
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 

Sledování kvality vody ke koupání v přírodě podle monitorovacího kalendáře bylo 
prováděno pracovníky  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v tomto 
týdnu na Bruntálsku (3 místa na nádrži Slezská Harta, lom Svobodné Heřmanice, 
rybníky Tvrdkov, Edrovice a rybník Pod hradem v Bohušově), v okrese Karviná 
(3 místa na Těrlické přehradě, Vrbické a Kališovo jezero) a na Opavsku (Stříbrné 
jezero). Mimořádné odběry pak byly zajištěny na nádrži Baška v okrese Frýdek 
Místek 

Zákaz koupání trvá v rybníku Pod hradem v Bohušově (černé sluníčko). Koupání 
není doporučeno pro vysoké počty sinic v nádrži Baška (červené sluníčko). Zhoršená 
jakost vody ke koupání (oranžové sluníčko) pro přítomnost sinic přetrvává na 
Vrbickém jezeře na Karvinsku a nově na Slezské Hartě – koupací místo Nová Pláň. 
Zde by se neměli koupat vnímaví jedinci (alergici, těhotné ženy, malé děti). Je 
doporučeno zkrátit dobu pobytu ve vodě a po koupání následně osprchování nejlépe 
v pitné vodě.  

Přes vyhovující hodnocení některých nádrží může v současné době docházet 
k situaci, kdy sinice jsou naváty do zátok či ke břehům, kde si mohou hrát malé děti. 
Proto doporučujeme sledovat vizuálně kvalitu vody v místě koupání a v případě 
uvedené situace dětem koupání neumožnit (viz foto). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nahromaděné sinice u břehu 
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Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik. Výjimkou je 
Těrlická přehrada na Karvinsku, kde přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou 
dermatitidou. 

V tomto týdnu zajistil další kontrolu kvality vody provozovatel přírodního koupaliště 
Karvinské moře v Karviné. Rovněž byly zajištěny odběry vzorků vod v některých 
provozovaných nádržích ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky 
neupravované vody (tzv. betoňáky) - v areálu Letního koupaliště v Ostravě – Porubě 
(„bazén plavci“), na koupališti Na Hrázi v Darkovicích na Opavsku a ve dvou 
nádržích na Frýdeckomístecku – nádrž u horského hotelu Čeladenka a u chaty Dukla 
v Čeladné. Voda v přírodním koupališti i v nádržích je i nadále vyhovující. 

V týdnu minulém byly provedeny další odběry vzorků vod i v přírodním koupacím 
biotopu v Úvalně na Bruntálsku. Kvalita vody zde vyhovuje legislativním 
požadavkům. 

 

Kontroly stravovacích provozů byly v tomto týdnu zaměřeny zejména na koupaliště v 
Ostravě - Porubě, Těrlickou přehradu, koupaliště v Kopřivnici a Opavě. Celkem bylo 
provedeno 20 kontrol. Tentokrát byly nedostatky konstatovány až ve 12 případech 
(převážně v Ostravě) a týkaly se nedostatečné provozní hygieny, chybějících 
dokladů o původu potravin, nálezu prošlých potravin, nevhodné teploty skladování, 
chybějících informací o alergenech. Sankce dosáhly celkovou částku 39.000 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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