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SOUHRN

Èlánek podává souhrnné informace o možných zdravotních a hygienických rizicích spojených s návštìvou umìlých koupališś. 
Pojednává nejen o rizicích mikrobiologických, chemických, èi tìch, která s sebou nese teplota vody, ale zabývá se také zpùsoby 
zneèištìní vody a okolí bazénù a dalšími faktory ovlivòujícími míru rizika. Dále naznaèuje možné cesty minimalizace rizik formou 
preventivních i nápravných opatøení.

Klíèová slova: umìlé bazény, zdravotní rizika, infekce, vedlejší produkty dezinfekce, nápravná opatøení

SUMMARY

The article presents an overview of potential public health risks associated with use of artificial bathing sites. It deals not only 
with microbiological and chemical risks or those related to water-temperature, but also addresses other risk factors including 
the different routes by which water and the surroundings of swimming pools are polluted. Possible approaches to minimizing 
risk by preventive and remedial measures are indicated.

Key words: swimming pools, health risk, infection, disinfection by-products, remedial measures

Úvod 

Plavání a koupání patøí k nejoblíbenìjším aktivitám 
volného èasu. Epidemiologické studie navíc dokládají, že 
pravidelnou tìlesnou aktivitou, jakou je právì plavání, 
klesá, resp. je pøíznivì ovlivnìna èetnost výskytu øady 
chronických, tzv. civilizaèních onemocnìní. Aktivní pla-
vání má proto znaèný vliv na zdravotní stav populace. 

Vzhledem k tuzemským podnebním podmínkám mají 
nezastupitelnou úlohu umìlá koupalištì, která umožòují 
tuto aktivitu vykonávat v prùbìhu celého roku. Vedle 
zaøízení urèených k samotnému plavání však zároveò 
roste poèet bazénových komplexù urèených k relaxaci 
a zábavì, takže kromì bazénù plaveckých dnes existují 
nejrùznìjší druhy bazénù koupelových (tj. podle èeské 
legislativy bazénù s teplotou vody vyšší než 28 °C), jako 
jsou víøivky, horké vany èi f loating tanky, dále rùzné 
vodní atrakce v aquaparcích, nemluvì o bazénech reha-
bilitaèních a lázeòských.

Se vzrùstající pestrostí umìlých koupališś a zmìnami 
nìkterých sociálních a zdravotních faktorù ve spoleènosti 
se však zároveò – a to i pøes stále dokonalejší technické 
prostøedky k zabezpeèení vody – zvyšují a rozšiøují mož-
nosti zdravotních rizik spojených s návštìvou tìchto 
zaøízení. K hlavním rizikovým faktorùm patøí:
• Výstavba koupacích zaøízení s množstvím atrakcí a víøi-

vek (produkujících aerosoly), pøedevším však zvýšení 
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teploty koupací vody, které zvýhodòuje pomnožování 
fakultativnì patogenních mikroorganismù.

• Zmìna zvyklostí pøi využívání koupelových zaøízení, 
s dlouhodobým pobytem v teplém vlhkém klimatu.

• Stárnutí populace a obecnì nárùst osob s chronickým 
onemocnìním spojeným se zvýšeným pøíjmem lékù, 
jako jsou kortikosteroidy a antirevmatika, které zvyšují 
riziko infekce.

• Zvýšená celosvìtová migrace obyvatel, která do evrop-
ských bazénù pøivádí stále èastìji osoby z jiných kultur-
ních nebo náboženských prostøedí, jejichž hygienická 
pravidla mohou být v rozporu s dnes uznávanými 
požadavky na prevenci pøenosu chorob v prostøedí 
bazénù, a která naopak Evropany zavádí do exotických 
oblastí s odlišným hygienickým standardem.
Tento èlánek se snaží soubornì pojednat o známých 

hygienických a zdravotních rizicích, která jsou v souèasné 
dobì spojena s návštìvou umìlých koupališś. 

Zdroje a druhy znečištění vody a prostor bazénů

Na rozdíl od pitné vody, kde po pøíslušné úpravì je 
voda dopravována chránìným zpùsobem (potrubím 
v pøetlaku, uzavøenými vodojemy) ke spotøebiteli tak, aby 
již nemohla být znovu kontaminována – a také v napro-
sté vìtšinì pøípadù již druhotnì kontaminována nebývá 
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– u bazénové vody je situace zcela odlišná. Pøi bìžném 
provozu jakéhokoli bazénu totiž dochází ke kontinuální 
kontaminaci jak mikrobiální, tak chemické, èemuž musí 
být pøizpùsobena péèe o kvalitu vody. I když hlavním 
zdrojem zneèištìní jsou koupající se osoby, ani ostatní 
zdroje zneèištìní nelze pøehlížet.

Pøehled druhù mikrobiologické kontaminace a jejích 
zdrojù je uveden na obr. 1.

vybavení a na kvalitì úpravy bazénové vody, ale i na kva-
litì obsluhy a údržby (9). Napø. pøetížené a nedostateènì 
udržované filtry jsou živnou pùdou pro rùst legionel 
a P. aeruginosa. Také nìkteré materiály (plasty) podpo-
rují výskyt mikrobù obecnì (a P. aeruginosa zvlášś), pro-
to mohou být plastové hadice, víøivky, sprchové hlavice 
a jiná zaøízení pøi souèasném pùsobení dalších faktorù (vyš-
ší teplota vody, špatná obsluha, stagnace vody) vysoce kon-
taminovány legionelou, P. aeruginosa a mykobakteriemi.

Koupající se osoby pak ze sliznic, povrchu kùže 
a vlasù uvolòují do vody bazénù nejen mikroorganismy, 
ale také rùzné organické látky jako pot, moè, mazové 
a slizové sekrety a dále zbytky kosmetických prostøedkù, 
opalovacích krémù, mýdla apod. Množství dusíkatých 
látek je vymýváno z kùže, pot jich obsahuje asi 1 g/l, 
zejména ve formì moèoviny, amoniaku, aminokyselin 
a kreatininu. Potu se pøi koupání vylouèí asi 300 ml (23), 
podle jiného odhadu 200–950 ml/osobu (35).

Významné množství dusíkatých slouèenin se do bazé-
nové vody dostává také z moèi, která obsahuje pøibližnì 
15krát více moèoviny a 5krát více amoniaku než pot. Únik 
moèi do bazénové vody, který mùže být jak samovolný, 
tak úmyslný, je odhadován v prùmìru 25–30 ml na jed-
noho koupajícího, jiné práce však uvádìjí i hodnoty pøe-
sahující 100 ml na jednoho koupajícího (35); tato oblast 
však ještì není dostateènì prozkoumána. Nejsou také 
dostupné podrobnìjší informace o koncentraci jednot-
livých chemických látek, jejichž zdrojem jsou kosmetické 
pøípravky. Odhaduje se, že celkem vnese jeden návštìvník 
do bazénu 4 g organických látek (23).

Všechny tyto uhlíkaté a dusíkaté látky samy o sobì 
mohou zhoršit organoleptickou kvalitu vody a podporo-
vat nárùst biofilmù na stìnách bazénu a v potrubí (a tím 
zase podporovat množení mikroorganismù), ale jinak 
nejsou pøímo zdravotnì závadné. Závadnými se stávají 
až ve chvíli, kdy reagují s oxidaèními (dezinfekèními) 
látkami, které se do vody prùbìžnì pøidávají, a kdy takto 
vznikají tzv. vedlejší produkty dezinfekce (VPD). I když 
mùžeme øíci, že reakcí dusíkatých látek s chlorem vznikají 
pøedevším chloraminy a reakcí uhlíkatých látek s chlo-
rem pøedevším trihalogenmetany a halooctové kyseliny, 
ve skuteènosti tímto zpùsobem vzniká velmi rùznorodá 
smìs nìkolika set látek s rùzným toxickým potenciálem, 
z nichž vìtšinu snad dnes ještì ani neznáme.

Užívaných dezinfekèních prostøedkù mùže být celá 
øada, ve velkých a navštìvovaných bazénech se užívají 
rùzné formy chloru, chlordioxid a ozon, v menších nebo 
domácích bazénech a horkých vanách jsou to vedle 
chlorových pøípravkù hlavnì preparáty na bázi bromu, 
dále jejich kombinace, UV záøení èi UV záøení s ozonem 
a peroxid vodíku s ionty mìdi nebo støíbra.

Pøehled všech hlavních zdrojù a druhù chemické kon-
taminace je znázornìn na obr. 2.

Rizikové mikroorganismy
v bazénech

Ne-fekálního původu

Zdroje:
návštěvníci bazénů
vhodné vodní prostředí umožňující množení
bakterií či améb (špatně udržované teplovodní
okruhy a filtry, sprchové růžice, nevhodné
povrchy ve styku s vodou ad.)
vzdušná kontaminace

Fekálního původu

Zdroje:
návštěvníci bazénů
ptáci a hlodavci 
u venkovních bazénů
kontaminovaná plnící voda
(bez řádné úpravy)

Viry
Adenoviry
Hepatitis A
Noroviry
Enteroviry

Bakterie
Shigella spp.
E. coli 0157

Prvoci
Giardia
Cryptosporidium

Bakterie
Legionella spp.
Pseudomanas spp.
Mycobacterium spp.
Staphylococcus aureus
Leptospira spp.

Viry
Molluscipoxvirus
Papillomaviry
Adenoviry

Prvoci
Naegleria fowleri
Acanthamoeba spp.

Plísně
Trichophyton spp.
Epidermiphyton floccosum

Obr. 1: Zdroje a druhy mikrobiologické kontaminace vody v bazénech 
a okolí.

Z kùže a sliznic osob využívajících umìlá koupalištì 
se smývají do vody nejrùznìjší mikroorganismy, jako jsou 
bakterie, viry, plísnì a kvasinky, popø. i prvoci a helminti 
(1). Jedná se o nepøedstavitelnì vysoké poèty – podle jed-
noho odhadu každý návštìvník zanechává pøi koupání 
v bazénu až 2,5 miliardy mikroorganismù (14). Vedle 
normální fyziologické a nepatogenní mikroflóry (kùže, 
sliznic, støeva), která pøedstavuje naprostou vìtšinu, se ale 
objevují i podmínìnì patogenní druhy [pùjde nejménì 
o miliony zárodkù na návštìvníka (11)] a mohou se objevit 
i mikroorganismy vyloženì patogenní. 

Podle jedné studie je prùmìrné množství stolice vne-
sené do vody asi 0,14 g na osobu, maximum (u dìtí) však 
mùže být mnohonásobnì vyšší (13, 26). Nejedná se pøitom 
o samovolný únik stolice bìhem koupání, ale o smývání 
zbytkù z oblasti øitního otvoru. Uvážíme-li, že prùmìr-
ná koncentrace støevních prvokù ve stolici infikovaných 
osob je asi 106/g stolice (maximum asi 107/g) a prùmìrná 
koncentrace støevních virù asi 109/g stolice (maximum 
asi 1012/g), a že èást populace (v USA 10–30 % populace) 
je infikována nejménì jedním støevním patogenem, je 
dosažení infekèní dávky i po naøedìní zcela reálné, jak 
o tom svìdèí i epidemie hlášené z USA (7).

Elmir a kolektiv (11) provedli analýzu 4 experimen-
tálních studií a zjistili, že k nejvìtšímu vnosu mikro-
organismù dochází bìhem prvních 15 minut kontaktu 
osoby s vodou, a že tyto poèty se u stafylokokù (S. aureus) 
pohybovaly v rozmezí 1,3 × 106 až 7,5 × 106 na osobu, 
zatímco u enterokokù v rozmezí 6,6 × 104 až 5,5 × 105, 
tedy nejménì o øád ménì.

Tyto a jiné (23, 35) pokusy rovnìž zjistily, že v pøípa-
dì dùkladného osprchování pøed vstupem do bazénù 
poklesl poèet vnesených zárodkù až desetinásobnì, což 
je dalším dùkazem pro význam osvìty návštìvníkù.

V urèitých pøípadech (u venkovních bazénù) nelze 
vylouèit kontaminaci vody trusem ptákù a hlodavcù; 
vzácné bývají také pøípady, kdy se zneèištìní dostane do 
bazénu již s plnící vodou. Mnohem èastìjší a závažnìjší 
je však tzv. „systémová kontaminace“. Koncentrace mik-
roorganismù totiž závisí nejen na úrovni technického 

Chemické látky v bazénech

Z plnící vody:
vedlejší produkty dezinfekce
přírodní látky obsahující uhlík 
(např. huminové kyseliny)
jiné nežádoucí cizorodé látky

Z návštěvníků:
moč
pot
vlasy, kousky kůže, prach
zbytky kosmetiky a mýdla

Z úpravy vody:
dezinfekční a algicidní
 přípravky
zbytky koagulantů a látek
na úpravu pH

Vedlejší produkty dezinfekce (hlavní zástupci):
trihalogenmethany
halogenoctové kyseliny
chlorečnany
trichloramin

Obr. 2: Zdroje a druhy chemické kontaminace vody v bazénech a jejich 
okolí.
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Mezi další dùležité faktory ovlivòující riziko spojené 
s koupáním patøí napø. zpùsob expozice, délka pobytu 
v bazénové vodì, množství požité vody nebo zdravotní 
stav návštìvníkù bazénu.

Existují tøi hlavní cesty expozice mikroorganismùm 
a chemickým látkám obsaženým v bazénové (sprchové) 
vodì, popø. ulpívajícím na okolních plochách: a) inges-
ce neboli pøímé požití vody; b) inhalace tìkavých látek 
a aerosolù; c) dermální kontakt a absorpce kùží.

Ingesce: Množství vody požité plavci se odvíjí od celé 
øady faktorù, jako jsou vìk, zkušenost èi druh aktivity. 
U dospìlých se pøedpokládá, že množství požité vody 
není pøíliš velké. U dìtí je situace nejasnìjší, protože 
chybìjí podrobnìjší údaje. Nicménì podle nejpøesvìd-
èivìjší studie požijí dìti v bazénu prùmìrnì 37 ml vody, 
pøièemž dospìlí pouze 16 ml. Muži požijí ve srovnání 
s ženami vìtší množství (22 ml × 12 ml), stejnì tak i chlapci 
v porovnání s dívkami (45 ml × 30 ml) (10). Maximální 
pøíjem vody dítìtem (okolo 100 ml) bývá brán za základ 
výpoètu uvažované orální expozice chemickým látkám 
z bazénové vody v rámci stanovení limitní hodnoty. 

Orální cestou se pøenášejí pøedevším patogeny zpùso-
bující prùjmová infekèní onemocnìní trávicího ústrojí; 
do organismu se takto dostávají i toxické èi mutagenní 
vedlejší produkty dezinfekce.

Inhalace: Plavci a uživatelé bazénu vdechují vzduch 
nad vodní hladinou, pøièemž jeho množství závisí na 
intenzitì námahy a èasu stráveném v bazénu nebo jeho 
nejbližším okolí. Inhalaèní expozici dále urèuje koncen-
trace tìkavých látek unikajících z vodní hladiny, vèetnì 
aerosolù, které se tvoøí zvláštì ve víøivkách a v okolí 
vodních atrakcí aquaparkù. Pøedpokládá se, že dospì-
lý èlovìk inhaluje bìhem 8hodinové pracovní doby asi 
10 m³ vzduchu, závodní plavec pøi tréninku pak od 
3 m³/h (ženy) do 5 m³/h (muži). Dávka chloroformu 
a jiných tìkavých vedlejších produktù dezinfekce vstøe-
baná do organismu bìhem plavání v bazénu a pøi poby-
tu v prostorách bazénu díky inhalaci a kožní resorpci 
je obvykle mnohem vìtší, než by èlovìk získal vypitím 
2 litrù chlorované pitné vody (31, 34), pøièemž rozhodu-
jící je pøíjem inhalaèní, který pøedstavuje asi 2/3 celkové 
vstøebané dávky (12). Jak ukazuje studie srovnávající 
výskyt zdravotních potíží (se zamìøením na respiraèní 
projevy) u závodních plavcù a hráèù sálové kopané (20), 
za rizikovou aktivitu je tøeba považovat také závodní 
plavání. Pøi porovnávání obou skupin bylo zjištìno, že u 
plavcù je vyšší prevalence obtíží spojených s horními i dol-
ními dýchacími cestami (HCD, DCD), že u nich dochází 
k dráždìní hrdla a oèí a trpí zánìty zevního zvukovo-
du. Dále byly zjištìny souvislosti mezi výskytem obtíží 
a koncentrací chloraminù – expozice chloraminùm ve 
vodì souvisela s pøíznaky podráždìní DCD, kdežto 
koncentrace chloraminù ve vzduchu (od 0,37 mg/ml) 
významnì ovlivòovala HCD. 

Co se týká rizika mikrobiálního charakteru, respiraèní 
cestou, kdy se infekèní agens dostávají do tìla vdechováním 
aerosolu vznikajícího z kontaminované vody, se pøenáší 
øada závažných onemocnìní. Jedná se pøedevším o legione-
lózu, granulomatózní pneumonitidu (inhalací endotoxinù 
Pseudomonas aeruginosa) a rùzné mykobakteriózy.

Dermální kontakt: Kùže je znaènì vystavena pùso-
bení chemických látek v bazénové vodì. Nìkteré mají 
pøímý (dráždivý) vliv na pokožku, oèi a sliznice, jiné 

mohou být kùží resorbovány do organismu, pøièemž 
tento zpùsob expozice se považuje za rizikovìjší oproti 
ingesci, protože látka obchází játra a mùže být krevním 
obìhem distribuována pøímo k cílovým orgánùm. Roz-
sah takového pøíjmu závisí na mnoha faktorech, vèetnì 
doby trvání kontaktu s vodou, teploty vody a koncentrace 
chemických látek v ní. 

Dlouhodobý pobyt ve vodì vede k odmaštìní 
a maceraci pokožky, k jejímu dráždìní chemickými látka-
mi, vzniku vyrážek, pøípadnì infekcí. Mechanicky poško-
zená pokožka (odøeniny, ragády) vstup infekce usnadòuje, 
podobnì jako pobyt v teplé vodì, která roztahuje póry 
a narušuje ochrannou kožní bariéru, èímž usnadòuje 
prùnik mikroorganismù do hlubších povrchových vrs-
tev kùže. Infekèními agens bývají hlavnì P. aeruginosa, 
S. aureus, kvasinky (Candida, event. Torupolsis, Trychospo-
ron, Cryptococcus). 

Zdravotní stav a chování návštìvníkù bazénù je 
dalším faktorem urèujícím stupeò rizika. Je tøeba brát 
v úvahu, že v populaci došlo ke zvýšení podílu osob se 
sníženou imunitou (uvádí se, že v západních zemích èiní 
okolo 10 %) (25). Je to zpùsobeno jednak demografickým 
faktorem, tj. stárnutím populace, dále pak nárùstem 
poètu osob s poruchami imunitního systému, nejèas-
tìji zastoupenými rùznými druhy alergií. Jako pøíklad 
mùžeme uvést granulomatózní amébovou encefalitidu 
zpùsobenou cystami akantaméb, jejichž denzita ve vodì 
nestaèí k vyvolání infekce u zdravých osob, zatímco pro 
osoby imunodeficitní již pøedstavují riziko. Zásadní 
vliv úvodního sprchování návštìvníkù na vnos mikro-
organismù a organických látek do bazénu byl zmínìn 
v pøedchozí kapitole. Co se chování návštìvníkù týká, je 
ještì nutno zmínit skuteènost, že nìkteøí lidé neberou 
ohledy na ostatní a chodí do bazénù a koupališś i v pøí-
padì, když ještì nejsou zcela zdrávi. Napøíklad výsledky 
prùzkumu bìhem šetøení vodní (rekreaèní) epidemie 
v Nebrasce r. 2000 ukázaly, že 18 % osob se koupalo, aèko-
liv vykazovalo pøíznaky prùjmového onemocnìní, a 32 % 
se koupalo bìhem nemoci (prùjmu) nebo do 2 týdnù po 
ní. Cryptosporidium a Giardia mohou být vyluèovány ještì 
øadu týdnù po skonèení prùjmu, pøièemž choroboplod-
né zárodky jsou vyluèovány i infikovanými lidmi, kteøí 
nejeví žádné známky choroby (4).

Mikrobiologická rizika

Osoby využívající umìlá koupalištì se zásadním 
zpùsobem podílejí na zneèištìní vody tìchto bazénù 
– jsou pøíèinou neustálé mikrobiální kontaminace vody 
v plaveckých a koupelových bazénech (tab. 1). Další 
možné zdroje a cesty kontaminace bazénové vody byly 
již popsány døíve.

Rizikovìjší z umìlých koupališś budou ta, která mají 
teplejší vodu èi kde je vytváøen aerosol. Hodnocení kva-
lity vody v lázeòských bazéncích ukázalo statisticky 
významnì vyšší mikrobiální zneèištìní vody v teplých 
bazéncích proti studeným (20 °C). Studené nepøedstavují 
tak velké riziko infekce, záleží však mimo jiné na rychlos-
ti recirkulace, jejich zatížení a dezinfekci. Teplé naopak 
pøedstavují znaèné riziko pøenosu infekce. Napøíklad 
nálezy atypických mykobakterií èiní v teplých bazénech 
38,9 % proti 5,7 % v bazénech studených. Rozdíly jsou 
i ve srovnání bazénù s upravovanou (0,68 % výskytu) 
a neupravovanou (19 %) vodou (28). U støevních patogenù 
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vnesených do vody však vyšší teplota naopak znamená 
rychlejší inaktivaci.

K pøenosu infekce mùže dojít nejen ve vodì samotné, 
ale v celém bazénovém areálu.

Infekční agens přenosná vodou umělých koupališť 

Pseudomonas aeruginosa. Jde o všeobecnì rozšíøený 
mikroorganismus ve vodì, pùdì i vegetaci. Zdrojem 
kontaminace bazénù je sám èlovìk, ale i okolní prostøe-
dí (pøenos z pùdy, vegetace, prach z ovzduší). Koupelové 
bazény poskytují ideální podmínky pro rozvoj tohoto 
patogenu díky teplému a vlhkému prostøedí, použitým 
materiálùm (plasty), turbulenci vody a koupajícím se náv-
štìvníkùm, kteøí do vody pøinášejí nutrienty (pot, sekrety 
z pokožky a sliznic, šupiny kùže, kosmetické prostøedky 
na kùži). P. aeruginosa roste až do teploty 42 °C. V jedné 
studi byla ve víøivkách prokazována v denzitách >105/ml 
(24). Je pøíèinou folikulitidy, infekcí moèového i dýcha-
cího ústrojí, oèní rohovky, zánìtù vnìjšího ucha, ranné 
infekce, vyrážek apod. Produkuje též enzymy schopné 
poškodit pokožku, což pøispívá k její bakteriální kolo-
nizaci obecnì. Existuje i možnost inhalace endotoxinù 
P. aeruginosa a vznik granulomatózní pneumonitidy tam, 
kde jsou generovány aerosoly (33).

Dokument britské Health Protection Agency uvádí 
podmínky okamžitého uzavøení koupelových bazénù 
z dùvodu vysoké mikrobiální kontaminace, která je defi-
nována následovnì: >10/100 ml E. coli souèasnì s nálezem 
P. aeruginosa 10/100 ml nebo pøi >50/100 ml P. aeruginosa 
a souèasnì >100/ml poètù kolonií pøi 36 °C (15). 

Staphylococcus aureus. Rezervoárem je pouze èlovìk, 
asi u 15 % zdravých osob ho najdeme v nose a hrdle, na 
pokožce u 5–10 % osob, ve fekáliích ve 20 %. Ve vodì se 
tento mikrob nemnoží, dlouho však pøežívá. Zpùsobuje 
kožní vyrážky, ranné, moèové a oèní infekce, zánìty ucha 
aj. Infekce se mùže zjevnì projevit až po 48 h po kontaktu 

s vodou èi infikovanými osobami (s hnisavými ložisky). 
Sprchování pøed koupáním výraznì snižuje kontami-
naci vody a šíøení stafylokokù, stejnì jako øádné èištìní 
a dezinfekce okolí bazénù.

Fekální enterobakterie (Shigella spp, E. coli O157). 
Jejich výskyt (stejnì jako u kryptosporidií) je spojen pøe-
devším s dìtskými bazény. Zpùsobují prùjmy, horeèky, 
zvracení, event. i krvavé prùjmy èi HUS (hemolytický 
uremický syndrom zpùsobený E. coli O157). Infekèní 
jedinec rozšiøuje E. coli O157 až v denzitì 108/g stolice 
po 7–13 dní; infekèní dávka není známa, ale zøejmì bude 
podobnì nízká jako u shigel (10–100 bunìk), u kterých 
je vyluèována denzita bunìk 106/g po dobu 30 dní. Obì 
agens jsou citlivá k bìžné dezinfekci a lze je tak snadno 
kontrolovat, vyjma pøípadù úniku stolice infikovaných 
návštìvníkù do bazénové vody (33).

Viry fekálního pùvodu (adenoviry, enteroviry, 
noroviry, virus hepatitidy A). Zdrojem virù je fekální 
materiál, u nìkterých adenovirù i sekrety ze sliznic oèí 
a hrdla. Adenoviry zpùsobují faryngokonjunktivální 
horeèky, gastroenteritidy, infekce hrdla a oèních víèek. 
Attack rate¹ (AR) je v jejich pøípadì vyšší (18 % až 33 %, 
i 52 % v pøípadì polykání vody). Norovirus zpùsobuje 
prùjmy, zvracení, nevolnost, horeèku a postihuje všechny 
vìkové skupiny bez rozdílu. Infekèní osoba vyluèuje až 
1011 partikulí na gram stolice. AR plavcù, kteøí polykali 
vodu, je velmi vysoký (71 %). Virus hepatitidy A vyvolává 
zánìt jater; podle jedné studie je virus vyluèován nemoc-
nou osobou v denzitì asi 1010/g stolice po dobu 30 dnù 
(5). AR pøi jedné epidemii u exponovaných osob mladších 
18 let byl nízký (1,2 až 6,1 %) (33).

Echoviry zpùsobují meningitidu, encefalitidu, pneu-
monitidu, konjunktivitidu, prùjmy a jiná gastrointesti-
nální i respiraèní onemocnìní. Infekèní osoba šíøí den-
zitu virù 106/g stolice po 4 týdny. Infekèní dávka ID50 je 
919 PFU (plakotvorných jednotek, analogie KTJ), ale pro 
1 % osob mùže být tato dávka jen 17 PFU.

Nákaza tìmito viry je výsledkem nedostatkù filtraè-

Postižený orgán Onemocnìní Pùvodce

Kùže dermatitida (zánìt kùže) Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, kva-
sinky, Mycobacterium marinum a jiná atypická mykobak-
teria, dermatofyty

folikulitida (zánìt vlasového váèku a mazové žlázky) P. aeruginosa

bradavice lidský papilomavirus, moluscum contagiosum

Uši otitida (zánìt støedního ucha nebo zevního zvukovodu) P. aeruginosa

Oèi konjunktivitida (zánìt spojivek) Chlamydia trachomatis, moraxela, adenoviry, echoviry, 
P. aeruginosa

keratitida (zánìt a poškození oèní rohovky) Acanthamoeba

Mozek meningitida, meningoencefalitida echoviry, améby (Naegleria fowleri, Acanthamoeba)

Plíce pneumonie (atypická) legionely, adenoviry, viry coxsackie, ECHO viry, mykobak-
teria, P. aeruginosa

Játra hepatitida (virový zánìt jater doprovázený zvìtšením 
jater a žloutenkou)

viry hepatitidy A, E, F

Urogenitální trakt infekce urogenitálního traktu Mycobacterium avium, 
P. aeruginosa

Trávicí ústrojí gastroenteritida (zánìt žaludku nebo støev) Shigella, E. coli O157, Cryptosporidium, Giardia, echovi-
ry, adenoviry, noroviry, rotaviry

Tab. 1: Možné infekce z vody umìlých bazénù a koupališś

¹Attack rate je kumulativní incidence infekèního onemocnìní mìøená v prùbìhu epidemie daného onemocnìní.
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E ních zaøízení bazénù spolu s absencí dezinfekce. Èastìji se 
vyskytuje u dìtí a plavcù, kteøí spolykají urèité množství 
vody. Jejich kontrola v bazénech je dána aplikací chloru 
v koncentraci 0,4 mg/l (33).

Parazitiètí prvoci (Cryptosporidium, Giardia). 
Jde o prvoky, pro jejichž šíøení jsou dùležitá klidová sta-
dia (cysty a oocysty), která jsou velmi odolná k vlivùm 
vnìjšího prostøedí. Zdrojem infekce je èlovìk sám nebo 
splaškové vody, pokud by kontaminovaly zdrojovou vodu 
pro bazén. Zpùsobují gastroenteritidy s prùjmy, køeèemi 
a bolestmi bøicha, onemocnìní trvá 7–14 dní.

Cysty giardií mìøí 7–14 μm, infekèní osoba je mùže 
šíøit s denzitou 3 × 106/g fekálií až po dobu 6 mìsícù. 
Jejich rozšíøení v dìtské populaci je znaèné (až 61 %), 
AR exponovaných osob èiní až 39 %. Rezistence giardií 
k chloru je znaèná (CT99 = 150 èili pùsobení 5 mg chloru/l 
po 30 min vede k redukci o pouhé 2 logaritmické øády), 
úèinnìjší jsou oxid chlorièitý a ozon, za nejúèinnìjší zpùsob 
likvidace tìchto patogenù je však považována filtrace. 

Oocysty kryptosporidií jsou menší, 4–6 μm, jsou 
šíøeny s dávkou 106–107/g stolice po 1–2 týdny. AR je pro 
dìtské uživatele bazénù rùzný (8–78 %). Inkubaèní doba 
je obvykle 7 dní. Tìžší prùbìh bývá u imunodeficitních 
osob, u nichž mùže pøejít do chronického stadia. Infekèní 
dávka je nízká; ID50 se v rùzných studiích pohybovala 
v rozmezí desítek až stovek oocyst. Rezistence oocyst 
kryptosporidií k dezinfekci je ještì vyšší než u giardií: 
CT99 pro chlor je 7200 (30 mg/l po dobu 240 min), ozon je 
nejúèinnìjší s CT99,9 = 5 (5 mg/l po dobu 1 min s redukcí o 
3 øády). Infekce parazitickými prvoky a viry bývá obvykle 
spojena s neadekvátnì udržovanými bazény, prevencí je 
tudíž øádné èištìní a vypouštìní bazénù spolu s èištìním 
a dezinfekcí filtrù.

Améby skupiny Limax. Jedná se o volnì žijící améby, 
které vegetují ve vodì, pùdì, vlhkých místech v  pøírod-
ním prostøedí i v umìlých instalacích (rozvody studené 
a teplé vody, bazény, filtry, chladící vìže, zaøízení pracující 
s vodou). Živí se bakteriemi, z nichž nìkteré v nich mohou 
parazitovat, a využívají améby ke své  stabilizaci v pro-
støedí i k dalšímu rozšiøování. Améby jsou zodpovìdné 
za rezistenci tìchto bakterií k dezinfekèním prostøedkùm 
i rùstu jejich virulence ( jde zejména o legionely 
a mykobakteria). Patogenní druhy akantaméb rostou 
optimálnì pøi teplotì kolem 30 °C. Cysty améb jsou velmi 
rezistentní k teplotì (6 % pøežije 80 °C) ale i k chloru – 
v pøípadì akantaméb pøežijí i dávku 50 mg/l (18).

Naegleria fowleri je volnì žijící améba, nevyžaduje 
hostitele, vyskytuje se ve vodì i pùdì, životní cyklus zahr-
nuje rezistentní formu – cystu (8–12 μm). Je termofilní, 
množí se do 46 °C, zpùsobuje PAM (primární amébo-
vou meningoencefalitidu) s inkubaèní dobou 7–10 dní. 
K infekci dochází pøi potápìní, skákání do vody èi plavání 
pod vodou po vniknutí kontaminované vody do nosní 
dutiny, kdy améby pronikají sliznicí a podél èichového 
nervu do mozku. Riziko roste s dobou expozice ve vodì. 
Infekce napadá mozek a má vysokou smrtnost – až 
98 % (22), ale není pøenosná na druhého èlovìka. Prevencí 
je redukce agens øádným èištìním, úpravou (koagulace 
+ filtrace) a dezinfekcí. N. fowleri je rezistentní k teplotì 
i dezinfekci, doporuèuje se teplota 80 °C pro pøehøátí 
pískových filtrù (8) a dezinfekce chlorem 1 mg/l pøi tep-
lotì vody do 26 °C, 2 mg/l do 28 °C a 3 mg/l pøi > 28 °C 
(22). Mùže osídlit i klimatizaci, takže i tento systém by 
se mìl pravidelnì èistit a dezinfikovat .

Acanthamoeba zahrnuje volnì žijící druhy, nìkolik 

z nich patøí mezi oportunní patogeny (A. castellanii, 
A. culbertsoni, A. polyphaga). Tvoøí cysty (15–28 μm), které 
jsou velmi rezistentní k dezinfekci, vyschnutí i teplotì – 
zachovávají vitalitu v rozsahu –20 °C až +56 °C, optimál-
nì rostou pøi teplotì kolem 30 °C. U imunodeficitních 
lidí mohou zpùsobovat infekce mozku (granulomatózní 
amébová encefalitida). Infekèní agens se do organis-
mu dostává kùží èi respiraèním ústrojím pøi expozici 
v horkých vanách a bazénech nebo z klimatizace. Akant-
améby zpùsobují také  infekci rohovky, k níž dochází 
pøedevším u osob používajících kontaktní èoèky, které 
zpùsobují mikroodìrky. Onemocnìní mùže vyústit až 
v trvalou ztrátu zraku. Nejúèinnìjší technologií úpravy 
je opìt filtrace (33).

Legionely. Jsou pøirozenými obyvateli nejrùznìjších 
prostøedí, sladké i slané vody, vlhkých míst, nìkterých 
rostlinných substrátù a zemin a dále veškerých zaøízení 
využívajících pøi své èinnosti vodu. Vyskytují se ve znaè-
ném rozsahu v rozvodech vody, zejména ve vodì teplé. 
Riziko výskytu legionel v plaveckých bazénech je nízké, 
zde je spojeno pøevážnì se sprchami, vysoké je v pøípa-
dì koupelových bazénù s teplejší vodou. Cesta pøenosu 
infekce je pøedevším inhalaèní, kontaminovaná voda je 
vdechována ve formì aerosolu. Možná je také aspirace, tj. 
vdechnutí aerosolu ze sliznice v ústní dutinì, která byla 
kolonizována legionelou pøi pití kontaminované vody. 
Riziko vzniku onemocnìní závisí na øadì faktorù – na 
tzv. predispozièních faktorech každého jedince, denzitì 
legionel ve vodì a tím i ve vzniklém aerosolu, virulenci 
legionel a jejich druhovém složení a délce expozice. Jde 
o onemocnìní akutní, které se klinicky manifestuje 
buï formou legionelózy (tìžká forma pneumonie) nebo 
jako Pontiacká horeèka (horeènaté onemocnìní podob-
né chøipce). AR je v pøípadì legionelózy nízký (<1%), ale 
prùmìrná letalita vysoká (25%) (21), zatímco AR expo-
novaných osob u Pontiacké horeèky je vysoký (i 95%), ale 
prùbìh infekce mírný a uzdravení vìtšinou spontánní 
bez nutnosti hospitalizace. Tento klinický obraz bude 
vyvolán spíše reakcí organismu na inhalaci bakteriálního 
antigenu než invazí legionel.

V pøežívání, rozšiøování a rezistenci legionel hrají 
významnou roli améby. Legionely inkorporované do cyst 
améb pøežijí vysoké teploty i koncentrace dezinfekèních 
prostøedkù (80 °C, pH 2–9; 50 mg Cl2/l). Eliminace legio-
nel z volné vody (chemicky, zvýšenou teplotou) není pøíliš 
obtížná, pøežívají však v biofilmech, takže se pùvodní 
kontaminace brzy obnoví. Prevencí rizika legionelózy je 
minimalizace poètu legionel ve vodì rozvodù a nádrží; 
dále pak je tøeba omezit tvorbu infekèních aerosolù, 
vyhnout se stagnaci vody, materiálùm a podmínkám, 
které znesnadòují dezinfekci (koroze, sedimenty) a na-
opak umožòují rozvoj biofilmu (32).

Mykobakteria. Zpùsobují infekce dýchacího a uroge-
nitálního ústrojí, ale i zánìty periferních lymfatických 
uzlin a kùže (abscesy). Jedná se o acidorezistentní mikro-
by, vysoce odolné k bìžným dezinfekèním prostøedkùm 
z dùvodu obsahu lipidù v bunìèné stìnì. Øada netu-
berkulózních mykobakterií jsou oportunní patogeny – 
M. fortuitum, M. chelonae, M. kansasii, M. avium a  intracellu-
lare, M. xenopi, M. marinum, M. scrofulaceum aj. Respiraèní 
onemocnìní z koupelových bazénù je u zdravých osob 
spojováno zejména s M. avium; cestou pøenosu je inhalace 
kontaminovaného aerosolu, pøièemž volnì žijící améby 
hrají v jejich pøenosu dùležitou roli podobnì jako v pøí-
padì legionel. M. marinum je zodpovìdné za infekce kùže 
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a mìkkých tkání. Ty se objevují na odøených místech tìla 
(kolena, lokty aj.). Prevencí proti pøenosu mykobakterií je 
udržování reziduální dezinfekce a øádné èištìní povrchù 
v okolí bazénù, kde tyto mykobakterie pøežívají. Dùležité 
je chovat se v areálu bazénù tak, abychom si nezpùsobi-
li zranìní, jelikož i drobná odøenina mùže sloužit jako 
vstupní brána infekce (33).

Viry nefekálního pùvodu (papilomaviry, poxvi-
ry). Lidský papilomavirus (virion o velikosti 55 nm) 
zpùsobuje vznik papulózních (pupínkových) výrùstkù 
na kùži – bradavic, kterých rozlišujeme nìkolik druhù. 
Bolestivé jsou bradavice plantární, které se vyskytují na 
chodidlech, nejèastìji v pøední tøetinì v místì došlapu, 
a také na dlaních. Tyto bradavice rostou èasto do hloubky 
a vytváøejí dovnitø zanoøený výbìžek, trn, který pøi došla-
pu èi doteku pùsobí bolest. Vzhledem pøipomínají mozo-
ly nebo kuøí oka, èasto rohovatí. Nejèastìji se vyskytují 
u dìtí školního vìku. Nepøíjemné, i když nebolestivé, jsou 
bradavice vulgární (obyèejné). Jsou to drobné èi rozsáhlé 
útvary zbarvené šedavì èi hnìdì, povrch je drsný, nìkdy 
až kvìtákovitý. Nejèastìji se vyskytují na høbetech rukou. 
Jiným typem jsou bradavice prstovitého tvaru ve vlasaté 
èásti hlavy nebo mìkké nitkovité útvary na krku, oblièeji 
nebo sliznici rtù. Viry jsou znaènì odolné vùèi vlivùm 
prostøedí, extrémnì rezistentní k zmražení a vysušení, 
po léta zùstávají infekèní (33). Studie na 12 veøejných 
bazénech v Bologni prokázala, že uživatelé bazénù mìli 
statisticky významnì vyšší výskyt bradavic oproti uživa-
telùm jiných sportovišś (7,6 % oproti 2,9 %), u obou sku-
pin byla pak pozorována vysoká prevalence trichofyciové 
infekce nohou (tinea pedis èili atletická noha) – 34 % 
u návštìvníkù bazénù a 27 % u kontrolní skupiny (19).

Moluscipoxvirus (viriony velikosti 320×250×200 nm) zpù-
sobuje nakažlivé onemocnìní kùže molluscum contagio-
sum, pøipomínající bradavice. Projevuje se formou pupínkù 
velikosti špendlíkové hlavièky až hrachu, tuhých, žlutých èi 
šedých, které se èasto zanítí a hnisají. Vyskytují se zejména u 
dìtí a mládeže na víèkách, oblièeji a krku, ale také na pažích, 
nohách a zádech, což napovídá možným zpùsobùm pøeno-
su. Pøenesení infekce usnadòuje poranìní nohou, zejména 
ragády (prasklinky kùže mezi prsty u nohou), ploché nohy 
nebo nohy otlaèené nevhodnou obuví. 

Primárním zdrojem u obou onemocnìní je èlovìk. 
Pøenos vodou prokázán nebyl, infekce se šíøí buï pøí-
mým kontaktem nebo spoleènì užívanými pøedmìty 
a prostorami (ruèníky, podlahy, sedátka), nejèastìji 
našlápnutím infekèních šupinek kùže oddrolených 
z nohou postižených jedincù. K onemocnìní bradavice-
mi nìkdy dlouhou dobu nedojde (inkubaèní doba je od 
nìkolika týdnù do více než jednoho roku), ale infekce 
v buòkách pøetrvává a mùže být za rùzných podmínek 
aktivována. Prevencí je osvìta; vylouèení kontaktu zdra-
vých a infikovaných osob, nošení obuvi i do sprch a šaten, 
øádné èištìní a dezinfekce povrchù a vybavení bazénù 
redukuje šíøení infekce.

Patogenní plísnì. Èastými plísnìmi vyskytujícími se 
v prostøedí koupališś jsou dermatofyta, skupina blízce 
pøíbuzných mikroskopických hub patøících do tøí rodù: 
Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton. Vysky-
tují se ve vodì bazénù, filtrech, rozvodech, na površích 
a vlhkých místech. Rùzné druhy mohou selektivnì napa-
dat kùži, vlasy, nehty èi vousy. Nejèastìjší trichofyciovou 
infekcí spojenou s prostøedím bazénù je tzv. tinea pedis, 
pøi které je postiženo chodidlo a pøedevším kùže mezi 
prsty. Dalším èastým pùvodcem postižení kùže a nehtù 
je dimorfní houba, kvasinka Candida albicans (mùže zpù-

sobit též infekce urogenitálního systému). Plísòové one-
mocnìní se projeví svìdìním, zarudnutím a mokváním, 
postižené partie se pak drolí, lámou èi tvrdnou. Zdrojem 
je èlovìk trpící takovým onemocnìním (odpadlé šupinky 
kùže jsou infekèní). Pøenos je stejný jako v pøípadì nefe-
kálních virù (tj. buï pøímým kontaktem nebo kontaktem 
s kontaminovanými plochami èi pøedmìty v okolí bazé-
nù, ve sprchách a šatnách), stejná je i prevence.

Teplota 60–70 °C nièí spory plísní, termotolerantní 
snesou i 85 °C více než 10 min. Dezinfekce vody je vìtši-
nou úspìšná pøi aplikaci Persterilu (0,01–0,001%), H2O2 
+ Ag (60–120 mg/l), chloru 3 mg/l po dobu 24 h. 

Øasy a jejich spory se dostávají do otevøených bazénù 
vzduchem èi deštìm, u krytých pøenosem z osob na jejich 
tìle èi odìvu. Pøi rozmnožení ve vodì zpùsobují øasy orga-
noleptické závady (zmìny pachu, zákalu), tvoøí sliz na 
plochách, sedimenty èi nárosty na dnì, ve spárách dlaždic 
a puklinách. Z tìchto míst se pak šíøí na okolní plochy 
a posléze i do volné vody. Zdravotní závady v dùsledku 
rozvoje øas v bazénech v zásadì nevznikají, protože toxi-
nogenní druhy se vyskytují pøedevším v moøské vodì, 
ménì èasto v sladkovodních vodách, a to jen ve volné 
pøírodì. Prevence jejich rozvoje zahrnuje dodržování 
hygienických ukazatelù (pH vody, chlorace), dále zajištìní 
kontinuální filtrace, pravidelnou údržbu filtru, použití 
vhodných materiálù pro bazény a jejich vybavení, popø. 
preventivní aplikaci algicidních prostøedkù (27).

Chemická rizika z bazénových vod

Ve vodì bazénù a obdobných zaøízení je možno nalézt 
široké spektrum chemických látek, jejichž zdrojem mohou 
být plnící voda a koupající se osoby, ale pøedevším jsou 
to prostøedky používané k úpravì vody a její dezinfekci 
a z nich vzniklé vedlejší produkty dezinfekce (VPD).

Dosud nejrozšíøenìji používaným prostøedkem k dez-
infekci bazénové vody je chlor (ve formì plynu, chlornanù 
nebo solí izokyanurové kyseliny), proto vìtšina dostup-
ných informací se týká právì vzniku vedlejších reakèních 
produktù chlorace. Nemìlo by se však zapomínat ani na 
vedlejší produkty vznikající pøi používání ozonu, oxidu 
chlorièitého, bromu èi jiných ménì užívaných dezinfekè-
ních prostøedkù, nicménì je nutno zdùraznit, že o tìch-
to chemických látkách máme jen velmi omezené údaje 
týkající se možných zdravotních rizik. 

K hygienicky nejvýznamnìjším vedlejším produk-
tùm chlorace patøí anorganické a organické chloraminy 
(„vázaný chlor“) a trihalometany (THM), dále pak chlor-
deriváty organických kyselin, chloritany, chloreènany 
a další.

Chloraminy, souhrnnì v praxi oznaèované též jako 
„vázaný chlor“, vznikají reakcí chloru s amonnými 
solemi a moèovinou a znaènì negativnì ovlivòují kva-
litu bazénové vody. Jedná se o deriváty èpavku, u nichž 
jeden, dva nebo tøi atomy vodíku jsou nahrazeny atomy 
chloru (monochloramin NH2Cl, dichloramin NHCl2, 
trichloramin NCl3) a o chlorované deriváty organických 
slouèenin dusíku. Prvotní slouèeninou pro tyto tøi anor-
ganické chloraminy je pøedevším moèovina (dále též napø. 
kreatinin nebo aminokyseliny), které se do bazénové vody 
dostávají od návštìvníkù (vymývání z vrchních vrstev 
kùže, vnášení moèí a potem). 

 Moèovina je dùležitou látkou udržující vlhkost kùže. 
Stratum corneum jako vnìjší vrstva pokožky obsahuje 
asi 8 μg moèoviny na cm². Vycházíme-li z toho, že kùže 
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E dospìlého èlovìka má plochu asi 2 m² a moèovina je 
nejdùležitìjší prvotní látkou pro tvorbu vázaného chlo-
ru, která se do bazénové vody plnì vyplavuje pøi plavání 
nebo koupání návštìvníkù bazénu, dojdeme k množství 
0,16 g moèoviny, které se do vody dostane prùmìrnì 
od jednoho návštìvníka, poèítáme-li pouze vymývání 
z kùže. Protože však moèovinu je možné témìø plnì z kùže 
odstranit dùkladným sprchováním, opìt to ozøejmuje velký 
význam dùkladné oèisty tìla za úèelem snížení nežádou-
cí tvorby chloraminù v bazénové vodì. Celkovì se poèítá 
s vnosem 1 g moèoviny na návštìvníka bazénu (33, 35).

V posledních letech se zaèíná hovoøit zejména 
o trichloraminu. Je to látka extrémnì dráždící oèi, 
nos, hltan a bronchy. Její pachový a chuśový práh èiní 
0,02 mg/l, vyprchává stejnì jako THM z bazénové vody 
a má na svìdomí chlorový zápach typický pro kryté 
bazény.

Belgické studie (2) poukazují v závislosti na expozici 
na souvislost mezi výší koncentrace vedlejších produktù 
chloru ve vzduchu krytých plováren a zvýšením rizika 
vzniku astmatického onemocnìní u malých dìtí, zejmé-
na ve spojitosti s jinými rizikovými faktory. Bylo zjištìno 
poškození dýchacích cest (zvýšená prostupnost bariéry 
plicního epitelu), za jehož pùvodce byl oznaèen právì 
trichloramin. Vzhledem ke své nízké rozpustnosti ve vodì 
se nezdržuje v horní èásti respiraèního ústrojí a dostává 
se tak do hlubších partií plic. Belgické studie uvádìly 
koncentraci trichloraminu ve vzduchu bazénových hal 
v rozmezí 0,1–1,0 mg/m³.

Výzkum v Nìmecku (30) belgické závìry nepotvrdil, 
ale týkal se relativnì malé skupiny dìtí.

Více o tomto novì vnímaném problému pojednává 
samostatný èlánek v tomto èísle èasopisu (29).

Trihalogenmetany (THM) jsou lehce tìkavé látky, 
které se tvoøí pøi reakci volného chloru s prvotními slou-
èeninami pøítomnými v bazénové vodì (organické látky, 
které ve vodì zùstávají po koupajících se návštìvnících; 
huminové látky v plnící vodì). V krytých bazénech tak 
mohou THM obohacovat vzduch a zatìžovat tím pøi vde-
chování koupající se osoby a personál. Mají toxické a kar-
cinogenní úèinky, cílovými orgány jsou játra a ledviny. 

Pokud jsou ve vodì bazénù dezinfikovaných chlorem 
pøítomny bromidy (napø. v bazénech s moøskou vodou, 
která jich obsahuje znaèné množství, nebo v bazénech 
s umìle slanou vodou, pokud je použita moøská nebo 
ménì kvalitní kamenná sùl), jsou souèástí VPD i bromo-
vané THM, které jsou více toxické než chlorované.

Chloreènany se do vody dostávají pøi dávkování oxidu 
chlorièitého (chlordioxidu), roztoku chlornanu sodného, 
pøípadnì vznikají reakcí chlornanù s látkami oxidaèní-
ho charakteru (ozon, oxid chlorièitý). Jejich koncentrace 
ve vodì bazénù a koupališś bývá velmi vysoká – nìkdy 
až desítky mg/l (33). Bylo však zjištìno, že koncentra-
ce chloreènanù ve vodì je mnohem nižší v pøípadì, že 
byl jako dezinfekèní prostøedek použit chlornan sodný 
a ozon. V pøípadì, že se k dezinfekci bazénové vody použí-
vá chlor v kombinaci s oxidem chlorièitým, mùže dochá-
zet k tvorbì chloritanù, ale jejich obsah bývá mnohem 
nižší než obsah chloreènanù. 

Jak vyplývá z pøehledu epidemií v USA (6), vzrùstá 
i poèet pøípadù kožních a dýchacích obtíží spojených 
s chemickou expozicí v bazénech a jejich okolí (v dùsled-
ku havarijních událostí nebo zanedbání základní péèe 
o kvalitu vody).

Rizika úrazů a utonutí

Úrazy a utonutí patøí k nejèastìjším nebo alespoò 
k nejlépe dokumentovaným a proto nejzjevnìjším 
a nespornì také k nejvážnìjším zdravotním rizikùm 
spojeným s užíváním bazénù. Je o nich blíže pojednáno 
v samostatném èlánku (17).

Zdravotní rizika spojená s teplotou vody

Náhlé nebo déletrvající vystavení se extrémním tep-
lotám mùže být u citlivých osob spojeno se zdravotní-
mi problémy. Z prostøedí termálních lázní nebo umìle 
pøipravených horkých van (hot tube), kde teplota vody 
pøesahuje 40 °C a kde se uživatel mùže stát ospalým, jsou 
popsány pøípady mdlob s následným utonutím (zvláštì 
pokud byl pøedtím požit alkohol). Vedle toho jsou rovnìž 
zaznamenány pøípady náhlých úmrtí zpùsobených iktem 
(mrtvicí) ve vodì o teplotì okolo 43 °C. Z tohoto dùvodu 
se doporuèuje, aby teplota vody v horkých vanách byla 
udržována pod 40 °C (3, 16, 33).

Opaèný teplotní extrém v ochlazovacích bazéncích 
saun a parních lázní, kde se teplota vody pohybuje oko-
lo 8–10 °C, mùže vést k zdravotním problémùm zpù-
sobeným buï náhlou zmìnou teploty (zástava dechu, 
porucha koordinace) nebo dlouhým pobytem ve vodì, 
který mùže vést k poklesu tìlesné teploty až hypotermii, 
zpomalenému srdeènímu rytmu, svalovým køeèím nebo 
i ztrátì vìdomí.

Expozici tìmto teplotním extrémùm by se mìly 
vyhnout tìhotné ženy a malé dìti a délku pobytu v nich 
(èi pobyt vùbec) by mìli zvažovat pøedevším lidé trpící 
chorobami srdce a obìhu (33).

Závěr – hlavní nástroje k řízení rizik

Zdá se to jako neøešitelná situace: pøítomnost osob 
ve vodì bazénu znamená kontinuální vnos patogenních 
a podmínìnì patogenních mikroorganismù a riziko 
pøenosu infekce mezi osobami, což vyžaduje prùbìžnou 
dezinfekci, se kterou je zase neoddìlitelnì spojena tvorba 
toxických látek ze skupiny vedlejších produktù dezinfek-
ce. Èím více potlaèujeme mikrobiologické riziko (pou-
hým zvýšením množství dezinfekèní dávky), tím nám 
narùstá riziko chemické – a naopak. Z toho lze uèinit 
závìr, že pokud je bazén v provozu a využíván, urèité 
zdravotní riziko zde bude existovat vždy. Jde jen o to, 
abychom pomocí rùzných opatøení udržovali obì rizika 
(mikrobiologické a chemické) v optimální rovnováze 
a aby suma tìchto rizik byla pøijatelná.

V praxi to znamená udržování velmi dynamické rov-
nováhy, protože na jedné stranì je  promìnlivá zátìž 
z koupajících se osob (v závislosti na jejich poètu, stupni 
oèisty pøed vstupem do bazénu, zdravotním stavu èi cho-
vání v bazénu), na druhé stranì škála rùzných nástrojù, 
které má provozovatel bazénu k dispozici, aby mohl na 
promìnlivou zátìž aktuálnì reagovat.

Nejdùležitìjší diagnostickou pomùckou pro posouzení 
vlivu zátìže na kvalitu vody a z ní vyplývající míry rizik je 
kontrola kvality vody v bazénu. Provádí se v rùzné frek-
venci podle toho, zda jde o provozní ukazatel umožòující 
okamžitou regulaci nebo spíše o ukazatel verifikující 
úèinnost celého systému péèe o kvalitu vody. Jaké uka-
zatele se u bazénù sledují a jaký je jejich význam?
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• Escherichia coli: indikátor fekálního zneèištìní z kou-

pajících se osob.
• Poèet kolonií pøi 36 °C: indikátor celkového mikro-

biologického oživení bazénové vody [neztotožòovat 
s celkovým množstvím mikroorganismù – poètem 
kolonií se stanoví jen nepatrný zlomek (možná ménì 
než 1%) všech pøítomných organismù!], které je výsled-
kem celkového mikrobiologického zatížení vody 
a momentální úèinnosti úpravy vody a její recirkulace.

• Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus: ukaza-
tele specifické nefekální kontaminace (dvou oportun-
ních patogenù) z koupajících se osob; pseudomonády 
se však mohou pomnožovat i na filtrech nebo jiných 
místech v nedostateènì dezinfikovaném recirkulaèním 
okruhu.

• Legionely: oportunní patogen, ukazatel celkového 
hygienického stavu vodního systému a podmínek pro 
rozvoj legionel; rozhodujícím faktorem jejich denzity 
není vnos od návštìvníkù, ale „pøirozené“ pomnožo-
vání legionel ve vhodném prostøedí.

• Prùhlednost: smyslový ukazatel dùležitý jak z hlediska 
estetické pøijatelnosti vody, tak z hlediska bezpeènosti 
(záchrana tonoucích); další rizika a pøíèiny jsou obdob-
né jako u zákalu.

• Zákal: ukazatel zátìže bazénu a úèinnosti úpravy vody, 
zvláštì koagulace a filtrace. Zvýšené hodnoty snižují 
úèinnost dezinfekce.

• pH: jedna ze základních charakteristik chemismu 
vody; pokud se nepohybuje v optimálním rozmezí (7,2–
7,6), snižuje se úèinnost dezinfekce (ORP) a koagulace, 
pøi vyšším pH roste koncentrace volného amoniaku 
a u tvrdých vod dochází k vypadávání solí vápníku.

• Chemická spotøeba kyslíku (CHSK), amonné ion-
ty, dusiènany: ukazatele „stáøí“, resp. zatížení vody 
ze strany návštìvníkù, úèinnosti úpravy a pøedevším 
øedìní vody, protože na tyto látky má úprava jen ome-
zený vliv a snížení jejich obsahu lze efektivnì dosáh-
nout pouze pøidáním øedící vody; do vody se dostávají 
z kùže, potu a moèi koupajících se, dusiènany vznikají 
oxidací moèoviny ve vodì; organické látky (stanovené 
pomocí CHSK) a amonné ionty pøedstavují prekursory 
vedlejších produktù dezinfekce (THM, chloraminy).

• Vázaný chlor: orientaèní ukazatel obsahu vedlejších 
produktù dezinfekce, pøedevším chloraminù.

• Volný chlor: ukazatel pøijatelného obsahu aktivní 
biocidní látky jak z hlediska úèinnosti, tak z hlediska 
bezpeènosti možných dráždivých èi toxických úèinkù; 
samotný údaj o obsahu volného chloru však dostateè-
nì nevypovídá o skuteèné dezinfekèní kapacitì, která 
se mùže lišit podle pøítomnosti rùzných forem chloru 
(závisí na pH a obsahu redukujících látek) – viz ORP.

• Oxidaènì-redukèní potenciál (ORP): nejlepší uka-
zatel skuteèné a okamžité dezinfekèní kapacity vody, 
který sumárnì hodnotí pøítomnost a vzájemné inter-
akce všech oxidaèních a redukèních složek vody.

Pro správné vyhodnocení mikrobiologického nálezu 
se odebírá více vzorkù z rùzných míst bazénu (bazénù), 
aby se zjistilo, zda jde o systémovou nebo lokální kon-
taminaci; dále je nutné pøihlížet i k výsledkùm chemic-
kého rozboru.

Hygienická bezpeènost plováren a koupališś se ve vzta-
hu k uživateli odráží v tom, zda je pøi návštìvì tohoto 
zaøízení vystaven zdroji infekce nebo jiné látce èi okolnos-
ti mající škodlivý vliv na organismus. Je zde proto nasto-

len požadavek, aby riziko spojené s jejich užíváním bylo 
pokud možno co nejmenší. Jaká preventivní a nápravná 
opatøení lze použít pro minimalizaci rizik? Jednak opat-
øení zamìøená na návštìvníky, resp. na snížení vnosu 
rizikových mikrobiologických agens a prekursorù vedlej-
ších produktù dezinfekce: výchova návštìvníkù bazénù, 
aby se pøed vstupem do bazénu dùkladnì osprchovali 
a nemoèili do vody, aby v dobì pøenosné nemoci a krátce 
po jejím skonèení prostory bazénù vùbec nenavštìvovali; 
regulace návštìvnosti ve smyslu nepøekraèování kapacity 
bazénu. Dále technická opatøení zamìøená na snížení 
poètu èi koncentrace již pøítomných mikroorganismù 
èi nežádoucích chemických látek: dostateènì kapacit-
nì i funkènì úèinná projektovaná úprava a recirkulace 
vody, dokonale fungující úprava vody (vèetnì dezinfekce), 
øádné øedìní vody pomocí øedící vody, úèinná ventilace 
vzduchu v bazénové hale, atd. Dùležité je rovnìž øádné 
zaškolení a periodicky se opakující školení obsluhujícího 
personálu a dodržování provozního øádu, èímž se mj. 
omezuje i riziko havárií.

Kombinací uvedených postupù lze zdravotní rizi-
ka související s návštìvou bazénového areálu snížit na 
minimum.

LITERATURA
1. Bednáø M, Fraòková V, Schindler J, Souèek A, Vávra J. Lékaøská 

mikrobiologie. Praha: Marvil; 1996.
2. Bernard A, Carbonnelle S, Michel O, Higuet S, De Burbure C, 

Buchet JP, et al. Lung hyperpermeability and asthma prevalence 
in schoolchildren: unexpected associations with the attendance 
at indoor chlorinated swimming pools. Occup Environ Med. 
2003 Jun;60(6):385-94. 

3. Boone T, Westendorf T, Ayres P. Cardiovascular responses to a 
hot tub bath. J Altern Complement Med. 1999 Jun;5(3):301-4.

4. Castor ML, Beach MJ. Reducing illness transmission from 
disinfected recreational water venues: swimming, diarrhea and 
the emergence of a new public health concern. Pediatr Infect 
Dis J. 2004 Sep;23(9):866-70.

5. Coulepis AG, Locarnini SA, Lehmann NI, Gust ID. Detecti-
on of hepatitis A virus in the feces of patients with naturally 
acquired infections. J Infect Dis. 1980 Feb;141(2):151-6.

6. Craun GF, Calderon RL, Craun MF. Outbreaks associated with 
recreational in the United States. Int J Environ Health Res. 
2005 Aug;15(4):243-62.

7. Craun GF, Wade TJ. Epidemie spojené s rekreaèními vodami 
ve Spojených státech, 1995-2004. Hygiena. 2008;53(3):76-83.

8. Èerva L, Tintìra M, Bednáø J. Sledování améb skupiny limax 
v plaveckém bazénu pøi experimentálním použití jódu k dez-
infekci vody. Ès Hyg. 1972;17(9/10):389-93.

9. Dadswell J. Poor swimming pool management: how real is the 
health risk? Environ Health. 1997;105(3):69-73.

10. Dufour AP, Evans O, Behymer TD, Cantú R. Water ingestion 
during swimming activities in a pool: a pilot study. J Water 
Health. 2006 Dec;4(4):425-30.

11. Elmir SM, Wright ME, Abdelzaher A, Solo-Gabriele HM, 
Fleming LE, Miller G, et al. Quantitative evaluation of bac-
teria released by bathers in a marine water. Water Res. 2007 
Jan;41(1):3-10. 

12. Erdinger L, Kühn KP, Kirsch F, Feldhues R, Fröbel T, Nohynek 
B, et al. Pathways of trihalomethane uptake in swimming pools. 
Int J Hyg Environ Health. 2004 Dec;207(6):571-5.

13. Gerba CP. Assessment of enteric pathogens shedding by bathers 
during recreational activity and its impact on water quality. 
Quant Microbiol. 2000;2:55-68.

14. Hässelbarth U. Die Desinfektion von Schwimmbeckenwas-



H
YG

IE
N

A
 

 È
ÍS

LO
 3

 
 R

O
È

N
ÍK

 5
3 

 2
00

8

92

P
Ø

EH
LE

D
O

V
É 

P
R

Á
C

E ser und ihre Auswirkung. Öffentl Gesundheitswes. 1988 
Jul;50(7):360-2.

15. HPA. Management of spa pools: controlling the risks of infecti-
on. London: Health Protection Agency; 2006.

16. Chiba T, Yamauchi M, Nishida N, Kaneko T, Yoshizaki K,
Yoshioka N. Risk factors of sudden death in the Japanese hot
bath in the senior population. Forensic Sci Int. 2005 May;149(2-
3):151-8.

17. Kaufman J. Koupání a riziko úrazù a utonutí. Hygiena.
2008;53(3):112-3.

18. Kilvington S, Price J. Survival of Legionella pneumophila
within cysts of Acanthamoeba polyphaga following chlorine
exposure. J Appl Bacteriol. 1990 May;68(5):519-25.

19. Leoni E, Legnani P, Guberti E, Masotti A. Risk of infection as-
sociated with microbiological quality of public swimming pools
in Bologna, Italy. Public Health. 1999 Sep;113(5):227-32.

20. Lévesque B, Duchesne JF, Gingras S, Lavoie R, Prud‘Homme
D, Bernard E, et al. The determinants of prevalence of health
complaints among young competitive swimmers. Int Arch
Occup Environ Health. 2006 Oct;80(1):32-9.

21. Marston BJ, Lipman HB, Breiman RF. Surveillance for Legion-
naires’ disease. Risk factors for morbidity and mortality. Arch 
Intern Med. 1994 Nov 14;154(21):2417-22.

22. Martinez AJ, Visvesvara GS. Free-living, amphizoic and oppor-
tunistic amebas. Brain Pathol. 1997 Jan;7(1):583-98.

23. Polak W. Biogenous deposits (biofilms) in warm water circuits; 
their effect and control in swimming pool and shower circuits. 
In The 2nd Pool and Spa Conference 2007. 2nd Internatio-
nal Conference on Health and Water Quality Aspects of the
Man Made Recreational; 2007 Mar 14-16; Munich, Germany.
Munich: Bavarian Health and Food Safety Authority; 2007.

24. Price D, Ahearn DG. Incidence and persistence of Pseudo-
monas aeruginosa in whirlpools. J Clin Microbiol. 1988
Sep;26(9):1650-4.

25. Schubert R. Schwimm- und Badebeckenwasseranlagen. Hyg
Med. 2001;25(1-2):9-11.

26. Standish-Lee P, Loboschefsky E. Protecting public health from
the impact of body-contact recreation. Water Sci Technol.
2006;53(10):201-7.

27. Šśastný B. Zásady kontroly rozvoje øas v bazénech. Bazén Sauna. 
2001;8(9-10):30-2.

28. Švorcová J, Šlosárek M. K výskytu mykobakterií v lázeòských
bazénech. Fysiatr Revmatol Vìstn. 1984;62(3):138-46.

29. Voisin C, Sardella A, Bernard A. Riziko alergických onemocnì-
ní spojené s návštìvou bazénù s chlorovanou vodou. Hygiena.
2008;53(3):93-101.

30. Weilandt M. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Schwimm-
badbesuchen und Asthma bei Kindern? A.B. Arch Badewesens. 
2003;7:368-9.

31. Weisel CP, Shepard TA. Chloroform exposure and the body
burden associated with swimming in chlorinated pools. In:
Wang RGM, editor. Water contamination and health: integra-
tion of exposure assessment, toxicology, and risk assessment.
New York: Marcel Dekker; 1994; p. 135-48.

32. World Health Organization. Guidelines for drinking-water
quality. Addendum - microbiological agents in drinking water.
2nd ed. Geneva: WHO; 2002.

33. World Health Organization. Guidelines for safe recreational
water environments. Volume 2: swimming pools and similar
environments. Geneva: WHO; 2006.

34. Xu X, Weisel CP. Dermal uptake of chloroform and haloke-
tones during bathing. J Expo Anal Environ Epidemiol. 2005
Jul;15(4):289-96.

35. Zwiener C, Glauner T, Frimmel F. Disinfection by-products in 
swimming pool water – What do we know and what should we 
know. In The 2nd Pool and Spa Conference 2007. 2nd Interna-
tional Conference on Health and Water Quality Aspects of the 
Man Made Recreational; 2007 Mar 14-16; Munich, Germany.
Munich: Bavarian Health and Food Safety Authority; 2007.

MUDr. Hana Jeligová
Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48
100 48 Praha 10

E-mail: hjelig@szu.cz


