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SOUHRN

V období let 1995–2005 byla v Èeské republice hlášena jediná epidemie, kde se voda ke koupání podílela jako cesta pøenosu. Šlo 
o pseudomonádovou dermatitidu z whirlpoolu. Èlánek se však zamýšlí i nad dalšími nemocemi, které se v souvislosti s koupáním 
vyskytují èasovì nebo lokálnì ve zvýšené míøe (napø. molluscum contagiosum nebo cerkáriová dermatitida), ale protože nejde 
o povinnì hlášené nemoci, neexistuje pøehled o jejich výskytu.
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SUMMARY

Over the years 1995–2005 there has been reported only a single epidemic which involved recreational water in its transmission. 
In question was a pseudomonad dermatitis in a whirlpool. Brought up is also the question of other diseases that in connection 
with bathing have a higher incidence locally or in time (e.g. molluscum contagiosum or cercarial dermatitis) which, however, due 
to that they are not subject to mandatory reporting, offer no clear picture of their occurrence.
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Na rozdíl od nìkterých jiných zemí (viz napø. èlánek 
amerických kolegù v tomto èísle) nejsou v Èeské republi-
ce pravidelnì zveøejòovány pøehledy epidemií, na jejichž 
vzniku se podílela voda ke koupání. Ale – bylo by vùbec 
co zveøejòovat? Co víme o situaci, jaká panuje v tomto 
smìru u nás?

Státní zdravotní ústav se za pomoci krajských epide-
miologù pokusil zmapovat všechny nedávné tuzemské 
epidemie onemocnìní, u kterých byla jako cesta pøeno-
su oznaèena voda. V období let 1995 až 2005 bylo v ÈR 
evidováno celkem 33 epidemií s celkovým poètem 1655 
onemocnìní, ale pouze jediná epidemie souvisela s kou-
páním, konkrétnì s koupáním v umìlém bazénu – víøivce 
neboli whirlpoolu. Protože je jediná a protože jde zøejmì 
o první u nás popsanou epidemii pseudomonádové der-
matitidy zpùsobenou (pøenesenou) koupací vodou, stojí 
za to ji zde blíže pøedstavit.

K nákaze došlo na Zlínsku, v ozdravném støedisku 
jednoho hotelu v Luhaèovicích v øíjnu 2004. Ze skupi-
ny 34 zdravotnických pracovníkù z Novojièínska, kteøí 
se zúèastnili víkendového relaxaèního pobytu v tomto 
hotelu a kteøí zde navštívili whirlpoolovou vanu, jich 19 
následnì onemocnìlo infekèním kožním onemocnìním 
(zarudlá ložiska o velikosti 2,5 cm centrálnì s bílou hni-
savou špièkou a svìdìní lokalizovaná na bøiše, zádech 
a dolních konèetinách). U osmi z nich byla prokázána 

Pseudomonas aeruginosa, u jedné osoby byla zjištìna pøí-
tomnost Staphylococcus epidermidis a ve dvou pøípadech 
Staphylococcus aureus.

Následné hygienické šetøení v hotelu ukázalo, že 
provozovatel více než rok provozoval tento koupelový 
bazén, jakož i saunu s ochlazovacím bazénkem, bez 
vìdomí orgánu ochrany veøejného zdraví a tedy i bez 
schváleného provozního øádu. Provozovatel za celou 
dobu provozu whirlpoolu a ochlazovacího bazénku sauny 
neprovádìl kontrolu jakosti bazénové vody podle vyhláš-
ky è. 135/2004 Sb. Kontroloval pouze pH a chlor, ale 
z provozního deníku stejnì nebylo zøejmé, jaké hodnoty 
byly namìøeny. Vodu ve whirlpoolové vanì ani náleži-
tì neupravoval, nedezinfikoval a neobmìòoval. Podle 
provozovatele byla voda do vany napuštìna pøed víken-
dovým pobytem postižených, ale bìhem jejich pobytu 
už vana nebyla vypuštìna, èištìna nebo dezinfikována. 
Provozovatel pøipustil, že došlo k pøekroèení kapacity 
whirlpoolu.

V dobì hygienické kontroly byla již voda vypuštìna, 
a proto nemohly být odebrány vzorky. Nicménì epide-
miologické a nepøímé hygienické dùkazy vedly k závì-
ru, že voda v této vanì a koupání v ní zpùsobily tuto 
epidemii.

U plaveckých a koupelových bazénù zùstává dále vedle 
rizika úrazù (opìt viz jiný èlánek – od J. Kaufmana – 
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v tomto èísle) problémem pøenos bradavic a plísòového 
onemocnìní nohou. Aèkoliv jde o pøenosná infekèní 
onemocnìní, nepodléhají povinnému hlášení a evidenci, 
a proto chybí pøesný pøehled o rozsahu problému. Také 
bìžné povinné vyšetøení kvality vody závady v tomto 
smìru neodhalí. Proto unikají pozornosti i pøípady, kdy 
prostøedí bazénu je výrazným zdrojem nákazy a lze hovo-
øit o epidemickém výskytu. Tyto pøípady u nás, bohužel, 
nejsou vùbec vzácné, i když nelze tvrdit, že by nutnì 
postihovaly všechny nebo vìtšinu bazénù. Kožním léka-
øùm je dobøe známo nakažlivé onemocnìní kùže mollu-
scum contagiosum, které je virového pùvodu. Vyskytuje 
se zejména v kolektivech dìtí a mládeže navštìvujících 
spoleènì bazény. Lokalizace na víèkách, oblièeji a krku, 
ale také na pažích, nohách a zádech, naznaèuje možný 
zpùsob pøenosu (sdílení ruèníkù, pøímý dotyk apod.).

Jak vypadá situace u koupání ve volné pøírodì? 
U nìkterých onemocnìní, která mají podle hlášení sezón-
ní výskyt s maximem v letních mìsících (napø. aseptické 
meningitidy pravdìpodobnì enterovirového pùvodu 
nebo leptospirózy), se pøedpokládá, že se pøi pøenosu 
uplatòuje koupání ve volné pøírodì, i když urèitì nejde 
o jediný – a u leptospirózy ani hlavní – zpùsob pøenosu.
Epidemiologicky se však pravdìpodobnì jedná spíše 
o zvýšený výskyt sporadických pøípadù než o lokální
epidemické výskyty.

Skuteèný epidemický výskyt, vázající se k urèité loka-
litì, je pak obèas zaznamenáván u cerkariové dermati-
tidy. Ani toto onemocnìní však nepatøí mezi povinnì 
hlášené nemoci. Poslední nám známý epidemický výskyt 
byl podchycen v roce 2006 na koupališti v Novém Boru 
v Libereckém kraji. V èervnu 2006 byly v okrese Èeská 
Lípa kožními, dìtskými a praktickými lékaøi hlášeny 
výskyty dermatitid, které souvisely s koupáním osob na 
pøírodním koupališti v Novém Boru. Hlášené pøípady 
zahrnovaly skupinu 61 dìtí a 1 dospìlého, kteøí své pro-
blémy hodnotili spíše jako poštípání, z èehož bylo usou-
zeno, že mùže jít o cerkáriovou dermatitidu.

Vzhledem k tomu, že šlo o poèetnou skupinu expo-
novaných osob, bylo na koupališti provedeno šetøení, 

v rámci kterého byly odebráno 41 exempláøù 3 druhù 
plžù. Konkrétnì se jednalo o 3 exempláøe Planorbarius 
corneus (okružák ploský), 1 exempláø Lymnaea stagna-
lis (plovatka bahenní) a 37 exempláøù Radix auricula-
ria (uchatka nadmutá). Uvedení plži byli odesláni do 
Národní referenèní laboratoøe pro tkáòové helmintózy 
pro vyšetøení pøítomnosti larválních stadií motolic. 
U zkoumaných jedincù druhù P. corneus a L. stagnalis 
nebyla larvální stadia motolic zjištìna, u nìkterých 
jedincù druhu R. auricularia ano (2krát xifidiocerkárie, 
u 7 zástupcù larvální stadia, která se díky tomu, že 
byla velmi raná, nedala taxonomicky zaøadit k žádné 
skupinì). Na základì uvedeného zjištìní bylo konstato-
váno, že nebyla nalezena žádná vývojová stadia ptaèích 
schistosom, která by mohla být pùvodci cerkáriové der-
matitidy. Ovšem s ohledem na skuteènost, že øada plžù 
byla infikována zárodky motolic, a s ohledem na nízký 
poèet vyšetøených exempláøù se ve sledované nádrži 
výskyt plžù vyluèujících cerkárie ptaèích schistosom 
nedá pominout.

Se závìry šetøení byl provozovatel koupalištì sezná-
men a na základì doporuèení provedl sbìr plžù v lokalitì 
a od poloviny mìsíce srpna již koupalištì nebylo pro-
vozováno. V následující letní sezónì již žádný výskyt 
dermatitid pocházející z uvedené povrchové vody hlášen 
nebyl. Pøesto bylo koupalištì orgánem ochrany veøejného 
zdraví prùbìžnì dozorováno.

Sporadické (ne epidemické) pøípady napø. gastroin-
testinálních nebo kožních onemocnìní a jejich vztah ke 
zdroji infekce není možné pøi použití bìžných epidemio-
logických metod prokázat, ale nelze je ani vylouèit. Poèet 
nelze vzhledem k odlišným podmínkám odhadovat ani 
na základì zahranièních studií.
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