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Koupací vody

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES
o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice
76/160/EHS („nová směrnice“)

 Koupací vody = jakákoliv část povrchových vod, u
které se očekává, že se v ní bude koupat velký počet
lidí, a pro kterou nevydal příslušný orgán trvalý zákaz
koupání (nevztahuje se na plavecké a lázeňské
bazény, ohraničené vody podléhající úpravě nebo
používané pro léčebné účely a uměle vytvořené
ohraničené vody oddělené od povrchových a
podzemních vod).



Seznam vod ke koupání

 každý rok před zahájením koupací sezóny musí
členské státy informovat Evropskou komisi o všech
vodách určených jako vody ke koupání

 seznam sestavený podle § 6g odst. 1 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011
Sb.

 vytvářen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem
zemědělství



Seznam vod ke koupání

 přírodní koupaliště provozovaná na
povrchových vodách využívaných ke koupání (v
tomto případě se jedná o povrchovou vodu, ve
které nabízí službu koupání provozovatel)

 povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich
bude koupat velký počet osob a nebyl pro ně
vydán příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví trvalý zákaz koupání nebo trvalé
varování před koupáním („další povrchové
vody ke koupání“)



Profily vod ke koupání

 souhrny údajů a informací o koupacích
vodách a jejich širším okolí včetně
posouzení rizika možného znečištění,
možného rozmnožení sinic atd.

 povinnost sestavit a pravidelně přezkoumávat
a aktualizovat profily vod ke koupání je
zakotvena v §34 vodního zákona

 prováděcím předpisem k této povinnosti je
vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech
povrchových vod využívaných ke koupání



Monitoring a klasifikace jakosti vod ke 
koupání

 jakost sledována v průběhu celé koupací sezóny
(výsledky jednotlivých rozborů jsou k dispozici
například na webových stránkách krajských
hygienických stanic)

 monitorována provozovatelem v případě přírodního
koupaliště a krajskou hygienickou stanicí v případě
dalších povrchových vod ke koupání uvedených v
seznamu

 dle „koupací směrnice“ musejí být vody ke koupání
klasifikovány na základě jejich jakosti jako
nevyhovující, přijatelné, dobré nebo výborné



Zpráva

 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s
Ministerstvem zdravotnictví předkládá Evropské
komisi do 31. prosince kalendářního roku za
uplynulou koupací sezónu zprávu o výsledcích
monitorování a posouzení jakosti povrchových
vod uvedených v Seznamu

 hodnocení se provádí na základě souboru údajů o
jakosti sestaveném pro právě uplynulou koupací
sezónu a tři předcházející koupací sezóny (ve
výjimečných případech může být soubor údajů pro
méně než čtyři koupací sezóny)



Zpráva

 obsahuje výčet provedených opatření pro zlepšení
jakosti koupacích vod za danou koupací sezonu

 povinnost vodoprávních úřadů uložit nebo přijmout
odpovídající opatření k nápravě stavu, kdy koupací
vody přestanou trvale nebo opakovaně vyhovovat
požadavkům na jakost vody pro koupání (§34 vodního
zákona)

 mezi nejčastější provedená opatření patří postavení
čistírny odpadních vod v přilehlých obcích, případně
její rekonstrukce či intenzifikace, úprava okolí koupací
vody, kosení vodní vegetace nebo srážení fosforu
aplikací chemikálií na přítoku do koupací vody



Hodnocení koupacích vod 2012-2016



Zastoupení koupacích vod na rybnících



Dočasné zákazy koupání



Na závěr…

 Počet koupacích vod zůstává přibližně na stejné
úrovni (ze 160 v roce 2012 klesl k 150 v roce 2016)

 Zařazování na seznam: velký počet koupajících se x
jiné zájmy (rybářský management,..), hl. cílem
směrnice ochrana koupajících se před
znečištěním

 Koupací vody x vodoprávní úřady: Vydávání
povolení výjimky při použití závadných látek (§39
vodního zákona) - především se jedná o krmení ryb
a odstranění nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním
toku

 Hodnocení ekologického potenciálu



Děkuji za pozornost



Prostor pro vaše dotazy…


