
Průběžné informace Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje o stavu ve veřejností 

nejčastěji dotazovaných komunálních provozovnách v létě 2022 

 

V letním období se setkáváme s riziky na dovolených při cestování, pobytu v cizím prostředí, při 

sezónním užívání nabízených rekreačních služeb ve formě koupání, wellness služeb, služeb péče o 

tělo, z hlukové zátěže zejména z dopravy, příp. z provozu průmyslových areálů atd.  

Krajské hygienické stanice (KHS) zajišťují plný dozor nad plněním povinností poskytovatelů těchto 

služeb a provozovatelů. Zajišťujeme trvalý dozor nad jakostí všech koupacích vod, pitných vod, všech 

forem ubytování, služeb péče o tělo (kadeřnictví, kosmetiky, tetováže, ...), a dalších činností. 

V letním období se veřejnost více zajímá o aktuální stav na koupalištích, stav povrchových vod ke 

koupání (nádrže, jezera, …), kam se soustředí největší nápor rekreantů. 

 

Koupací vody (počty bazénů a koupacích oblastí na povrchových vodách) 

V Jihomoravském kraji krajská hygienická stanice nepřetržitě sleduje celkem 617 bazénů, přírodních 

koupacích profilů, bazénů pro kojence, léčebných bazénů i floating tanků, a to jak z hlediska jakosti 

koupací vody, její obměny a jakosti vody ve sprchách, tak co do plnění povinností na úklid a odvětrání 

všech prostor, hlídání kapacity areálů koupališť a kapacity vodních ploch atd. atd.  

V letní koupací sezóně jako každý rok tak i v roce 2022 narůstají počty kontrol právě u otevřených 

letních koupališť a koupacích profilů na povrchových vodách. Letos byla voda nevhodná ke koupání  

- v nádrži Výrovice na Znojemsku od konce července,  

- v nádrži Letovice na Blanensku po celou sezónu z důvodu mimořádné manipulace na vodním 

díle, navíc od poloviny srpna je voda v nádrži nebezpečná ke koupání i z hlediska jakosti vody,  

- v přírodním koupališti rybník Suchý na Blanensku byla voda krátkodobě nevhodná ke koupání 

od 22. 8.   

Problémy se zhoršenou jakostí vody ke koupání byly od začátku srpna i v laguně č. 1 u horní 

novomlýnské nádrže na Břeclavsku, nádrže Pálava na Blanensku a střídavě po celou letní sezónu na 

brněnské nádrži.  

Všechny výsledky kontrol jakosti vod si může veřejnost ověřit před plánováním a v průběhu pobytu 

v těchto koupacích oblastech na webových stránkách KHS a také přímo na plážích, kde na 

informačních tabulích KHS výsledky kontrol jakosti vody průběžně umísťuje. 

 

Pitná voda 

S cestováním souvisí také zájem o jakost pitné vody, která se sleduje průběžně ve všech vodovodech. 

Jen za období července a srpna takto KHS JmK zkontrolovala jakost vody v 534 objektech z celkových 

272 vodovodů (od začátku letošního roku to bylo již 2690 kontrol).  Krátkodobé nálezy nesplňující 

limity předepsané ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví ČR jsou provozovateli vodovodů vyřešeny 

neprodleně, dlouhodobě zvýšené hodnoty nad limit ve vyhlášce, pokud nepředstavují zdravotní riziko 

pro odběratele, může provozovatel řešit časově omezenou „výjimkou“.  Z 272 vodovodů má 

v Jihomoravské kraji v současné době takovou „výjimku“ pouze 15 vodovodů. Týká se zejména 

ukazatelů mangan, dusičnany a pesticidy.   



 

Služby péče o tělo 

KHS provede v druhé polovině letošního roku cílený zdravotní dozor v provozovnách, kde se aplikují 

tetovací technicky a permanentní make-up. A dále provede odběr přípravků pro tetování a 

permanentní make-up za účelem laboratorního ověření jejich bezpečnosti. Bude ověřován soulad 

s nařízením Komise (EU), které stanovilo nová pravidla od 4. ledna 2022.  

 

Ubytování 

V souvislosti s vysokým letním vytížením ubytovacích zařízeních všech typů od hotelů, přes penziony 

až po kempy provádí KHS jejich častější kontroly. Podnětů od občanů je minimum. Od července do 

srpna bylo provedeno v JmK 56 kontrol, z toho pouze ve dvou případech byly zjištěny závady 

(překračování stanovené kapacity, zanedbané znečištěné prostory, šváby, štěnice, potkani).  Celkem 

letos provedla KHS už 173 kontrol.  

 

Hlukové zátěže (krátkodobé, obtěžování)  

V letním období se výrazně zvyšuje počet krátkodobých hlukových událostí spojených s hudebními 

produkcemi a dalšími hlučnými aktivitami na veřejných venkovních prostranstvích. Tyto hlukové 

události spadají do oblasti obtěžování a KHS nejsou kompetentní je řešit.  

Hlukové zátěže zejména z dopravy a výrobních provozoven KHS dozoruje. Jsou více vnímány zejména 

v letním období, kdy je v sousedství průmyslových areálů a komunikací bytová, obytná , školská, 

zdravotní a sociální chráněná zástavba používána při otevřených oknech a dveřích jak chráněných, 

tak průmyslových (zdrojových) staveb. Dozor pak KHS provádí v součinnosti se Zdravotním ústavem 

Ostrava podle platných předpisů.  

 

Odpadní vody 

Připravuje se realizace Národního systému dozoru nad výskytem SARS-CoV-2 v odpadních vodách, na 

kterém KHS spolupracuje se Státním zdravotním ústavem Praha. Zahájení projektu se předpokládá 

ještě v letošním roce. 

 

 

Vždy platí, ale v letním období zvlášť, nutnost pamatovat na potřebu zvýšené hygienické opatrnosti 

(omývání rukou a celého těla, konzumace nezávadných vod, koupání v nezávadných vodách atd.). 

K tomu veřejnosti napomohou i informace na webových stránkách krajských hygienických stanic.   

 

Webové stránky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje jsou www.khsbrno.cz. 


