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Tisková zpráva 

ZAČÍNÁ SLEDOVÁNÍ JAKOSTI REKREAČNÍCH VOD    

V minulém týdnu začala kontrola jakosti rekreačních vod a je známo pět prvních výsledků. Převažuje 

hodnocení na prvním stupni s nízkou teplotou vody.  

Výsledky laboratorních rozborů z každého týdne jsou počínaje minulým pátkem po dobu koupací sezony 

pravidelně aktualizovány v pátek a po 12 hodině je možné je nalézt na  www.khslbc.cz v sekci rekreační 

vody. Informace o jakosti monitorovaných rekreačních vod za celou ČR pak na www.koupacivody.cz.  

Sledování jakosti vody začíná 14 dní před zahájením koupací sezony. V případě betonových nádrží 

probíhá před zahájením provozu kontrola jakosti zdroje vody pro koupaliště ve vybraných 

v mikrobiologických ukazatelích.  

Povinnost provádět kontrolu jakosti vody ke koupání je uložena provozovatelům, popř. orgánům ochrany 

veřejného zdraví (KHS) jedná-li se o tzv. koupací oblasti, zákonem o ochraně veřejného zdraví. Za tímto 

účelem KHS v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání a vod vydává tzv. 

monitorovací kalendář, ve kterém určí četnost a rozsah odběrů vzorků vody, jejich rozložení na dobu 

koupací sezóny a místa odběru vzorků. V případě nevyhovujícího výsledku laboratorního rozboru může 

nařídit odběr vzorků nad četnost nebo pozastavení monitorovacího kalendáře.  

„Dle monitorovacího kalendáře provádíme kontrolu jakosti ve VN Mšeno a Harcov. V rámci tzv. 

regionální priority se i letos podíváme na jakost běžně nemonitorovaných vodních ploch, o kterých 

z předchozích let víme, že se hojně využívají k rekreaci jako je např. Fojtka či Vesecký rybník. Informace 

o výsledku se také objeví na našich webovských stránkách. Odběry vzorků proběhnou v obou 

prázdninových měsících “, říká Ing. Jana Loosová, Ph.D, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální, a 

dodává, že „dále na základě zkušeností z minulých let opět preventivně provedeme monitoring plžů, kteří 

jsou spojováni s rizikem přenosu cerkárií, které mohou koupajícím se osobám způsobit cerkáriovou 

dermatitidu, což je onemocnění projevující se vyrážkami trvajícími několik dní až týdnů a je doprovázeno 

intenzivním svědivým pocitem“.  

Hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v povrchových vodách ke koupání, 

ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly 

znečištění vody makroskopickými řasami a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v povrchových 

vodách ke koupání, pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti 

povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování jakosti těchto vod, kritéria jejich klasifikace jsou 

stanovena vyhláškou. Ta dále stanoví požadavky na vybavení koupaliště, jeho čištění, úklid, desinfekci, 

v bazénech umělých koupališť i úpravu, obměňování a recirkulaci vody.  

„Z hlediska možného vlivu na zdraví koupajících se osob mají nejvýznamnější negativní vliv ukazatele 

fekálního znečištění a sinice.  Doporučujeme využívat ke koupání vodní plochy monitorované. Pokud lidé 

chtějí využít jinou vodní plochu, měli by si ji před koupáním prohlédnout a to včetně jejího okolí – 

zejména jak je napájena. Zkontrolovat zda není voda zakalená, zda nezapáchá, zda neobsahuje zelené 

organismy, zda se na ní nevyskytují uhynulé organismy a zda není viditelně znečištěná“, doporučuje 

Loosová.  

Předmětem státního zdravotního dozoru v průběhu koupací sezony bude dodržování četnosti provádění 

analýz vod z koupališť, vybavenosti koupališť, dodržování provozního řádu a případně na informování 

veřejnosti při znečištění vody ke koupání. V LK evidujeme celkem 29 přírodních koupališť s 36 

odběrovými místy a 11 umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.  
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