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VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2011

o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem
životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví sta-
noví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění zákona č. 151/2011 Sb.:

Předmět úpravy

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví obsah a způsob sestavení
profilu povrchových vod využívaných ke koupání (dále
jen „profil vod ke koupání“), podmínky jeho pře-
zkumu a aktualizace a rozsah a způsob předávání pod-
kladů správcům povodí.

Obsah a způsob sestavení profilu vod ke koupání

§ 2

(1) Profil vod ke koupání obsahuje

a) popis fyzikálních, geografických a hydrologických
charakteristik povrchových vod využívaných ke
koupání a jiných povrchových vod v jejich povodí,
které by mohly být příčinou znečištění,

b) určení a posouzení příčin znečištění, které mohou
mít nepříznivý vliv na jakost povrchových vod vy-
užívaných ke koupání a negativně ovlivnit zdraví
koupajících se, zahrnující

1. vyhodnocení mikrobiálního znečištění vody ke
koupání v monitorovacím místě, popřípadě na
dalších odběrových místech, nejméně za po-
sledních 5 let, pokud jsou data k dispozici, a

2. inventarizaci významných zdrojů znečištění
a posouzení jejich možného vlivu na mikro-
biální znečištění vody ke koupání,

c) posouzení rizika krátkodobého znečištění2), a po-
kud existuje, pak tyto informace

1. předpokládaný charakter, četnost a doba trvání
očekávaného krátkodobého znečištění,

2. údaje o příčinách, které by mohly krátkodobé
znečištění způsobit, včetně přijatých preventiv-
ních opatření a časového plánu k jejich odstra-
nění,

3. opatření přijímaná v případě vzniku krátkodo-
bého znečištění s uvedením orgánů odpověd-
ných za přijetí těchto opatření a údajů o spojení
na tyto orgány a

d) posouzení možného rozmnožení sinic a makrosko-
pických řas nebo fytoplanktonu zahrnující

1. vyhodnocení druhového složení a množství fy-
toplanktonu, zejména sinic, a koncentrace živin,
zejména fosforu, v monitorovacím místě vody
ke koupání, případně na dalších odběrových
místech, nejméně za posledních 5 let, pokud
jsou data k dispozici, a

2. inventarizaci významných zdrojů znečištění
a posouzení jejich možného vlivu na přísun ži-
vin (především fosforu) do vody ke koupání,

e) údaje o tom, kde se nachází monitorovací místa,

f) mapu obsahující

1. zákres povrchové vody využívané ke koupání
a části povodí, kde se nacházejí zdroje znečiš-
tění, které mohou mít nepříznivý vliv na po-
vrchovou vodu využívanou ke koupání, včetně
vyznačení zdrojů znečištění a

2. polohu monitorovacích míst a

g) jiné podstatné informace, považuje-li to správce
povodí za vhodné.

(2) Správci povodí sestavují profily vod ke kou-
pání z podkladů předaných jim podle § 5 z výsledků
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1) Čl. 6 a Příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke
koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.

2) § 82a odst. 2 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 151/2011 Sb.



vlastních činností prováděných podle vodního zákona
a z údajů veřejně přístupných v informačních systé-
mech veřejné správy.

Přezkum a aktualizace profilu vod ke koupání

§ 3

(1) Profil vod ke koupání se přezkoumává u po-
vrchových vod využívaných ke koupání klasifikova-
ných podle vyhlášky upravující hygienické požadavky
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, v případě jejich

a) dobré jakosti nejméně každé 4 roky,

b) přijatelné jakosti nejméně každé 3 roky, nebo

c) nevyhovující jakosti nejméně každé 2 roky.

(2) Profil vod ke koupání se aktualizuje, pokud
byla při přezkumu podle odstavce 1 zjištěna nutnost
změny jeho obsahu.

(3) U povrchových vod využívaných ke koupání
klasifikovaných podle vyhlášky upravující požadavky
na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, ve výborné jakosti se
profil vod ke koupání přezkoumává a popřípadě aktua-
lizuje tehdy, dojde-li ke změně klasifikace na dobrou,
přijatelnou nebo nevyhovující. Profil těchto vod se dále
přezkoumává a popřípadě aktualizuje nejméně každé
4 roky, pokud byl z důvodu výskytu sinic vydán do-
časný zákaz nebo dočasné varování podle zákona
o ochraně veřejného zdraví3).

(4) V případě rozsáhlých stavebních prací nebo
významných změn ve vybavení náležejícím k povrcho-
vým vodám využívaných ke koupání nebo v jejich blíz-
kosti se musí profil vod ke koupání aktualizovat před
zahájením následující koupací sezony. Vybavením ná-
ležejícím k povrchovým vodám využívaným ke kou-
pání se rozumí vybavení koupacího místa zejména zá-
chody, sprchami, šatnami, převlékárnami a zařízením
k nakládání s odpady.

§ 4

Při sestavení, přezkumu a aktualizaci profilu vod
ke koupání se přiměřeně použijí údaje získané při zjiš-
ťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních

vod podle § 21 vodního zákona, údaje získané při plá-
nování v oblasti vod podle § 23 až 26 vodního zákona
a údaje získané při monitorování jakosti vod podle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah a způsob předávání podkladů
správcům povodí

§ 5

(1) Krajské hygienické stanice předávají správcům
povodí způsobem umožňujícím dálkový přenos dat
každoročně do 31. října

a) výsledky monitoringu jakosti povrchových vod
využívaných ke koupání4),

b) identifikaci a popis monitorovacích míst a popis
vybavení náležejícího k povrchovým vodám vy-
užívaným ke koupání, včetně popisu charakteru
pláže a dna v místech, kde vstupuje do vody větší
množství koupajících se,

c) výsledky posouzení a klasifikaci jakosti povrcho-
vých vod využívaných ke koupání,

d) souhrn vydaných opatření obecné povahy, kte-
rými byl stanoven dočasný nebo trvalý zákaz pou-
žívání vody ke koupání nebo dočasné nebo trvalé
varování před koupáním,

e) posouzení možných vlivů na mikrobiální znečiště-
ní povrchových vod využívaných ke koupání,
včetně rizika pro koupající se, jsou-li tyto infor-
mace k dispozici, a

f) posouzení rizika krátkodobého znečištění včetně
informací uvedených v § 2 písm. c), pokud je mají
k dispozici.

(2) Ministerstvo zdravotnictví předává každo-
ročně správcům povodí způsobem umožňujícím dál-
kový přenos dat seznam vod ke koupání sestavený po-
dle zákona o ochraně veřejného zdraví5) do 10 dnů ode
dne jeho předložení Evropské komisi.

(3) Ministerstvo životního prostředí předává kaž-
doročně správcům povodí způsobem umožňujícím dál-
kový přenos dat do 10 dnů od předložení seznamu vod
ke koupání podle odstavce 2 Evropské komisi
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3) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 82a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb.
5) § 6g zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb.



a) údaje o povrchových vodách využívaných ke kou-
pání6),

b) dlouhodobý průměrný roční průtok (Qa) a speci-
fický odtok potřebné pro zpracování profilu vod
ke koupání a

c) pro sestavení, přezkum a aktualizaci profilu vod ke
koupání potřebné údaje o zdrojích znečištění,
které nejsou obsaženy ve veřejně přístupných in-
formačních systémech veřejné správy a Minister-
stvo životního prostředí je má k dispozici, a údaje
o zdrojích znečištění z integrovaného registru zne-
čišťování životního prostředí.

(4) Vodoprávní úřady předávají správcům povodí
způsobem umožňujícím dálkový přenos dat opatření

přijatá podle § 34 odst. 3 vodního zákona, a to vždy
do 15 dnů ode dne nabytí jejich právní moci.

§ 6

Přechodné ustanovení

Podklady k prvnímu vytvoření profilů vod ke
koupání podle čl. IV zákona č. 151/2011 Sb. předají
správcům povodí orgány uvedené v § 5 ve lhůtě do
15 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.
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6) Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování,
ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.




