KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Začátkem tohoto týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice
v pravidelné kontrole kvality vody ke koupání ve volné přírodě. Vzorky byly odebrány
na Novojičínsku (nádrže Kacabaja a Větřkovice) a Frýdeckomístecku (3 místa
Žermanické přehrady, 2 místa na nádrži Olešná, VN Baška a VN Brušperk).
Laboratorní analýzy prokázaly mírné zlepšení kvality vody na nádrži Baška, stále
jsou však ve vodě přítomny toxické sinice v množství, které představují zdravotní
riziko. Proto i nadále platí zákaz koupání v této nádrži. V nádrži Brušperk přetrvává
nevyhovující kvalita vody s ohledem na množství sinic ve vodě a prokázanou
přítomnost cerkárií. Tuto nádrž hodnotíme jako nevhodnou ke koupání. Ke zhoršení
kvality vody došlo v nádrži Olešná, a to z důvodu zvýšeného množství sinic. Zde platí
upozornění na možná zdravotní rizika pro vnímavé jedince (malé děti, těhotné ženy,
osoby s oslabeným imunitním systémem). Po koupání v této nádrži se doporučuje
osprchovat, nejlépe v pitné vodě.
Voda v Žermanické přehradě, v nádrži Kacabaja a Větřkovice je vhodná ke koupání
bez omezení.
V souvislosti s řešením problematiky možného výskytu cerkáriové dermatitidy
v lokalitě Pacalůvka na Těrlické přehradě byl pracovníky KHS MSK v blízkém okolí
proveden opakovaný sběr plžů, kteří mohou vylučovat původce této nákazy.
Vyšetřením nalezených plžů v laboratoři ZÚ Ostrava nebylo zjištěno, že vylučují
cerkárie do vody. Na KHS MSK nebyl v tomto týdnu nahlášen žádný nový případ
onemocnění v souvislosti s koupáním v této lokalitě. Na základě uvedených
skutečností bylo na koupacím místě Těrlicko – Pacalůvka zmírněno hodnocení
kvality vody na oranžový symbol – zhoršená jakost vody. Koupání nadále
nedoporučujeme rizikovým skupinám. Ostatním návštěvníkům jako částečnou
prevenci se doporučuje použít před koupáním voděodolné ochranné krémy. Krajská
hygienická stanice bude dále provádět podrobné šetření v této lokalitě.
V minulém týdnu byla provozovatelem zajištěna kontrola kvality vody v nádrži ke
koupání v areálu Hei Park v Tošovicích. Laboratorní analýzy potvrdily vyhovující
kvalitu.
Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.
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