Informace pro projektanty

Novinky v ochranè proti
legionellám
Püeklad z Nèmeckého originálu

PODCEÑOVANÉ RIZIKO ...
... A JAK SE MU VYHNEME
V souôasné dobè se legionelly znovu vrátily do ohniska veüejného zájmu díky zprávám
v médiích o doôasném uzavüení veüejnÿch budov kvûli onemocnèním a úmrtím, zpûsobenÿm
tèmito choroboplodnÿmi bakteriemi. Pro projektanty z toho vyplÿvají nejen nové vÿzvy,
ale také äance pro vytváüení kvalitnèjäího œivotního standardu. Konkrétní reakcí na tuto
situaci je pracovní list DVGW W 551 „Zaüízení pro rozvod a ohüev pitné vody; technická
opatüení k omezení rûstu legionel; projektování, vÿstavba, provoz a sanace vnitüních
vodovodû pitné vody“ (duben 2004), kterÿ sdruœuje dosavadní vydání W 551 a W 552 z
büezna 1993, respektive dubna 1996 v aktualizované formè. Následnè jsou v tomto pracovním listu také popsány vÿznamné poznatky, tÿkající se legionel a ochrany proti nim a to
z pohledu jak projektanta, tak i zákazníka.

Ôeho si musíme püedeväím poväimnout

k omezení rûstu legionell püi projektování,

Nákazy legionellami patüí k onemocnèním,

vÿstavbè, provozu a sanacích.

které podléhají ohláäení. Jak referují
odborníci renomovaného Institutu Roberta

Uvedené poznatky je zapotüebí vyuœít

Kocha, v Nèmecku dochází roônè k cca

u malÿch i velkÿch zaüízení

6 000 aœ 10 000 onemocnèním zpûsobenÿm

Malá zaüízení jsou zaüízení s ohüevem

legionellami. Püi odhalení püíôiny nemoci

pitné vody v zásobníku nebo v centrálním

a provedení terapie se poôet úmrtí pohy-

prûtokovém ohüívaôi:

buje okolo 15%, u neléôenÿch pacientû

• v rodinnÿch domcích pro jednu aœ dvè

s nedostatkem imunity väak mûœe stoup-

rodiny nezávisle na objemu ohüívaôû

nout aœ na 80%. Teplota mezi 30 aœ 45 °C

a objemu rozvodû pitné vody.

vytváüí dobré podmínky pro hojné roz-

• s max. objemem ohüívaôe do 400 litrû

mnoœování legionell. Ve srovnání s jinÿmi

a objemem kaœdé ôásti rozvodného

bakteriemi se legionelly rozmnoœují rela-

potrubí mezi ohüívaôem pitné vody

tivnè pomalu, tudíœ napüíklad püi nezá-

a místem odbèru max. do 3 litrû,

vadnÿch hygienickÿch podmínkách mûœe

nezávisle na eventuálních cirkulaôních

bÿt cirkulaôní ôerpadlo vypnuté aœ na 8

potrubích.

hodin dennè (maximálnè). Pro praxi lze
z tèchto poznatkû vyvodit dvè strategie
üeäení:
• ve studené a teplé vodè se musíme
vyvarovat vÿäe zmínèného teplotního
intervalu,
• doba stagnace vody ve vnitüních
vodovodech pitné vody by mèla bÿt
kratäí neœ doba,, kterou potüebují
legionelly ke svému rozmnoœování.

Na tèchto základních poznatcích jsou
zaloœena opatüení uvedená ve W 551
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* DVGW: Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches

KVALITNÍ PROJEKTOVÁNÍ ...
... TAK URÔITÈ USPÈJETE
Velká zaüízení jsou zaüízení s ohüevem

Srovnáním poœadavkû zajiät’ujeme, œe

pitné vody v zásobníku nebo v centrálním

i u malÿch zaüízení musí bÿt v püípadè

prûtokovém ohüívaôi:

potüeby technicky moœné, provést tepelnou

• napü. v obytnÿch domech, hotelích,

desinfekci.

domovech dûchodcû, nemocnicích,

Daläí zmèna se tÿká upüesnèní regulace.

lázních, sportovních a prûmyslovÿch

Zatím co düíve by byly v teplé pitné vodè

zaüízeních, kempech, koupaliätích.

tolerovány také teploty uœ od 55 °C,

• zaüízení s objemem ohüívaôû vètäím neœ

budou nyní soustavné poklesy pod 60 °C

400 litrû – anebo s objemem kaœdé

na vÿstupu z ohüívaôû oznaôeny jako

ôásti rozvodného potrubí mezi ohüí-

nepüípustné. Tolerovat mûœeme pouze

vaôem pitné vody a místem odbèru

krátkodobé odchylky v minutovÿch

vètäím neœ 3 litry.

rozmezích (srovnej DIN 4708).

Novinkou je, œe 3 litrové objemy vody

Na co musíte dávat
pozor:

 Chránit studenou vodu püed
ohüíváním.

 Dbát co nejkratäí doby
stagnace vody.

 Ohüívaôe pitné vody volit co
moœná nejmenäí – jen tak
velké, aby kryly potüebu.

 Koncová potrubí püed
odbèrnÿm místem smí mít

budou oznaôeny jako horní hranice. Menäí

Cirkulaôní systémy a püihüívání

objemy budou propagovány jako cílová

Pro malá zaüízení, která mají objem

velikost (bez cirkulace nebo püihüívání).

potrubí mezi vÿstupem z ohüívaôe pitné

Proto je tüeba projektantûm doporuôit,

vody a odbèrnÿm místem vètäí neœ 3 litry,

aby se nevystavovali (právnímu) riziku

budou dûraznè poœadovány bud’ cirkulaôní

püekraôováním této tüílitrové hranice

systémy, nebo systémy s püihüíváním.

objemu.

Teplota v cirkulaôním systému, respektive

objem maximálnè 3 litry.

 Ohüívaôe pitné vody o objemu
nad 3 litry musí udrœet teplo-

v systému s püihüíváním nesmí klesnout o
Technické poœadavky na ohüívaôe a prû-

více neœ 5 K pod teplotu, která je na vÿs-

tokové ohüívaôe pitné vody

tupu ze zásobníku. Tento poœadavek je

Na vûstupu teplé vody z ohüívaôû a prû-

postaven püedeväím z hygienického

tokovÿch ohüívaôû pitné vody s objemem

hlediska – nikoliv jen z dûvodu komfortu.

vètäím neœ 3 litry musí bÿt moœné udrœet

Pro malá i velká zaüízení platí, œe u více-

teplotu minimálnè 60 °C. U zásobníkû

podlaœních anebo u jednopodlaœních sys-

s objemem vètäím neœ 400 l je nutné

témû s objemem potrubí max. do 3 litrû

zaruôit rovnomèrnÿ ohüev vody ve väech

tento rozdíl teplot nemusíme dodrœet.

tu 60 °C v kaœdém místè.

 Musí bÿt umoœnèna tepelná
desinfekce,

 Minimální teplota. na ohüívaôi 60 °C,

 Cirkulace nebo püihüívání püi
objemu potrubí vètäím neœ
3 litry,

 ∆T

max =

5 K mezi ohüívaôem a

místem odbèru.

místech zásobníku.
U püedehüívání (napü. v zaüízeních na
zpètné získávání tepla, v solárních
zaüízeních) je nutné vodu ohüát nejménè
jednou dennè na 60 °C. Pro praxi to znamená, œe smíme pouœívat pouze takové
ohüívaôe, které tyto technické poœadavky
(napü. teplotní, respektive ôasovè nastavitelné ovládání cirkulace) umoœñují
splnit nezávisle na tom, jestli se jedná
o malá nebo velká zaüízení. Je pochopitelné,
œe ohüívaôe pitné vody pro malá zaüízení
mají ponèkud jiné limity, neœ ohüívaôe pro
velká zaüízení (viz odst. „Provoz“).
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Armatury

armatury, které poskytují objektivní vzorky

Doporuôujeme pouœívat zabezpeôení jed-

a dosahují maximální bezpeônosti

notlivÿch vÿtokovÿch armatur proti zpèt-

v plynulém odborném odbèru vzorkû, jsou

nému nasátí vody a upustit od

ôásteônè na trhu k dostání (viz ilustrace).

skupinového zabezpeôení na konci potrubí
(PO ventily), ponèvadœ PO ventily dispo-

Stávající vnitüní vodovody

ziônè podmiñují püíliä mnoho slepÿch

Podle informací renomovanÿch vÿzkum-

úsekû potrubí, kde voda stagnuje.

nÿch ústavû jsou následující faktory ôasto

Aby bylo moœné provést bezchybné

püíôinou zamoüení legionellami také ve

hydraulické vyrovnání systému, je tüeba

studené vodè:

pouœít adekvátních ventilû nebo jimi

• Pouœívání skupinového zabezpeôení PO

vnitüní vodovod dodateônè vybavit.

ventily na koncích stoupaôek místo

K tomuto úôelu byl vyhotoven DVGW VP

individuálního zabezpeôení vÿtokovÿch

554 (1) (Termostatickÿ ventil pro regulaci
cirkulace pro hydraulické vyrovnávání
teplovodních systému pitné vody). Tento
pracovní list slouœí k zaüazení regulaôních
ventilû podle jejich regulaôních vlastností.
Prûtokové smèäovaôe se instalují na konec
potrubí. Také zde platí pravidlo „max. 3
litry“.

armatur proti zpètnému nasátí vody,
• chybèjící nebo nedostateônè oddèlené
potrubí poœární a pitné vody,
• nedostateôná nebo chybèjící izolace
potrubí na vedení studené vody,
• centrální umístèní prûtokového smèäovaôe,
• püedimenzované ohüívaôe pitné vody a
potrubí pro její vedení

Bytové vodomèry
Vodomèry mohou bÿt se z pochopitelnÿch
dûvodû instalovány aœ za cirkulaôní
potrubí. Proto se instalují tèsnè püed
vÿtokovou armaturou anebo se pouœije
püihüívání.
Také pro úsek potrubí za bytovÿmi
vodomèry platí pravidlo 3 litrû (Tabulka 1).

Místa pro odbèr vzorkû
Ve veüejnÿch budovách jsou püedepsány
jednou roônè kontroly kvûli legionelám
(TrinwV; §§ 4, 14 [6] a 19[7] ve spojení s
püílohou 4).
Proto doporuôujeme vybavit vnitüní
vodovody vhodnÿmi armaturami pro
odbèr vzorkû na místech stanovenÿch
v DVGW – Pracovním listu W 551, popüípadè püísluäné armatury do systému
dodateônè püidat. Takové odbèrné
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ZAPROTOKOLOVANÉ UVEDENÍ DO PROVOZU A ÚDRŒBA ...
...
... TÍM SE POJISTÍTE.
Co musíte provozovatelûm sdèlit:

Provoz

Projektantûm a instalatérûm doporuôu-

Nejvyääí cíl hygienicky správného provozu

jeme, aby upozornili provozovatele na

vnitüních rozvodû pitné vody je, zajistit

jejich daläí povinnosti v püedávacím a sez-

pravidelnou a kompletní vÿmènu vody ve

namovacím protokolu sepsaném podle DIN

väech ôástech rozvodû pitné vody.

1988-8. Provozovatelé potvrdí toto sezná-

Hygienici doporuôují vÿmènu vody tüikrát

mení podpisem. Protokol bude pak

tÿdnè. Na to navíc navazují daläí povin-

zaloœen do spisû a slouœí jako právní

nosti pro provozovatele, jako napü.

zabezpeôení.

• provádèt inspekce a údrœbáüské práce

K tèmto daläím povinnostem patüí napüí-

• provádèt pravidelné zkouäky, napü. na

klad, œe provozovatel:

legionelly ve veüejnÿch budovách,

• se z hygienickÿch dûvodû musí bezpodmíneônè starat o pravidelnou a kompletní vÿmènu vody ve väech ôástech
vnitüních rozvodû pitné vody,

• dodrœet oznamovací povinnost podle
§ 13, napü. püi zmènách uœivatelského
práva, tak jako
• zvláätní oznamovací a jednací povin-

• nesmí püipustit zvÿäení rizika vÿskytu

nosti podle § 16 TrinkwV.

legionell tím, œe u malÿch zaüízení zvolí

Dále uvádíme podstatné provozní

teplotu niœäí neœ 60 °C,

parametry z pohledu ochrany proti

• ve veüejnÿch budovách musí nejménè

legionellám.

Na co musíte dávat
pozor:

 Pouœívat termostatické cirkulaôní regulaôní ventily.

 Smèäovaô navrhnout na
konec.

 Vodomèry navrhnout tèsnè
püed vÿtokovou armaturu.

 Ve veüejnÿch budovách
navrhnout armatury pro odbèr
vzorkû.

 Zhotovit protokol o uvedení do
provozu a seznamovací protokol a nechat si je potvrdit.

 Písemnè upozornit provozovatele na jeho povinnosti.

jednou roônè naüídit kontrolu na
zjiätèní vÿskytu legionell.
Dále by provozovatel mèl bÿt upozornèn
na rozsah inspekôní a údrœbové kontroly
podle DIN 1988-8, vôetnè doporuôení
v závèru smlouvy o provádèní údrœby.

Tabulka 1

Jaké délky potrubí odpovídají objemu 1 litru?
Prûmèr mèdèného
potrubí
[mm]

1 metr délky
obsahuje:
[l]

1 litr
odpovídá:
[m]

12 x 1

0,079

cca. 12,0

15 x 1

0,133

cca. 7,5

18 x 1

0,201

cca. 5,0

22 x 1

0,314

cca. 3,0

28 x 1,5

0,491

cca. 2,0
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BEZPORUCHOVŸ PROVOZ ...
... A POVINNOST K TRVALÉ
PREVENTIVNÍ ÚDRŒBÈ
Na co musí provozovatelé dávat pozor:

Cirkulaôní systémy

Malá zaüízení

V cirkulaôních systémech nesmí teplota

Pro malá zaüízení se jako doposud

klesnout o více neœ 5 K pod teplotu vÿs-

doporuôuje nastavení regulátoru teploty

tupu ze zásobníku. Toho se dá dosáhnout

ohüívaôe pitné vody na 60 °C. Väeobecnè

u vètäích zaüízení pouze hydraulickÿm

väak jiœ nebude moœné povaœovat jakou-

vyrovnáním celé cirkulace. Je tüeba vyh-

koliv teplotu menäí neœ 60 °C za püi-

nout se tomu, aby voda necirkulovala

jatelnou, nÿbrœ její hodnota bude zespodu

krátkÿmi okruhy pouze u nejbliœäích

ohraniôena. To znamená, œe hranice 50 °C

stoupaôek. Püedpokládáme, œe hydraulic-

je nejniœäí teplotou.

kÿm vyrovnáním dosáhneme toho, œe také
ve stoupaôkách, které jsou daleko od ôer-

Velká zaüízení

padla, docílíme dostateônè vysoké teploty.

Pro velká zaüízení platí nejniœäí teplota

Cirkulaôní systémy mohou bÿt vypnuty na

60 °C pro vÿstup z ohüívaôû pitné vody.

max. 8 hodin dennè, kdy je jeätè

Soustavné püekraôování této teploty

zachováno hygienicky nezávadné

smèrem dolû není püípustné, pokud se

prostüedí. To ale mûœeme püedpokládat

nejedná o püekraôování krátkodobé (mi-

pouze püi vyhovujících vÿsledcích prûzku-

nutové), kterému se nemûœeme vyhnout.

mu.

Provozovatelé vnitüních rozvodû pitné vody mají informaôní povinnost vûôi zdravotnímu úüadu (TrinkwV § 13), pokud vodu odebírá také veüejnost, tj. napüíklad u:
• zmèny vlastnictví nebo uœivatelského práva na jinou osobu,
• vÿstavby vnitüních vodovodû pitné vody, jejich uvedení ôi znovuuvedení do
provozu,
• stavebních nebo provoznè technickÿch zmèn, které mohou mít vliv na jakost vody.

Projektant mûœe vècnÿm a správnÿm
projektováním zkrátit doby stagnace
vody, ale zabránit jim mûœe pouze
provozovatel.
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PREVENCE PROTI LEGIONELLÁM ...
... NEBOŤ CHRÁNÍ ÚÔINNÈ
ŒIVOT A HODNOTY
Desinfekce
Vnitüní vodovod pitné vody vyprojektovanÿ a provozovanÿ podle DVGW-Pracovního listu W 551 nepotüebuje zpravidla
œádná daläí opatüení k ochranè proti
legionellám. Zvláätní opatüení by mohla

Nejvÿznamnèjäím püínosem, kterÿ mûœe
provozovatel pro technickou hygienu
vykonat, je zajiätèní pravidelné a kompletní vÿmèny vody na väech místech odbèru,
tüikrát tÿdnè.

Pro püípad sanace se nacházejí v DVGW –
Pracovním listu W 551 pod kapitolou 8,
püísluäné odkazy.

Hygienicko-mikrobiologické prûzkumy
Rozsah a vyhodnocení hygienicko-mikrobiologickÿch prûzkumû jsou uvedeny v
DVGW-Pracovním listu W 551 pod kapitolou 9.

Závèr
Chránit se proti legionelám není nic
tèœkého, pokud jiœ püi projektování
novostaveb respektive püestavování
starÿch staveb peôujeme o to, aby mohly
bÿt dodrœeny püísluäné teploty jak
u oblasti studené, tak i teplé vody. Je také
ve spoleôném zájmu projektantû a provozo-

 Nastavení malÿch zaüízení
na doporuôenou teplotu
t = 60 °C,
( tmin = 50 °C)

bÿt smysluplná napü. pro oblasti intenzivní
lékaüské péôe.

Na co musíte dávat
pozor:

Závèry renomovaného nizozemského
institutu KIWA ukazují züejmé rozdíly
mezi rûznÿmi materiály pokud jde
o jejich náchylnost k tvorbè charakteristickÿch biofilmû. Pouœitÿ PE-X vykazoval züetelnè vyääí biofilm na vnitüním
povrchu trubek, neœ bylo zjiätèno na

 Nastavení velkÿch zaüízení
tmin = 60 °C,

 Nastavení cirkulace
∆Tmax = 5 K

 Vyvarovat se „zkratû“ v cirkulaci.

korozivzdorné oceli a jeätè lepäí vÿsledky vykazovala mèd’.

Také pokud jde o mnoœství legionel
ve vodè, vyskytují se züetelné rozdíly.
V rozborech vody z mèdèného potrubí
se nachází desetkrát ménè legionell neœ
ve vodè z potrubí z nekovovÿch materiálû.
To ukazuje, œe mèdèné potrubí
a tvarovky sniœují rûst bakterií
ve vodovodech pitné vody.

vatelû, aby vnitüní vodovody byly opatüeny
popü. dodateônè vybaveny vhodnÿmi
zaüízeními pro odbèr vzorkû.
Aby se projektant pojistil, mèl by písemnè
informovat provozovatele o jeho povinnostech. Nèkteré vzorové listy k tomuto
a k daläím tématûm jsou mimo jiné
dostupné na internetu. napü. pod:
www.kupfer.de/praxistipps/faq.html.
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