 6] 
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Opět platí zásada pouţívání chemikálií o zaručené čistotě a dodrţovaní 

bezpečnostních opatření uvedených v bezpečnostních listech o manipulaci s chemickými 

látkami. 

Chemická spotřeba kyslíku je hydrochemický parametr, který lze pouţít k odhadu 

znečištění bazénové vody organickými látkami. Tento ukazatel je povaţován za historický, 

protoţe byl ve světě prvním zavedeným chemickým ukazatelem jakosti vody a to uţ 

v 19. století. V České republice začal být hodnocen od roku 1978, kdy byl zařazen mezi 

ukazatele kvality bazénové vody s limitem v bazénové vodě ve výši 3 mg/l.  

CHSKMn je potřebné k předběţnému posouzení organického znečištění bazénové 

vody. Hodnoty CHSKMn lze přepočítat na obsah organických látek. Pro hrubý odhad 

organického znečištění se v některých případech předpokládá, ţe 1 mg organických látek 

odpovídá přibliţně 1,2 mg CHSKMn. CHSKMn postihuje organické látky biologicky 

rozloţitelné i nerozloţitelné. Stanovení CHSKMn se řídí normou ČSN EN ISO 8467 Jakost 

vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem. [7] 

Významnou nevýhodou stanovení CHSKMn, která se dá povaţovat za hlavní, je 

nízký stupeň oxidace většiny organických látek. Hodnota CHSKMn tak úplně 

nekoresponduje s teoretickou spotřebou kyslíku na oxidaci organických látek obsaţených 

v bazénové vodě. Proto CHSKMn nelze tak úplně povaţovat za odpovídající vyjádření 

obsahu organických látek ve vodě. Není ani vhodné zvolit ukazatel CHSKCr, protoţe ten se 

pouţívá u více znečištěné vody například u vody odpadní a proto k analýze stačí malé 

mnoţství vzorku, který se ředí demineralizovanou vodou. CHSKCr nelze stanovit kvalitu 

bazénové vody. U parametru CHSKMn při analýze, v porovnání s hodnotami CHSKCr, 

vycházejí daleko niţší hodnoty, protoţe je tato metoda citlivější a je vhodná také u vod 

povrchových, pitných a uţitkových. Musíme pouţít větší mnoţství vzorku, který většinou 

neředíme. [4, 6] 

Hodnota pH je velice důleţitý ukazatel, protoţe ovlivňuje rozpouštění látek ve 

vodě. Měření hodnoty pH v bazénových vodách má velký význam, protoţe hodnota pH má 

vliv na mnoho věcí jako např.: 

 Dezinfekční působení chloru – pokud narůstá hodnota pH, pak dezinfekční účinek 

chloru mizí, a to proto, ţe při vyšší hodnotě pH se dezinfekční prostředek rozpadá 

a tím dochází ke ztrátám aktivních sloţek, které slouţí k dezinfekci. 
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 Flokulace nečistot – kaţdé sráţedlo má svůj rozsah hodnot pH v němţ dosahuje 

nejvyšší účinnosti. 

 Korozní účinky – se sníţením hodnoty pH souvisí i rezavějící účinky na konstrukce 

a kovové části bazénu.  

 Reakce kůţe – člověk má hodnotu pH pokoţky cca 5,5 coţ je i vyhovující ochranná 

vrstva. Pokud je ale hodnota pH bazénové vody příliš vysoká, pak dochází 

k nabourání této ochranné vrstvy a můţe dojít aţ k podráţdění citlivější pokoţky. 

 Nízká hodnota pH napomáhá k tvorbě trichloraminů. Tyto sloučeniny mohou 

způsobit podráţdění očí a sliznic koupajících se osob. [8] 

Hodnotu pH v bazénové vodě je proto vhodné udrţovat v limitu 6,5 aţ 7,6 podle 

platné vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Měla by se proto 

měřit a to pravidelně. Pouţívání chlorových přípravků ve veřejných bazénech ovlivňuje 

měření hodnoty pH. Pozor si je třeba dát i na ředící vodu, protoţe ta obsahuje oxid uhličitý, 

který můţe hodnotu pH ovlivnit tím, ţe ji sníţí. 

Stanovuje se podle ČSN ISO 10523 Jakost vod - Stanovení pH. Pouţívá se přístroj 

pH metr. Dále se pro stanovení vyuţívají pufry (standardy), kterými se přístroj zkalibruje 

např. pufr pH 4, pH 7, pH 10. Po kalibraci přístroje je moţné vzorky bazénové vody začít 

měřit. U hodnoty pH je důleţitá teplota. Vzorky se temperují na stejnou teplotu, na kterou 

je provedena kalibrace přístroje.[9] 

Dalším chemickým parametrem je zákal. Znečištění bazénové vody 

mikroorganismy nebo jinými částicemi jako jsou odloupané epitely kůţe, sliznic a vlasů 

jsou mimo jiné příčinou zákalu. Zákal můţe být způsoben také vysokou hodnotou pH 

bazénové vody, kdy se jiţ začínají tvořit nerozpustné části uhličitanu vápenatého.  

Zákal by neměl přesáhnout dle vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení 

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

venkovních hracích ploch hodnotu 0,5 ZF (formazínová jednotka zákalu). Tento ukazatel 

se stanovuje podle normy ČSN EN ISO 7027 Jakost vod - Stanovení zákalu. [10] 

Zákal se dá stanovovat pomocí přístrojů a to pomocí fotometrie, spektrofotometrie 

nebo nefelometrie. Toto posouzení je velice přesné. Dále vizuálním neboli orientačním 

posouzením. Orientační posouzení spočívá ve vyhodnocení vzorku ve zkumavce proti 
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tmavému pozadí. Tato metoda je nepřesná a ve většině případů nedává shodné výsledky.  

Je proto důleţité pečlivě dodrţovat určené postupy a moţnosti stanovení uvádět při 

zapisování výsledků. [4] 

Celkový organický uhlík (TOC) patří do skupiny chemické kontaminace bazénové 

vody. Je podílem rozpuštěného a nerozpuštěného organického zatíţení bazénové vody. 

Řadí se k hromadným ukazatelům, a proto přímo nevypovídá o typu organických látek, 

kterými bylo znečištění způsobeno.  

Nespornou výhodou této metody je celkové rozloţení organických prvků při 

tepelném spalování aţ na oxid uhličitý (CO2) a tím pádem zabírá velkou skupinu 

organických látek.  

Hodnota 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody je hraniční. Pravidelnost sledování 

ukazatele TOC se řídí platnou vyhláškou MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických 

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

hracích ploch. Hodnotí se jedenkrát za měsíc u plaveckých bazénů s teplotou vody do  

28°C a dvakrát měsíčně u bazénů koupelových, kde se teplota bazénové vody pohybuje 

mezi 28°Ca 32°C a tudíţ je náchylnější k vnášení nečistot a z toho vyplývají častější 

kontroly. [1] 

TOC se stanovuje dle normy ČSN EN 1484 (757515) Jakost vod - Stanovení 

celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). 

Další předností TOC je, ţe při analýze vody se nepouţívají drahé ani škodlivé 

chemikálie. Sloţitější je to však s přístroji pouţívanými při analýze. Pouţívány jsou 

automatické analyzátory například Phoenix 8000. Organický uhlík se ve vodě oxiduje 

působením persulfátu a ultrafialovým zářením na oxid uhličitý, který se stanoví 

spektrofotometricky v infračervené oblasti spektra. K analýze TOC se anorganický uhlík 

odstraňuje vybubláváním ze vzorku okyseleného kyselinou fosforečnou. [11] 

Problematika endokrinních disruptorů (ECD) je prozatím v začátcích a není 

moţné ji najít v mnoha publikacích. Příčinou je nezodpovědnost návštěvníků bazénů, kteří 

často do bazénu močí. Bazénové voda, je pak velice zatíţená a to nejen znečištěním 

fekálním, ale také zatíţením farmakologickým, protoţe mnoho osob uţívá léky a různé 

doplňky stravy například antikoncepce, anabolika apod., jejichţ zbytky se vylučují právě 

močí, ale i potem.  
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Takto kontaminovaná bazénová voda se při vypouštění dostává do kanalizace. 

Kanalizací voda odtéká do čistíren odpadních vod (ČOV), kde probíhá proces čištění. 

Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění a dočištění probíhá v recipientu, 

tj. v přirozeném vodním toku. Problém vzniká, jakmile čistírna nedokáţe dokonale 

odstranit toto chemické zatíţení a kontaminovaná voda se dostane do recipientu.  

Do skupiny endokrinních disruptorů se řadí celá škála nejrůznějších chemikálií, 

např. některá léčiva a doplňky stravy, antikoncepce, anabolika, steroidy, léky pro léčbu 

kardiovaskulárních onemocnění. Další výskyt ECD lze najít v mnoha kaţdodenních 

produktech, jako jsou plastové lahve, plechovky, kovové konzervy na jídlo, čisticí 

prostředky, zpomalovače hoření, jídlo, hračky, kosmetika a pesticidy. 

Obecně lze tuto skupinu látek charakterizovat jako hormonálně aktivní látky 

(exogenní látky), které účinkují jako hormony a narušují fyziologické funkce endogenních 

hormonů zvířat i člověka. Endokrinní disruptory mohou napodobovat přirozené hormony, 

vázat se na hormonální receptory a tím spouštět příslušné chemické mechanismy v buňce 

(typickým příkladem jsou xenoestrogény), vazbou na receptory mohou inhibovat funkci 

přirozených hormonů nebo narušovat syntézu, skladování, sekreci, transporta rozklad 

přirozených hormonů. 

Studie ukazují, ţe ECD mohou vést k poruchám plodnosti, podporovat vznik 

endometriózy, vývojových vad a nádorových onemocnění. Konkrétním příkladem 

devastujících následků působení endokrinních disruptorů bylo uţívání syntetického 

estrogenu diethylstilbestrolu (DES) jako léku. Tento syntetický estrogen byl před jeho 

zákazem předepsán více neţ pěti milionům těhotných ţen jako prevence spontánního 

potratu a k podpoře vývoje plodu. U dětí matek uţívajících DES bylo zjištěno narušení 

vývoje pohlavního systému a vyšší riziko vzniku nádorových onemocnění pohlavních 

orgánů aţ v období puberty. Poslední výzkumy ukazují, ţe endokrinní disruptory mohou 

představovat největší nebezpečí během prenatálního a ranně postnatálního vývoje, kdyţ se 

vytvářejí orgány a nervové systémy. [12, 13] 

3.2 Mikrobiologická kontaminace 

Bazénová voda není zatíţena jen výše popsanou chemickou kontaminací, ale také 

neméně důleţitým mikrobiologickým zatíţením. Dá se říct, ţe mikrobiologická 
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kontaminace přináší více rizik pro koupající. Proto se v této kapitole budu věnovat 

především těm mikrobiologickým ukazatelům, které jsou sledovány na základě vyhlášky 

MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Odběr a analýza vzorku 

pro mikrobiologickou kontaminaci se provádí podle normy ČSN EN ISO 19458 Jakost vod 

- odběr vod pro mikrobiologickou analýzu a ČSN EN ISO 8199 Jakost vod - Obecné 

postupy pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami. [1, 14, 15] 

Mikroorganismy se stanovují kultivačními metodami na kultivačních půdách 

a agarech. Agar má mnoho druhů, např. pevný, tekutý, selektivní, selektivně 

diagnostický, který je obohacen o chemickou reakci aţ po univerzální ţivný agar , na 

kterém rostou veškeré druhy bakterií. Pro růst bakterií je důleţitý čas a teplota 

kultivace a také specifické ţiviny. Kaţdá bakterie má své specifické poţadavky pro růst 

a kultivaci. Poté se provede odečet vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem v oblasti 

mikrobiologie pomocí laboratorního mikroskopu. Výsledkem jsou počty jedinců 

a kolonií. [16] 

Důleţitým mikrobiologickým parametrem v bazénové vodě je Legionella spp. Řadí 

se mezi tzv. podmíněně patogenní mikroorganismy, to znamená, ţe můţe představovat 

zdravotní riziko pro koupající se osoby. Podle uvedené vyhlášky musí být dodrţen limit 

10 jedinců ve 100 ml vody a stanovuje se podle normy ČSN ISO 11731 Jakost  

vod - Stanovení bakterií rodu Legionella. [17] 

Legionella spp. je velice nebezpečná bakterie. Ţije v teplé stojaté vodě, 

nejčastěji v koutech potrubí a pod usazeninami na stěnách potrubí vedoucí k  bazénu. 

Optimální teplotou pro ni je 25 – 50°C, často vytváří kolonie. Vyvolává onemocnění 

pneumonie (zápaly plic) tzv. legionářskou nemoc a lehčí horečnatá onemocnění. 

Způsob nákazy Legionellou spp. neboli vstupní cestou je vdechnutí aerosolu 

kontaminované vody. Aerosol vytvářejí atrakce bazénu (vodní jeţci, probublávání ve 

whirlpoolu, vodní chrliče). [20] 

Dalším parametrem jiţ uvedené vyhlášky je Staphylococcus aureus, česky zlatý 

stafylokok. Vyhláška nepovoluje ţádnou bakterii tohoto typu, norma je tedy 0 jedinců  

ve 100 ml vody. V tomto případě platí pro stanovení norma ČSN EN ISO 6888-1 

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu 
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koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: 

Technika s pouţitím agarové půdy podle Baird - Parkera. [18] 

Patří do rodu stafylokoků. Objeven byl jiţ v roce 1880. Ţije v teplé vodě. I tento 

mikroorganismus je pro člověka nebezpečný. Staphylococcus aureus produkuje toxiny 

a tím je způsobena jeho patogenita. Vstupní branou infekce je především kůţe a sliznice. 

Způsobuje infekce kůţe a to od mírných zánětů kůţe a měkkých tkání aţ po sepse, které 

přímo ohroţují ţivot. Léčba se provádí antibiotiky, příbuzných penicilínu. [20] 

Jeden z dalších sledovaných mikrobiologických ukazatelů v bazénové vodě, který 

byl objeven v roce 1885, je Escherichia Coli. Mezní hodnota podle vyhlášky 

MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích plochje0 jedinců ve 100 ml 

vody. Norma ČSN EN ISO 9308-1 Jakost vod - Stanovení Escherichia Coli a koliformních 

bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů. [19] 

Přítomnost koupajících se představuje stálé riziko vnášení mikroorganismů a z toho 

také plyne riziko infekce mezi návštěvníky bazénu. Výskyt E. Coli ve vodě upozorňuje na 

čerstvé fekální znečištění. Takto kontaminovaná voda můţe způsobovat zdravotní 

problémy a to například infekce trávicího a urogenitálního traktu. Rozvoj infekce je 

ovlivňována především délkou pobytu v bazénové vodě. [20] 

Neméně důleţitým sledovaným indikátorem mikrobiologického znečištění je podle 

vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Pseudomonas 

aeruginosa. Limit je 0 jedinců ve 100ml vody. Norma ČSN EN ISO 16266 Jakost  

vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů. Riziko rozvoje 

pseudomonády hrozí převáţně v teplých koupelových bazénech. Velmi často také 

znečišťuje vnitřní náplně filtrů. Tato bakterie způsobuje řadu onemocnění nebezpečných 

pro člověka, například zánět močových cest, zánět středního ucha, hnisavé procesy, záněty 

spojivek a další zánětlivá onemocnění a vyráţky. [20, 21] 

Posledním ze sledovaných parametrů je počet kolonii při 36°C. Jiţ uvedená 

vyhláška uvádí jako mezní hodnotu 100 jedinců v 1 ml vody. Počty kolonií navádí na 

celkové znečištění bazénové vody a jde o bakterie, které rostou při 36°C a stanovují se 
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podle normy ČSN EN ISO 6222 Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů 

- Stanovení počtu kolonií do ţivého agarového kultivačního média. [20, 22] 
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4 OPATŘENÍ PRO MINIMALIZACI RIZIK 

Návštěvníkům bazénů hrozí některá rizika, která se musí pečlivě a zodpovědně 

sledovat. Jde o rizika chemická a mikrobiologická. Jsou to hlavní sledovaná kritéria, která 

by měla mít podle poznatků stejnou váţnost. Osoby vstupující do bazénů s sebou přinášejí 

do bazénové vody velké mnoţství mikroorganismů, které se smývají z kůţe a sliznic, 

anebo jsou jinak vylučovány. Drtivé mnoţství těchto mikroorganismů je nepatogenní, jen 

opravdu v malém mnoţství se jedná o patogeny.  

Účelem úpravy bazénové vody je proto co nejvíce zamezit šíření daných 

mikroorganismů, které se mohou přenášet z jednoho návštěvníka bazénu na druhého, dále 

se mnoţit a nejedná se jen o všudy přítomnou mikroflóru. Vedle mikroflóry ze sebe člověk 

uvolňuje i nezanedbatelné mnoţství chemických látek, buď přirozené povahy jako je pot 

nebo moč, anebo látky umělé, které mohou být zastoupeny například ve zbytcích 

kosmetiky. V průměru se počítá se zatíţením vody asi 1 g močoviny na člověka. Znečištění 

nemusí vţdy do bazénu přinášet jen koupající, ale můţe jít o organismy, pro které bazén 

představuje přirozené prostředí k ţivotu. 

Pokud na tyto sloučeniny působí chlor nebo jiné dezinfekční činidlo, vzniká 

různorodá skupina sloučenin. Jsou to v podstatě vedlejší produkty dezinfekce. Některé 

z nich jsou pro návštěvníky bazénu nebezpečné (chloramin, trichloramin, trihalomethan, 

chloroform). Riziko vzniká například při nechtěném napití, ale také při vstřebávání 

pokoţkou a nesmí se zapomínat na rovněţ nebezpečné vdechování, protoţe látky se z vody 

mohou odpařovat.  

Zavlečení mikroorganismů a dalších rizikových látek se dá významně sníţit 

poctivým osprchováním, ale úplně mu zabránit nelze. Ani speciální úprava bazénové vody 

ve strojovně bazénu (viz Obrázek č. 1), všechny tyto neţádoucí prvky neodstraní, a proto 

se musí přistoupit k jednoduché, ale účinné metodě, coţ je tzv. ředící voda.  

Ředící voda je upravená voda, která se do bazénu přivádí z důvodu výměny 

stávající bazénové vody za novou. Ředící voda také pozitivně ovlivňuje mnoţství 

vázaného chloru v bazénové vodě jeho sníţením. Mnoţství přiváděné ředící vody na osobu 

a den je doporučeno v mnoţství minimálně 30 l u krytých plaveckých bazénů, 45 l 
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u krytých koupelových bazénů a 60 l vody u nezastřešených bazénů a brouzdališť. 

Mnoţství přiváděné ředící vody se měří průtokoměrem nebo vodoměrem. 

 

Obrázek 1: Lázně Darkov Karviná – Strojovna 

Podmínkou čistoty bazénové vody je právě také vhodná recirkulace a filtrace, 

coţ je systém technologických kroků. Spolehlivá recirkulace je prováděna čerpadlem, 

které aplikuje nasávání ze dna bazénu, a je během provozu nepřetrţitá. V době, kdy je 

bazén mimo provoz, můţe být výkon sníţen. Recirkulovaná voda, která se filtruje 

nejčastěji přes pískové filtry, se vrací zpět do bazénu pomocí výtlačných trysek. Celý 

obsah vody má projít filtrací aspoň dvakrát za 24 h. Ideální cirkulace tak napomáhá 

rozmíchat chemické činidlo do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu 

stojaté vody. Filtrační zařízení je nutno pravidelně proplachovat a tím odstranit usazené 

nečistoty. [23, 24] 

Kvalitní a účinná úprava bazénové vody, tak aby neobsahovala mikroorganismy 

nebo jiné znečištění, obnáší metodu dezinfekce, která by měla ve vodě působit dostatečně 

dlouhou dobu. 

Další kapitolou, kterou se bakalářská práce zabývá, jsou systémy dezinfekce 

bazénové vody. Jde o velice důleţitou a podstatnou kapitolu z důvodu hygienické 

nezávadnosti bazénové vody pro návštěvníky bazénu. 



Bandorová Veronika: Opatření pro minimalizaci rizik kontaminace bazénové vody 

2013  16 

4.1 Dezinfekce vody chlorem 

Ve vyšších dávkách chlor zvyšuje kvalitu vody, ale na druhou stranu zhoršuje její 

chuť. Účinek i funkčnost chloru jsou za dobu jeho pouţívání, jiţ více neţ sto let, velmi 

dobře známy. Chlor se pouţívá pro dezinfekci bazénové vody a zajišťuje kvalitní vodu bez 

choroboplodných zárodků, které by se mohly dále přenášet, a mohlo by tak docházet 

k infekcím. Velkou výhodou pouţívání chloru pro tyto účely je spojení jeho dezinfekčního 

i oxidačního účinku, který se v bazénové vodě drţí optimálně dlouho, tak aby byla 

chlorace účinná. Další pozitivum pro pouţívání chloruje bezesporu nízká cena v porovnání 

s jinými technologiemi. Aplikace chloru se dá dobře kontrolovat a je i velice snadná. 

Pouţívat se můţe jak v komerčních tak i v soukromých bazénech. [8] 

Celkový chlor se vyskytuje jako volný nebo vázaný chlor, nebo v jejich směsi. 

Stanovuje se ve vodách ke koupání, kde se nepředpokládá přítomnost rušivých vlivů. 

Podstatou zjištění celkového chloru je přímá reakce chloru za tvorby červené 

sloučeniny a následné kolorimetrické měření, které se provádí přenosným kolorimetrem 

(viz Obrázek č. 2). Pouţívají se výhradně chemikálie zaručené analytické čistoty. 

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

a ohřívání vzorku, odečítá se po třech minutách. 

 

Obrázek 2: Kolorimetr (pro měření obsahu chloru ve vodě) 
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Vázaný chlor hubí mikroorganismy a vyvolává reakci s organickými látkami, které 

se dostávají do bazénu spolu s návštěvníky. Vázaný chlor vzniká tehdy, pokud nečistoty 

vstoupí do reakce s aktivním chlorem. Zároveň je dán maximální obsah vázaného chloru 

a to v hodnotě 0,3 mg/l. Vázaný chlor je ukazatelem „staré“ bazénové vody, kde je podíl 

dávkovaného chloru vázán ve formě chloraminů s niţším dezinfekčním účinkem. 

Nadlimitní hodnoty vázaného chloru jsou neţádoucí, způsobuje typický bazénový zápach 

a má nízký dezinfekční účinek. Vypovídá o znečištění bazénové vody. Vázaný chlor se 

z vody odstraní pomocí tzv. chlorového šoku, kdy se nadávkuje vysoká dávka volného 

chloru. [25] 

Volný chlor jako takový, který se pouţívá pro dezinfekci a oxidaci nečistot, 

nezapáchá, nedráţdí oči ani sliznice a není pro člověka nijak škodlivý. Ničí 

mikroorganismy, pokud je dávkován ve správných koncentracích v souvislosti s typem 

bazénu a teplotou jeho vody. Správné dávkování je následující: 

• 0,3 - 0,6 mg/l v plaveckých bazénech s teplotou vody do 28°C, 

• 0,5 – 0,8 mg/l v koupelových bazénech s teplotou vody do 32°C,  

• 0,7 – 1,0 mg/l v koupelových bazénech s teplotou vody vyšší neţ 32°C. 

V návaznosti na teplotu vody stanovuje vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení 

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

venkovních hracích ploch vyšší poţadavky na hodnotu volného chloru v bazénové vodě 

během provozu. Je doporučeno udrţovat jeho koncentraci v daných mezích podle uvedené 

vyhlášky. [1] 

Po reakci volného chloru s organickými nečistotami vzniká chlor vázaný, který je 

vytvářen chloraminy. Právě tyto vzniklé chloraminy jsou látky dráţdivé a také nepříznivě 

ovlivňují zdraví. Vázaný chlor lze významně omezit pouţitím správné technologie pro 

úpravu bazénové vody. [26] 

4.2 Ozonizace 

Důleţitou roli při udrţování vyhovujícího prostředí plaveckých bazénů hraje 

rovněţ ozon. Jeho nejvyšší povolená hodnota je 0,05 mg/l a to před vstupem vody do 

bazénu. Hodnoty ozonu ve vodě stanovuje vyhláška MZ č. 238/2011 Sb. o stanovení 

hygienických poţadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
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venkovních hracích ploch a měří se přímo na místě přenosným kolorimetrem 

(viz Obrázek č. 3). [1] Vhodně zpracovaná ozonová technologie má podstatný vliv na 

jakost vody v bazénech a ovzduší bazénového prostředí a zvýší se tak počet 

spokojených koupajících v bazénu.  

 

Obrázek 3: Kolorimetr (pro měření ozonu) 

Za běţných podmínek je ozon plyn bez barvy nepřehlédnutelného štiplavého 

zápachu, který má opravdu silnou schopnost oxidace. Ozon v plynné fázi je pro člověka 

nebezpečný. Při nízké koncentraci má nasládlou vůni a člověku neublíţí. Za vyšší 

koncentrace dochází k dráţdění sliznice očí, k dýchacím potíţím a k bolestem hlavy. 

K poškození plic, krvácení a posléze i k smrti dochází aţ při opravdu vysokých 

koncentrací ozonu. 

Poškození zdraví lidí ovlivňuje i délka pobytu v prostředí zamořeném ozonem. 

Proto je potřeba věnovat velkou pozornost instalaci ozonové technologie, jejímu 

správnému výběru a tím i zbránit úniku ozonu. Vhodně nainstalovaná technologie pro 

aplikaci ozonu neohroţuje lidské zdraví. 

Aplikací ozonu při dezinfekci bazénové vody nevznikají toxické prvky, které by 

bylo nutné řešit odstraněním. Molekula o třech atomech O3je tvořena rekombinací 

atomárního kyslíku s molekulou kyslíku. Ozon a jeho molekuly se za normálních 



Bandorová Veronika: Opatření pro minimalizaci rizik kontaminace bazénové vody 

2013  19 

podmínek rozpadají během několika desítek minut, protoţe jsou nestabilní a vznikají 

molekuly kyslíku O2. Vyrábí se z kyslíku ze suchého vzduchu přímo na místě, kde bude 

pouţíván, protoţe je neskladovatelný. Není nutné proto řešit problémy s přenosem 

a skladováním.  

Při úpravě vody je ozon pouţíván jako prvotní oxidační a doplňkový prvek pro 

dezinfekci. Ničí běţně ţijící bakterie v bazénech, např. Escherichia Coli. Hubí se 

spolehlivostí i další druhy a formy patogenních mikroorganismů a také viry, které nelze 

zlikvidovat běţnými dezinfekčními prostředky. Je však nutné dodrţet jeho správnou 

koncentraci a dobu aplikace. 

Chlorace nebo aplikace nízkých dávek ozonu však nejsou schopny likvidovat 

vysoce rezistentní a nebezpečné patogeny, jako jsou např. kryptosporidie. Provozovatelé 

veřejných bazénů proto nemohou povaţovat technologii nízkých dávek ozonu za 

dostatečnou ochranu. Hygienickou ochranu veřejných bazénů můţe zaručit pouze úplná 

ozonová technologie. 

Ozon výrazně přispívá k nezávadnosti bazénové vody. Jeho aplikace v kombinaci 

s chlorem nejen odstraní škodlivé látky, ale také likviduje typický zápach chloru, 

nedochází k podráţdění očí a nosní sliznice. Náklady na ventilaci vzduchu jsou tím pádem 

nízké. 

Pouţívání ozonu má i další neopomenutelné pozitivními efekty. Vhodně zvolená 

technologie zaručuje kvalitní vodu v bazénu po stránce hygienické i po stránce 

průzračnosti, dále ovlivňuje i korozi zařízení a pouţívaná ozonová technologie má největší 

význam a přínos v tom, ţe chlor zůstává aktivním.[27] 

Ozonová technologie se volí podle typu bazénu a lze ji rozdělit na: 

• úplnou ozonovou technologii, 

• technologii „bočního“ toku, 

• technologii nízkých dávek ozonu. 

4.3 UV lampy 

UV záření přináší jednu z dalších moţností v boji proti mikroorganismům. Čistotu 

vody zajišťuje ničením mikroorganismů a do dané míry i rozkládá fotooxidací některé 
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polutanty, netvoří vedlejší produkty dezinfekce v aplikovaných dávkách, nemění charakter 

vody, nezanechává po pouţití reziduální účinky, nepoškodí materiál rozvodů a lehce se 

instaluje. 

Trendem v úpravě bazénové vody jsou UV lampy (viz Obrázek č. 4), které vydávají 

záření, které má vysoce účinnou dezinfekční schopnost. Důleţité je ale zvolit správný typ 

UV lampy tak, aby měla dostatečný výkon vzhledem k mnoţství protékající vody. Slabou 

stránkou UV lamp je jejich dezinfekční účinek jen v místě kde voda přichází do kontaktu 

s nainstalovaným zařízením, a tudíţ nezabrání dalšímu šíření mikroorganismů. Vzhledem 

k tomu, ţe UV lampy vydávají vysokou energii záření, proto v místě působení dokonale 

usmrcují mikroorganismy, rozkládají organické sloučeniny a dokonce i vázaný chlor. Tím 

pádem u úpravy vody pomocí UV záření a aplikací chloru se sniţuje neţádoucí efekt 

chlorace coţ je dráţdění očí a sliznic a také nepříjemný chlorový zápach. Plnohodnotné 

funkce UV lamp dosáhneme pravidelným čištěním a vyměňováním, protoţe stárnutí 

ovlivňuje účinnost. 

 

Obrázek 4: UV lampa (Lázně Darkov Karviná) 

Účinnost uvedeného postupu je však ovlivněna zákalem vody, který sniţuje 

účinnost UV technologie. Vzhledem k ţivotaschopnosti mikroorganismů je nutné pouţít 

typ polychromatických UV lamp. Polychromatické zařízení neumoţňuje obnovování 
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narušených buněk, inaktivaci enzymů. UV lampy je vhodné umístit těsně před odběrová 

místa ze sítě (vodovodní baterie, sprchy). [28] 

4.4 Dezinfekce vody stříbrem a peroxidem 

Vodu lze nazvat ţivotodárnou kapalinou. Její vlastnosti podporují mnoţení všech 

ţivých organismů, samozřejmě i bakterií apod. Nezávadnost vody ke koupání zajišťuje 

kromě mechanické filtrace také dezinfekce a oxidace, coţ jsou chemické procesy.  

Dezinfekce má za úkol vymýtit nevyhovující organismy v bazénové vodě. Připraví 

prostředí pro působení oxidace, která zbytky neţádoucích organismů spálí. Ţádoucí je 

tzv. reziduální účinek tzn., ţe dezinfekční prostředek musí v bazénu působit dostatečně 

dlouho od jeho aplikace. Tento způsob se dá shrnout ve třech poměrně jednoduchých  

bodech: usmrtit, spálit a zabránit dalšímu mnoţení. 

Drtivá většina dostupných dezinfekčních prostředků funguje na bázi chloru. Jak uţ 

bylo výše popsáno, dezinfekce chlorem přináší určitá rizika. Přípravky bez chloru jsou 

alternativou, která šetří přírodu a lidské zdraví.  

Novinkou posledních tří let je dezinfekce na kyslíkové bázi, která vyuţívá 

synergického efektu dvou základních sloţek peroxidu vodíku (pro oxidaci) a koloidního 

stříbra (důkladná dezinfekce bazénové vody). Výsledky jsou velice kladné. Účinkují proti 

bakteriím, virům, houbám i plísním. Koloidní stříbro je přírodní, netoxický, bezpečný 

prostředek proti bakteriím, virům, plísním a jednobuněčným parazitům bez jakéhokoliv 

vedlejšího účinku.  

Kombinace oxidace a stříbra vytváří produkt, který má dvě fáze a ničí dokonce 

i biofilmy. Biofilmem se rozumí přirozená ochrana bakterií. Biofilm je zničen kyslíkem, který 

se oddělí z peroxidu vodíku a tím pádem stříbro zničí bakterie. Na trhu uţ se dají pořídit 

i automatické dávkovače pro tento druh dezinfekce, které většinou dávkují přípravek kaţdou 

hodinu. Pro ověření je doporučeno pomocí testeru zjistit hladinu dezinfekce přímo ve vodě. 

Koncentrace ve vodě se má udrţovat v rozmezí cca 20 - 40 mg/l.[29] 
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4.5 Výsledky opatření pro minimalizaci rizik 

Uvedené metody pro minimalizaci rizik mají zásadní vliv na kvalitu a výsledky 

rozboru bazénové vody. Níţe uvedené tabulky mapují situaci na orlovském bazénu za 

rok 2012. Provozovatel tohoto bazénu aplikuje několik druhů opatření, a to automatické 

dávkování a sledování chloru, dále systém ozonizace a nakonec účinnou metodu pouţívání 

UV lampy. Uvedené hodnoty (viz Tabulka 1 a 2) zřetelně vypovídají o kvalitně upravené 

bazénové vodě bez nebezpečných mikroorganismů a bakterií. Za celý rok 2012 se 

vyskytnul jen drobný problém s mírně překročenou hodnotou pH a to pouze přechodně 

v měsíci Srpnu a Září. 

Tabulka 1: Výsledky vzorků bazénové vody (Krytý bazén Orlová) - první pololetí 2012 

 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Legionella spp. [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] 0 0 0 1 5 1 

amonné ionty [mg/l] 0,074 <0,050 0,062 0,054 0,051 0,062 

dusičnany [mg/l] 21 20 21 22 22 22 

CHSKMn[mg/l] 1,2 1,1 1,4 1,1 3,0 <0,50 

pH 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 7,2 

zákal [ZF] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 <0,2 

TOC [mg/l] 1,5 1,7 1,1 1,5 1,7 1,5 

Tabulka 2: Výsledky vzorků bazénové vody (Krytý bazén Orlová) - druhé pololetí 2012 

 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Legionella spp. [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] 0 0 0 0 0 0 

amonné ionty [mg/l] 0,054 0,074 0,051 0,062 <0,050 0,054 

dusičnany [mg/l] 24 16 21 17 24 25 

CHSKMn[mg/l] <0,50 <0,50 <0,50 0,70 <0,50 <0,50 

pH 7,0 7,7 7,7 7,2 7,5 7,1 

zákal [ZF] <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

TOC [mg/l] 1h,7 1,5 1,1 1,7 1,1 1,5 
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Následující dvě tabulky (viz. Tabulka 3 a 4) jsou příkladem bazénu, kde je jako 

jediný typ dezinfekce prováděno pouze automatické dávkování a sledování chloru. Chybí 

zde jak ozonizace, tak UV lampa. Bazén je menší velikosti a zavedení výše uvedených 

systémů dezinfekce je poměrně finančně náročné. Chlor vítězí v ceně a v jednoduchosti 

aplikace. Uvedený bazén v Havířově slouţí převáţně jako plavecká učebna pro děti a proto 

by měla být nezávadná voda opravdu prioritou. Bazén je vyuţíván deset měsíců v roce. 

V Červenci a Srpnu jsou letní prázdniny, tzv. období provozního klidu, voda se chloruje 

a ohřívá jen minimálně.  

Tabulka 3: Výsledky vzorků bazénové vody (Krytý bazén Havířov) - první pololetí 2012 

 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Legionella spp.[KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] 0 0 0 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] 5 0 6 66 273 138 

amonné ionty [mg/l] 0,074 <0,050 0,062 0,054 0,051 0,074 

dusičnany [mg/l] 3,4 2,7 2,5 5,7 5,8 9,2 

CHSKMn[mg/l] 1,5 2,2 1,9 1,8 1,4 1,1 

pH 7,1 6,9 6,9 7,2 7,1 7,3 

zákal[ZF] 0,2 0,8 0,2 <0,2 0,3 0,4 

TOC [mg/l] 1,1 1,5 1,7 1,5 1,1 1,7 

Tabulka 4: Výsledky vzorků bazénové vody (Krytý bazén Havířov) - druhé pololetí 2012 

 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Legionella spp. [KTJ/100ml] - - 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] - - 0 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] - - 0 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] - - 0 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] - - >300 160 34 0 

amonné ionty [mg/l] - - 0,050 0,074 0,062 0,054 

dusičnany [mg/l] - - 3,9 3,6 9,2 3,9 

CHSKMn[mg/l] - - 1,2 1,4 1,2 1,2 

pH - - 7,8 6,9 7,5 7,1 

zákal [ZF] - - 0,4 0,5 0,4 0,2 

TOC [mg/l] - - 1,1 1,7 1,5 1,1 

Z uvedených výsledků je patrné, ţe po chemické stránce je voda v pořádku aţ na 

malý problém se zvýšeným zákalem a to v měsíci Únoru. Problém zde představuje 

mikrobiologický ukazatel kolonie při 36°C, který vypovídá o celkovém znečištění bazénu. 
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Bakterie se objevily ve vysokém mnoţství v měsíci Květnu a Červnu. Po období 

tzv. provozního klidu byla hodnota v měsíci Září alarmující a trvalo ještě dva měsíce, neţ 

se provozovateli bazénu podařilo situaci dostat pod kontrolu.   

Další dvě tabulky (viz. Tabulka 5 a 6) hodnotí situaci rozborů vzorků vod na letních 

koupalištích v Karviné a v Havířově. Letní koupaliště je oproti krytému bazénu náchylnější 

k vnášení nečistot. Nečistoty do bazénu přinášejí sami koupající, ale také mohou pocházet 

z ovzduší, protoţe letní koupaliště se nachází ve volné přírodě. Provozovatel bazénu musí 

provádět také častější kontroly obsahu chloru ve vodě, protoţe sluneční paprsky dopadající 

na hladinu bazénu přispívají k jeho rychlejšímu odbourávání. 

Nejméně problémová voda s dobrými výsledky se dá v letních bazénech najít  

v měsíci Červnu. Voda je čerstvě napuštěná, bazén je po zimním období vyčištěn  

i mechanicky. Voda ještě není dostatečně prohřátá. Aţ teplota přesáhne 23°C je do 

sledovaných ukazatelů nutné zařadit i mikrobiologický parametr Legionella spp. 

Na letních koupalištích v Karviné i v Havířově se pro úpravu bazénové vody 

pouţívá chlorace a proces recirkulační úpravy ve strojovně bazénu. Průřez výsledky obou 

bazénů se dá zhodnotit jako dobrý aţ na pár malých odchylek, se kterými se během sezony 

letních koupališť musí počítat. 

Karvinské letní koupaliště prošlo v minulých letech rekonstrukcí. Všechny tři 

bazény mají jiţ nerezovou vanu a pro napouštění bazénu se pouţívá voda z vodovodního 

řádu. Letní koupaliště v Havířově je větší, jde o komplex pěti bazénů částečně 

zrekonstruovaných také do nerezu. Provozovatel bazénu vyuţívá pro napouštění jak vodu  

z řádu, tak pokud to klimatické podmínky dovolí i vodu z říčky Lučina. Proces úpravy ve 

strojovně bazénu je o to náročnější, protoţe se v bazénech musí nacházet jen kvalitní 

nezávadná voda ke koupání. 
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Tabulka 5: Výsledky vzorků bazénové vody (Letní koupaliště Karviná) - sezona 2012 

 Červen Červenec Srpen 

Legionella spp. [KTJ/100ml] - 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] 0 185 3 

amonné ionty [mg/l] <0,050 0,053 <0,050 

dusičnany [mg/l] 5,7 9,8 13 

CHSKMn[mg/l] <0,50 <0,50 1,7 

pH 7,5 7,0 7,7 

zákal [ZF] <0,2 <0,2 <0,2 

   Tabulka 6: Výsledky vzorků bazénové vody (Letní koupaliště Havířov) - sezona 2012 

 Červen Červenec Srpen 

Legionella spp. [KTJ/100ml] - 0 0 

Staphylococcus aureus [KTJ/100ml] 0 0 0 

E. Coli [KTJ/100ml] 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa [KTJ/100ml] 0 0 0 

počet kolonií při 36°C [KTJ/1ml] 2 0 21 

amonné ionty [mg/l] 0,053 0,062 <0,050 

dusičnany [mg/l] 7,4 11 12 

CHSKMn[mg/l] <0,50 <0,50 <0,50 

pH 7,3 8,0 7,7 

zákal [ZF] <0,2 <0,2 <0,2 
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5 VÝVOJ ČESKÉ LEGISLATIVY 

V České republice jsou poţadavky na kvalitu bazénové vody přesně formulovány 

a vycházejí z hygienické tradice. První poţadavky na kvalitu vody v bazénech byly 

zavedeny v období let 1968 aţ 1984 a pak byly samozřejmě dále novelizovány. Hodnoty 

kvality bazénové vody a jejich limity jsou dnes jiţ obecně známy a poznatky jsou zaloţeny 

na letitých zkušenostech.  

Aktuální vyhláškou pro bazénové vody v České republice je vyhláška MZ ČR 

č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny a hygienické 

limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, která vystřídala původní vyhlášku 

MZ č. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické poţadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a platnou se stala přesně 

25. 8. 2011. Nyní jiţ s určitým časovým odstupem se dají hodnotit dopady této vyhlášky na 

provozovatele a zhodnotit jak si s novými poţadavky dokázali poradit.  

Nejvíce diskutovaným problémem je měření absorbance neboli zatíţení bazénové 

vody organickými látkami (TOC). Jde o ukazatel doporučený, čili nepovinný, ale jeho 

sledování určuje četnost provádění vzorkování bazénové vody. Měření musí probíhat jak 

ve vodě ke koupání, tak ve vodě plnící. Měřící zařízení je finančně poměrně dost nákladné. 

Neméně otázek vyvolává také úprava a zajištění předepsaných hodnot kvality vody 

v saunových bazénech. Další novinkou je hlídání jakosti vody v ochlazovacích sprchách 

a to včetně chloru. Nesmí se zapomenout na vodu plnící ve výkladu termínu „z jiné neţ 

pitné vody“. Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo sjednocení výkladu sporných ustanovení 

v platné vyhlášce formou metodického pokynu. [1] 

V předchozím odstavci bylo vysvětleno, jaké změny přinesla novelizace vyhlášky 

MZ ČR č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na koupaliště, sauny  

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Je ale také nutné vědět, 

co uvedená vyhláška nařizuje provozovatelům bazénů. 

Vyhláška MZ ČR č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na 

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

pracuje s příslušnými předpisy Evropské unie. Udává pravidla pro sledování a posuzování 
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kvality bazénové vody v přírodních koupalištích, umělých bazénech a saunách, dále jejich 

provoz a vybavení.  

Nezapomíná na mikrobiologické podmínky, hygienické poţadavky na úpravu, 

výměnu a recirkulaci vody v bazénech a saunových bazéncích. Dále uvádí pravidla pro 

hodnocení rozboru plnící vody, která je do bazénu přiváděna z vodního zdroje.  

Pravidla má i přivádění ředící vody, která slouţí pro obměnu a doplňování vody do 

systému bazénů. Sleduje se voda upravená před vstupem do bazénu, kde uţ proběhla 

dezinfekce a ohřívání.  

Vyhláška MZ ČR č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických poţadavků na 

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

pamatuje i na systémy technologických kroků a recirkulační úpravy. Mimo jiné stanovuje 

rozdělení bazénové vody podle teploty, které je v této práci uvedeno výše.  

Vyhláška stanovuje pravidla a princip provozu léčebných bazénů ve 

zdravotnických zařízeních a bazény s přírodním zdrojem nebo léčebné rehabilitační vany 

určené pouze pro jednu osobu, které se před kaţdým pouţitím čistí a dezinfikují. Neméně 

důleţitá jsou i ustanovení pro odběr, četnost a rozsah vzorků vod, které vypovídají  

o kvalitě bazénové vody.  

Posledním bodem stručného shrnutí vyhlášky MZ ČR č. 238/2011 Sb. o stanovení 

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

venkovních hracích ploch je kapacita návštěvníků krytých bazénů, která se stanovuje podle 

velikosti vodní plochy určitého typu bazénu. Kapacita se uvádí v provozním řádu. [1] 
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6 VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNOVÉ VODY 

Bazénová voda se vypouští pouze ojediněle a to maximálně jedenkrát za rok, 

převáţně z důvodu oprav, údrţby a mechanického čištění bazénu. Vypouštění bazénové 

vody se nahlásí na příslušné vodárny a kanalizace. Bazénová voda se po vypuštění do 

kanalizace stává vodou odpadní, u které došlo ke změně teploty, pH a dalším fyzikálně 

chemickým parametrům. Takto změněná voda můţe obsahovat zbytky léčiv a následně 

můţe ovlivnit jakost vod povrchových a podzemních.  

Odbourávání neţádoucích látek a příměsí v odpadní vodě probíhá v čistírnách 

odpadních vod (ČOV) a to ve dvou základních krocích. Tím je mechanické předčištění 

a biologické čištění. Mechanické předčištění má za úkol odstranění pevných nečistot 

a zabránit tak poškození ČOV. Toto předčištění neodstraní rozpuštěné látky ve vodě , 

jako jsou např. zbytky léčiv. Poté nastává samotný proces čištění v tzv. odlučovačích 

lehkých látek, kde se vychytávají ropné látky a tuky na principu sedimentace. V tucích 

se mohou shlukovat a rozpouštět léčiva. Při biologickém čištění dochází k odstranění 

zejména velkého mnoţství organických látek vlivem biochemické oxidačně-redukční 

reakce. 

ČOV nebyly primárně konstruovány k odstraňování zbytků farmak a metabolitů, 

které přes ně projdou do řek aţ z 99%. Proto např. na léčiva jako je Diflokenak 

a Karbamazepin mají ČOV téměř nulovou účinnost. Zato s Ibuprofenem a kyselinou 

salicylovou si dokáţe ČOV poradit úspěšně aţ z 98%. Důsledkem toho procesu je 

ovlivnění vodního ekosystému, uţívání vody, riziko pro podzemní vody a tím pádem jsou 

ohroţeny i zdroje vody pitné.  

Bohuţel pro léky neplatí zákazy předem. Přednost má člověk a jeho zdraví a osud 

léku po uţití je aţ na druhém místě. Kaţdý pouţitý lék jednoznačně končí v odpadních 

vodách. Počty a druhy závadných látek, které se do odpadní vody dostávají, je veliký, ale 

likvidace výskytu některých typů léčiv by si ţádala speciální sloţitou úpravu a zařízení, 

coţ je finančně náročné a proto je momentálně nedostupné. [30, 31] 
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7 ZÁVĚR 

V první části práce jsem čtenáře seznámila s problematikou bazénové vody. 

Nastínila jsem rozdělení bazénové vody podle několika kritérií a tím byla teplota, 

chemická a mikrobiologická kontaminace. Teplota udává základní rozdělení, ale přitom 

rozhodující např. pro správnost dávkování chloru. Kontaminace bazénové vody je zásadní 

problém, který je řešitelný. Běţnou chemickou a mikrobiologickou kontaminaci bazénové 

vody zodpovědný provozovatel bazénu zvládne odstranit dostupnými opatřeními pro 

minimalizaci rizik jako je chlor, ozonizace a UV lampy.  

Kladné záţitky a pocity z koupání jsou ovlivněny mnoha ukazateli, přičemţ klíčem 

k úspěchu je nezávadná kvalita bazénové vody. Dovolila jsem se zamyslet nad otázkou, 

jaký bude vývoj v oblasti bazénů, aquaparků a opatření pro minimalizaci rizik. Situace se 

neustále mění a dochází k rychlému pokroku.  

Navrhuji pravidelná školení všech pracovníků bazénu, aby se kvalitní úprava 

bazénové vody stala samozřejmostí a ne jen pracovní povinností.  Provozovatel by měl 

znát technologii úpravy bazénové vody, má být schopen obsluhovat filtrační stanice , 

zvládat kalibraci měřících zařízení, čištění technologických zařízení  bazénu 

a manipulaci s chemickými látkami. Dále navrhuji ověřování chloru kalibrovaným 

měřidlem přímo z bazénu několikrát denně a ne se jen spoléhat na automatické měřiče 

ve strojovně bazénu. 

Daleko větší rizika představují endokrinní disruptory, které se zatím do povědomí 

provozovatelů a veřejnosti téměř nedostaly, a proto i jejich řešení jsou v začátcích 

a mnohdy finančně náročná. Moţným řešením je uzpůsobení ČOV k tomu, aby lépe 

odstraňovaly farmakologické znečištění. To ale zřejmě nebude tak jednoduché, pokud se 

neobjeví nařízení v podobě zákona nebo vyhlášky.  
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