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VN Větřkovice, okres Nový Jičín. Foto: KHS MSK 

VN Baška, okres Frýdek – Místek. Foto: KHS MSK Žermanická přehrada, okres Frýdek – Místek. Foto: KHS MSK 

 

 
Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

V souladu s monitorovacím kalendářem odebrali zaměstnanci Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě začátkem 30. kalendářního týdne vzorky vody 
z povrchových vod využívaných ke koupání v okresech Frýdek-Místek (tři místa Žermanické přehrady, 
dvě místa na přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja, 
Čerťák a Údolí mladých). Mimořádně pak byla ověřena kvalita vody v rybníku Pod hradem 
v Bohušově na Bruntálsku. 
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Letní koupaliště Ostrava – Poruba, okres Ostrava – město. Foto: KHS MSK 

Kvalita vody v rybníku Pod hradem v Bohušově se oproti minulému týdnu významně zhoršila. 
Výsledky analýz vzorků vody z tohoto rybníku prokázaly masivní výskyt toxických sinic. Z uvedeného 
důvodu je voda v rybníku Pod hradem v Bohušově nebezpečná ke koupání a byl vydán zákaz koupání.  

Sinice obsahují látky, jež mohou způsobovat různé alergické reakce. U koupajícího se člověka se 
v závislosti na jeho individuální citlivosti mohou vyskytovat různé projevy, např. kožní vyrážky, 
zarudlé oči, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat i různé jedovaté látky (toxiny), které 
mohou následně způsobit střevní a žaludeční potížemi, bolesti hlavy, ale i vážnější jaterní problémy.  

Zhoršená jakost vody byla z důvodu zvýšeného výskytu sinic zaznamenána ze vzorku vody 
odebraného z přehrady Olešná – lokalita Místek na Frýdeckomístecku. V této lokalitě by se proto 
neměli koupat vnímaví jedinci (alergici, těhotné ženy, malé děti), po koupání se doporučuje 
osprchovat nejlépe v pitné vodě. Kvalita vody ke koupání v přehradě Olešná bude mimořádně 
ověřena v následujícím týdnu. 

Zvýšenou pozornost je i nadále nutno věnovat při koupání v nádrži Brušperk na Frýdeckomístecku, 
kde nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou na základě hlášení tohoto 
onemocnění v minulých koupacích sezónách.  

Koupání v ostatních uvedených nádržích nepředstavuje zdravotní riziko. 

Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody provozovatel štěrkovny 
Hlučín. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody.  

Další kontrolu kvality vody zajistili provozovatelé některých přírodních koupališť (tzv. „betoňáků“). 
Kvalita vody byla ověřena v minulém týdnu v areálu Letního koupaliště Ostrava - Poruba („bazén 
plavci“), v nádrži ke koupání Kuňkaliště v Ostravě – Proskovicích, v malé nádrži u penzionu Krkoška v 
Kunčicích pod Ondřejníkem, v tomto týdnu pak v přírodním koupališti Na Hrázi v Darkovicích a v obou 
nádržích ke koupání v Klimkovicích. Voda ve všech výše uvedených přírodních koupalištích vyhovuje 
legislativním požadavkům.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V kontrolách přírodních koupališť pokračovali tento týden rovněž zaměstnanci KHS MSK. Kontrola 
byla provedena v areálu Letního koupaliště Ostrava – Poruba, kde v režimu přírodního koupaliště je 
provozován bazén plavci, a v nádrži ke koupání Kuňkaliště v Ostravě - Proskovicích. Součástí dozoru je 
i ověřování kvality vody. K dnešnímu dni jsou k dispozici pouze výsledky z bazénu plavci Letního 
koupaliště Ostrava – Poruba, které potvrdily vyhovující jakost. 

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. 

http://www.khsova.cz/
https://www.khsova.cz/docs/01_uredni_deska/khsmsk_20210728.pdf
http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody

