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Nové zmapování přírodních koupacích vod přispívá k ochraně zdraví 

Ve spolupráci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a Výzkumného ústavu vodohospodářského 

(VÚV) vznikla metodika sloužící pracovníkům krajských hygienických stanic k lepšímu 

rozhodování při aktualizaci seznamu oficiálních přírodních koupacích vod a webová mapová 

prohlížečka koupacích vod s dalšími informacemi s koupáním souvisejícími. Společně s výsledky 

výzkumu chování a preferencí návštěvníků koupališť pomohou lépe nastavit celý systém 

sledování přírodních koupacích vod a tím významně přispět k ochraně veřejného zdraví. Projekt 

finančně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR). 

„V rámci programu OMEGA, který je zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, jehož 

výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České 

republiky, jsme projekt podpořili částkou 1,8 milionu korun,“ uvedl předseda TA ČR Petr Očko. Cílem 

projektu s názvem „Vodní rekreace – koupání v přírodních koupalištích a dalších povrchových vodách“ 

bylo přehodnocení stávajícího seznamu přírodních koupališť a povrchových vod vhodných ke koupání. 

„Vznikly tak metodické nástroje pro hygienickou službu, která na jejich základě identifikuje nové koupací 

vody.  Zároveň vzniká specializovaný soubor map, který poslouží jako podkladový materiál ke 

kompetentnímu rozhodování,“ vysvětlil Petr Očko.  

Vedlejším, ale rovněž důležitým cílem projektu je získání informací o chování české populace při vodní 

rekreaci. „Díky podrobnému zmapování a z dotazníkových průzkumů jsme získali informace o počtech, 

chování a preferencích návštěvníků přírodních koupališť.  Zpětná vazba od veřejnosti je pro naši práci 

velmi důležitá,“ poznamenal Petr Pumann ze SZÚ, který se na projektu podílel. „Tyto údaje například 

pomohou krajským hygienickým stanicím stanovovat kritéria pro zařazení lokalit do seznamu přírodních 

koupališť a ulehčí vytváření nejrůznějších koncepčních materiálů, jako jsou studie rekreačního potenciálu 

jednotlivých oblastí,“ dodal Petr Pumann. 

Předpokládá se, že výsledky projektu budou kromě pracovníků krajských hygienických stanic využívat 

i pracovníci podniků povodí a dalších pracovišť, jejichž činnost se dotýká přírodních koupacích vod. 

Údaje v mapové prohlížečce budou každoročně aktualizovány. 

 

Kontakty: 

Státní zdravotní ústav, Mgr. Petr Pumann (petr.pumann@szu.cz, 267082220) 

Výzkumný ústav vodohospodářský VÚV TGM, v.v.i., Ing. Tomáš Fojtík (tomas_fojtik@vuv.cz, 607876562) 

 

Prohlížečka je k dispozici na adrese: www.dibavod.cz/koupaci-vody 
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