
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
 

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

S návratem tropických dnů roste zájem obyvatel o koupání a pracovníci Krajské 
hygienické stanice v Ostravě pokračují v monitorování kvality vod ke koupání ve 
volné přírodě.  Začátkem tohoto týdne byly odebrány vzorky vody z nádrží 
v okresech Frýdek Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě 
Olešná, nádrže Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja a 
Údolí mladých).   

Na základě výsledků laboratorních analýz odebraných vzorků vod nedošlo dosud 
k zásadnějším změnám v kvalitě vody na sledovaných lokalitách. 

Voda je vhodná ke koupání s výjimkou nádrže Brušperk, kde je koupání i nadále 
rizikové s ohledem na potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v minulých koupacích 
sezónách. Obdobná situace přetrvává i na všech třech koupacích místech Těrlické 
přehrady. 

V tomto kalendářním týdnu pokračoval v kontrole kvality vody i provozovatel 
Sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. Vzorky byly odebrány jak z volného jezera, 
tak i z nádrže ke koupání (tzv. bazén B1).  Laboratorní analýzy prokázaly 
nevyhovující mikrobiologickou kvalitu vody v nádrži ke koupání (bazén B1) – voda je 
hodnocena jako nevhodná ke koupání. Voda ve volném jezeře vyhovuje legislativním 
požadavkům. 

 
V průběhu minulého týdne byl zahájen státní zdravotní dozor v zařízeních 
s provozem nádrží ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky 
neupravované vody. Jednalo se o nádrže u horského hotelu Čeladenka, u chaty 
Dukla v Čeladné a rekreačního areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem na 
Frýdeckomístecku. Na území města Ostravy byl dozor zahájen v areálu Letního 
koupaliště v Ostravě – Porubě, v rámci kterého je provozována nádrž bez úpravy 
vody – „bazén plavci“. Kvalita vody ve všech uvedených nádržích je vyhovující. 
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Dne 24.7.2019 byl zahájen státní zdravotní dozor i na novém přírodním koupacím 
biotopu ve Studénce. Výsledky rozborů budou známy nejpozději začátkem příštího 
týdne.  

 
Přírodní koupací biotop Studénka 

 

 
Kvalitu vody na přírodním biotopu sleduje i křeček polní 
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V průběhu tohoto týdne byly rovněž prověřeny stánky s občerstvením v areálech 
letních koupališť a v blízkosti koupacích míst. Na Frýdeckomístecku u vodních nádrží 
Baška a Žermanice (Soběšovice) a na koupališti ve Frýdlantu nad Ostravicí a v 
Třinci. V okrese Opava u vodní nádrže Balaton a u Autokempu Budišov nad 
Budišovkou. Na Novojičínsku v blízkosti vodní nádrže Větřkovice a na koupalištích v 
Příboře, Studénce, Frenštátu pod Radhoštěm, Odrách a Trnávce. Na 
Bruntálsku  byla kontrola provedena na koupališti Nová Pláň. Celkem provedeno 17 
kontrol. Ve 3 provozovnách - při koupalištích v Třinci, ve Frýdlantě nad Ostravicí a v 
Autokempu Budišov nad Budišovkou byly zjištěny závady v čistotě provozu, prošlé 
potraviny, přítomnost hmyzu a závady ve skladování potravin. Pracovníci KHS MSK 
za výše uvedené nedostatky uložili pokuty v celkové výši 9 000 Kč. 

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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