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Závěrečné hodnocení koupací sezóny 2018 v Moravskoslezském 
kraji 

V letošní koupací sezóně bylo z celkového počtu 23 koupacích míst v provozu 21 lokalit. Z 
důvodu probíhajících stavebních prací nebyly ke koupání využívány nádrže Údolí mladých v 
Bílovci a Čerťák v Novém Jičíně. Dlouhotrvající velmi teplé počasí se projevilo negativně na 
kvalitě vody zejména v nádržích Baška, Brušperk, Olešná a rybníce Bohušov. Obdobně jako 
v minulých letech došlo na těchto vodních plochách v průběhu sezóny k rozvoji toxických 
sinic. Masivní rozvoj byl v průběhu měsíce srpna zaznamenán v nádržích Baška a Brušperk, 
kde bylo nutné vydat zákaz koupání. 

V přehradě Brušperk došlo stejně jako v minulých koupacích sezónách k potvrzení 
přítomnosti cerkárií – vývojového stadia larev motolice ptačí, napadající kůži člověka. Nově 
byla hlášena onemocnění cerkáriovou dermatitidou na koupacích místech Těrlické přehrady. 
Po provedeném sběru vodních plžů, ve spolupráci s Přírodovědeckou fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, Katedrou parazitologie, byla potvrzena přítomnost cerkárií na všech třech 
koupacích místech nádrže.  

Voda na zbývajících sledovaných koupacích místech vykazovala po celou koupací sezónu 
vyhovující kvalitu, bez zdravotních rizik.  

Kvalitu vody v koupací sezóně 2018 sledovalo pět týmů, složených z odborných pracovníků 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. První vzorky vod byly z koupacích 
oblastí odebrány 14.5.2018; poslední dne 4.9.2018. Celkem bylo odebráno a vyhodnoceno 
188 vzorků vod ke koupání. O aktuálních výsledcích byla veřejnost informována každý 
čtvrtek prostřednictvím sdělovacích prostředků. Rovněž byl zajištěn dálkový přístup k 
informacím na webových stránkách krajské hygienické stanice. Informace o kvalitě vody ke 
koupání byly rovněž umístěny na informačních tabulích, provozovaných KHS MSK, 
umístěných v blízkosti koupacích míst. 

Na přírodním koupališti štěrkovny v Hlučíně vyhovovala voda po celou koupací sezónu 
hygienickým požadavkům. Ve srovnání s loňskou sezónou, kdy provozovatel byl nucen 
zahájit likvidaci vodní rostliny stolístku klasnatého zakoupeným žacím strojem, nedošlo v 
letošním roce k rozvoji této rostliny. 

V sezóně 2018 byl zahájen provoz přírodního koupacího biotopu (plovárna Na výsluní) v obci 
Úvalno na Bruntálsku. Praktické zkušenosti s provozem tohoto typu koupaliště ukázaly, že 
při vysoké teplotě vody, nadměrné návštěvnosti a nedostatečném ředění mohou nastat 
komplikace v kvalitě koupací vody. Tato zkušenost vede provozovatele k poznání dodržovat 
v nadcházejících sezónách maximální povolenou kapacitu  koupacího biotopu. 
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