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Veřejná vyhláška

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán
ochrany veřejného zdraví“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný
podle § 82a odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů,  ve znění  pozdějších předpisů  (dále jen „zákon č.  258/2000 Sb.“),  postupem
podle  § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,  správní  řád,  ve znění  pozdějších předpisů  (dále  jen
„správní řád“), modifikovaným § 94a odst. 2 zákona č.  258/2000 Sb.,  vydává toto opatření obecné
povahy, kterým s účinností ode dne jeho vyvěšení na úřední desce KHS JmK stanoví:

DOČASNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VODY KE KOUPÁNÍ 

V POVRCHOVÉ VODĚ KE KOUPÁNÍ VE VODNÍ NÁDRŽI „BRNO“ 

MONITOROVANÉ V LOKALITÁCH
„VN BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – ROKLE“, „VN BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – KOZÍ HORKA“, „VN

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – RAKOVEC“, „VN BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – OSADA“ A „VN
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ“

Odůvodnění:
KHS  JmK  vydává  na  základě  zmocnění  podle  §  82a  odst.  1  písm.  c) zákona  č.  258/2000 Sb.,
postupem podle § 171 až 174 správního řádu, modifikovaným § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
opatření obecné povahy na úseku řízení jakosti vod ke koupání (dále jen „opatření“) spočívající ve
stanovení  dočasného  zákazu  používání  vody ke koupání  v povrchové vodě  ke koupání  ve  vodní
nádrži  Brno monitorované v lokalitách „VN Brněnská přehrada – Rokle“, „VN Brněnská přehrada –
Kozí horka“, „VN Brněnská přehrada – Rakovec“, „VN Brněnská přehrada – Osada“, „VN Brněnská
přehrada – Sokolské koupaliště“,  (společně též jako „monitorovací místa“).

Laboratorní analýzou vzorků povrchových vod odebraných dne 16. 7. 2018, kterou provedl Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě,  Odbor hygienických laboratoří (v informačním systému pitná voda (PiVo)
protokol  ze  dne  18. 7. 2018,  kód  vzorku  CI000001393001875167  -  Rokle,  kód  vzorku
CI000001393001875168 - Kozí horka, CI000001393001875169  - Rakovec, CI000001393001875171
– Osada  a  CI000001393001875170  –  Sokolské  koupaliště),  bylo  zjištěno,  že  posuzované  vzorky
povrchové vody ke koupání v monitorovacích místech nevyhovují hygienickým požadavkům na jakost
vody ke koupání ve volné přírodě stanoveným vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“). 
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Ve VN Brněnská přehrada – Rokle byl zjištěn masový výskyt sinic (162 000 buněk/ml), zároveň byly
překročeny limitní  hodnoty chlorofylu-a (140 ug/l), vodního květu (stupeň  3) a překročena hodnota
průhlednosti (0,7 m). Ve VN Brněnská přehrada – Kozí horka byl zjištěn masový výskyt sinic (98 000
buněk/ml), zároveň byly překročeny limitní hodnoty chlorofylu-a (67 ug/l), vodního květu (stupeň 3) a
překročena hodnota průhlednosti (0,9 m). Ve VN Brněnská přehrada – Rakovec byl zjištěn masový
výskyt  sinic  (136  000  buněk/ml),  zároveň  byly  překročeny  limitní  hodnoty  chlorofylu-a  (140  ug/l),
vodního květu (stupeň  3) a překročena hodnota průhlednosti (0,7 m). Ve VN Brněnská přehrada –
Osada byl zjištěn masový výskyt sinic (152 000 buněk/ml), zároveň byly překročeny limitní hodnoty
chlorofylu-a (160 ug/l), vodního květu (stupeň 3) a překročena hodnota průhlednosti (0,9 m). Ve VN
Brněnská přehrada – Sokolské koupaliště byl zjištěn masový výskyt sinic (104 000 buněk/ml), zároveň
byly překročeny limitní hodnoty chlorofylu-a (87 ug/l), vodního květu (stupeň 3) a překročena hodnota
průhlednosti (1,0 m). 

Z  uvedených  výsledků  laboratorních  analýz  vyplývá  překročení  hygienického  limitu  III.  stupně
stanoveného v příloze č. 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb. 

Při vydání tohoto opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z vyhodnocení zdravotních rizik.
Sinice mohou produkovat lidskému zdraví škodlivé látky (toxiny, alergeny). U koupajícího se člověka
se v závislosti na délce expozice, jejím opakování a jeho citlivosti mohou objevit vyrážky, puchýřky,
otoky,  záněty  spojivek (zarudlé  oči),  alergická rýma a slzení  a další  alergické projevy (astmatické
záchvaty apod). Podle množství toxinů, které se dostanou do těla, se mohou lišit i projevy od lehké
akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní
problémy. V případě náhodného polknutí vodního květu může dojít i k vážnému poškození zdraví.

Na základě  výše uvedených laboratorních zjištění a po zhodnocení zdravotních rizik  vydává orgán
ochrany veřejného zdraví toto opatření. 

Dočasný zákaz používání vody ke koupání bude zrušen, pokud pominou důvody vydání tohoto opat-
ření, tedy v případě vyhovujících laboratorních rozborů v monitorovacích místech. 

Poučení:

Podle § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. se opatření obecné povahy podle ustanovení § 82a odst.
1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb. vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Toto opatření
obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce KHS JmK, a vyvěšuje se na dobu
nejméně 15 dnů.

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu po-
dat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné
povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. 

Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách v obcích, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká.

             (podepsáno elektronicky)

                  Ing. David Křivánek
ředitel

Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vyvěšeno dne: 19. 7. 2018
Sejmuto dne: 

Rozdělovník:
1. Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc (k vyvěšení na úřední desce)
2. Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky (k vyvěšení na úřední desce)
3. Ministerstvo Zdravotnictví ČR – datovou schránkou
4. Povodí Moravy s.p. – datovou schránkou
5. KHS JmK – spis
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