
I X .  

P r a c o v n í  n á v r h y  p r o v á d ě c í h o  p r á v n í h o  p ř e d p i s u  

 

N á v r h  

VYHLÁŠKA 

ze dne….. 2019,  

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 
a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění  

     Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 151/2011 Sb. a zákona 
č. 223/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6a odst. 6, § 6c odst. 2, § 6e, § 6f odst. 3, § 13 odst. 
2, § 18 odst. 3 a § 82a odst. 5 zákona: 

Čl. I 

     Vyhláška č.  238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické 
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění se mění takto: 

1. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:  

,,§ 7a 

Pravidla pro sledování mnohobuněčných organismů (původců cerkáriové dermatitidy) 

 

Vody ke koupání, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat výskyt původců cerkáriové 
dermatitidy podle § 10a odst. 1, musí být monitorovány podle části B přílohy č. 5a této vyhlášky.“ 

 

 

 

2. V § 8 odst. 1 se za písm. d) vkládá písmeno e), které zní:  

„e) u vod ke koupání, u nichž je prováděno sledování výskytu původců cerkáriové dermatitidy 
podle § 7a, se sledují v případě 

• že jsou hodnoceny stupněm 3 podle přílohy 5a část A, přinejmenším jedenkrát před 
koupací sezónou a pak s ještě jedenkrát s odstupem 3 až 5 týdnů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC5EU5G6)



 - 2 - 

• že jsou hodnoceny stupněm 2 podle přílohy 5a část A, koupací sezónou a pak s ještě jednou 
s odstupem 3 až 5 týdnů 

• že byly v předsezónním vzorku či ve vzorku v průběhu koupací sezóny nalezeny původci 
cerkáriové dermatitidy (stupně 1, 2 nebo 3 přílohy 5a část C) odstupem 3 až 5 týdnů.“ 

3. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní: 

 

„§ 10a 

Posuzování výskytu mnohobuněčných organismů (původců cerkáriové dermatitidy) 

(1) Každoročně před sestavením monitorovacího kalendáře orgán ochrany veřejného zdraví 
posoudí podle přílohy č. 5a část A vody ke koupání, zda u nich existuje vysoké riziko 
výskytu původců cerkáriové dermatitidy. Za vysoké riziko se považují stupně 2 a 3. 

(2) Vody ke koupání s vysokým rizikem výskytu původců cerkáriové dermatitidy budou 
sledovány postupem uvedeným v příloze č. 5a část B.“   

 

 

 

4. Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha 5a, která zní: 

                                                                            „Příloha č. 5a k vyhlášce č. 238/2011 Sb.  

Pravidla pro hodnocení mnohobuněčných organismů (původců cerkáriové dermatitidy) 

 

A. Pravidla pro posouzení rizika výskytu původců cerkáriové dermatitidy  

 

Stupeň 
Riziko výskytu původců 
cerkáriové dermatitidy 

Popis 

3 

 

vysoké 

(prokázané) 

Nádrž nebo pomalu tekoucí voda, u níž je splněna alespoň 
jedna z následujících podmínek: 

- ve vodě nebo v plžích byli během probíhající nebo 
předcházející (loňské) koupací sezóny nalezeni možní 
původci cerkáriové dermatitidy  

- u koupajících se osob se během probíhající nebo 
předcházející (loňské) koupací sezóny vyskytla 
cerkáriové dermatitida, jejíž původ lze jednoznačně 
spojit s posuzovanou vodou ke koupání 
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2 

vysoké 

(potenciální) 

 
 

Nádrž nebo pomalu tekoucí voda, u níž je splněna alespoň 
jedna ze tří následujících podmínek: 

1. předchozí zkušenost s cerkáriovou dermatitidou 

o ve vodě nebo v plžích byli nalezeni původci 
cerkáriové dermatitidy, avšak nejednalo se o 
nález z probíhající nebo předcházející (loňské) 
koupací sezóny a / nebo 

o u koupajících se osob byla prokázána 
cerkáriové dermatitida, jejíž původ lze 
jednoznačně spojit s posuzovanou vodou ke 
koupání, avšak nejednalo se o nález z 
probíhající nebo předcházející (loňské) koupací 
sezóny 

2. v bezprostřední blízkosti vody byla prokázána 
přítomnost definitivních hostitelů - vodních ptáků, 
zejména hnízdících, vyvádějících mláďata nebo 
zastavujících se k odpočinku během sezónního tahu 

3. ve vodě se nachází velké množství plžů, kteří mohou 
být mezihostiteli původců cerkáriové dermatitidy nebo 
má lokalita vhodné podmínky pro jejich výskyt. Za 
vhodné podmínky lze považovat alespoň některé 
z těchto faktorů 

o voda s vysokou průhledností (trvale nebo 
alespoň po velkou část sezóny) 

o mělká nádrž nebo nádrž s mělkými příbřežními 
oblastmi 

o hojný výskyt vyšších vodních rostlin či 
makroskopických vláknitých řas či nárostů 
mikroskopických řas a sinic 

o hojný výskyt míst tvořených množstvím 
nezapojených kamenů, nebo spadaných 
tlejících větví ponořených v příbřežních 
mělčinách 

o první dvě sezóny následující po vypuštění 
nádrže 

 

O zařazení do stupňů 1 či 2 se rozhodne na základě zvážení 
uvedených kritérií. Pro zařazení do stupně 2 by měly být 
splněny alespoň dvě ze tří uvedených podmínek.  

1 

 

 

střední 

0  Voda ke koupání, u níž nebyl v minulosti zaznamenán 
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nízké výskyt původců cerkáriové dermatitidy, ani výskyt 
cerkáriové dermatitidy u koupajících se osob, a zároveň se 
jedná o lokalitu, u níž nejsou vhodné podmínky pro rozvoj 
mezihostitelských plžů (hluboké nádrže bez litorálních 
oblastí a vysokým oživením fytoplanktonem, nízkou 
průhledností po větší část sezóny, vybetonované nebo 
jemně písčité břehy) 

 

Vysvětlivky 

1. Původci cerkáriové dermatitidy – mikroskopicky potvrzené ocelátní furkocerkárie nebo 
molekulárně-biologickými metodami potvrzení zástupci zejména rodů Trichobilharzia, 
Bilharziella a Anserobilharzia, kteří na našem území prokazatelně cerkáriovou dermatitidu 
způsobují.  

2. Mezihostitělší plži – plži, kteří jsou zdrojem cerkárií vylučovaných do vodního prostředí. 
Problematické bývají čeledí Lymnaeidae (zejména rody Radixa Lymnaea), Planorbidae 
(zejména rod Gyraulus) nebo Physidae.“ 

 

 

 

B. Pravidla pro monitorování výskytu původců cerkáriové dermatitidy 

 

Cerkárie způsobující cerkáriovou dermatitidu jsou do vodního prostředí vylučovány plži čeledí 
Lymnaeidae, Planorbidae nebo Physidae. Proto je monitorování výskytu původců cerkáriové 
dermatitidy založeno na sběru plžů z těchto čeledí na lokalitě a jejich následném vyšetření v 
laboratoři. Sběr plžů musí být proveden nejen v bezprostředním okolí monitorovacího bodu, ale 
také v místech, kde lze předpokládat jejich zvýšený výskyt (na nezapojených kamenech, spadaných 
tlejících větvích ponořených v příbřežních mělčinách, na pomořených vodních rostlinách apod.). V 
laboratoři se cerkárie z plžů obvykle uvolňují po osvícení viditelným světlem. Na základě 
pozorování ve světelném mikroskopu jsou poté cerkárie přiřazeny k ocelátním furkocerkáriím nebo 
jiným, morfologicky odlišitelným nepatogenním druhům cerkárií. Výsledkem musí být informace o 
celkovém počtu a druhu/rodu nalezených plžů a samostatně o počtu a druhu/rodu plžů, kteří 
uvolňují ocelátní furkocerkárie. 

 

 

C. Pravidla pro hodnocení závažnosti nálezu původců cerkáriové dermatitidy 

 

Stupeň závažnost nálezu Popis 

3 velmi vysoká • nález velkého počtu plžů uvolňujících původce cerkáriové 
dermatitidy v místech, kde se koupe velký počet osob, nebo 
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v blízkosti těchto míst (podle místní situace desítky až stovky 
metrů) 

2 vysoká 

• nález malého počtu plžů uvolňujících původce cerkáriové 
dermatitidy v místech, kde se koupe velký počet osob, nebo 
v blízkosti těchto míst (podle místní situace desítky až stovky 
metrů) 

• nález velkého počtu plžů uvolňujících původce cerkáriové 
dermatitidy v místech ve vzdálenosti stovek metrů od míst, 
kde se koupe velký počet osob 

1 střední 
• nález malého počtu plžů uvolňujících původce cerkáriové 

dermatitidy v místech ve vzdálenosti stovek metrů od míst, 
kde se koupe velký počet osob 

0 nízká 
• nebyli nalezeni žádní plži vylučující původce cerkáriové 

dermatitidy 

 

Vysvětlivky 

1. Za velký počet plžů uvolňujících původce cerkáriové dermatitidy se považuje 5 a více 
velkých jedinců např. rodů Lymnaea,Radix či Planorbarius a 10 a více drobných plžů např. 
rodu Gyraulus.  

2. Za malý počet plžů se považuje počet nižší než velký. 

 

 

 

5. Příloha č. 6 zní: 

 

 

                                                                                       "Příloha č. 6 k vyhlášce č. 238/2011 Sb.  

Pravidla pro hodnocení jakosti vod v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových 
vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební 

činností 

 

Každý rozbor je vyhodnocen podle následujících pravidel: 

 

VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“ = 1) 
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Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní 
rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. 

Značka:  Barva značky je modrá. 

Tohoto stupně se použije, pokud nastaly všechny následující skutečnosti: 

- Sinice nedosahovaly při posledním odběru hodnot I. stupně uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce 
nebo se jedná o koupaliště, u něhož není třeba provádět sledování sinic podle § 6 odst. 2. 

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci 
uplynulé koupací sezóny byla jakost vody v koupališti klasifikována jako výborná. 

- Při posledním odběru nebyly zhoršeny smyslově postižitelné vlastnosti vody a průhlednost byla větší 
než 1 m. 

- Jedná se o lokalitu s nízkým nebo možným rizikem nákazy cerkáriovou dermatitidou podle přílohy 
č 5a, část A, nebo byla voda hodnocena stupněm 0 podle přílohy č 5a, část C a zároveň není známo, 
že by se po koupání v této vodě objevily případy cerkáriové dermatitidy. 

 

VODA VHODNÁ KE KOUPÁNÍ S MÍRNĚ ZHORŠENÝMI VLASTNOSTMI (ukazatel „jakost vody“ = 2) 

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní 
rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné 
se osprchovat. 

Značka:  Barva značky je zelená. 

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z 
kategorií „zhoršená jakost vody“, „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“: 

- Průhlednost při posledním odběru byla menší než 1 m. Snížená průhlednost se nehodnotí, pokud je 
způsobena pro lokalitu typickým přirozeným zákalem, který však nemá původ v přítomných 
organismech. Při snížené průhlednosti je však ztížena záchrana tonoucích. 

- Voda ke koupání byla při posledním odběru znečištěna odpady (ukazatel 1 uvedený v příloze č. 5 k 
této vyhlášce) na úrovni stupně 1 a/nebo je přítomno znečištění přírodního původu (ukazatel 2 
uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce), na úrovni stupně 2. 

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci 
uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako dobrá. 

 

ZHORŠENÁ JAKOST VODY (ukazatel „jakost vody“ = 3) 

Obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u 
některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje 
osprchovat. 
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Značka:  Barva značky je oranžová. 

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z 
kategorií „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“: 

- Nálezy sinic a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily limity I. stupně stanovené v příloze č. 4 k 
této vyhlášce. 

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci 
uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako přijatelná. 

- Alergické reakce u citlivých jedinců jsou prokazatelně spojeny s vodní rekreací, ale zjištěné hodnoty 
ukazatelů jakosti vody odpovídají kategoriím „Voda vhodná pro koupání“ nebo „Voda vhodná ke 
koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi“. 

- V posledním odběru podle přílohy 5a část B byla zjištěna střední závažnost nálezu původců 
cerkáriové dermatitidy podle přílohy 5a část C 

 

 

 

VODA NEVHODNÁ KE KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“ = 4) 

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní 
riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby 
trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. 

Značka:  Barva značky je červená. 

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností, a přitom žádná z 
kategorie „zákaz koupání“: 

- Nálezy sinic a chlorofylu-a z posledního rozboru překročily limity II. stupně stanovené v příloze č. 4 k 
této vyhlášce. 

- Po vyhodnocení mikrobiologických ukazatelů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce na konci 
uplynulé koupací sezóny byla jakost vody ke koupání klasifikována jako nevyhovující. 

- Voda ke koupání byla při posledním odběru znečištěna odpady (ukazatel 1 uvedený v příloze č. 5 k 
této vyhlášce) na úrovni stupně 2 nebo 3 a/nebo je přítomno znečištění přírodního původu (ukazatel 
uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce), na úrovni stupně 3. 

- Některé další smyslově postižitelné vlastnosti jako zápach, olejový film, pěna na hladině jsou 
takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití lokality. 

- V posledním odběru podle přílohy 5a část B byla zjištěna vysoká závažnost nálezu původců 
cerkáriové dermatitidy podle přílohy 5a část C 
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VODA NEBEZPEČNÁ KE KOUPÁNÍ-ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“= 5) 

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje 
se zákaz koupání. 

Značka:  Barva značky je černá. 

Tohoto stupně se použije, nastala-li alespoň jedna z následujících skutečností: 

- Při posledním odběru došlo k překročení limitních hodnot III. stupně pro ukazatele vodní květ nebo 
sinice a chlorofyl-a (ukazatel uvedený v příloze č. 4 k této vyhlášce). Voda ke koupání je řazena k 
tomuto stupni i v případě výskytu vodního květu překračujícího limitní hodnoty III. stupně mimo 
standardní odběrové místo, pokud existuje reálná možnost jeho rychlého přemístění na standardní 
odběrové místo v případě změny směru větru nebo v případě výskytu sinic netvořících vodní květy 
došlo k překročení limitních hodnot III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a (ukazatele uvedené v 
příloze č. 4 k této vyhlášce). 

- Existuje odůvodněné podezření, že může být vážně ohroženo zdraví koupajících se, zejména při 
nevysvětlitelném masivním úhynu ryb, i když ukazatele jakosti vody ke koupání jsou v pořádku, nebo 
při zvýšeném výskytu akutního onemocnění, jehož epidemiologické znaky poukazují na vodu ke 
koupání jako zdroj nákazy, a to i v případech, kdy specifický původce není ve vodě prokázán. 

- V posledním odběru podle přílohy 5a část B byla zjištěna velmi vysoká závažnost nálezu původců 
cerkáriové dermatitidy podle přílohy 5a část C 

 

Odchylky z postupu: 

V případě, že s ohledem na okolnosti, a to zejména na charakter přírodního koupaliště a odběrového 
místa, znalost dalších dat o jakosti vody, vývoj jakosti vody na hodnocené lokalitě v minulosti, počasí, 
okolnosti odběru a rozboru a další místní specifika nelze při hodnocení jakosti vody v přírodních 
koupalištích výše uvedený obecný postup dodržet, lze se od něj za účelem dosažení správného a 
aktuálního vyhodnocení kvality vody v koupališti odchýlit. 

 

Způsob informování veřejnosti 

Informace podávané veřejnosti podle § 12 odst. 2 musí obsahovat 

- značku 

- název kategorie 

- obecný popis kategorie 

- zdůvodnění, proč byla voda zařazena do dané kategorie (neplatí pro kategorii „Voda vhodná pro 
koupání“).  

 

Příklady zdůvodnění jsou uvedeny v tabulce: 
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Kategorie Příklady zdůvodnění 

voda vhodná ke koupání  

mírně zhoršené vlastnosti vody snížená průhlednost; znečištění odpadky; zápach vody; výskyt pěny 

zhoršená jakost vody zvýšený výskyt sinic; zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění 

voda nevhodná ke koupání 
masový výskyt sinic; možnost vzniku vodních květů; zvýšený výskyt 
indikátorů fekálního znečištění 

zákaz koupání 
vodní květ sinic; masový výskyt sinic; zvýšené riziko nákazy 
infekčním onemocněním; výskyt původců cerkáriové dermatitidy; 
výskyt ostrých předmětů 

 

Zákaz koupání 

Pokud je vydán trvalý zákaz koupání, k jeho prezentaci pro veřejnost (na informačních tabulích poblíž 
koupacích vod případně i způsobem umožňujícím dálkový přístup) se využije níže uvedené 
bezpečnostní značení. Toto bezpečnostní značení se doporučuje použít i v případě vydání dočasného 
zákazu koupání. 

 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  

 

ministr:  
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