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(ilustrační foto) 

Tisková zpráva o činnosti odboru hygieny obecné a komunální 

za 1. pololetí roku 2022 

 
Státní zdravotní dozor 

V prvním pololetí roku 2022 bylo provedeno pracovníky odboru hygieny obecné a komunální celkem 

476 kontrol a 5 602 distanční kontrol v informačním systému Pitných vod (IS PiVo). V tabulce níže je 

uveden podrobný přehled kontrol ke dni 30. 6. 2022. 

 

Předmět kontroly 
Počet provedených 

kontrol 

veřejné zásobování pitnou vodou (vodovody, studny) 

 

54  

+ 852 distančních kontrol v IS 

PiVo včetně šetření v rámci 

Water Safety Planes 

bazény, koupaliště, wellness, sauny 

 

89  

+ 4 750 distančních kontrol 

v IS PiVo 

koupací oblasti, přírodní koupaliště, biotopy 43 

kontroly provozoven služeb péče o tělo 191 

teplá voda, řešení výskytu panelákových legionelóz 9 

ubytovny, kempy (klasické SZD) 29 

pohřebnictví 3 

kulturně společenské akce většího rozsahu 2 

podněty (hluk, jakost pitné vody, hygienická úroveň bydlení…) 46 

Hluková problematika 10 (1x s měřením hluku) 

Zdroj: KHS ZK 

 

Preventivní dozor 

V rámci preventivního dozoru bylo zpracováno celkem 3 416 rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, sdělení 

a odborných posouzení, z tohoto počtu 1 230 stanovisek v problematice posuzování rodinných a bytových 

domů. Zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální dále provádějí registrace a verifikace vzorků 

pitných, bazénových a povrchových (přírodní koupaliště, koupací oblasti, biotopy) vod všech provozovatelů 

v celostátním Informačním systému PiVo pro celý Zlínský kraj.  

 

Poskytují odborné konzultace v problematice hluku a vibrací v mimopracovním prostředí a v problematice 

hygieny obecné a komunální pro ostatní odbory Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve 

Zlíně.  
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Koupací letní sezóna 2022 ve Zlínském kraji 

 

Pro ty, kdo upřednostňují koupání v přírodních vodách je hygieniky 

sledována kvalita vody u koupacích oblastí (tj. vodní plochy bez 

provozovatele, které využívá ke koupání větší počet osob). 

 

Ve Zlínském kraji je kvalita vody sledována v 9 koupacích oblastech. 

V okrese Vsetín se jedná o koupací oblast Bystřička – u hráze, 

Bystřička-pláž, Horní Bečva a štěrkoviště Nový Hrozenkov.  

 

Ve zlínském okrese je 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 dle schváleného monitorovacího kalendáře pro příslušnou koupací sezónu.  

 

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 (okres 

Uherské Hradiště). 

 

Aktuální informace o stavu vody v koupacích oblastech, přírodních koupalištích a biotopech ke koupání 

jsou zveřejněny na webových stránkách krajských hygienických stanic, dále na nástěnkách, které jsou 

umístěny u koupacích oblastí a přírodních koupalištích a prostřednictvím zpráv v médiích. Prostřednictvím 

webových stránek jednotlivých krajských hygienických stanic nebo stránek Ministerstva zdravotnictví ČR 

lze na geoportálu ČR získat informace o jakosti vody všech monitorovaných koupacích oblastí a přírodních 

koupališť v celé České republice. 

 

Ve Zlíně, dne 13. 7. 2022 
Zpracovala Ing. Eva Javoříková, ředitel odboru hygieny obecné a komunální a kolektiv spolupracovníků 
 

 

 
 


