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ŠKODLIVÉ LÁTKY V BAZÉNOCH
Slou eniny chloru v plaveckých bazénech
i použití b žných chlorových dezinfek ních produk v plaveckých bazénech vznikají zejména
i styku s mo ovinou (mo , pot, ásti vymyté k že atd.) nežádoucí a zdraví ohrožující
slou eniny.
Z d vodu relativn nízké rozpustnosti trihalogenmetan , se tyto slou eniny odpa ují z vody a tak
vzniká typický pach plaveckých hal.
Na toto téma byl zve ejn n následující aktualizovaný odborný lánek autorky Dr. Sabine Schmidt.

Návšt va plaveckého bazénu – riziko astmatu?
Jaká je souvislost mezi chlorovanými slou eninami a ovzduším plaveckých hal a poškozením plic.
Co se d je s chlorem?
Voda pro plavecký bazém musí být upavena tak, aby nevzniklo žádné infek ní nebezpe í pro
návšt vníky. Pro kryté plavecké bazény a otev ené plavecké bazény platí hygienické p edpisy,
jejichž dodržování sledují zdravotní ú ady. Základem úpravy vody a její dezinfekce pro plavecké
bazény je chlorování, po n mž voda získá typický pach. Smyslem chlorování – dezinfekce této
vody - je zamezit rozmnožování zárodk vnesených do vody návšt vníky a umrtvit je.
Chlorováním vznikají vedlejší produkty dezinfekce a to:
- chloraminy
- trihalogenmetany (chloroform)

Chloraminy
Chloraminy vznikají chemickou reakcí chloru se zne išt ními zanesenými do plaveckých bazén ,
edevším s potem a mo í. Projevují se u návšt vník drážd ním o í a typickým zápachem
v plaveckých halách. Již p i malých koncetracích (10 ppm) mohou zp sobit u návšt vník
podrážd ní o ních spojivek. Toto bylo d vodem k p ijetí hranice obsahu chloramin v plaveckých
bazénech na 200 mikrogram na litr vody (Ministerstvo pro životní prost edí Bavorska, 1997).

Trihalogenmetany
Do druhé skupiny vedlejších produkt dezinfekce pat í chloruhli itovodíkové slou eniny, pat ící
k lehce t kavým organickým halogenovým slou eninám. Jsou též nazývány trihalogenmetany,
nebo také haloformy. Nejznámn jším p edstavitelem je chloroform. P edpisem stanovený obsah
ve vod je maximáln 20 mikrogram na litr ( g / l) trihalogenmetanu (vypo tený jako
chloroform) (Ministerstvo pro životní prost edí Bavorska, 1997).
Hodnoty škodlivin - nam ené hodnoty trihalogenmetan - ve vod , i ve vzduchu neodrážejí
dávky p ijaté návšt vníky plaveckých bazén (plavci). P ímé p ijetí škodlivin ze vzduchu ale má
podstatn siln jší vliv. Je ale skute ností, že mezi otev enými a krytými plaveckými bazény
existují výrazné rozdíly (Seidel 1988).

Studie se postarala o rozruch
Tiskové zprávy o belgické studii, která potvrdila souvislost zvýšeného rizika vzniku astmatu u
školák návšt vujících plavecké bazény (Carbonnelle 2000) zp sobila u obyvatelstva
znepokojení. Ty zaktivoval asopis STERN. V n m bylo zve ejn no šet ení v n meckých
plaveckých bezénech. Bylo testováno 20 n meckých bazén na obsah trihalogenmetan . Získané
výsledky se pohybují mezi 3,4 g / l až do maxima 47,6 g / l. Deset testovaných bazén m lo
hodnoty p evyšující povolené hodnoty, p emž 9 m lo hodnoty mírn nad 10 g / l. Pouze jeden
plavecký bazén m l hodnoty 47,6 g / l, tedy vice než dvojnásobek povolené hodnoty (STERN
Aktuell 2001).
Nové testy provedené v roce 2002 v londýnských plaveckých bazénech ukázaly dále výrazn
zvýšené hodnoty trihalogenmetan ve sledovaných plaveckých bazénech. Tyto koncentrace byly
závislé na po tu návšt vník a teplot vody (Chu 2002).

Poškození sliznice dýchacích cest
Již p ed zve ejn ním belgické studie bylo známo, že chloraminy a trihalogenmetany ( a zvlášt
chloroform) jsou schopné zp sobist poškození dýchacích cest. Sliznice dýchacích cest se stává
prodyšnou, dochází k otok m sliznice a k reak ním zán m (Potts 1996). Existují jednozna né
ípady astma zp sobené pracovním za azením z d vodu vdechování slou enin chloru u
personálu plaveckych bazén (Thickett 2001).
Epidemologické údaje také ukazují, že výkonní plavci (komplexní údaje Potts 1996) po
intensivním kontaktu s ovzduším plaveckých bazén trpí zm nami funkcí plic a dochází ke
zvýšení bronchiální p ecitlivosti (Hyperreagibilität). P i dotazování u 735 výkonných plavc se
zjistily u 24,9 % bronchiální t žkosti, 16,9 % trpí sennou rýmou, 13,4 % má atsma a 10,2 % m lo
zápal plic.

Lze tyto potíže výkonných plavc zd vodnit jenom škodlivými
látkami?
Astma a špi kový sport
Astma je astý problém špi kových sportovc , nejen plavc . Helenius a jeho spolupracovníci
(Helenius 1998) prov ili etnost bronchiální p ecitliv losti a astmatu u špi kových sportovc ve
srovnání s kontrolními osobami. U 37 osob (23%) ze 162 testovaných špi kových sportovc bylo
možné prokázat astma, ale u kontrolních osob to byly pouze 4%. Co se tý e rizik na astma ukázaly
se rozdíly mezi jednotlivými druhy sport . B žci dlouhých tratí a plavci pat í mezi nejrizikov ji
ohrožené astmatem.
Že sport a sportovní aktivity i bez dodate ných vn jších škodlivin mohou být spoušt em
astmatických potíží, je známo (Carlsen 1998; Del Giacco 2001). Jako možné p iny jsou
diskutovány zrychlené a zesílené dýchání (hyperventilace), vdechování studeného vzduchu
s vysušením a ztráta teploty dýchacích cest, ale rovn ž aktivace ochranných reakcí imunitního
systému plic (Del Giacco).
Dodate nými vn jšími iniciátory faktor astma m že být zat ž škodlivými látkami, nap . ozonem,
nebo také slou eninami chloru. Jedna aktuální studie pracovník McConnella zaznamenala nap .
statistické souvislosti mezi vysokou koncentrací ozonu a intesivními sportovními aktivitami
a astmatem (McConnell 2002). Plavci, u kterých bylo zjišt no astma m li v astých p ípadech
i alergie, nebo minimáln projevy alergie.
U t chto osob je - jako u mnoha jiných sportovních odv tvích - nezbytné sledovat symptomy výše
uvád ných stav a postarat se o správnou a brzkou diagnózu s efektivní terapií a sou asn dbát

o ochranná opat ení. Sportovní aktivity a sportovní plavecký trening však u pacient s astmatem
nevedou vždy ke zhoršení astmatické situace a nebo bronchiální p ecitliv losti. Naopak:
pravidelným plaveckým treninkem se mohou t lesné schopnosti výkonu i u astmatik zlepšit
(Carroll 1999; Matsumoto 1999). Platí, že plavání v teplém a vlhkém vzduchu vyvolává mén
astmat a plavání je odpovídající sport pro astmatiky (Giacco 2001).

Jaké záv ry lze vyvodit?
Vedlejší produkty chlorové dezinfekce v plaveckých bazénech mohou, podobn jako je to známo
u ozonu, mít škodlivý vliv na dýchací cesty. Ten je ale závislý na síle dávky a zm ny se op t vrátí
do p vodního stavu. Voda plaveckého bazénu musí být dezinfikovaná a je jasné, že chlorace má i
ednosti. Kv li vzniku zdravotn závadných vedlejších produkt musí se p i chloraci dbát na
minimalizaci množství použitého chloru.
Hodnoty chloramin a trihalogenmetan nad preven ní hodnotou ve vod n meckých plaveckých
bazén jsou schopné zp sobit astma u profesí jako jsou plav íci, u itelé plavání a také u plavc
zachraná . To ukazuje, jak je d ležité dosáhnout v krytých plaveckých bazénech odpovídajícn
nízké hodnoty zatížení vody a vzduchu. V d sledku toho musí být provád na pouze nejnutn jší
dezinfekce a s p ípadným použitím technických možností ji redukovat na minimum, aby byly
dosaženy platné n mecké normy. K tomu musí být využita i technická za ízení pro zabezpe ení
kvality vnit ního ovzduší s cílem minimalizovat koncentraci škodlivých látek. Odpovídající
doporu ení Spolkového ministerstva pro životní prost edí byla zve ejn na (UBA 2006).
i dodržení t chto opat ení nevzniká p i pravidelné návšt
d tí v plaveckých bazénech žádné
riziko. Dozajista se z existujících údaj nedá ud lat záv r, že p ír stek astma a alergií u d tí je
vyvolán jenom návšt vou plaveckých bazén .
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Poznámky firmy Cealin
Možnost vzniku astma u d tí a zejména malých d tí nelze v žádném p ípad podce ovat.
Následky nejsou p íjemné. Využijte tento a ostatní obdržené informace k této problematice. Je
vhodné provozovatele plaveckých bazén p i jednání na tyto skute nosti upozornit s tím, že
použitím samotného tekutého DUOZONu 100 L v kombinaci s b žnými chlorovacími produkty,
jako je nap . plynný chlor, vzniká pr kazn podstatn mén trichloramin než p i použití
standartních dezinfek ních prost edk na bázi chloru. Mén trichloramin ve vod znamená
samoz ejm i mén trichloramin ve vzduchu.

