Zhodnocení letní koupací sezóny 2019 ve Zlínském kraji
Dnešní životní styl s sebou přináší stále větší duševní zátěž, stres a koupání patří bezesporu
k nejatraktivnějším aktivitám využití volného času v letním období.
V letní sezóně 2019 monitorovala ve Zlínském kraji jakost povrchových vod
využívaných veřejností ke koupání a provozování vodních sportů Krajská
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v 9 koupacích oblastech
(tj. vodních plochách bez provozovatele, které využívá ke koupání větší počet
osob). Jednalo se o tyto koupací oblasti: Bystřička – u hráze, Bystřička – pláž,
Horní Bečva, štěrkoviště Nový Hrozenkov, Luhačovická (Pozlovická) přehrada
– oblast u kempu, Luhačovická (Pozlovická) přehrada – oblast u
hráze; retenční nádrž Všemina, Štěrkoviště v Otrokovicích a v Napajedlech
slepé rameno řeky Moravy Pahrbek.
V případě koupališť ve volné přírodě („Albatros“ v Ostrožské Nové Vsi)
a přírodních biotopů (jedná se uměle vybudovanou vodní plochu se
systémem přírodního způsobu čištění vody, ve Zlínském kraji v Modré na
Uherskohradišťsku, Honěticích na Kroměřížsku a na Vsetínsku v Prostřední
Bečvě) má povinnost sledovat jakost vody a zabezpečit další služby na břehu
provozovatel. Hygienici provádějí kontroly plnění těchto povinností
provozovateli s odběry vzorků vod. Během koupací sezony 2019 bylo
provedeno 79 kontrol jakosti výše uvedených povrchových vod, z toho
4x opakovaná kontrola k ověření krátkodobého znečištění.
Zřejmě v důsledku dlouhodobého sucha a ojedinělých přívalových dešťů bylo zjištěno krátkodobé
znečištění v případě vodní nádrže Všemina (odběr 24. 6.), přehrady v Luhačovicích u obou koupacích
oblastí (odběry 24. 6.) a u koupací oblasti Horní Bečva (odběr 22. 7.) – ve všech případech se jednalo
o mikrobiologické znečištění. Byly provedeny odběry dalších vzorků z důvodu ověření trvání nebo
ukončení znečištění. Dočasný zákaz koupání nebylo potřeba během koupací sezóny 2019 ve
Zlínském kraji vyhlásit. V biotopu Honětický Dvůr na Kroměřížsku (odběr 3. a 22. 7. a 13. 8.) a
brouzdališti biotopu na Prostřední Bečvě (odběr 22. 7.) byla na základě vyhodnocení provedených
kontrolních analýz voda klasifikována jako voda nevhodná ke koupání (kategorie 4). Voda
neodpovídala hygienickým požadavkům a pro uživatele představovala zdravotní riziko, koupání a
provozování vodních sportů nebylo možné doporučit zejména pro děti, těhotné ženy a osoby s
oslabeným imunitním systémem. O situaci byli provozovatelé informováni a provedli nápravná
opatření s kontrolními odběry vzorku vod.
Pro ty, kteří dávají přednost „umělým“ koupalištím s bazény, nabízí své služby ve Zlínském kraji
sezónní koupaliště, kde sledování jakosti vody, zajištění stavebně
technického stavu zařízení a vybavenosti areálů je povinností jejich
provozovatele. Hygienici provádějí kontroly plnění těchto povinností
provozovateli a vlastní vzorky bazénových vod odebírají při kontrole v rámci
státního zdravotního dozoru. V letní sezóně 2019 bylo provedeno Krajskou
hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 131 kontrol těchto
zařízení (9 bazénů bylo mimo provoz). Za neplnění povinností (provozní řád,
nedostatečná kontrola jakosti vody) bude udělena ve správním řízení 1
sankce. Drobnější nedostatky (např. překročení mezních hodnot některých
kontrolovaných ukazatelů kvality bazénové vody) byly s provozovateli
projednány a napraveny.
Přes výše uvedené si v sezóně 2019 koupaliště ve Zlínském kraji udržela svůj standard a přispěla
k příjemnému trávení volného času obyvatel nejen Zlínského kraje.
Ve Zlíně, dne 18. 10. 2019.
Zpracovala Ing. Eva Javoříková

