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Anotace 

Bakalářská práce je věnována tématu kvality povrchových vod určených ke koupání 

v regionu Ústeckého kraje, které jsou monitorovány přímo Krajskou hygienickou stanicí 

Ústeckého kraje (KHS). V úvodu práce je shrnut přehled platné legislativy této 

problematiky a uvedeny hlavní faktory, které ovlivňují kvalitu povrchových vod, včetně 

přehledu ukazatelů sledovaných KHS. Dále je zpracován přehled hodnocených 

povrchových vod vyuţívaných ke koupání. Následně bylo provedeno podrobné 

vyhodnocení kvality těchto vod, včetně jejich dlouhodobého vývoje, dle získaných hodnot 

z protokolů o měření. Vyhodnoceny byly hlavní negativní faktory ovlivňující kvalitu vody 

a na závěr byla shrnuta celková kvalita vody sledovaných koupacích oblastí. 

Klíčová slova: koupací sezóna, voda, jakost, povrchové vody vyuţívané ke koupání, 

hodnocení, ukazatelé 

Summary 

This theses is devoted to the topic of surgace water quality used for bathing in the 

Region Ústí, which are directly monitored by Regional Public Health Authority of the 

Region Ústí  (KHS).  In the introduction summarized the overview of the legislation of this 

issue and identified main factors affecting the quality of surface waters, including an 

overview of the indicators monitored by KHS. Furthermore, there is  a review of assessed 

surface waters used for bathing. Subsequently, according to figures obtained from the 

measurement written records, was executed more detailed assessement of mentioned water 

quality, including their long-term development. Evaluated were the main negative factors 

affecting water quality and finally, summarized the overall quality of monitored bathing 

waters. 

Keywords: bathing season, water, quality, surface waters used for bathing, evaluation, 

indicators, monitoring 
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1 ÚVOD 

Voda je jednou ze základních podmínek existence ţivota na naší Zemi. Je 

nenahraditelnou a podstatnou částí našeho světa a ţivotního prostředí. Voda je nezbytná 

k mnoha účelům jako např. v průmyslu, v různých technologiích, v dopravě, zemědělství, 

vodním stavitelství, rekreaci a další. Vzhledem k jejímu významu byla vytvořena určitá 

koncepce sledování a monitoringu vody včetně jejího vyhodnocení. Na prvním místě je 

jistě sledování jakosti vody, která slouţí k přímé spotřebě, tzn. jako pitná voda, která je 

nezbytnou součástí kaţdého ţivého tvora na Zemi.  

Práce se zabývá hodnocením a kvalitou povrchových vod vyuţívaných ke koupání. 

Téma práce jsem si zvolil především ze subjektivních důvodů, neboť v Ústeckém kraji ţiji, 

konkrétně v Děčíně. V létě často vyjíţdím do přírody za koupáním, protoţe je to pro mě 

zdrojem aktivního odpočinku. V období léta často navštěvuji blízké i vzdálené přírodní 

koupací oblasti v našem kraji. Z těchto důvodů mě zajímá systém sledování jakosti, kvalita 

a čistota vody v koupacích oblastech.  

Koupání ve volné přírodě je samozřejmě věcí zdraví velice prospěšnou, slouţí 

k rekreaci lidí, ale nese s sebou také řadu rizik, jako je například riziko utonutí nebo úrazu 

a hlavně rizika spojená se špatnou kvalitou vody, jako jsou střevní a ţaludeční potíţe, 

různé infekce, plísňová onemocnění kůţe a záněty [13]. Znečištění ve vodě můţe být 

různého druhu, ať jsou to tolik známé sinice nebo různé patogenní mikroorganismy nebo 

mohou být původcem rizika sami lidé, kteří jsou nedisciplinovaní. Z těchto důvodů jsem si 

vybral toto téma bakalářské práce, abych se o koupacích oblastech, které navštěvuji, 

dozvěděl něco více a mohl zjištěné poznatky prezentovat i dále. 

Ve své práci se budu zabývat pouze povrchovými vodami vyuţívanými ke koupání, 

tzv. koupacími oblastmi, u kterých odběr vzorků a vyhodnocení provádí pracovníci 

Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (dále jen KHS) ve spolupráci s pracovníky 

Státního zdravotního ústavu (dále jen SZÚ). Je to hlavně z toho důvodu, ţe u ostatních 

rekreačních vod, které mají svého soukromého provozovatele, si tento provozovatel 

jednotlivé odběry zajišťuje a hradí sám a tyto jednotlivá měření nejsou volně dostupná, aby 

je mohla KHS poskytnout. K tomu by byl nutný souhlas provozovatele.  

1.1 Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení kvality povrchových vod vyuţívaných 

ke koupání Ústeckého regionu, které jsou sledované KHS. Hodnocení je zaměřeno 

především na plnění hygienických limitů biologických, mikrobiologických, fyzikálních 

a chemických ukazatelů. Rozbor jakosti vody byl proveden na základě protokolů měření, 

které byly získány z KHS. 

V práci bude zpracována stručná charakteristika povrchových vod vyuţívaných 

ke koupání a podán výčet platné legislativy, která se vztahuje k danému tématu včetně 

charakteristiky jednotlivých právních norem. 
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Dále bude zpracován přehled hlavních faktorů, které ovlivňují kvalitu vody a způsob, 

jakým je hodnocena jakost vody včetně seznamu všech ukazatelů a jejich charakteristik, 

které sleduje KHS. Seznam ukazatelů vychází z platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

ČR. 

V další části práce bude zpracován přehled povrchových vod vyuţívaných 

ke koupání v regionu Ústeckého kraje. Tato část mapuje povrchové vody včetně jejich 

charakteristik,  popisu a umístění v regionu Ústeckého kraje. Z výsledných protokolů 

měření bude pomocí grafů proveden rozbor výsledků jakosti jednotlivých vod 

ve sledovaném období včetně ukazatelů jakosti. Z těchto výsledků bude následně 

provedeno vyhodnocení negativních vlivů, které mají dopad na kvalitu vod. Dle výsledků 

kvality vody budou koupací oblasti seřazeny od nejlepší po nejhorší.  

1.2 Metodika 

Při psaní bakalářské práce byla převáţně vyuţita kompilační metoda sběru a třídění 

dat pro jejich další následnou interpretaci. Pouţité informace byly získány z právních 

norem, které se vztahují k této problematice, vyuţitím odborné literatury a dále 

z webových stránek KHS a z webových stránek Ministerstva zdravotnictví ČR, popř. 

z dalších webových stránek, které jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury.  
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2 OCHRANA POVRCHOVÝCH VOD 

2.1 Povrchové vody 

Z hlediska výskytu lze vody rozdělit na vody povrchové a podzemní. Definice 

vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, kde v: 

 § 2 odst. 1 je uvedeno, cituji: „Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující 

na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými 

úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“  

 § 2 odst. 2 je uvedeno, cituji: „Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující 

pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní 

vody se povaţují téţ vody protékající drenáţními systémy a vody ve studních.“ 

Povrchové vody dělíme na stojaté (lentické) a tekoucí (lotické). Povrchové stojaté  

vody mohou být z  hlediska stálosti či naopak nestálosti podmínek eustatické (jezera) 

a astatické (rybníky, drobné vody, rašeliniště a tůně). Obdobně lze rozlišit i vody 

povrchové tekoucí na eustatické (prameny, studánky, horní a dolní toky řek) a astatické 

(potoky, střední toky řek v níţinách) [5]. 

Pro povrchové vody je charakteristické, ţe se projevují změnami v čase a velkou 

dynamikou prostředí. U lentického typu vod dochází k jejich pozvolnému zarůstání, 

hromadění ţivin a sedimentaci. U lotických vod se tyto charakteristiky projevují erozí, 

prohlubováním koryta toku a rozšiřováním příčného průřezu [5]. Z praxe je známo, ţe 

všechny typy vod se mohou mezi sebou měnit a přecházet. 

2.1.1 Povrchové vody určené ke koupání 

Místa, ve kterých se lidi koupou, můţeme rozdělit podle zákonného statutu 

jednotlivých lokalit na:  

 Koupací oblasti – jedná se o povrchové vody vyuţívané ke koupání dle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách. Tyto koupací oblasti nemají svého provozovatele, proto je 

zde kvalitu vody povinen sledovat stát prostřednictvím krajských hygienických stanic. 

Jedná se o místa, která slouţí ke koupání většího počtu osob a která jsou uvedena  

ve vyhlášce č. 152/2008 Sb. Vybavenost těchto míst je menší neţ u koupaliště ve volné 

přírodě [10].  

 Koupaliště ve volné přírodě – dle ustanovení § 6 zákona č. 258/2000 Sb. se 

koupalištěm ve volné přírodě rozumí: „Přírodní nebo umělá vodní plocha, která je 

označena jako vhodná ke koupání pro veřejnost, a související provozní plochy 

s vybavením, nejde-li o umělé koupaliště.“ Jinou moţnou charakteristikou těchto 

koupališť je, ţe voda má svůj přírodní charakter a vodní zdroj není upravovaný. 

Koupaliště ve volné přírodě jsou vázána na tekoucí vodní zdroje, kterými mohou být 
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např. stojaté vody jezer a rybníků, nebo toky řek. Tato místa ke koupání mají svého 

provozovatele ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Provozovatel na sebe převzal zodpovědnost s tím, ţe na své náklady nechá sledovat 

jakost vody a výsledky laboratorních analýz předkládá příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví, kterým je KHS, k posouzení. Dále v okolí koupaliště zabezpečuje 

sluţby, jako je údrţba ploch na koupališti, sběr a odvoz odpadků, provoz toalet, sprch 

a převlékacích kabin. Koupaliště ve volné přírodě se liší od povrchové vody vyuţívané 

ke koupání v tom, ţe se zde obvykle vybírá vstupné [10]. 

 Umělá koupaliště – patří sem venkovní bazény, které zpravidla slouţí ke koupání 

v koupací sezóně a kryté bazény, které jsou v provozu po celý rok a jsou spojené 

s dalšími očistnými zařízeními, jako je sauna, parní a léčebné lázně, hydroterapie apod. 

Umělá koupaliště jsou budována v místech, kde není dostatek přírodní vody nebo má 

špatnou kvalitu. Voda v těchto bazénech je neustále upravována a její jakost je 

v pravidelných intervalech kontrolována. V případě zhoršení jakosti vody je 

provozovatel povinen provést taková opatření, aby došlo ke zlepšení jakosti vody 

a pokud nedojde ke zlepšení, tak provoz tohoto zařízení zastavit pod hrozbou pokuty aţ 

do výše 2 milionů korun. Riziko ohroţení zdraví koupajících se osob v souvislosti se 

špatnou kvalitou vody je nejmenší v umělých koupalištích [10].  

 Ostatní vodní plochy – koupat se samozřejmě nechá i v ostatních vodách, ale koupání 

je zde pouze na vlastní riziko a odpovědnost za koupání dětí nesou rodiče. V těchto 

vodách není prováděna kontrola jakosti vody ţádným orgánem. Obecně se tomu říká 

uţívání vod [10]. 

2.2 Právní předpisy v oblasti ochrany povrchových vod 

Zajištění kvality povrchových vod určených ke koupání je ošetřeno následujícími 

právními předpisy: 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (tzv. vodní zákon), 

 Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, 

 Vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., která stanovuje 

povrchové vody vyuţívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb., 

 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1975 o kvalitě vody ke koupání č. 6/160/EEC.  

2.2.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob pro oblast ochrany 

a podpory veřejného zdraví. V zákoně je dále charakterizována soustava orgánů ochrany 

veřejného zdraví, jejich pravomoc a působnost. Tímto zákonem jsou mimo jiné stanoveny 

i hygienické poţadavky na koupaliště ve volné přírodě, sauny, bazény, umělá koupaliště 
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včetně povinností pro jejich provozovatele. Přesné poţadavky jsou uvedeny 

a konkretizovány v prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 135/2004 Sb. 

Z nejdůleţitějších ustanovení tohoto zákona vztahujících se k řešené problematice lze 

uvést následující: 

 § 78 a § 80 zákona č. 258/2000 Sb., uvádí, ţe státní správu k ochraně veřejného zdraví 

vykonávají mimo jiné Ministerstvo zdravotnictví ČR a krajské hygienické stanice, 

přičemţ Ministerstvo zdravotnictví ČR kontroluje a řídí krajské hygienické stanice 

a výkon státní správy k ochraně veřejného zdraví a dále je odpovědné za národní 

politiku na úseku ochrany veřejného zdraví [7]. 

 § 84 zákona č. 258/2000 Sb., který se týká státního zdravotního dozoru, uvádí: 

„(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví 

v rozsahu své působnosti: 

a)  mohou nařídit větší četnost kontroly vody v koupališti, jestliţe jakost vody nedává 

záruku dodrţení poţadavků stanovených nebo povolených podle § 6, a dobu 

provádění takových kontrol, 

b)  mohou zakázat pouţívání vody v koupališti, a to i jen pro některé skupiny obyvatel 

nebo zakázat zdroj vody pro bazén nebo umělého koupaliště nebo sauny, která 

nevyhovuje poţadavkům stanoveným nebo povoleným podle § 6, a dále vody, 

která výskytem dalších látek nebo součástí ve zjištěné koncentraci nebo mnoţství 

ohroţuje veřejné zdraví, a to do doby odstranění závady.“ 

2.2.2 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Hlavním účelem zákona o vodách je ochrana povrchových a podzemních vod. Zákon 

stanovuje podmínky pro správné a hospodárné vyuţívání vodních zdrojů, zachování 

a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytváří podmínky pro sníţení 

nepříznivých účinků povodní a sucha a zajišťuje ochranu vodních děl. 

V zákoně jsou definovány povrchové vody vyuţívané ke koupání osob a jsou zde 

definovány povinnosti kontroly kvality těchto vod a opatření v případě zjištění 

nevyhovující jakosti vody. Seznam povrchových vod vyuţívaných ke koupání osob je 

uveden v prováděcí vyhlášce č. 152/2008 Sb. [10]. 

S řešenou problematikou souvisejí zejména následující ustanovení zákona: 

 § 34 odstavec 1 uvádí: „Povrchové vody vyuţívané ke koupání osob pro vyhovující 

jakost vody, které obvykle pouţívá ke koupání větší počet osob, stanoví Ministerstvo 

zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR vyhláškou. 

Koupání v nich je povoleno, pokud jakost vody odpovídá poţadavkům stanoveným 

zvláštním právním předpisem.“  

 v § 104 je mimo jiné uvedeno, ţe kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených 

vyhláškou ke koupání provádí KHS, pokud zvláštní právní předpis tuto povinnost 

neukládá jiné osobě [8]. 
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 § 113 cituji: „Krajská hygienická stanice rozhoduje o zákazu koupání v povrchových 

vodách vyuţívaných ke koupání. Na vydání zákazu se nevztahuje správní řád. Zákaz 

zveřejní vyvěšením na úřední desce obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

a úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod.“ 

2.2.3 Vyhláška č. 135/2004 Sb. 

Touto vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovuje hygienické poţadavky 

na sauny, koupaliště a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 

Celá vyhláška je provedena v souladu se Směrnicí Rady č. 76/160/EHS o jakosti vody 

ke koupání. V této vyhlášce jsou stanoveny veškeré hygienické poţadavky pro ukazatele 

jakosti vody, které jsou uvedeny v paragrafech 3 aţ 7 [9].  

Vyhláška mimo jiné řeší: 

 začátek zahájení kontroly jakosti vody 

 četnost kontrol 

 v jakých místech, zda na hladině či pod hladinou se mají vzorky odebírat a rozmístění 

vzorkovacích míst, které se určí po zhodnocení místní situace, 

 součástí této vyhlášky je seznam ukazatelů jakosti vody vhodné ke koupání ve volné 

přírodě a jejich limitní hodnoty včetně doporučených hodnot všech ukazatelů. 

2.2.4 Vyhláška č. 152/2008 Sb. 

Tento předpis uvádí seznam povrchových vod vyuţívaných ke koupání v celé České 

republice, který je platný od koupací sezóny roku 2008. Celkem sleduje KHS 127 

koupacích oblastí.  

2.2.5 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1975 o kvalitě vody 

 ke koupání č. 76/160/EEC 

Obsahem této směrnice je jakost vod určených pro koupání s tím, ţe se netýká vod 

určených pro terapeutické účely a vod uţívaných v plaveckých bazénech.  Touto směrnicí 

jsou stanoveny chemické, fyzikální a mikrobiologické ukazatele, povinnosti jednotlivých 

států a podmínky koupání. Tato směrnice je do českého právního řádu začleněna 

především prostřednictvím zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. a dále 

prováděcích vyhlášek č. 135/2004 Sb. a č. 152/2008 Sb. [10]. 

2.2.6 Směrnice 2006/7/ES ze dne 15.2.2006 o řízení jakosti vod 

 ke koupání 

Touto směrnicí je provedena aktualizace jiţ uvedené směrnice č. 76/160/EEC, která 

se ruší s účinností od 31. 12. 2014. Nová směrnice je jednodušší a modernizuje systém 
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řízení a sledování jakosti vod. Hlavními přínosem této směrnice je to, ţe hodnoty 

a ukazatele vycházejí z dosavadních poznatků především Světové zdravotnické organizace.  

Nově jsou stanoveny čtyři stupně klasifikace vod:  

 nevyhovující, 

 přijatelné, 

 dobré, 

 výborné. 

I počet sledovaných ukazatelů byl sníţen ze současných 19 na 2 kvalitní 

bakteriologické ukazatele, a to na střevní enterokoky a escherichia coli [6].  
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3 KVALITA VODY KE KOUPÁNÍ 

3.1 Faktory ovlivňující kvalitu vody 

Jakost vody ve volné přírodě se můţe kdykoliv změnit, je vystavena mnoha 

faktorům, kterým není snadné zabránit v jejich působení. Na kvalitu vody má například 

vliv i mnoţství koupajících se lidí a jejich ukázněnost či neukázněnost.  

Znečištění vody se projevuje různým způsobem, např. nánosy, estetickými závadami, 

bakteriálním nebo chemickým znečištěním a změnami fyzikálních vlastností [3]. Zdroje 

znečištění vody lze rozdělit podle původu znečištění na dvě základní skupiny, a to na: 

 přírodního původu, které se vyskytují v přírodě nezávisle na aktivitách člověka. Patří 

sem zejména klimatické podmínky, jako je počasí a s tím související teplota, mnoţství 

sráţek, povětrnostní podmínky a podobně. Mezi přírodní činitele dále řadíme např. 

geologické podloţí, půdní poměry a vegetaci. Řadíme sem produkty ze ţivotních 

činností rostlin a ţivočichů, kteří ţijí ve vodě, dále výluhy z okolní půdy, z listí, 

tlejícího dřeva atd. Tyto látky lze dělit na neškodné a škodlivé. Některé organické látky 

mohou být toxické a mohou mít vliv na kyslíkový reţim povrchových vod [2]. 

 antropogenního původu, které lze rozdělit do třech kategorií: 

1. Bodové zdroje znečištění. Dle charakteru vypouštěných odpadních vod rozlišujeme 

komunální bodové zdroje, průmyslové areály a objekty soustředěné zemědělské 

výroby. Jedná se o místa se soustředěným vypouštěním buď surových nebo 

čištěných odpadních vod, které obsahují látky mající vliv na kvalitu povrchových 

vod. Komunální odpadní vody obsahují např. prací a mycí prášky nebo produkty 

metabolismu obyvatelstva. Sloţení průmyslových odpadních vod záleţí 

na průmyslovém odvětví, které je produkuje. Tyto zdroje znečištění jsou vzhledem 

ke svému charakteru snadno identifikovatelné, měřitelné a lokalizovatelné. Lze je 

tedy snadno hodnotit [2].  

2. Difúzní zdroje znečištění, kam patří rozptýlené drobné bodové zdroje znečištění, 

jako jsou zemědělské usedlosti, výluhy ze skládek, znečištění z dopravy a podobně. 

Pro značné prostorové rozptýlení difúzních zdrojů je jejich kvantifikace obtíţná. 

Největší podíl na difúzních zdrojích znečištění má zemědělství. Jedná se o úniky 

ze skladovacích prostor, úniky látek ze siláţování a odpadní vody ze ţivočišné 

výroby. Znečištění z dopravy pochází jak ze silnic, tak i z obsluţných 

a technických ploch. Ze silnic je to například solením, únikem pohonných látek 

a jiných chemikálií a jejich následným smýváním do povrchových vod [2].  

3. Plošné zdroje znečištění jsou špatně identifikovatelné, měřitelné, hůř 

kvantifikovatelné a lokalizovatelné. Tímto pojmem rozumíme aktivity způsobující 

produkci znečišťujících látek a jejich následný transport do vody. Hlavním zdrojem 

znečištění je zemědělská činnost, především rostlinná výroba. Patří sem hlavně 

pouţívání chemických postřiků a hnojiv a jejich následný splach do vody. 
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Významnou úlohu sehrává i atmosférická depozice, která obsahuje mnoţství 

cizorodých látek, které mohou kontaminovat vodu [2].  

Kvalitu povrchových vod ovlivňuje i havarijní znečištění, které se nedá nikam 

zařadit. Příčinou jsou dopravní nehody a následný únik látek do vody.  

Výše uvedené rozdělení do jednotlivých kategorií není vţdy jednoznačné. Často 

dochází k dělení pouze na bodové a plošné zdroje znečištění. Difúzní zdroje znečištění 

tvoří součást plošných zdrojů.  

3.2 Hodnocení kvality vody 

KHS posuzuje kvalitu vody pro koupání dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. Kontrolu 

kvality vody je nutné zahájit čtrnáct dní před zahájením předpokládaného počátku koupací 

sezóny. Dále se během tohoto období provádějí kontrolní odběry jednou za čtrnáct dní 

a pokud je zjištěna zhoršená kvalita vody, nebo je podezření na zhoršení, lze četnost 

odběrů zvýšit [10]. 

Koupací sezóna je dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. definována následovně, cituji: 

„Koupací sezónou je vzhledem ke klimatickým podmínkám časový úsek, obvykle 

od začátku června do konce srpna.“ Z toho je tedy patrné, ţe koupací sezóna je doba, 

po kterou je koupaliště provozováno, pokud má provozovatele nebo je nutné dle místních 

zvyklostí a v závislosti na klimatických podmínkách počítat s větším počtem koupajících 

se lidí u povrchových vod vyuţívaných ke koupání dle vodního zákona. Pro kaţdé 

koupaliště se koupací sezóna stanovuje individuálně [10].  

KHS má za povinnost vydat zákaz koupání v případě, ţe dojde k překročení limitů 

sledovaných ukazatelů a kdy hrozí ohroţení zdraví osob. Není ale uţ povinna dohlíţet na 

to, zda se tento zákaz dodrţuje. Pokud návštěvník koupací oblasti nevezme tento zákaz 

v patrnost a i přes nevhodnost vody ke koupání se v ní koupe, tak to činí pouze na vlastní 

nebezpečí. KHS zveřejňuje svůj zákaz koupání vyvěšením na úřední desce místně 

příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách obcí, které tvoří jeho správní 

obvod [10].  

3.3 Způsob hodnocení kvality vody 

Postup, jakým se hodnotí kvalita vody ke koupání ve volné přírodě, je stanoven 

vyhláškou č. 135/2004 Sb. a Metodickým návodem pro sjednocení hodnocení jakosti vod 

vyuţívaných ke koupání ve volné přírodě, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Tímto návodem je sjednocena interpretace výsledků kontrol jakosti vody po celé republice 

tak, aby podobné výsledky z různých míst vyústily v podobné hodnocení. Dále byl tímto 

návodem odstraněn dvoustupňový systém typu voda vyhovuje/nevyhovuje poţadavkům 

na jakost, který není dostatečný, protoţe přesně neodráţí jakost vody ve vztahu 

ke zdravotním rizikům [11]. Tímto návodem je doporučeno celkem pět následujících 

kategorií jakosti vody: 
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1) Voda vhodná ke koupání 

Jedná se o nezávadnou vodu s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při 

vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postiţitelnými vlastnostmi. Označuje se symbolem 

modré barvy. Nálezy sinic z poslední analýzy nejsou vyšší neţ 20 000 buněk/ml. 

Mikrobiologické ukazatele vyhovovaly v předcházející koupací sezóně a v probíhající 

sezóně nepřekračují limitní hodnoty [11]. 

2) Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi 

Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní 

rekreaci se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi, v případě moţnosti je vhodné 

se osprchovat. Označuje se symbolem zelené barvy. Průhlednost vody je sníţena na méně 

neţ 1m, voda zapáchá a vyskytuje se na ní pěna. Dále je ve vodě zjištěno znečištění 

přírodního charakteru se zápachem vody nebo i znečištění např. odpadky [11].   

3) Zhoršená jakost vody 

Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, 

u některých vnímavých jedinců by se jiţ mohly vyskytnout zdravotní obtíţe, po koupání se 

doporučuje osprchovat. Označuje se symbolem oranţové barvy. Nálezy sinic z poslední 

analýzy jsou větší neţ 20 000 buněk/ml, ale nejsou větší neţ 100 000 buněk/ml. Současně 

koncentrace chlorofylu-a je větší neţ 10 µg/l. Mikrobiologické ukazatele vyhovovaly 

v předcházející koupací sezóně, ale alespoň jeden ze zmíněných ukazatelů v předcházející 

koupací sezóně nevyhovoval a současně dochází opakovaně k překračování doporučených 

hodnot v probíhající koupací sezóně [11]. 

4) Voda nevhodná ke koupání 

Voda neodpovídá hygienickým poţadavkům a pro uţivatele představuje zdravotní riziko, 

koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst. 3 vyhlášky 

135/2004 Sb. (děti, těhotné ţeny, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním 

systémem). Označuje se symbolem červené barvy. Nálezy sinic překračují hranici 100 000 

buněk/ml a současně je koncentrace chlorofylu-a vyšší neţ 50 µg/l, coţ znamená masový 

výskyt sinic. Výsledky analýzy alespoň jednoho z mikrobiologických ukazatelů 

v předcházející koupací sezóně nevyhovovaly. Nejméně u jednoho z uvedených 

mikrobiologických ukazatelů byly překročeny limitní hodnoty alespoň ve dvou po sobě 

jdoucích odběrech. Voda zapáchá s viditelným znečištěním, pěna, olejový film na hladině 

takového rozsahu, ţe je vyloučené vyuţití vody ke koupání [11].  

5) Voda nebezpečná ke koupání 

Voda neodpovídá hygienickým poţadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se 

zákaz koupání. Označuje se symbolem černé barvy. Na standardním odběrovém místě 

nebo mimo něj se vyskytuje vodní květ nebo je výrazně překročen limit 100 000 buněk/ml 

přítomnosti sinic, které netvoří vodní květ. Výsledky rozborů mikrobiologických ukazatelů 

trvale překračují limitní hodnoty. Zákaz koupání se dále vyhlašuje vţdy, kdyţ existuje 

reálné podezření z váţného ohroţení zdraví koupajících se lidí, nebo ve sledované lokalitě 

dochází k nevysvětlitelnému úhynu ryb, přestoţe jsou ukazatele jakosti vody v pořádku, 

popřípadě se v oblasti vyskytují ostré předměty. Dále dochází v místě ke zvýšenému 
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akutnímu onemocnění lidí, jehoţ epidemiologické znaky směřují ke koupacímu místu, jako 

zdroji nákazy [11]. 

3.3.1 Způsob sledování a prezentace výsledků jakosti vody 

Nezbytným předpokladem pro pouţitelnost a věrohodnost výsledků je správný odběr 

vzorků vody. Odběr vzorků vody provádějí pracovníci SZÚ pravidelně ve spolupráci 

s pracovníky KHS. Odběr je prováděn jednou za 14 dní v pondělí v dopoledních hodinách. 

Je nutné vhodně zvolit místo odběru, jako je vzdálenost od břehu nebo vodní plocha 

ve stínu či na slunci. Pro sledování minerálních olejů a látek, které jsou lehčí neţ voda, se 

vzorky odebírají z hladiny, v dalších případech se vzorky vody odebírají aţ 30 cm pod 

hladinou [11]. Reprezentativní vzorek je uchováván ve skleněných sterilních 

vzorkovnicích se zabroušenou zátkou s objemem 200 aţ 500 ml a zátky musí být překryté 

hliníkovou folií. Vzorky se uchovávají při teplotě 4 °C. Před zahájením vlastní analýzy se 

vzorky nechávají vytemperovat na laboratorní teplotu. 

Vyhodnocení odebraných vorků probíhá v laboratořích SZÚ. Pracovníci SZÚ 

výsledky ukládají do centrální databáze a tyto výsledky poté verifikují a vyhodnocují 

pracovníci jednotlivých KHS. Centrální databáze, označovaná zkratkou PiVo, je 

provozována Ministerstvem zdravotnictví ČR. Do tohoto informačního systému jsou data 

ukládána v rozsahu, který poţaduje platná legislativa ČR. Výsledné údaje jsou vţdy 

v pátek předány České agentuře ţivotního prostředí (Cenia), která tato data prezentuje 

veřejnosti na Geoportálu ČR [12]. Výsledky jakosti vody jsou také dostupné na webových 

stránkách příslušných hygienických stanic jednotlivých krajů.  

Po svém vstupu do EU musí Česká republika koncem kaţdého kalendářního roku 

zaslat Evropské komisi zprávu o stavu koupacích vod. Evropskou komisí jsou dále 

evidovány koupací vody se zákazem koupaní a nedostatečně vzorkované lokality.  

3.4 Seznam ukazatelů sledovaných KHS a jejich 

 charakteristika 

Pro výsledné hodnocení kvality vody se zohledňují jak výsledky z biologických, 

mikrobiologických a chemických laboratorních rozborů, tak i vizuálně zjistitelné ukazatele 

jakosti vody, jako je pěna, zápach, zákal nebo olejový film na hladině vody. Vodní plocha 

je podle tohoto hodnocení zařazena do jedné z pěti kategorií, které jsou uvedeny výše 

v části 3.2.  

Ukazatele jakosti vody lze rozdělit do dvou skupin, a to: 

1. Biologické a mikrobiologické ukazatele, coţ jsou koliformní bakterie, 

termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, salmonella, enteroviry, sinice, 

mikroskopický obraz a index saprobity makrozoobentosu, který se provádí pouze 

u koupališť, která jsou umístěna na tekoucích vodách. 
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2. Fyzikálně chemické ukazatele, kam se řadí pH, barva, minerální oleje, povrchové 

aktivní látky, fenoly, průhlednost, kyslík rozpuštěný ve vodě, chlorofyl-a, viditelné 

znečištění, celkový fosfor a vizuální hodnocení. 

3.4.1 Koliformní bakterie 

Tyto bakterie patří do čeledi Enterobacteriaceae a jsou obecným indikátorem  

bakteriálního znečištění. Koliformní bakterie byly v dřívější době povaţovány téţ 

za indikátor fekálního znečištění, ale bylo zjištěno, ţe existují koliformní bakterie, které 

nemusejí mít fekální původ, ale běţně ţijí a mnoţí se ve vnějším prostředí [10].  

Jejich zvýšená přítomnost ve vodě je signálem moţných střevních a ţaludečních 

potíţí.  

3.4.2 Termotolerantní koliformní bakterie  

Do této kategorie patří bakterie Escherichia Coli. Dříve byl pouţíván název fekální 

koliformní bakterie, který je dnes jiţ nepřípustný. Tento ukazatel slouţí jako indikátor 

případného bakteriálního znečištění fekálního původu. Jde vlastně o variantu koliformních 

bakterií, kterým je přikládán větší hygienický význam [5]. 

Jejich zvýšená přítomnost ve vodě můţe být příčinou moţných střevních 

a ţaludečních potíţí.  

3.4.3 Enterokoky 

Jedná se o skupinu bakterií, která se řadí ke streptokokům. Jsou citlivější na změnu 

prostředí, neţ koliformní bakterie. Pocházejí z trávicího traktu ţivočichů. K jejich 

pomnoţování ve vodním prostředí dochází pouze vzácně a přeţívají zde jen krátkou dobu. 

Jsou proto indikátorem čerstvého fekálního znečištění [5].  

Při zjištění jejich zvýšené existence ve vodě je zde moţnost ţaludečních a střevních 

potíţí.  

3.4.4 Salmonela 

Tato bakterie byla objevena uţ před sto lety americkým vědcem Salmonem, 

po kterém byla i pojmenována. Bakterie salmonely jsou velice pohyblivé, nenáročné 

na ţivotní podmínky a rychle rostoucí, které se normálně v přírodě nevyskytují. Jsou 

původu fekálně lidského, ale k jejich přenosu mohou slouţit i ptáci. Tato bakterie 

způsobuje onemocnění salmonelozu projevující se horečkou, břišními křečemi a průjmem 

do 12 aţ 72 hodin od nakaţení. Salmoneloza ve většině případů trvá 4 aţ 7 dní, ale 

v některých případech toto onemocnění můţe mít tak závaţný průběh, ţe je nutné pacienta 

hospitalizovat v nemocnici [10].  
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3.4.5 Enteroviry 

Patří do čeledi pikornavirů, které způsobují infekce lidí po celém světě.  

Jedná se o skupinu virů ţijící v zaţívacím traktu teplokrevných ţivočichů, kde se 

i mnoţí a ven jsou vylučovány stolicí. Jsou odolné vůči některým desinfekčním 

prostředkům i k vlivům zevního prostředí. Enteroviry vydrţí být ve vodě aktivní po řadu 

měsíců. Z těchto jejich vlastností vyplývá, ţe k nakaţení nemusí dojít kontaktem 

s nemocným člověkem, ale můţe k němu dojít i prostřednictvím vody. Stačí jen malé 

mnoţství těchto mikroorganismů, které pro člověka můţe představovat ohroţení jeho 

zdraví.  

Tyto viry jsou příčinou celkových akutních onemocnění, jako jsou střevní 

a ţaludeční problémy a některé z těchto virů mohou způsobit infekční ţloutenku typu A 

[10].  

3.4.6 Sinice 

Drobným organismům, které se volně vznášejí ve vodě se říká plankton. Plankton lze 

rozdělit do dvou skupin, a to fytoplankton a zooplankton. Z toho fytoplankton je pro vodní 

rekreaci významnější. Fytoplankton má ve vodním prostředí stejnou funkci, jakou mají 

rostliny na souši a skládá se ze dvou skupin organismů, a to řasy a sinice.  

V případě, ţe je ve vodě přítomno větší mnoţství fytoplanktonu, způsobí to 

vytvoření tzv. vodního zákalu. Tento zákal vţdy poukazuje na sníţenou kvalitu vody, 

i kdyţ můţe mít různé příčiny a nemusí vţdy znamenat větší mnoţství fytoplanktonu.  

Některé sinice mají tu vlastnost, ţe ve vodě vystoupají ke hladině, kde se hromadí 

v podobě zelené kaše nebo v podobě velkých částeček. Takto nahromaděným sinicím 

u hladiny se říká vodní květ sinic. V takovéto podobě se vodní květ sinic vyskytuje 

nejčastěji koncem léta. Bohuţel v posledních letech není výjimkou, ţe v některých 

lokalitách k tomuto jevu dochází jiţ v červnu.  

Sinice jsou velice jednoduché prokaryotické organismy obsahující látky, které 

u člověka způsobují alergie. U člověka, který se vykoupe ve vodě se sinicemi, se mohou 

objevit různé vyráţky, rýma a zarudlé oči. Vţdy záleţí na tom, jak je dotyčný jedinec 

citlivý a jakou dobu ve vodě pobývá.  

Sinice také produkují jedovaté látky = toxiny. Podle mnoţství toxinů, které se 

dostanou člověku do těla, se mohou lišit i jejich projevy, kdy se můţe jednat o lehkou 

akutní otravu, která se projevuje ţaludečními a střevními potíţemi, přes bolest hlavy aţ 

po váţnější jaterní problémy. Do současné doby ale není znám případ úmrtí člověka 

v souvislosti s vodní rekreací, ale jsou známy případy úhynu zvířat nebo lidí, kteří pili 

vodu obsahující sinice. Proto je nebezpečné se koupat ve vodě, kde jiţ vodní květ sinic je, 

neboť zde hrozí riziko polknutí vody při plavání [4]. 
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3.4.7 Mikroskopický obraz 

Tímto ukazatelem zjišťujeme, jaké jsou ve vodě přítomny druhy sinic, řas, drobní 

ţivočichové a také nám podává informace o neţivých částicích rozptýlených ve vodě [10]. 

3.4.8 pH 

Jedná se o hodnotu, která nám prokazuje míru kyselosti či zásaditosti, resp. mnoţství 

kationů vodíku v roztoku. Rozmezí pH je od nuly, coţ znamená kyselost, aţ po hodnotu 14 

nebo-li zásaditost. U vody se obvykle hodnota pH pohybuje v rozmezí od 6 do 8. Neutrální 

hodnota pH 7 je příznivá pro všechny mikroorganismy. 

V případě sledování jakosti povrchových vod je měření pH důleţité pro zjištění 

kontaminace některými chemickými látkami nebo biologickými procesy. Zhoršení tohoto 

ukazatele nemá přímý zdravotní význam s výjimkou extrémních hodnot, které jsou ve 

vodách vzácností [10].  

3.4.9 Barva 

 Barva vody je ovlivněna barvytvornými organickými látkami, které jsou ve vodě 

přítomny. Můţe se jednat  o sloučeniny kovů (např. mědi nebo ţeleza) nebo o huminové 

látky, které pocházejí z rozkladu rostlin, listí a půdních organických hmot, popřípadě 

o barevné částice jiţ výše zmíněného planktonu nebo o nerozpuštěné látky a ve vzácných 

případech se můţe jednat i o průmyslové chemikálie. V ideálním případě je voda bezbarvá. 

V přírodě ve vodních tocích nebo v jezerech můţe mít voda neobvyklé zabarvení, které je 

přírodního původu a nesignalizuje špatnou jakost vody, havárii nebo jiný problém.  

3.4.10 Minerální oleje 

Tento ukazatel se hodnotí pouze vizuální a čichovou kontrolou vodní hladiny, neboť 

přítomnost olejů ve vodě se projevuje zápachem nebo estetickými závadami v podobě 

povrchových filmů na hladině vody. Do vody se mohou dostat v případě průmyslových 

havárií nebo díky dopravě (splachy ze silnic, ulic, či z parkovišť). 

3.4.11 Povrchově aktivní látky 

Jsou to látky, které i v malé koncentraci sniţují povrchové a mezipovrchové napětí 

kapalin. Způsobují ve vodě pěnu a usnadňují smáčení. Jedná se o tenzidy, např. mýdlo. 

Pokud se ve vodě objeví ve vyšší koncentraci, mohou způsobit podráţdění kůţe a očí.  

3.4.12 Fenoly 

Ve vodách se mohou vyskytovat buď původu přirozeného nebo umělého. V přírodě 

jsou velice rozšířené, neboť se vyskytují ve všech orgánech dřevin a rostlin. Vznikají např. 

biologickými rozkladnými procesy při tlení rostlin [3].  
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Fenoly jsou deriváty uhlovodíku. Je moţné je získat z dehtu nebo synteticky. Pokud 

by se člověk fenolů nadýchal, došlo by k podráţdění nosní a ústní dutiny. Takto zvýšená 

koncentrace by však mohla být jen v odpadní průmyslové vodě nebo v případě nějaké 

průmyslové havárie.  

3.4.13 Průhlednost 

Průhlednost je optickou vlastností vody. Ke zjištění průhlednosti se pouţívá 

Secchiho deska. Jedná se o kotouč o průměru 30 cm, který je rozdělený na 4 kvadranty, 

černé a bílé barvy střídavě. Tato deska je postupně ponořována na provázku pod hladinu aţ 

do té doby, kdy je moţné na ní barvy od sebe rozeznat. Tato deska je pouţívána 

i ke zjištění barvy vody.  

Ke sníţení průhlednosti vody můţe dojít díky přítomnosti anorganických částic, 

které se do vody dostávají po deštích, nebo rozvojem fytoplanktonu.  

Ukazatel průhlednosti má pouze estetický význam, který nemá přímý vliv na lidské 

zdraví. Pokud je však průhlednost vody sníţena, je v takových lokalitách ztíţena záchrana 

tonoucích osob [10]. 

3.4.14 Kyslík rozpuštěný ve vodě 

Zdrojem kyslíku rozpuštěného ve vodě je atmosférický vzduch a fotosyntetická 

činnost sinic, které ovšem část kyslíku také spotřebovávají. K rozpouštění kyslíku ve vodě 

dochází v závislosti na teplotě a tlaku a také v souvislosti s velikostí styčné plochy hladiny 

s ovzduším. 

Ve vodách s vysokým oţivením sinicemi a řasami můţe být koncentrace 

rozpuštěného kyslíku ve vodě proměnlivá dle denní doby. Při hromadném odumírání 

vodního květu můţe dojít i k vyčerpání kyslíku. Tím dochází ke vzniku zápachu. V tomto 

případě se jedná i o estetickou závadu a taková lokalita není vhodná pro vodní rekreaci 

[10].  

3.4.15 Chlorofyl-a 

Jedná se o zelené barvivo, které je obsaţeno v zelených rostlinách. Tento ukazatel 

slouţí jako určení míry přítomnosti sinic a řas ve vodě, neboť řasy a sinice potřebují 

chlorofyl-a k fotosyntéze [10]. 

3.4.16 Celkový fosfor 

Fosfor se přírodě vyskytuje v organických a anorganických sloučeninách. Přírodním 

zdrojem fosforu ve vodě je vyluhování a rozpouštění zvětralých hornin a některých 

minerálů. Člověkem jsou sloučeniny fosforu ve velké míře vyuţívány jako průmyslová 
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hnojiva a dále například k výrobě pracích prostředků, kdy se prostřednictvím odpadních 

vod můţou dostat do volné přírody.  

Pro fytoplankton slouţí jako ţivina právě fosfor. Jeho nadbytek ve vodě má 

za příčinu rozvoj fytoplanktonu. Fosfor nemá nepříznivý dopad na zdraví koupajících se 

osob [10].  

3.4.17 Viditelné znečištění 

V tomto případě se jedná o viditelné znečištění vodní plochy či přilehlé rekreační 

oblasti různými odpadky nebo předměty, jako jsou láhve, dřevo, plasty, gumy a jiné látky. 

3.4.18 Vizuální hodnocení 

Pracovník SZÚ, který provádí odběr vody, vizuálně hodnotí přítomnost vodního 

květu sinic. 

3.4.19 Tabulka ukazatelů a přípustných hodnot 

Tabulka č. 1, která je přílohou vyhlášky č. 135/2004 Sb. uvádí ukazatele jakosti vody 

vhodné ke koupání ve volné přírodě včetně jejich doporučených hodnot, tj. hodnota, které 

má být dosaţeno, limitních hodnot a četnosti odběru v koupací sezóně. Četnost odběrů 

u většiny ukazatelů je čtrnáctidenní a některé se zjišťují pouze v případě podezření nebo 

s jinou četností. Tabulka č. 2 představuje limitní hodnoty pro koupaliště ve volné přírodě 

se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje sinic [9]. Limitní hodnoty z této tabulky 

jsou vyuţívány i v případě koupacích oblastí, pokud v nich dojde k masovému rozvoji 

sinic.  

Tabulka č. 1: Doporučené a limitní hodnoty ukazatelů jakosti vody pro koupací oblasti  

UKAZATELE JEDNOTKA 
DOPORUČENÁ 

HODNOTA 

LIMITNÍ 

HODNOTA 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 500 10000 

termotolerantní 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 100 2000 

enterokoky KTJ/100 ml 100 400 

salmonely KTJ/1 - 0 

enteroviry PTJ/10 l - 0 

pH  - 6 – 9 

barva  - beze změn 
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UKAZATELE JEDNOTKA 
DOPORUČENÁ 

HODNOTA 

LIMITNÍ 

HODNOTA 

minerální oleje mg/l 0,3 

bez zápachu a bez 

viditelného filmu na 

hladině 

povrchové aktivní 

látky 
mg/l 0,3 bez pěny 

fenoly mg/l 0,005 0,05 bez zápachu 

průhlednost m 2 1 

kyslík rozpuštěný % nasycení 80-120 - 

viditelné znečištění   Nezjistitelné 

chlorofyl-a µg/l  50 

celkový fosfor mg/l  0,05 

Zdroj: [9] 

Tabulka č. 2: Limitní hodnoty pro koupaliště ve volné přírodě se zvýšeným rizikem vzniku masového rozvoje 

sinic 

UKAZATEL JEDNOTKA I. STUPEŇ II. 

STUPEŇ 

III. STUPEŇ 

sinice buňky/ml 

mm
3
/l 

20 000-100 000 

2-10 

>100 000 

>10 

- 

- 

Zdroj: [9] 
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4  PŘEHLED KOUPACÍCH OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 

V rámci práce bylo hodnoceno celkem šest koupacích oblastí, které se nacházejí 

v Ústeckém kraji. Sledované koupací oblasti jsou zobrazeny na Obr. 1 a jsou na mapě 

zobrazeny modrou barvou.  

 

Obr. 1: Mapa Ústeckého kraje s vyznačenými koupacími oblastmi 

4.1 Chlumec 

Koupací oblast Chlumec (Obr. 2) je situována ve volné přírodě ve směru na Telnici. 

Byla vytvořena ze zbytkové jámy dolu s rozlohou o velikosti 11,7 ha. Blízké okolí je 

vhodné pro výlety a je zajímavé z pohledu historie. Je zde moţné navštívit např. památník 

zajetí generála Vandamma.  

Vodní plocha se nachází uprostřed zeleně, k dispozici je zde travnatá a písečná  pláţ. 

Vstup do vody je pozvolný. Koupací oblast Chlumec je vyuţívána nejen k rekreaci, ale 

i k rybolovu. 

Vybavenost: k dispozici jsou zde dvě mobilní WC, zdravotník ani plavčík se v místě 

nenachází [10].  
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Obr. 2: Pohled na koupací oblast Chlumec 

4.2 Varvažov 

Varvaţov (Obr. 3) se nachází nedaleko Chlumce ve směru z Ústí nad Labem 

na Telnici. Umístění této koupací oblasti je stejně jako Chlumec ve volné přírodě v zeleni. 

Vznikla ze zbytkové jámy dolu. K dispozici je zde písková pláţ s pozvolným vstupem 

do vody. Varvaţov slouţí k rekreaci i k rybolovu. 

Vybavenost: ţádná, v místě se nenachází ani zdravotník ani plavčík [10]. 

 

Obr. 3: Pohled na koupací oblast Varvažov 
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4.3 Barbora 

Oprám Barbora (Obr. 4) se nachází v blízkosti obce Oldřichov u Duchcova a vznikl 

v rámci rekultivace zbytkové jámy dolu Barbora v 70. letech minulého století. Rozloha 

vodní plochy je 62,7 ha. Nacházejí se zde travnaté a písčité pláţe a za vstup do areálu se 

vybírá vstupné. 

K dalšímu vyţití je zde moţné provozovat jachting a potápění, v blízkém okolí je 

golfové hřiště. 

Vybavenost: k dispozici jsou zde sprchy, WC, převlékací boxy, různé stánky 

s občerstvením, hřiště, bez plavčíka a zdravotníka [10]. 

 

Obr. 4: Pohled na pláž oprám Barbora 

4.4 Benedikt 

Koupací oblast Benedikt (Obr. 5) se nachází ve městě Most na jeho jiţním okraji 

v nedaleké blízkosti silnice I/27. Stejné jako předchozí koupací oblasti byla vytvořena 

ze zbytkové jámy dolu. Pláţe jsou zde travnaté a písčité. 

Vybavenost: stánky s občerstvením, převlékací boxy, WC, sprchy, různá 

sportoviště, které provozují Technické sluţby města Most, a.s. V blízkém okolí je moţnost 

jízdy na kolečkových bruslích [10].  
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Obr. 5: Pohled na koupací oblast Benedikt 

4.5 Matylda 

Matylda (Obr. 6) se nachází v Mostě mezi areálem autodromu Most a silnicí I/13 

vedoucí z Mostu do Chomutova. Matylda vznikla opět ze zbytkové jámy dolu. Pláţe jsou 

zde písčité a travnaté.  

Vybavenost: v místě není plavčík ani zdravotník a ani stánky s občerstvením. 

V areálu je kolem celé vodní plochy dráha pro brusle a kola [10].  

 

Obr. 6: Pohled na koupací oblast Matylda 
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4.6 Nechranická přehrada 

Nechranická přehrada (Obr. 7) je vodní nádrţ vybudovaná na řece Ohři s rozlohou 

1 338 ha. Svojí rozlohou se řadí mezi největší přehradní nádrţe v České republice. Nachází 

se v blízkosti města Kadaně. Tato vodní nádrţ byla budována k dodávce vody pro 

nedalekou elektrárnu Tušimice. V dnešní době slouţí převáţně pro rekreační účely. 

Nachází se zde autokempy, v místě je moţné pestré sportovní vyţití, jako cykloturistika 

a různé vodní sporty. Vzhledem k veliké rozloze sleduje KHS kvalitu vody v Nechranické 

přehradě v současné době na dvou odběrních místech, a to Tušimice a Kemp u Hráze. 

Vybavenost: stánky s občerstvením, WC, záchranné sluţba, sprchy [10]. 

 

Obr. 7: Pohled z hráze na koupací oblast Nechranická přehrada 
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5 HODNOCENÍ KVALITY VODY KOUPACÍCH OBLASTÍ 

Všechny pouţité protokoly o měření z koupacích oblastí byly získány z databáze 

PiVo z KHS Ústeckého kraje. Pro potřeby této bakalářské práce byly protokoly o měření 

získány od roku 2004 do konce koupací sezóny 2009. Výjimkou je koupací oblast 

Chlumec, kde kontrolní odběry probíhají teprve od roku 2008. Počátek kontrolních odběrů 

vzorků vody je stanoven vyhláškou na 14 dní před zahájením koupací sezóny a dále pak 

vţdy po 14-ti dnech v koupací sezóně. Počet měření během koupací sezóny vychází 

na 8 aţ 9. V případě zhoršení jakosti vody nebo v případě podezření na zhoršení se četnost 

odběrů můţe zvýšit dle potřeby.  

Pro provedení hodnocení a rozboru jakosti vody jsem od KHS vybral všechny 

protokoly o měření na počátku a na konci kaţdé koupací sezóny z jednotlivých koupacích 

oblastí. Dále jsem vţdy vybral protokol o měření v případě, pokud nevyhovoval nějaký 

ukazatel. S ostatními protokoly měření, u kterých byly všechny ukazatele vyhovující, 

nebylo pracováno. Sledování jakosti vody je provedeno do konce koupací sezóny 2009, tj. 

do data 24. 8. 2009. Na Obr. 8 je uveden příklad protokolu o měření z Chlumce ze dne 

27. 7. 2009, který byl získán z informačního systému PiVo od KHS. Jedná se o protokol 

z odběru, kterého jsem se zúčastnil.  

Ukazatele jakosti vody jsou děleny na dvě kategorie, a to na biologické 

a mikrobiologické a na fyzikálně chemické, z čehoţ biologické a mikrobiologické 

znečištění je závaţnější. Pro hodnocení jakosti vody v časové řadě u jednotlivé koupací 

oblasti je v grafech uveden na ose x údaj o čase odběru. Na ose y je zobrazen počet 

ukazatelů překračujících limitní hodnoty. Jako typ grafu byl vybrán sloupcový. Výsledkem 

jsou maximálně dva sloupce. Červený sloupec zobrazuje biologické a mikrobiologické 

ukazatele a modrý sloupec představuje fyzikálně chemické ukazatele.  
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Obr. 8: Protokol o měření z koupací oblasti Chlumec ze dne 27. 7. 2009  

5.1 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Chlumec 

V této koupací oblasti je kvalita vody sledována teprve od roku 2008, viz. Graf č. 1, 

a to na ţádost Obecního úřadu Chlumec. První měření zde proběhlo 19. května 2008 s tím, 

ţe voda byla označená jako vhodná ke koupání. Z grafu je patrné, ţe ihned při druhém 

měření dne 2. června bylo zaznamenáno zhoršení jednoho z mikrobiologických ukazatelů, 

a to konkrétně enterokoků. Koupací oblast byla zařazena do 3. kategorie. Při dalších 

kontrolních měření byly všechny ukazatele v pořádku a voda byla vhodná ke koupání. 

K dalšímu zhoršení kvality vody došlo dne 28. července s tím, ţe bylo opět zjištěno 

zvýšené mnoţství enterokoků. Došlo k překročení jak doporučené hodnoty 100 KTJ/100 

ml, tak i limitní hodnoty 400 KTJ/100 ml. V prvním případě dne 2. června byla naměřena 

hodnota 4100 KTJ/100 ml a ve druhém případě 1900 KTJ/100 ml. a voda byla zařazena 

do 3. kategorie, zhoršená jakost vody. K poslednímu měření došlo dne 25. srpna 2008 se 

zjištěním změny barvy vody, kvalita vody ve 2. kategorii. 

Enterokoky indikují fekální znečištění pocházející z trávicího traktu ţivočichů. 

Po provedeném šetření KHS bylo v oblasti Chlumce zjištěno, ţe zde místní zemědělci 

opakovaně vylili fekálie, které se poté dostaly do vody. 

V roce 2009 měření probíhalo v době od 18. května do 24. srpna. Během tohoto 

období došlo dvakrát k zhoršení fyzikálně chemických ukazatelů. Z toho v průběhu 
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července došlo ke zhoršení barvy vody, která se hodnotí vizuálně. Při měření dne 10. srpna 

2009 došlo ke zhoršení ukazatele viditelného znečištění a k ojedinělému výskytu sinic 

a voda byla zařazena do 2. kategorie.  

 

Graf č. 1: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Chlumec 

5.2 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Varvažov 

Kontrolní měření probíhají od roku 2004, viz. Graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Varvažov 

Během roku 2004 byla voda kontrolována pravidelně od 1. června do 21. září. 

V následujícím roce byla voda kontrolována v období od 1. června 2005 do 4. září 2005. 

V roce 2004 došlo ke zhoršení ukazatelů rozpuštěného kyslíku a průhlednosti vody pod 

1 m. Tyto ukazatelé nemají vliv na lidské zdraví. Koncentrace kyslíku rozpuštěného 

ve vodě můţe během denní doby značně kolísat vzhledem k fotosyntetické činnosti. 

Vzhledem k tomu byla voda v průběhu těchto dvou let označena jako vhodná ke koupání. 
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V roce 2006 byla voda hodnocena v období od 29. května do 4. září.  Po kontrole ze 

dne 12. června byla voda zařazena do 2. kategorie, voda vhodná ke koupání se zhoršenými 

smyslově postiţitelnými vlastnostmi, neboť byla zjištěna nazelenalá barva vody a ojedinělý 

výskyt sinic. Při dalším měření dne 26. června byla voda označena jako vhodná 

ke koupání, neboť došlo pouze ke změně ukazatelů barvy a průhlednosti vody. Po zbylou 

část sezóny byla voda vhodná ke koupání.  

Během roku 2007 probíhalo hodnocení vody v období od 28. května do 3. září. Aţ 

do 23. července byla voda označována jako vhodná ke koupání, přestoţe byla občas 

zhoršená barva a průhlednost vody. Dne 23. července bylo kontrolou zjištěno riziko 

výskytu sinic, které bylo zaznamenáno i při kontrole dne 6. srpna s tím, ţe došlo 

ke zhoršení průhlednosti vody. V obou případech byla voda zařazena do 2. kategorie, voda 

vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi. Mnoţství sinic 

nepřekračovalo povolené hodnoty. Po měření ze dne 20. srpna byla voda zařazena 

do 3. kategorie, zhoršená jakost vody. Ve vodě bylo zjištěno znečištění mikrobiologického 

původu, a to konkrétně výskyt sinic v rozsahu I. stupně s hodnotou 22 320 buněk/ml. 

Po kontrole dne 3. září byla voda označená jako vhodná ke koupání. 

V roce 2008 probíhalo měření od 19. května do 18. srpna. Do 30. června byla voda 

označena jako vhodná ke koupání. Od 14. července docházelo ke změně barvy vody, byla 

nazelenalá, coţ bylo potvrzeno i měřením ze dne 28. července, kdy dochází i ke zhoršení 

průhlednosti vody. Byl zaznamenán začínající výskyt sinic, zatím bez překročení 

povolených hodnot. Voda byla v obou případech zařazena do 2. kategorie, voda vhodná 

ke koupání se zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi. Měřením ze dne 11. srpna 

byl prokázán výskyt sinic ve II. stupni, a to konkrétně 135 440 buněk/ml. Voda byla 

označena jako nevhodná ke koupání, coţ odpovídá 4. kategorii. Při posledním kontrolním 

měření ze dne 18. srpna byl prokázán výskyt sinic v I. stupni, konkrétně 63 160 buněk/ml 

a s tím související zhoršená průhlednost vody, coţ odpovídá zařazení do 2. kategorie. 

V loňském roce probíhalo kontrolní měření v období od 18. května 2009 do 24. srpna 

2009. Uţ od začátku byla kvalita vody zhoršená, zejména její průhlednost a ojedinělý 

výskyt sinic. Do 29. června byla voda zařazena v 2. kategorii, voda vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi. Měřením ze dne 29. června bylo zjištěno 

překročení doporučené i limitní hodnoty u ukazatele enterokoky, a to ve výši 

1100 KTJ/100 ml, coţ značí fekální znečištění vody a voda byla zařazena do 3. kategorie, 

zhoršená jakost vody.  Vzhledem k tomu, ţe Varvaţov se nachází v blízkosti Chlumce, a to 

cca 2 km, předpokládá se, ţe na vině jsou opět zemědělci. Od 13. července došlo dále 

ke zhoršení barvy a postupně i průhlednosti vody a byl zde zjištěn výskyt sinic aţ 

ve II. stupni. Konkrétně při měření ze dne 27. Července bylo zjištěno 182 000 buněk/ml. 

Voda byla po zbytek měření aţ do 24. srpna zařazena do 3. kategorie s mírně zvýšeným 

rizikem vzniku zdravotních problémů u citlivých jedinců během vodní rekreace. Vzhledem 

k tomu, ţe v dané lokalitě není moţnost se osprchovat, nebylo koupání doporučeno. 
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5.3 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Barbora 

V roce 2004 bylo kontrolní měření prováděno v období od 7. června do 30. srpna. 

Nebylo zjištěno překročení ţádného z ukazatelů a voda byla po celou koupací sezónu 

hodnocena jako vhodná ke koupání. 

V roce 2005 byla kontrola zahájena dne 6. června a poslední měření bylo provedeno 

dne 5. září. Pouze při měření dne 1. srpna byla vizuálně zjištěna změna barvy vody a voda 

byla zařazena do 2. kategorie. Jinak voda byla během celého roku 2005 hodnocena jako 

vhodná ke koupání.  

Kontrolní měření v roce 2006 byla prováděna v období od 22. května do 28. srpna. 

V roce 2007 byla kontrola provedena od 24. května do 30. srpna. Během obou let nebylo 

zjištěno překročení ţádného z ukazatelů a voda byla po celou dobu hodnocena jako vhodná 

ke koupání.  

K prvnímu měření v roce 2008 došlo dne 15. května a k závěrečnému dne 8. září. 

Po celou dobu byla voda vhodná ke koupání. Dne 28. července došlo pouze k viditelnému 

znečištění, coţ nemělo vliv na kvalitu vody. 

V loňském roce bylo kontrolní měření prováděno v době od 18. května 2009 

do 24. srpna 2009. Za celé období zde nebylo zjištěno překročení nebo zhoršení nějakého 

ukazatele a voda byla vhodná ke koupání. 

Celé sledované období je zobrazeno níţe, viz. Graf č. 3. 

 

Graf č. 3: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Barbora 

5.4 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Benedikt 

V roce 2004 byly kontrolní odběry prováděny od 26. května do 31. srpna. V tomto 

období byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání, pouze po měření ze dne 17. srpna 

byla zařazena do 2. kategorie. Došlo zde ke změně dvou fyzikálně chemických ukazatelů, 

a to barvy a průhlednosti. Změna barvy byla v místě pozorována jiţ při předchozím 

měření. Po zbytek sezóny nedošlo ke zhoršení jiných ukazatelů, voda byla proto 

hodnocena jako vhodná ke koupání.  
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Během let 2005 aţ 2009 byly kontrolní odběry prováděny v pravidelných intervalech 

po 14-ti dnech během koupací sezóny. Voda byla ve všech těchto obdobích označena jako 

vhodná ke koupání. V několika případech došlo během provádění kontrolních měření 

ke zhoršení jednotlivých fyzikálně chemických ukazatelů. Vţdy se jednalo pouze o změnu 

či překročení jednoho ukazatele, a to barvy vody, průhlednosti, kyslíku rozpuštěného 

ve vodě nebo bylo pracovníky SZÚ zjištěno viditelné znečištění vody či okolí s tím, ţe to 

nemělo další dopad na kvalitu vody. Nikdy během těchto let nedošlo ke zhoršení 

biologického a mikrobiologického ukazatele. Voda byla vţdy hodnocena kladně s tím, ţe 

splňuje podmínky pro bezpečnou vodní rekreaci, viz Graf č. 4. 

 

Graf č. 4: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Benedikt 

5.5 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Matylda 

V roce 2004 byl počátek provádění kontrolních odběrů dne 26. května a poslední 

měření proběhlo dne 31. srpna. Zpočátku byla voda hodnocena jako vhodná ke koupání. 

Při měření dne 23. června bylo zjištěno porušení dvou fyzikálně chemických ukazatelů, 

a to barvy a viditelného znečištění. Voda byla zařazena do 2. kategorie. Při následných 

odběrech byla voda opět vhodná ke koupání. K další změně v kvalitě vody došlo dne 

17. srpna, kdy kromě barvy a viditelného znečištění byla zhoršená i průhlednost, zařazení 

2. kategorie. Po další zbytek sezóny byla voda vhodná ke koupání. 

V průběhu let 2005 aţ 2008 bylo kontrolní měření prováděno dle vyhlášky 

č. 135/2004 Sb. Vzhledem k dobrým výsledkům byla voda vţdy zařazena do kategorie 

vhodná ke koupání. Během tohoto období byly v některých případech zjištěny změny 

ve fyzikálně chemických ukazatelích. Vţdy se jednalo o změnu pouze v jednom ukazateli, 

a to barva nebo kyslík rozpuštěný ve vodě nebo viditelné znečištění. Nikdy tyto ukazatele 

nebyly doprovázeny překročením biologických a mikrobiologických ukazatelů. Proto tyto 

změny v ukazatelích neměly ţádný zásadní vliv na kvalitu vody.  

V roce 2009 byl první kontrolní odběr proveden dne 18. května a poslední dne 

24. srpna. Zpočátku voda neprokazovala zhoršenou kvalitu. Při měření dne 10. srpna bylo 
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zjištěno vyšší nasycení vody rozpuštěným kyslíkem, a to 124 %. Doporučená hodnota je 

v rozmezí od 80 do 120 %. Voda byla zařazena do 2. kategorie jako vhodná ke koupání se 

zhoršenými smyslově postiţitelnými vlastnostmi. V následujícím měření dne 24. srpna 

byla voda hodnocena kladně a označená jako vhodná ke koupání. 

Celý průběh kontrolních odběrů viz. Graf č. 5. 

 

Graf č. 5: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Matylda 

5.6 Hodnocení kvality vody u koupací oblasti Nechranická 

 přehrada 

Vzhledem k velké rozloze Nechranické přehrady jsou v současné době zvolena dvě 

odběrná místa, a to kemp u Hráze a Tušimice. Proto byly sestaveny dva grafy, a to pro 

kemp U Hráze Graf č. 6 a pro Tušimice Graf č. 7. 

5.6.1 Kemp U Hráze 

Během roku 2004 byla kvalita vody zaznamenávána od 22. června do 2. září. 

Do 19. července byla voda označená jako vhodná ke koupání. Zhoršená kvalita vody byla 

zjištěna měřením ze dne 3. srpna. Ve vodě byla zjištěna přítomnost sinic v I. stupni, 

tj. 45 000 buněk/ml. Při dalším odběru dne 12. srpna byla přítomnost sinic prokázána také 

v I. stupni a barva vody byla nazelenalá. Voda byla během obou měření zařazena 

do 3. kategorie. Další zhoršení jakosti vody bylo zjištěno při měření dne 19. srpna. 

Přítomnost sinic byla ve II. stupni, naměřeno bylo 126 000 buněk/ml. S tím souvisí další 

zhoršení ukazatelů, zhoršená průhlednost a barva vody. Voda byla zařazena 

do 4. kategorie, jako nevhodná ke koupání. Při kontrole dne 24. srpna byly ve vodě opět 

zjištěny sinice v I. stupni a voda měla zelenou barvu, zařazení do 3. kategorie. 

Při posledním měření dne 2. září došlo ke zhoršení jakosti vody se zařazením 

do 4. kategorie, voda nevhodná ke koupání. Měřením byla ve vodě prokázána přítomnost 
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sinic ve II. stupni s hodnotou 113 000 buněk/ml, barva vody nazelenalá a zhoršená 

průhlednost. 

Během roku 2005 probíhalo kontrolní měření v době od 17. května do 6. září. Došlo 

k viditelnému zlepšení jakosti vody. Do 12. července byla voda vhodná ke koupání. 

Při měření dne 25. července byla zjištěna změna barvy, nazelenalá. Při měření dne 8. srpna 

byla zjištěna menší průhlednost vody doprovázená změnou barvy. Z těchto důvodů byla 

voda od 25. července zařazena do 2. kategorie, jako vhodná ke koupání se zhoršenými 

smyslově postiţitelnými vlastnostmi. Při dalším měření došlo ke zlepšení jakosti vody, 

voda byla vhodná ke koupání. Při posledním měření dne 6. září byla pozorována zhoršená 

průhlednost vody se zařazením do 2. kategorie. 

V roce 2006 bylo první kontrolní měření provedeno dne 23. května a konečné 

11. září. Do 19. června byla voda bez výhrady vhodná ke koupání. V době od 3. července 

do 31. července došlo ke zhoršení jakosti vody se zařazením do 2. kategorie. Důvodem 

byla změna v barvě vody a při měření ve dnech 17. července a 31. července byla zjištěna 

přítomnost sinic v I. stupni s hodnotou 65 000 buněk/ml, resp. 61 000 buněk/ml. 

Při následném měření dne 14. srpna byla voda vhodná ke koupání. Zhoršení jakosti vody 

bylo pozorováno při následném měření dne 28. srpna a při posledním měření v sezóně dne 

11. září. Voda byla zařazena do 2. kategorie. A to na základě zjištění přítomnosti sinic 

v I. stupni s hodnotou 25 000 buněk/ml a sníţená průhlednost pod 1 m. 

Během roku 2007 byla voda vhodná ke koupání uţ od prvního měření ze dne 

14. května aţ do 23. července. Od hodnocení ze dne 6. srpna aţ do konce sezóny došlo 

ke zhoršení kvality se zařazením do 2. kategorie. Zpočátku byla pozorována zhoršená 

průhlednost vody na 89 cm, při dalším měření dne 20. srpna byla zjištěna přítomnost sinic 

v I. stupni s hodnotou 52 000 buněk/ml, zhoršená průhlednost pod 1m a nazelenalá barva 

vody. Přítomnost sinic v I. stupni  byla zjištěna i při posledním měření dne 3. září spolu se 

sníţenou průhledností vody na 95 cm.  

V roce 2008 nevykazovala voda kvalitativní změny a byla vhodná ke koupání 

po celou koupací sezónu. 

V koupací sezóně v roce 2009 došlo k viditelnému zhoršení kvality vody. Kontrolní 

měření probíhalo od 26. května do 8. září. Při měření dne 15. června byl zjištěn ojedinělý 

výskyt sinic pod 20 000 buněk/ml se změnou barvy vody. Následující měření dne 

29. června potvrdilo ojedinělý výskyt sinic opět se změnou barvy vody, zařazení vody 

do 2. kategorie. Kontrolními odběry ze dne 10. srpna byl ve vodě prokázán výskyt sinic 

v I. stupni s hodnotou 58 000 buněk/ml a kyslík rozpuštěný ve vodě přesahující povolené 

rozpětí 80 – 120 % nasycení s konkrétní hodnotou 125 %. Kvalita vody byla zařazena 

do 3. kategorie. Další zhoršení kvality vody bylo zjištěno při odběrech ve dnech 24. srpna 

a 7. září. V obou případech byla ve vodě prokázána přítomnost sinic ve II. stupni 

s hodnotou 113 000 buněk/ml, resp. 126 000 buněk/ml a ve vodě byl přítomen vodní květ. 

S tím souvisí i změny dalších ukazatelů, pH vody 9,52 a kyslík rozpuštěný ve vodě byl 

na hodnotě 125 %. Voda byla zařazena do 4. kategorie, nevhodná ke koupání.  
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Graf č. 6: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti kemp u Hráze 

5.6.2 Tušimice 

V letech 2004 a 2005 probíhalo kontrolní měření pouze na jednom odběrním místě, 

a to v kempu U Hráze, proto nebyla jakost vody v Tušimicích hodnocena. 

V roce 2006 probíhalo kontrolní měření od 5. června do 11. září. Zpočátku byla voda 

vhodná ke koupání, od 3. července do 17. července byla voda zařazená do 3. kategorie 

z důvodu ojedinělého výskytu sinic, sníţení průhlednosti vody pod 1m, změny barvy vody 

a vyššímu procentu rozpuštěného kyslíku ve vodě, a to ve výši 124,1 %. Poté byla voda 

vhodná ke koupání, pouze vykazovala změnu v barvě. Díky viditelnému znečištění byla při 

posledním měření dne 11. září zařazena do 2. kategorie.  

V roce 2007 byla kontrolní měření započata dne 14. května. Do 23. července byla 

voda vhodná ke koupání. Od 6. srpna aţ do konce sezóny byla kvalita vody zařazena 

do 2. kategorie z důvodu změny barvy, sníţení průhlednosti pod 1 m a dále díky pH 

s hodnotou 9,2. Biologické a mikrobiologické ukazatele nebyly překročeny.   

V roce 2008 nevykazovala voda kvalitativní změny a byla vhodná ke koupání 

po celou koupací sezónu stejně, jako v odběrním místě v kempu U Hráze. 

Během roku 2009 došlo k viditelnému zhoršení kvality vody. Kontrolní měření bylo 

započato 18. května a skončilo 7. září. Při kontrolních měření dne 15. června a 29. června 

byl prokázán ojedinělý výskyt sinic doprovázený změnou barvy. Ke zhoršení kvality vody 

došlo dne 10. srpna, kdy byla ve vodě zjištěna přítomnost sinic ve II. stupni s hodnotou 

673 000 buněk/ml a s vodním květem. Dále zjištěna zhoršená průhlednost vody pod 1 m, 

barva zelená a vyšší pH 9,12. Voda byla zařazena do 4. kategorie. Následným měřením 

dne 24. srpna byla zjištěna niţší přítomnost sinic v I. stupni ve výši 89 000 buněk/ml, vyšší 

pH 9,47 a niţší průhlednost na 85 cm, zařazení vody do 3. kategorie. Měřením ze dne 

7. září bylo zjištěno opětovné rozšíření sinic, a to ve II. stupni s vodním květem a vyšším 

pH 9,03. 
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Graf č. 7: Počet překročených limitních hodnot u koupací oblasti Tušimice 

5.7 Celkové shrnutí kvality vody koupacích oblastí 

V Grafu č. 8 je provedeno celkové shrnutí kvality vody ve všech sledovaných 

koupacích oblastech v jednotlivých letech 2004 aţ 2009. Vyhodnocení bylo provedeno dle 

zařazení jednotlivých koupacích oblastí do kategorií jakosti vody během daného roku 

(čísla v grafech znamenají počty vod, které byly v hodnoceném období zařazeny do 

příslušné kategorie). Barva v grafu odpovídá barvě symbolu pouţívaném pro jakost vody. 



Petr Plhal: Posouzení kvality povrchových vod určených ke koupání v regionu Ústeckého kraje 

2010 33 

 

Graf č. 8: Souhrn kvality vod u všech koupacích oblastí v Ústeckém kraji za období let 2004 – 2009 

5.7.1 Žebříček koupacích oblastí dle kvality vody 

Dle výsledků hodnocení kvality vody za období let 2004 aţ 2009 byl sestaven 

ţebříček koupacích oblastí. Jediná koupací oblast Chlumec je hodnocena teprve od roku 

2008. Tento ţebříček je sestaven od nejlépe hodnocené koupací oblasti aţ po nejhorší. 

1. místo - Barbora, Benedikt 

2. místo - Matylda, Chlumec 

3. místo – Varvaţov, Nechranická přehrada - Tušimice 

4. místo- Nechranická přehrada – kemp U Hráze 
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5.8 Vyhodnocení negativních faktorů 

Vyhodnocení negativních faktorů, které ovlivňují kvalitu koupacích vod 

vyuţívaných ke koupání, bylo provedeno u vybraných koupacích oblastí za období od roku 

2004 do 2009: 

 V koupacích oblastech Chlumec a Varvaţov byla zjištěna přítomnost enterokoků, 

v Chlumci během roku 2008 dvakrát, na Varvaţově v roce 2009 jednou. V obou 

případech přítomnost zjištěných enterokoků přesáhla jak doporučené, tak i limitní 

hodnoty. Enterokoky jsou indikátorem čerstvého fekálního znečištění. Z následného 

šetření KHS vyplynulo, ţe v obou případech jsou na vině místní zemědělci, kteří 

vylili na přilehlá pole fekálie, které se poté prosákly do vody. Toto znečištění řadíme 

mezi znečištění antropogenního původu. Ţádné jiné znečištění jednoznačně 

antropogenního původu nebylo ve vodách za sledované období zjištěno.  

 Největší problém našich vod představují sinice. Stojaté vody jsou v našich oblastech 

značně eutrofizované, tzn. ţe obsahují velké mnoţství ţivin. Důleţitou ţivinou 

pro sinice je fosfor, který se do vody dostává zejména z odpadních a splaškových 

vod, ale také přírodní cestou. Překročení limitních hodnot fosforu ve vodě nebylo 

při kontrolních měřeních KHS zjištěno. Dalším důleţitým faktorem pro tvorbu sinic 

je slunečné počasí a teplota vody, které v letních měsících pomáhá k přemnoţení 

sinic. Proto bych důvody, které vedou k přemnoţení sinic v hodnocených vodách, 

zařadil spíše mezi faktory přírodního původu. Koupací oblasti, jejichţ kvalita vody 

je ovlivněna mnoţstvím sinic jsou hlavně Nechranice a Varvaţov. 

 V případě zjištění zhoršené průhlednosti vody nebo změny v barvě, se můţe 

ve většině případů jednat o vyplavení huminových látek nebo došlo ke zhoršení 

těchto ukazatelů vlivem přívalových dešťů. Toto znečištění není zdraví závadné, 

spíše se jedná o estetickou závadu vody.  
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6 ZÁVĚR 

Současný stav kvality koupacích vod vyuţívaných ke koupání v regionu Ústeckého 

kraje je výsledkem dlouhodobého působení přírodních a antropogenních jevů, které mohou 

různě působit na lidské zdraví. Pro monitorování a shromaţďování výsledků jakosti vody 

u koupacích oblastí je ze zákona určena KHS, která na svých webových stránkách 

zveřejňuje výsledky kontrol jakosti vody. 

V této práci byly ve 2. a 3. kapitole zpracovány a stručně charakterizovány právní 

normy, kterými se řídí KHS při monitoringu kvality vod, včetně přehledu a charakteristik 

jednotlivých ukazatelů jakosti vody dle vyhlášky č. 135/2004 Sb. 

Hlavní pozornost byla věnována šesti koupacím oblastem v Ústeckém kraji, jejichţ 

přehled včetně popisu byl sestaven ve 4. kapitole. V 5. kapitole bylo provedeno hodnocení 

jakosti vody za období od roku 2004 do loňské koupací sezóny roku 2009 s výjimkou 

Chlumce, který je monitorován pouze od roku 2008. Na základě provedeného hodnocení 

byly koupací oblasti seřazeny dle kvality vody a dále bylo provedeno vyhodnocení 

negativních faktorů, které ovlivňují jakost vody. Z grafu č. 8 je patrné, ţe kvalita vod 

koupacích oblastí ve sledovaném období, je dobrá. Počet vod zařazených v 1. a ve 

2. kategorii ve všech obdobích přesahoval nadpoloviční většinu. Nejlepšími koupacími 

oblastmi jsou Barbora a Benedikt. Naopak Nechranická přehrada patří mezi ty, které mají 

nejhorší kvalitu vody díky mnoţícím se sinicím v letních měsících. Problém se sinicemi 

byl zjištěn i na Varvaţově. A právě sinice bych vyhodnotil jako největší problém našich 

povrchových stojatých koupacích vod. 

Na závěr lze konstatovat, ţe monitorování a pravidelné hodnocení kvality vody, 

kterou provádí KHS, je nutné a důleţité k prevenci a zajištění zdraví koupajících se osob.
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