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V Liberci 19. prosince 2017 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD TEPLOU VODOU ZA ROK 2017 V LK 

Požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti 

právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity jednotlivých ukazatelů. Výrobci 

teplé vody není uložena četnost kontrol její jakosti, přesto však za ni zodpovídá. Kontrola kvality teplé 

vody je prováděna namátkově ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví - krajských hygienických 

stanic.  

V Libereckém kraji je kontrola jakosti teplé vody dlouhodobě považována za naši regionální prioritu. 

Pozornost jsme v roce 2017 zaměřili zejména na ta zařízení, kde byla v minulosti zaznamenána 

přítomnost bakterie legionella a to i podlimitní. V roce 2017 jsme kontrolou ověřovali kvalitu teplé vody 

ve sprchách umělých koupališť, léčebných bazénů a saun a to z důvodu využívání těchto prostor 

vnímavými skupinami populace (např. klienty s chronickými onemocněními, lidmi se sníženou 

imunitou); v ubytovacích zařízeních (hotely, ubytovny, penziony, školská ubytovací zařízení - domovy 

mládeže), kde díky nerovnoměrnému vytížení těchto objektů dochází často k dlouhé stagnaci teplé vody 

v teplovodním systému a tím k vytvoření příznivých podmínek k množení baktérií a ve zdravotnických 

zařízeních, kde byla pozornost zaměřena zejména na oddělení anesteziologicko-resuscitační a jednotek 

intenzivní péče.  

 

 

V rámci státního zdravotního 

dozoru jsme odebrali celkem 

225 vzorků teplé vody. Jakost 

vody nevyhověla u 39 vzorků a 

bylo vydáno 12 zákazů 

používání nejakostní teplé 

vody.  

 

 

V případě vyrábění teplé vody z vody pitné je rozsah laboratorního rozboru stanoven vyhláškou  

č. 252/2004 Sb. (Legionella spp., počty kolonií při 36˚C, barva, TOC, pH, pach + na místě zákal a 

měření teploty), v případě vyrábění teplé vody z vody recirkulované (přečištěná z bazénové vody) je 

rozsah vyšetření dán vyhláškou 238/2011 Sb. (Escherichia coli, počty kolonií při 36˚C, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphyloccoccus aureus, Legionella spp., zákal, pH, TOC (celkový organický uhlík), 

dusičnany + na místě měření teploty, volného a vázaného chlóru. 

Hlavní zdravotní riziko z teplé vody představují patogenní a podmíněně patogenní bakterie schopné 

pomnožování v teplé vodě, tedy především legionelly. Dobré podmínky pro své rozmnožení mají tyto 

bakterie v rozmezí 20°C až 45°C, proto by teplota studené vody neměla překročit 20°C a teplota teplé 

vody by měla být minimálně 50ºC (optimálně 55ºC).  

Nadlimitní hodnoty ukazatele Legionella spp. byly prokázány ve 25 vzorcích. V rozsahu zjištěných  

závad bylo zakázáno sprchování nebo mytí. Provozovatelé provedli nápravná opatření spočívající 
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v chemické a termické desinfekci rozvodů případně zavedli kontinuální dávkování oxidu chloričitého do 

vody, ze které se teplá voda vyrábí.  

Bakterie Legionella spp. může u oslabených jedinců vyvolat tzv. legionářskou nemoc, projevující se jako 

zápal plic s možným následkem smrti, a dále se může vyskytnout jako tzv. pontiacká horečka. Toto 

onemocnění charakteru chřipky nemá tak těžký průběh jako legionářská nemoc. K nákaze dochází 

inhalací (vdechnutím) kontaminovaného aerosolu do nosohltanu a odtud průnikem do dolních dýchacích 

cest. Proto je sprchování kontaminovanou teplou vodou rizikové. Přenos z člověka na člověka nebyl 

prokázán.  

V letošním roce jsme evidovali 8 případů tohoto onemocnění. Ani v jediném případě se nepodařilo 

prokázat přímý vztah mezi konkrétním onemocněním a používaným zdrojem vody.    

Nejčastější výskyt legionell je v souvislosti s nedostatečnou údržbou umělých vodních systémů, zejména 

chladicích věží a odpařovacích kondenzátorů spojených s klimatizací a průmyslovým chlazením, 

systémů rozvodu teplé a studené vody ve veřejných a soukromých budovách a v bazénech s vířivým 

systémem. Preventivní opatření spočívají v údržbě zařízení: 

 pravidelná údržba, čištění a dezinfekce chladicích věží společně s pravidelným přidáváním biocidů; 

 udržování přiměřené úrovně chloru v bazénech spolu s kompletním odtokem  

a čistěním celého systému alespoň jednou týdně; 

 udržování rozvodů teplé a studené vody, udržování teploty teplé vody nad 50°C a pod 20°C, případně 

aplikace vhodného biocidu k zamezení růstu; 

 snížení stagnace vody proplachováním nepoužívaných kohoutků v budovách jednou týdně. 

 velký význam v prevenci onemocnění má i údržba koncových částí u individuálních vodních rozvodů 

v domácnostech. Biofilm vznikající ve sprchových růžicích a vodovodních bateriích je vhodnou 

živnou půdou pro legionelly. Vyžadují pravidelné čištění a dezinfekci dostupnými dezinfekčními 

prostředky.  

 

Státní zdravotní dozor v teplé vodě bude v příštím roce jako krajská prioritní oblast pokračovat.  

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  


