Koupací sezóna 2017 ve Zlínském kraji se blíží
Letní slunečné počasí nás láká ven, k vodě – do přírody nebo na koupaliště. Dnešní životní styl
s sebou přináší stále větší duševní zátěž, stres a koupání patří bezesporu k nejatraktivnějším
aktivitám využití volného času umožňujícím rekreaci, relaxaci a sportovní vyžití.
Pro ty, kdo upřednostňují koupání v přírodních vodách, je ve Zlínském kraji hygieniky sledována
jakost vody v 9 koupacích oblastech (tj. vodní plochy bez provozovatele, které využívá ke koupání
větší počet osob). V okrese Vsetín se jedná o koupací oblast Bystřička – u hráze, Bystřička – pláž,
Horní Bečva a štěrkoviště Nový Hrozenkov. V okrese Zlín je to Luhačovická (Pozlovická) přehrada
– oblast u kempu, oblast u hráze, retenční nádrž Všemina, v Otrokovicích Štěrkoviště a
v Napajedlech slepé rameno řeky Moravy Pahrbek. U těchto koupacích oblastí zajišťuje
monitoring jakosti vody Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. V případě
koupališť ve volné přírodě má povinnost sledovat jakost vody a zabezpečit další služby na břehu
provozovatel, ve Zlínském kraji se jedná o přírodní koupaliště „Albatros“ v Ostrožské Nové Vsi
(Uherské Hradiště).

Zdroj: http://www.luhacovice.cz/3481-prehrada
V současné době dochází k rozvoji budování umělých vodních ploch ke koupání, jedná se o tzv.
přírodní biotopy. Biotop je uměle vytvořená vodní plocha určená ke koupání. Jde o uzavřený
systém, kdy voda cirkuluje, není chemicky upravována, není dezinfikována a jsou zde využívány
samočisticí schopnosti systému. Ve Zlínském kraji jsou v provozu 3 přírodní biotopy, v okrese
Uherské Hradiště v obci Modrá u Velehradu, v okrese Kroměříž v obci Honětice a v Prostřední
Bečvě na Vsetínsku. Kontrolu jakosti vody zajišťuje, podobně jako u přírodních koupališť,
provozovatel.
Jakost vody u koupacích oblastí je během koupací sezony sledována ve 14denních intervalech od
června do začátku září. Výjimku v četnosti sledování kvality vody (odběry vzorků vod 1x za měsíc)
mají koupací oblasti s prověřenou stabilní kvalitou vody, ve Zlínském kraji se jedná o retenční
nádrž Všemina a přírodní koupaliště „Albatros“ v Ostrožské Nové Vsi. Informace o kvalitě vody
v koupacích oblastech, přírodním koupališti a přírodních biotopech jsou v průběhu sezóny
k dispozici na www.khszlin.cz – koupací sezóna. Prostřednictvím těchto webových stránek nebo
stránek ministerstva zdravotnictví lze na geoportálu ČR získat informace o jakosti vody všech
monitorovaných koupacích oblastí a přírodních koupališť v celé České republice.

