
Zhodnocení letní koupací sezóny 2021 ve Zlínském kraji 

 

Koupací sezóna byla stanovena od 30. května do 1. září 2021 a první vzorky na sledovaných 

povrchových vodách byly v souladu s vydaným Monitorovacím kalendářem odebrány ještě před 

zahájením sezóny dne 17. 5. 2021.  

 

V letní koupací sezóně 2021 byla Krajskou hygienickou stanicí 

Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pravidelně sledována kvalita vody 

dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro sezónu 2021 na 

9 místech povrchových vod, které využívá veřejnost ke koupání 

a provozování vodních sportů, které nemají provozovatele a jsou 

uvedeny v Seznamu vod ke koupání, které vydalo Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky.  

 

Mimo tyto vodní plochy byla prováděna kontrola jakosti vody i v přírodním koupališti s provozovatelem 

v Ostrožské Nové Vsi – koupaliště ALBATROS. 

Ke koupání bylo možné využít i umělé biotopy v Honěticích na Kroměřížsku, na Prostřední Bečvě 

a v Modré na Uherskohradišťsku. 

 

 

Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

bylo na těchto vodách provedeno v sezóně 2021 72 kontrol, 

provozovatelé přírodního koupaliště a biotopů zajistili celkem 

19 kontrol. Po vyhodnocení výsledků byly sledované vodní plochy 

zařazeny do následujících kategorií: 

 

Kategorie 1 – voda vhodná ke koupání – 46x 
Kategorie 2 – voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi – 32x 
Kategorie 3 – zhoršená jakost vody – 4x 
Kategorie 4 – voda nevhodná ke koupání – 9x 
Kategorie 5 – voda nebezpečná ke koupání – 0x  

 
Vzhledem k aktuální složité situaci a k mimořádným opatřením ohledně pravidel pro veřejná koupaliště 

z rozhodnutí provozovatele nebyl v sezóně 2021 (od července) koupací biotop Živá voda v obci Modrá 

v provozu. Uzavřením biotopu pro veřejné koupání, upřednostnil provozovatel v sezóně 2021 záměr 

ekologické ochrany. 

Voda nevhodná ke koupání byla zjišťována vzhledem k provozním technickým problémům v rámci jejich 

řešení zejména u biotopů na Prostřední Bečvě a 1x u koupací oblasti Pahrbek Napajedla. V sezóně 

2021 nebyl vydán zákaz koupání. 

Pro ty, kdo upřednostňovali koupání v umělých koupalištích bylo v letošní 

sezóně v provozu ve Zlínském kraji 135 sezónních bazénů, 7 bazénů 

bylo mimo provoz. 

Při kontrolách bylo většinou z hlediska kvality bazénových vod zjišťováno 

nedodržení limitů počtů kolonií při 36 °C, volného chloru, v 6 případech byly 

zjištěny nevyhovující výsledky mikrobiologické analýzy.  



Za nevyhovující kvalitu bazénové vody byly uděleny 2 sankce, 1 sankce byla předána do správního 

řízení za neplnění povinností daných zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 

č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 

v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. 

Při kontrolách provozu a kvality bazénových vod probíhaly také kontroly plnění aktuálně platných 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví pro provoz umělých koupališť. 

 

Během letní sezóny bylo zkontrolováno 26 sezónních ubytovacích 

zařízení – kempů, nebyly zjištěny závažné závady provozování těchto 

zařízení. Sankce uděleny nebyly. Zjištěné závady drobnějšího charakteru 

byly okamžitě napraveny. 

 

 

 

Ve Zlíně, dne 6. 10. 2021, Ing. Eva Javoříková 

 

 

Ilustrační fota převzata z volně přístupných webových portálů. 

 

 

 


