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1.Úvod

Tato práce se zabývá problematikou hygienických zásad bazénů a koupališť. Z vyhlášky MZ č. 

135/2004 a Zákona č. 258/2000 Sb. jsou vybrány nejdůležitější pasáže o hygienicky nezávadné 

čistotě  vody na koupalištích. Je zde popsána technologie úpravy vody a  v neposlední řadě také 

kontrola její kvality.



2.Legislativa vztahující se ke koupalištím

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

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 

pravomoc. Stanovuje hygienické požadavky na koupaliště ve volné přírodě, umělá koupaliště, 

bazény, sauny a povinnosti jejich provozovatelů. Požadavky jsou konkretizovány v prováděcí 

vyhlášce č. 135/2004 Sb.

Citace nejdůležitější části zákona ve vztahu ke koupalištím. 

2.2. Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny 

a hygienické limity venkovních hracích ploch

Vyhláška stanoví: 

• v souladu s právem ES (Směrnice Rady č. 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání) 

hygienické limity ukazatelů jakosti vody v koupalištích ve volné přírodě, 

• hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách a 

hygienické požadavky na jejich vybavení, čištění, úklid a dezinfekci, 

• hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých 

koupališť a saun, 

• hygienické požadavky na kontrolu jakosti vody, 

• hygienické požadavky na prostorové a konstrukční vybavení umělých koupališť a saun a 

na jejich mikroklimatické podmínky, 

• hygienické požadavky na kontrolu jakosti vody a 

• hygienické limity mikrobiálního, parazitárního a chemického znečištění písku v 

pískovištích na venkovních hracích plochách.

Za koupaliště se nepovažují léčebné a rehabilitační bazény vybudované ve 

zdravotnických zařízeních, pokud nejsou využívány veřejností jako koupaliště.

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koupani-ve-volne-prirode/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-ve-zneni


                                               Obrázek 1- Vnitřní areál Vodního ráje Jihlava

Obrázek 2 – Celý areál Vodního ráje Jihlava

      Obrázek 3 - Atrakce Vodního ráje Jihlava



3. Technologie zařízení 

K instalaci strojů a zařízení úpravny bazénové vody a příp. dalšího zařízení provozu bazénu musí 

být zvoleny vhodné prostory umožňující bezpečnou montáž a demontáž zařízení, jeho obsluhu i 

případné úpravy. 

Všechny plochy v prostorách strojovny nebo úpravny vody musí být vyspádovány a napojeny na 

kanalizaci;  podlahy  musí  být  omyvatelné  a  nekluzné.  V  prostorách  úpravny  se  zřizuje  též 

laboratorní místnost nebo kout, místnost nebo oddělený prostor pro sklad chemikálií opatřený 

chemicky odolným povrchem a v případě strojovny s trvalou obsluhou též místnost pro obsluhu 

se šatnou, záchodem a umývárnou. 

Sklad  chemikálií  musí  umožňovat  bezpečné  oddělení  jednotlivých  druhů  chemikálií  se 

zabráněním jejich možnému smísení. Velikost prostor by měl umožnit skladování chemikálií na 

min. 1 měsíc provozu zařízení. Sklad chemikálií se buduje v blízkosti dávkovacího zařízení, aby 

se usnadnila manipulace s chemikáliemi. 

V prostoru skladu chemikálií a přípravně dávkování musí být prostor pro uložení ochranných 

pomůcek, v bezprostřední blízkosti musí být tekoucí voda. Prostory s manipulací s chemikáliemi 

musí  být  odvodněny  tak,  aby  nemohlo  dojít  k  nekontrolovatelnému  úniku  chemikálie  do 

kanalizačního systému 

Rozmístění strojů a zařízení, potrubních systémů a armatur, vzdálenosti mezi jednotlivými stroji 

a potrubím, ovládací plošiny,  kanály a řešení mokré jímky řeší ČSN 75 53 01 – Vodárenské 

čerpací stanice.

Stavebně technické řešení úpraven vody požadavek na dodržení ČSN 75 52 01 – Navrhování 

úpraven pitné vody. Stavebně technické předpisy pro chlorovny požadavek na dodržení ČSN 

755050 – Hospodářství pro desinfekci vody ve vodohospodářských provozech 

Elektrické předpisy – ČSN 33 20 00 – 3 Stanovení základních charakteristik, ČSN 33 20 00 – 7 – 

702 Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 



K dezinfekci bazénové vody lze použít pouze dezinfekční prostředky k tomuto účelu schválené 

příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.1)  Při použití dezinfekčního prostředku musí být 

dodržen návod stanovený výrobcem. K omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze algicidní 

prostředky k tomuto účelu schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.1)  Pravidla 

pro desinfekci vody řeší ČSN 75 50 50. 

4. Technologie úpravy  a recirkulace vody

Technologii úpravy vody popisuje § 6 odst. 4 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb.

a § 16 vyhl. č. 135/2004 Sb

Recirkulační systém musí být navržen a proveden tak, aby veškerá voda ze systému mohla být 

vypuštěna do kanalizace či jiného recipientu. Zařízení recirkulační úpravny vody musí umožnit 

snadné čištění všech svých součástí, zejména těch, které slouží k separaci znečištění z bazénové 

vody. Pravidelně se musí čistit zejména přelivné žlábky a akumulační nádrž. Mřížky 

odvodňovacích zařízení by měly být lehce odnímatelné s možností oboustranného čištění a 

dezinfekce. Všechny podlahové plochy v prostorách úpravny musí být vyspádovány a napojeny 

na kanalizaci, s výjimkou prostorů, kde jsou skladovány chemikálie a kde je s nimi 

manipulováno, a musí být učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do 

kanalizace.

Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody pro plavecké a koupelové bazény se stanoví 

podle přílohy č. 7; musí být regulovaná podle aktuálního počtu koupajících se v bazénu a musí 

být měřena a evidována v provozním deníku pro každý bazén zvlášť. Přednost se dává 

automatickému kontinuálnímu záznamu. Není-li kontinuální záznam k dispozici, odečítá se 

množství vody přivedené do každého bazénu 2x denně (před a po zahájení provozu).

1) § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů.  

5. Dezinfekce vody



K dezinfekci bazénové vody a omezení výskytu řas a sinic lze použít pouze dezinfekční nebo 

algicidní prostředky registrované podle zvláštního právního předpisu. Zákonem č. 120/2002 Sb., 

o podmínkách uvádění přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 

zákonů.

6. Úprava vody

Voda v bazénech umělých koupališť musí být upravena tak, aby jejím použitím nedošlo k 

poškození lidského zdraví, a to zejména působením choroboplodných zárodků (patogenní či 

podmíněně patogenní agens původu bakteriálního, virového či protozoálního nebo patogenní 

kvasinky, plísně či toxické sinice). Do bazénové vody se dále nesmí vyplavovat organismy, které 

se mohou rozmnožit na filtrech nebo v jiné fázi úpravy.

7. Kontrola kvality vody

Kontrola kvality vody je prováděna pracovníky bazénu a laboratoří, která je držitelem osvědčení 

o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace dle 

požadavků hygienického předpisu. 1 x týdně chemický rozbor, 1x měsíčně mikrobiologický 

rozbor včetně odběru provádí laboratoř CHEMILA  dodavatelským způsobem. Protokol 

v elektronické formě je neprodleně předáván orgánu ochrany veřejného zdraví prostřednictvím 

laboratoří.

Obsah volného a vázaného chloru se měří hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou 

hodinu. Redox-potenciál se měří každou čtvrtou hodinu.Teplota vody v bazénu a teplota vzduchu 

v hale se měří třikrát denně, a to před zahájením provozu a po 4 a 8 hodinách provozu a zapisuje 

se na tabuli, umístěné v hale bazénu. Průhlednost vody se kontroluje průběžně, nejméně třikrát 

denně. Hodnota pH se měří jednou denně.

Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů kvality bazénové vody prováděné obsluhou 

bazénu jsou zaznamenávány do provozního deníku.

V případě překročení limitní hodnoty se okamžitě vyšetří příčina a přijmou se účinná opatření 

k nápravě.



Obrázek 4 - Ukázka analyzátoru bazénů a koupališť

8. Závěr

Nejdůležitějšími hygienickými zásadami bazénů a koupališť patří recirkulace vody, její



úprava a v neposlední řadě desinfekce. Vodu je velmi důležité průběžně kontrolovat. Veškeré 

zásady upravuje vyhláška MZ č. 135/2004 a zákon č. 258/2000 Sb.
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