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Z letošní koupací sezóny, Moravskoslezský kraj. Foto: KHS MSK 

 

 

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji  

- hodnocení koupací sezóny 2021 
 
V koupací sezóně 2021 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje pravidelně 
sledována kvalita vody na všech 25 místech povrchových vod, které nemají svého provozovatele a 
jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke koupání v přírodě bylo dále možno využít provozovaná přírodní koupaliště, a to jak na 
povrchových vodách - štěrkovna Hlučín a Karvinské moře, tak přírodní koupaliště vybavená 
systémem přírodního čištění vody ke koupání (tzv. přírodní koupací biotopy v Úvalně na Bruntálsku a 
ve Studénce na Novojičínsku) a celkem 12 nádrží ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky 
neupravované podzemní nebo povrchové vody – tzv. „betoňáky“. 

Koupací sezóna byla pro letošní rok stanovena od 30. května do 1.září 2021 a první vzorky na všech 
povrchových vodách využívaných ke koupání byly v souladu s vydaným Monitorovacím kalendářem 
odebrány ještě před zahájením sezóny v druhé polovině května. 
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Plži nalezeni na VN Brušperk a Vrbickém jezeře. Foto: ZÚ Ostrava 

Rybník Pod hradem v Bohušově, okres Bruntál. Foto: KHS MSK 

Po celou koupací sezónu byla kvalita vody ve Vrbickém jezeře, v nádrži Brušperk a na všech třech 
místech Těrlické přehrady hodnocena jako riziková s ohledem na hlášená onemocnění cerkáriovou 
dermatitidou v minulých koupacích sezónách. V druhé polovině června byl v těchto potenciálně 
rizikových nádržích proveden akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě sběr vodních 
plžů ke stanovení původců cerkáriové dermatitidy. Výsledky analýz potvrdily, že cerkárie schopné 
způsobit u lidí cerkáriovou dermatitidu, byly uvolňovány z malého počtu plžů, nalezených na 
koupacím místě Těrlicko – střed a na Vrbickém jezeře. V letošní sezóně byl na KHS MSK nahlášen 
pouze jeden případ s podezřením onemocnění cerkáriovou dermatitidou, a to v souvislosti 
s koupáním v Těrlické přehradě.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zřejmě v souvislosti s intenzívními srážkami byla krátkodobě negativně ovlivněna mikrobiologická 
kvalita vody v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku.  

První problémy s přítomností sinic ve významnějším množství byly zaznamenány v druhé polovině 
července v rybníku Pod hradem v Bohušově. Následující odběr již prokázal masívní rozvoj sinic ve 
vodě a dne 28.7.2021 byl zde vyhlášen zákaz koupání, který trval až do konce koupací sezóny. Sinice 
ve významnějším množství se dále vyskytly v druhé polovině srpna v některých nádržích na 
Frýdeckomístecku (VN Olešná – Místek, VN Baška a VN Brušperk) a na Vrbickém jezeře v okrese 
Karviná. Většinou se jednalo o množství sinic v hodnotách, které představovaly zdravotní riziko pouze 
pro vnímavé jedince – malé děti, těhotné ženy, alergiky. Pouze v posledním srpnovém týdnu se ve 
Vrbickém jezeře již jednalo o hodnoty rizikové i pro běžnou populaci a voda byla hodnocena jako 
nevhodná ke koupání. 
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Štěrkovna Hlučín, okres Opava. Foto: KHS MSK 

Z provozovaných přírodních koupališť byla v první polovině srpna zhoršená jakost vody z důvodu 
výskytu sinic v jezeře štěrkovny Hlučín. Dále v tomto měsíci došlo přechodně ke zhoršení 
mikrobiologické kvality vody v bazénu plavci Letního koupaliště v Ostravě - Porubě a voda byla 
klasifikována jako nevhodná ke koupání. Kvalita vody v ostatních přírodních koupalištích byla            
po celou sezonu vyhovující. 
 

 
 

 

Informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici ZDE. 

 

Na shledanou v koupací sezóně 2022 
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