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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

V souvislosti s přetrvávajícími vysokými teplotami stoupá i zájem veřejnosti o 

koupání jak ve volné přírodě, tak i na umělých letních koupalištích. 

V rámci pravidelných kontrol, dle monitorovacího kalendáře, byly pracovníky KHS 

MSK odebrány vzorky vody na 13 koupacích místech na území okresů Opava, 

Bruntál a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta 

(Leskovec nad Moravicí, Roudno a Nová Pláň), rybníky Tvrdkov, Edrovice a 

Bohušov, lom Svobodné Heřmanice, Stříbrné jezero, tři koupací místa Těrlické 

přehrady a nádrže Kališovo a Vrbické jezero.  

 
Kališovo jezero v Bohumíně 

 
V důsledku lokálních přívalových dešťů došlo ke krátkodobému zhoršení 

mikrobiologické kvality vody na rybníku Edrovice na Bruntálsku. Kvalita vody bude 

v této nádrži mimořádně ověřena začátkem následujícího týdne. U ostatních nádrží 

nebyly zaznamenány žádné významnější změny. Na Těrlické přehradě na Karvinsku  

přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou v souvislosti s koupáním. 

Další kontrola kvality vody byla provozovatelem zajištěna na přírodním koupališti 

Karvinské moře v Karviné a v koupališti Na Hrázi v Darkovicích. V obou nádržích je 

voda vhodná ke koupání. 

Sezónní provoz zahájila i většina letních umělých koupališť. Výsledky laboratorních 

rozborů, zasílaných jednotlivými provozovateli do elektronické databáze,  potvrzují 

vyhovující kvalitu bazénových vod. 
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Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde 

Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, 

na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení 

kvality vody. 
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