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Veřejná vyhláška 

 
N Á V R H 

  
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. a) 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. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,  
 

vydává 

 
návrh opatření obecné povahy – monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2022. 
 
 
Monitorovací kalendář je závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných 
na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
a pro osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb. u ostatních povrchových vod ke koupání. 
 
V případě povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo bez osoby uvedené v § 6d zákona 
č. 258/2000 Sb., stanovených na základě § 6g zákona č. 258/2000 Sb., je monitorovací kalendář 
závazný pro KHS JmK. 
 
 
A)  PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PROVOZOVANÁ NA POVRCHOVÝCH VODÁCH VYUŽÍVANÝCH KE 
KOUPÁNÍ, VE KTERÝCH NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL PODLE § 6a, 6d ZÁKONA 
č. 258/2000 Sb. 
 
Platí pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách 
využívaných ke koupání v Jihomoravském kraji. 
 
Místo odběru vzorků vody je jednotlivě stanoveno v provozním řádu vypracovaném v souladu 
s § 6c odst. f) zákona č. 258/2000 Sb. a schváleném dle § 6c odst. g) zákona č. 258/2000 Sb. 
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Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:  
Tabulka č. 1: 

 
Datum a rozsah odběru 

16. 5. 6. 6. 4. 7. 1. 8. 
Provozovatelé přírodních koupališť na povrchových vodách 
využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb. a povrchové vody nabízené ke koupání dle § 6d 
zákona č. 258/2000 Sb. 

BR BR BR BR 

Vysvětlivky: 
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní 

znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 

 
 
 
V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky 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 také „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), se v případě shledání podezření na výskyt sinic 
v průběhu sezony stanovuje, aby byla předmětná povrchová voda dále sledována v rozsahu: 
 
 
Tabulka č. 2: 

datum a rozsah odběru vzorku v případě shledání podezření na výskyt sinic  
16. 5. 30. 5. 13. 6. 27. 6. 11. 7. 25. 7. 8. 8. 22. 8. 5. 9. 

BR RR DR RR DR RR DR RR DR 

Vysvětlivky: 
BR –   běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, 
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 
DR –  doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz  
          se v tomto termínu stanovují 
RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
           stanovují 

 
V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic 
stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů v předchozí tabulce odebírán další 
vzorek v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů 
I. stupně výskytu sinic:   

 
 

Tabulka č. 3: 

datum a rozsah odběru dalšího vzorku v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic  
20.  6. 4.  7. 18.  7. 1.  8. 15.  8. 29.  8. 

DR DR DR DR DR DR 

Vysvětlivky: 
DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz 

se v tomto termínu stanovují 
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B)  DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ UVEDENÉ V SEZNAMU PODLE § 6g ZÁKONA 
č. 258/2000 Sb. 
 
Místo odběru vzorků vod:   
 
Tabulka č. 4: 

kód 
oblasti 

CZ 

název oblasti 
místo odběru vzorků vody  

zeměpisné souřadnice 

KO620101 VN Palava 49°22‘00.928‘‘ N; 16°39’29.348‘‘ E 

KO620201 VN Letovice - Svitavice 49°33’31.307‘‘ N; 16°32’27.801‘‘ E 

KO620202 VN Letovice - Vranová 49°33’21.067‘‘ N; 16°32’20.485‘‘ E 

KO620301 VN Brněnská přehrada - Rakovec 49°13’46.250‘‘ N; 16°30’44.700‘‘ E 

KO620302 VN Brněnská přehrada - Rokle 49°14’54.477‘‘ N; 16°29’38.101‘‘ E 

KO620303 VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště 49°14’32.341‘‘ N; 16°30’39.137‘‘ E 

KO620304 VN Brněnská přehrada - Kozí horka 49°14’16.871‘‘ N; 16°30’23.531‘‘ E 

KO620305 VN Brněnská přehrada - Osada 49°14’49.276‘‘ N; 16°29’57.315‘‘ E 

KO621802 VN Lučina 48°51’43.243‘‘ N; 17°23’35.812‘‘ E 

KO626003 Vranovská přehrada - pláž Vranov 48°54’45.631‘‘ N; 15°48’49.478‘‘ E 

KO622004 VN Výrovice 48°55’44.140‘‘ N; 16°06’20.556‘‘ E 

 
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: 
 
Tabulka č. 5: 

Kód 
oblasti 

CZ 

název oblasti 
datum a rozsah odběru 

16. 5. 6. 6. 20. 6. 4. 7. 18. 7. 1. 8. 15. 8. 29. 8. 

KO620101 VN Palava BR BR DR RR DR RR DR - 
KO620201 VN Letovice - Svitavice BR BR - RR DR RR DR - 
KO620202 VN Letovice - Vranová BR BR - RR DR RR DR - 

KO620301 
VN Brněnská přehrada - 
Rakovec 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620302 
VN Brněnská přehrada - 
Rokle 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620303 
VN Brněnská přehrada - 
Sokolské koupaliště BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620304 
VN Brněnská přehrada - 
Kozí horka 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620305 
VN Brněnská přehrada - 
Osada 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO621802 VN Lučina BR BR - RR - RR DR - 

KO626003 
Vranovská přehrada - 
pláž Vranov 

BR BR - RR DR RR DR - 

KO622004 VN Výrovice BR BR - RR DR RR DR DR 

Vysvětlivky: 
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, 
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 
DR –  doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz  
           se v tomto termínu stanovují 
RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
           stanovují 
  -   –   rozbory se nemusí stanovovat 
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V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic 
stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů odebírán další vzorek v rozsahu 
odběru DR – doplňkový rozbor, příp. odběru RR – rozšířený rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat 
překročení limitů I. stupně výskytu sinic: 
 
Tabulka č. 6: 

datum a rozsah odběru  
30. 5. 13. 6. 27. 6. 11.  7. 25. 7. 8. 8. 22. 8. 5. 9. 

RR DR DR RR DR DR RR DR 

 
Vysvětlivky: 

DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický   
  obraz se v tomto termínu stanovují 

RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
          přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
          stanovují 

 
Odův od nění  

 
KHS JmK vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. 
v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle § 4 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy monitorovací kalendář 
pro přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných ke koupání (dále také 
„přírodní koupaliště“) a pro další povrchové vody ke koupání uvedené v Seznamu přírodních koupališť 
na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke 
koupání pro rok 2022 (dále jen „Seznam“), který byl sestaven Ministerstvem zdravotnictví podle § 6g 
zákona č. 258/2000 Sb. 

 
Výz va  

 
V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, uplatnit u KHS 
JmK písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. 
 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou v souladu s § 172 odst. 5 správního 
řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke KHS JmK, 
Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
V souladu s ustanovením § 94 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. je projednání návrhu opatření obecné 
povahy veřejné a KHS JmK tak stanovuje, že 

 
veřejné projednání se bude konat 13. 4. 2022 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti oddělení 
hygieny obecné a komunální KHS JmK ve II. patře na adrese Jeřábkova 4, 602 00 Brno. 
 

 

 

               (podepsáno elektronicky) 
                     Ing. Miroslav Staněk 

ředitel 
odboru hygieny obecné a komunální 

 
 
 

Vyvěšeno dne: 1. 4. 2022 

 
Sejmuto dne: 16. 4. 2022 


