
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. 

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“. 
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