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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

Konec července se vyznačoval proměnlivým počasím, místy s vydatnými dešťovými 

přeháňkami. V tomto týdnu monitorovali pracovníci KHS MSK kvalitu vody na 12 

koupacích místech na území okresů Bruntál, Opava a Karviná. Jedná se o tři 

koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod 

hradem v Bohušově, Stříbrné jezero, tři koupací místa Těrlické přehrady, Vrbické a 

Kališovo jezero.  

Významnější změny v kvalitě vody byly zaznamenány na dvou místech ke koupání. 

Oproti minulému vzorkování došlo ke zhoršení kvality vody zejména v rybníce Pod 

hradem v Bohušově, kde se nedoporučuje koupání z důvodu nadměrného množství 

toxických sinic ve vodě. Zde je kvalita vody hodnocena jako nevhodná ke koupání – 

„červené sluníčko“. Zvýšený výskyt sinic byl dále potvrzen (hodnocení „oranžovým 

sluníčkem“)     i ve Vrbickém jezeře v Bohumíně - zde by se neměli koupat vnímaví 

jedinci (alergici, těhotné ženy, malé děti). Po koupání v této nádrži se doporučuje 

osprchovat nejlépe v pitné vodě. Kvalita vody v obou nádržích bude mimořádně 

ověřena v příštím týdnu. 

 

 
Vrbické jezero v Bohumíně 
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Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik s výjimkou Těrlické 

přehrady na Karvinsku, kde přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. 

 

V rámci dozorové činnost byly v pondělí odebrány vzorky z volného jezera i nádrže 

ke koupání (tzv. bazén B1) v areálu štěrkovny Hlučín na Opavsku. Kvalita vody na 

obou vodních plochách je vyhovující.  

Do informačního sytému byly v pondělí zaslány výsledky rozboru vzorku, který byl 

odebrán pracovníky KHS MSK z přírodního koupacího biotopu ve Studénce. I zde 

voda vyhovuje legislativním požadavkům na koupání. 

 

V tomto týdnu zajistil další kontrolu kvality vody provozovatel přírodního koupaliště 

Karvinské moře v Karviné. Rovněž byly zajištěny odběry vzorků vod i v některých 

provozovaných nádržích ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky 

neupravované vody (tzv. betoňáky). Jedná se o nádrž v areálu Letního koupaliště 

v Ostravě – Porube („bazén plavci“) a dvě nádrže koupaliště v Klimkovicích na 

Ostravsku a dvě nádrže v areálu Wellness hotelu Bahenec v okrese Frýdek - Místek. 

Voda v přírodním koupališti i v nádržích je i nadále vyhovující. 

 

V průběhu týdne byl proveden větší počet kontrol stravovacích zařízení a stánků na 

sezónních koupalištích Moravskoslezského kraje. Celkem proběhlo 26 kontrol, a to 

na koupalištích ve Vratimově, Ostravě -  Porubě,  Karviné-Novém Městě, Havířově, 

Českém Těšíně, Tošovicích, Jeseníku nad Odrou, Bolaticích a Osoblaze. Závady 

byly konstatovány v 10 případech. Především šlo o nedostatky v provozní hygieně, 

prošlé a nedostatečně chlazené potraviny. U jednoho z provozovatelů bylo z důvodu 

značného znečištění a opotřebování vnitřního vybavení provozovny přistoupeno 

k pozastavení činnosti. Sankce dosáhly celkovou výši 40.000 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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