Koupací sezóna 2020 ve Zlínském kraji ke dni 24. 4. 2020

Povrchové vody využívané veřejností ke koupání
Pro letní sezónu 2020 je pro monitoring jakosti povrchových vod využívaných veřejností ke koupání
a provozování vodních sportů ve Zlínském kraji navrženo Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně (dále též „KHS ZK“) 9 koupacích oblastí (tj. vodních ploch bez provozovatele, které
využívá ke koupání větší počet osob). Jedná 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.
Tyto koupací oblasti a přírodní koupaliště s provozovatelem (Ostrožská Nová Ves) jsou pro sezonu
2020 uvedeny ve schváleném Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí
službu koupání provozovatel a dalších povrchových vodách pro koupání ze dne 11. 3. 2020.
Systém schvalování Monitorovacího kalendáře pro sezónu 2020:
Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 25. 3. 2020 na četné dotazy z KHS týkající se procesu
schvalování monitorovacího kalendáře koupacích vod, resp. povinnosti jeho veřejného
projednání podle § 94a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – v současné situaci je nereálné oznamovat veřejné
projednání. (návrh monitorovacího kalendáře byl na pokyn MZ ČR stažen z úřední desky). Bylo
doporučeno projednat s provozovateli přírodních koupališť písemně nebo telefonicky návrh
Monitorovacího kalendáře (projednáno telefonicky dne 22. 4. 2020).
Bude vyvěšen upravený návrh Monitorovacího kalendáře ve smyslu možnosti veřejnosti podat v příštím
týdnu, tj. od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020, případné připomínky ze strany veřejnosti. Následně bude návrh
Monitorovacího kalendáře schválen a vydán a umístěn na webové stránky KHS ZK.
Navržené termíny kontroly kvality povrchových vod využívaných veřejností ke koupání pro rok 2020:
18. 5.

1. 6.

15. 6.

29. 6.

13. 7.

27. 7.

10. 8.

24. 8.

Pokud se týká přírodních koupališť s provozovatelem, měl by být jejich provoz na základě informace
z MZ ČR zahájen k cca 15. 6. 2020, tedy o 1 týden později než je předpoklad zahájení provozu
umělých koupališť.
Umělá koupaliště
Podle vydaného „Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností“ je předpoklad,
že provoz těchto zařízení – koupališť, bude povolen až v poslední etapě uvolňování činností, tj.
v termínu od 8. června (termín však může být posunut v závislosti na vývoji epidemiologické situace
v ČR).
V současné době tedy ke dni 24. 4. 2020 omezující podmínky pro využívání umělých koupališť v sezóně
2020 v návaznosti na probíhající situaci nejsou zveřejněny. O aktuální situaci budeme průběžně
informovat na našich webových stránkách www.khszlin.cz.
Ve Zlíně, dne 24. 4. 2020
Ing. Eva Javoříková

