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Základní požadavky na bezpečnost a hygienu na umělých koupalištích
upravuje zákon č. 258/2000 Sb a Vyhláška č. 238/2011 Sb.
Provozovatel, který provozuje koupaliště je povinen:
zajistit kontrolu jakosti vody ke koupání upravené prováděcím
právním předpisem a protokol o výsledku kontroly v elektronické
podobě; protokol v elektronické podobě neprodleně předat
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
vypracovat provozní řád, ve kterém stanoví podmínky provozu
včetně způsobu úpravy vody umělého koupaliště nebo sauny,
popřípadě koupaliště ve volné přírodě, je-li v něm voda
upravována, zásady osobní hygieny zaměstnanců a ochrany
zdraví návštěvníků a způsob očisty prostředí; návrh provozního
řádu a jeho změn předloží ke schválení příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví,
vést provozní deník a evidenci o výsledcích kontrol a
provedených měření a uchovávat je po dobu 1 roku,
zajistit, aby voda v bazénu umělého koupaliště nebo sauny
vyhovovala hygienickým limitům ukazatelů jakosti a voda ve
sprchách umělého koupaliště nebo sauny splňovala stanovené
požadavky.
vodu v bazénu umělého koupaliště a sauny způsobem a v
rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem dezinfikovat,
upravovat a obměňovat a dodržovat hygienické požadavky na
intenzitu její recirkulace upravené v prováděcím právním předpise,
zajistit, aby voda ve zdroji pro bazén umělého koupaliště a sauny

měla jakost stanovenou prováděcím právním předpisem,
splnit hygienické požadavky upravené prováděcím právním
předpisem pro jejich konstrukční a prostorové řešení,
zajistit mikroklimatické podmínky upravené prováděcím právním
předpisem.
Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny povinen zajistit, aby voda
ke koupání, sprchování nebo ochlazování vyhovovala hygienickým
limitům mikrobiologických, fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti.
Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle
Vyhlášky č. 238/2011 Sb.,
Tato vyhláška stanoví hygienické limity
ukazatelů jakosti vody v koupalištích, hygienické požadavky na jejich
vybavení, čištění, úklid, desinfekci, úpravu, obměňování a recirkulaci
vody v bazénech umělých koupališť. Dále určuje četnost i rozsah
kontrolních rozborů vody. Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel.
Hloubka vody pro neplavce může být nejvýše 160 cm a musí být
zřetelně vyznačena. U bazénů hlubších než 1,6 m musí být v hloubce
1,2 m u obvodových stěn vybudována pro uživatele bezpečná záchytná
plocha v šířce minimálně 10 cm.
Provozovatel umělého koupaliště nebo sauny je povinen v případě, že
voda v umělém koupališti nebo sauně nevyhovuje stanoveným
hygienickým limitům, provoz umělého koupaliště nebo sauny do doby
odstranění závady zastavit.
Šatny umělých koupališť a saun
Sprchy a záchody umělých koupališť a saun
Recirkulace, úprava a dezinfekce vody
Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénu umělého koupaliště

Kapacita šaten musí odpovídat kapacitě umělého koupaliště.
U nekrytých umělých koupališť lze namísto šaten vybudovat
převlékací kabiny. Půdorysná plocha jedné převlékací kabiny u
nekrytých i krytých koupališť musí být nejméně 1,5 m2.
Šatny u krytých umělých koupališť musí být provozně odděleny
pro návštěvníky, kteří se jdou koupat, od ostatních návštěvníků.
Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště. U
krytých umělých koupališť musí být pro příchod zachováno pořadí
šatna, sprchy, bazén, pro odchod pořadí bazén, sprchy, osušovna,
šatna, přičemž tyto úseky musí být stavebně odděleny.
Podlahy a stěny šaten musí být z hladkého, snadno čistitelného
materiálu. Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu a musí mít
dostatečný spád směrem k odvodňovacímu systému.
Mezistěny musí být ukončeny alespoň 15 cm nad podlahou, rohy
a kouty obvodových stěn musí být zaoblené. U nově budovaných
nebo rekonstruovaných staveb musí být i rohy a kouty mezi
stěnami a podlahou zaoblené.
Vybavení převlékacích šaten a převlékacích kabin musí být
nenasákavé a snadno omyvatelné.
Skříňky na šaty a obuv musí být z hladkého, vlhku vzdorujícího
materiálu a u šaten krytých bazénů a saun musí být dobře
větratelné.
U krytých umělých koupališť je nutno zajistit pro 15 návštěvníků
alespoň 1 sprchu, u umělých koupališť nekrytých alespoň 1
sprchu pro 100 návštěvníků; v sauně alespoň 1 sprchu na 4 místa
v prohřívárně. Sprchy umělých koupališť pro muže a ženy musí být
oddělené3). V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6
návštěvníků je možno zřídit sprchy společné.
Stěny sprch musí být obloženy obkladačkami nebo jiným
omyvatelným materiálem do výše minimálně 2 m. Stropy a stěny
ve sprchách musí být nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s
protiplísňovým přípravkem.
Záchody se umisťují tak, aby návštěvník při návratu do bazénové

haly procházel prostorem sprch. Pokud budou záchody umístěny
také přímo u bazénu, musí být vybaveny sprchou. V případě
malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit
záchody společné.
Podlahy sprch a záchodů musí být ze snadno omyvatelného a
snadno dezinfikovatelného materiálu s protiskluzovou úpravou, u
sprch vyspádovány ve směru k odvodňovacímu systému, jehož
poloha musí zabezpečit dobré podmínky pro údržbu. U nově
budovaných nebo rekonstruovaných staveb musí být rohy a kouty
mezi stěnami a podlahou zaoblené.
Recirkulační systém musí být navržen a proveden tak, aby veškerá voda
ze systému mohla být vypuštěna do kanalizace či přímého
odvodňovacího systému. 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. 11 vyhlášky 238/2011 Sb.;
intenzita musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro
každý bazén zvlášť vyjma bazénů se sezónním provozem.
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.

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.
Požadavky na četnost kontroly jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky
238/2011 Sb. Pokud není zajištěno sledování hodnot obsahu volného a
vázaného chloru a redox potenciálu nepřetržitě automatickým měřicím a
registračním systémem v bazénu nebo na odtoku vody z bazénu,
stanoví se tyto hodnoty ve vodě bazénu jednu hodinu před zahájením
provozu a dále každou druhou hodinu.
Jakost vody v bazénu se orientačně kontroluje nejméně třikrát denně
sledováním ukazatele průhlednosti bazénové vody v nejhlubší části
bazénu. Teplota vody v bazénu a teplota vzduchu v hale se měří
alespoň třikrát denně, a to před zahájením provozu a po 4 a 8 hodinách
provozu, a vyznačuje se na tabuli umístěné na viditelném místě.
Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů kvality bazénové vody
prováděné provozovatelem musí být zaznamenávány do provozního
deníku nebo do elektronické databáze v případě automatického
sledování.
Protokol o výsledku laboratorní kontroly musí být předán do 4
pracovních dnů ode dne odběru vzorku příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví. V případě, že je proveden odběr na stanovení
ukazatele Legionella spp., musí být předán výsledek tohoto stanovení
nejpozději čtrnáctý den po provedení odběru.
V případě překročení limitní hodnoty nutno okamžitě vyšetřit příčinu a

přijmout účinná opatření k nápravě.
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