
Pitná voda

V MSK je 99,7 % obyvatel zásobováno pitnou vodou 
z veřejných vodovodů. Na území Moravskoslezského 
kraje je provozováno 21 velkých vodovodů (zásobu-
jících více než 5 000 obyv.) a 173 malých vodovodů 
(méně než 5 000 obyv.). Většina obyvatelstva je zásobo-
vána vodou z povrchových zdrojů (74 % obyv.). 

KHS MSK dozoruje rovněž individuální zdroje, které 
slouží k zásobování pitnou vodou veřejnosti. Jedná se 
o komerční či veřejné studny, zásobující objekty škol-
ských, ubytovacích, restauračních zařízení apod. Jejich 
počet se pohybuje kolem 300 a průběžně se mění.

Osoby vyrábějící pitnou vodu pro veřejnost mají dle 
zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost sledovat 
její kvalitu a výsledky laboratorních vyšetření pitné vody 
zasílat do informačního systému. KHS MSK má tedy 
k dispozici aktuální informace o kvalitě pitné vody ve 
všech systémech veřejných vodovodů, veřejných 
a komerčních studní. 

Kvalita pitné vody musí vyhovovat požadavkům vyhl. 
č. 252/2004 Sb., ve které jsou stanoveny limity pro 63 
mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemic-
kých a organoleptických ukazatelů. Limity jsou trojího 
typu, a to podle hygienické závažnosti ukazatele – nej-
vyšší mezní hodnota (těžké kovy, organické látky, ...), 
mezní hodnota (např. železo, sírany, ...) a doporučená 
hodnota (vápník, hořčík, teplota). Nedodržení nejvyšší 
mezní nebo mezní hodnoty musí provozovatel vodovodu 
či studny neprodleně prošetřit, zjistit příčinu, přijmout 
nápravná opatření a informovat orgán ochrany veřejného 
zdraví.

Pracovníci KHS MSK provádějí pravidelné kontroly do-
držování povinností v oblasti zásobování pitnou vodou 
včetně vlastních odběrů vzorků k laboratorní kontrole. 
V případě nevyhovujících výsledků pak můžou vydat 
zákaz nebo omezení používání.



Koupaliště a koupací oblasti
Koupání patří mezi významné zdraví prospěšné aktivity, avšak 
je spojeno i s potenciálním zdravotním rizikem. Za účelem 
minimalizace těchto rizik jsou stanovena legislativní pravidla, 
která jsou provozovatelé povinni dodržovat. Zařízení určená 
ke koupání mohou být přírodní nebo umělá.

Vedle splnění stavebně technických požadavků mají provo-
zovatelé dále povinnost před zahájením činnosti  zpracovat  
provozní řád,  předložit jej ke schválení KHS MSK a dodržovat 
jeho pravidla. Jedná se zejména o kvalitativní požadavky na 
jakost vody v souvislosti s její úpravou, zajištění kontroly kvali-
ty vody včetně pravidelného předávání výsledků laboratorních 
kontrol v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného 
zdraví, dodržování zásad provozní hygieny vč. kontroly dodr-
žování základních zásad hygienického chování návštěvníků. 
Dozor nad plněním povinností provozovatelů těchto zařízení 
vykonávají pracovníci KHS MSK. Součástí kontrol jsou i vlastní 
odběry.

V rámci letní koupací sezóny jsou ke koupání využívána jak 
letní umělá či přírodní koupaliště, tak i vodní plochy, které ne-
mají svého provozovatele. Kvalita vody na vodních plochách, 

které jsou uvedeny v seznamu vod ke 
koupání, který pro každou koupací 
sezónu vydává MZČR, je v průběhu 

koupací sezóny pravidelně sledo-
vána hygienickou službou. 

V rámci MSK se jedná 
o 23 míst. Koupací 
oblasti a přírodní 
koupaliště lze 

vidět na ob-
rázku. Barva 
značí úroveň 
kvality vody.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
tel: 595 138 111, podatelna@khsova.cz

Více informací na webových stránkách www.khsova.cz.


