
Legislativa EU a České republiky v oblasti koupališť 
 
Evropská komise v tomto období postupně předkládá 
Evropskému parlamentu návrhy na sjednocení postupů u 
posuzování vod. V současné době je přijata první část, tj. 
směrnice o odběru podzemních vod a směrnice o vodách pro 
koupání. Směrnice o odběru povrchových vod zatím prošla 
prvním čtením v Parlamentu, může tedy ještě doznat v průběhu 
dalšího legislativního procesu, změn. Protože aplikace 
směrnice o odběru podzemních vod je v současné době v 
České republice široce popularizována (jde o součást vyhlášky 
MV 388/2002 Sb, aj.), budu se zde zabývat pouze směrnicí o 
vodách pro koupání. 
 
Základním „předpisem“, kterým se řídí provoz a kvalita vody ke 
koupání v koupalištích je zákon 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví  a o změně  některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších   předpisů ( zejména § 6 ).   
Na zákon  pak navazuje prováděcí předpis:  
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 
v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění.    
 
Koupaliště jsou rozdělena na :   
Koupaliště ve volné přírodě – přírodní nebo umělá vodní 
plocha, která je označena jako vhodná ke koupání pro 
veřejnost, a související provozní plochy a vybavením. 

- má svého provozovatele  
 

Umělé koupaliště – krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení 
určené ke koupání a přístupné veřejnosti  a související provozní 
plochy  s vybavením.  

- má svého provozovatele  
 
Koupací oblasti -  koupání  fyzických osob v povrchových 
vodách užívaných pro tyto účely  větším počtem fyzických osob  
s ohledem na vyhovující jakost vody  
       -     bez provozovatele    



 
 
Koupací oblasti  -  vyhlášeny  vyhláškou č. 159/2003 Sb., 
kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 

- dozor nad kvalitou vody provádí orgán ochrany veřejného 
zdraví – hygiena ve spolupráci s laboratořemi Zdravotního 
ústavu  

- rozbory jsou prováděny v době koupací sezóny jednou na 
14 dní 
( letos zahájeno 14.5.2007, odběrní den pondělí,  
následující čtvrtek jsou výsledky předány do informační 
databáze a vyvěšeny na internetových stránkách KHS )      

 
Hodnocení jakosti vody a její sledování se řídí vyhl. 135/2004 
Sb. Nově pak i Směrnicí Evropského parlamentu a rady 
2006/7/ES ze dne 15.2.2006, o řízení jakosti vod ke koupání a 
o zrušení směrnice 76/160/EHS.   
Tato směrnice řeší pouze povrchové vody ke koupání, neřeší 
umělá koupaliště. Problematika bazénu není v rámci EU řešena 
jednotným předpisem.  
   
Připravuje se novela vyhlášky 135/2004Sb., kam budou 
požadavky směrnice zapracovány.   
  
 
Koupaliště ve volné přírodě 
Koupaliště má svého provozovatele, který se při provozu musí 
řídit jak zákonem 258/2000 Sb.,  tak vyhl. 135/2004 Sb.    

- dozor nad kvalitou vody provádí provozovatel   
- rozbory vody ke koupání jsou prováděny v době koupací 

sezóny jednou na 14 dní, akreditovanou či autorizovanou 
laboratoří  

- na základě dohody mezi provozovatelem a KHS jsou 
rozbory prováděny ve stejný termínech jakou koupacích 
oblastí   
( odběrní den pondělí,  následující čtvrtek jsou výsledky 
předány do informační databáze a vyvěšeny na 
internetových stránkách KHS )      



Hodnocení jakosti vody a její sledování se řídí vyhl. 135/2004 
Sb. 
 
Umělé koupaliště 
Bazény umělých koupališť – kryté ( celoroční ) a nekryté ( letní )  

- bazény se dělí podle teploty vody na plavecké  ( do 28oC ) 
- koupelové ( vyšší než 28oC )  
- bazény pro kojence a batolata ( samostatná část vyhl. 

135/2004 )  
- brouzdaliště  

 
Koupaliště má svého provozovatele, který se při provozu musí 
řídit jak zákonem 258/2000,  tak vyhl. 135/2004.   Koupaliště je 
samozřejmě řádně zkolaudováno! 

- dozor nad kvalitou vody provádí provozovatel  a jím 
pověřená akreditovaná či autorizované laboratoř  

- rozbory bazénové vody se provádí v mikrobiologických 
ukazatelích  ( 5 ukazatelů ) a fyzikálních a chemických 
ukazatelích  ( 10 ukazatelů )  

- mikrobiologické ukazatele 1 x měsíčně  při teplotě do  
28oC  ( 1 x za 14 dní při teplotě nad 28oC )  

- chemické ukazatele 1 x týdně, jinak průběžně 
provozovatel 

 
 
 
Provozování bazénů není žádná levná záležitost. Jen rozbory 
jsou u letního koupaliště za sezónu otázkou několik desítek tisíc 
korun.     
 
 
Za koupaliště se nepovažují léčebné a rehabilitační bazény 
vybudované ve zdravotnických zařízeních pokud nejsou 
využívány veřejností jako koupaliště.  
Pro posuzování jakosti vody léčebných bazénů ve zdravot. 
zařízeních a ústavech sociální péče platí Metodický návod 
Hlavního hygienika  ČR ze dne 5.12.2004.  
 


