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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

S blížícím se koncem prázdnin odebrali pracovníci KHS MSK v souladu 
s monitorovacím kalendářem již předposlední vzorky vody z povrchových vod 
využívaných ke koupání v této koupací sezóně. Jednalo se o nádrže v okrese 
Frýdek-Místek (tři místa u Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, 
nádrže Brušperk a Baška) a na Novojičínsku (nádrže Větřkovice, Kacabaja a Údolí 
mladých). Mimořádně pak byla ověřena kvalita vody ve Vrbickém jezeře v Bohumíně 
na Karvinsku a na Bruntálsku v rybníku Pod hradem v Bohušově a v Nové Pláni na 
nádrži Slezská Harta. 

Výsledky laboratorních analýz potvrdily přetrvávající nevyhovující kvalitu vody 
v rybníku Pod hradem v Bohušově, zde nadále platí zákaz koupání. Ve srovnání 
s minulým týdnem nedošlo k zásadním změnám v kvalitě vody na koupacím místě 
Nová Pláň, kde i nadále přetrvává zhoršená jakost vody s rizikem pro vnímavé 
jedince – malé děti, těhotné ženy, alergici. Pro tyto skupiny stále platí doporučení 
osprchovat se po koupání nejlépe v pitné vodě.  

Nevyhovující kvalita vody přetrvává ve vodní nádrži Baška a ke zhoršení jakosti 
došlo i ve Vrbickém jezeře v Bohumíně. Na obou koupacích místech je v důsledku 
nárůstu počtu sinic ve vodě voda hodnocena jako nevhodná ke koupání (červené 
sluníčko).  

 
V rybníku Pod hradem v Bohušově i nadále platí zákaz koupání 
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S ohledem na potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v minulých koupacích 
sezónách se nadále považuje za rizikové koupání v nádrži Brušperk. Obdobná 
situace přetrvává i na všech třech koupacích místech Těrlické přehrady. 

V tomto kalendářním týdnu pokračoval v kontrole kvality vody i provozovatel 
přírodního koupaliště ve Sportovně rekreačním areálu v Hlučíně. Vzorky byly 
odebrány jak z volného jezera, tak i z nádrže ke koupání (tzv. bazén B1). Voda 
v obou případech vyhověla legislativním požadavkům. 

V průběhu posledního týdne proběhly kontroly stravovacích zařízení na plovárně 
v Úvalně, v Aquaparku Olešná a na letním koupališti v Ostravě-Porubě. 
Ve 4 provozovnách byly zjištěny závady v provozní a osobní hygieně, prošlé 
potraviny a neznačené alergeny. Za tyto nedostatky bude kontrolovaným osobám 
uložena finanční sankce.  

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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