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Zaměstnanci KHS MSK při odběru na Stříbrném jezeře, okres Opava, Foto: KHS 

  
 

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 
 

Od pondělí 30.5.2022 oficiálně začíná koupací sezóna. Kontrola kvality vody na povrchových vodách  
ke koupání, uvedených v Seznamu vod ke koupání vydaném Ministerstvem zdravotnictví, probíhá 
v termínech stanovených monitorovacím kalendářem. Zaměstnanci Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách  
ke koupání, které nemají svého provozovatele. V přírodních koupalištích monitorují kvalitu vody jejich 
provozovatelé.   

 

 

Na území Moravskoslezského kraje bude v letošním roce krajskou hygienickou stanicí pravidelně 
monitorována kvalita vody na 25 místech. Dále budou provozována 2 přírodní koupaliště  
na povrchových vodách (štěrkovna Hlučín a Karvinské moře), kde zajistí kontrolu provozovatel. 
S ohledem na probíhající stavební práce v areálu sportovně-rekreačního areálu v Hlučíně zatím není 
stanoveno, kdy bude toto přírodní koupaliště otevřeno pro veřejnost. 

Vedle přírodních koupališť na povrchových vodách budou v provozu i přírodní koupaliště vybavená 
systémem přírodního čištění vody ke koupání (tzv. přírodní koupací biotopy) a nádrže ke koupání 
s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody – tzv. 
„betoňáky“. Provozovatel zajišťuje kontrolu kvality vody v těchto koupalištích s ohledem na to, zda 
jsou v provozu.  

První odběry ke kontrole kvality povrchových vod ke koupání jsou prováděny před zahájením koupací 
sezóny. V minulém týdnu byly odebrány vzorky z vodních ploch na Novojičínsku (nádrže Kacabaja 
v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci, Čerťák v Novém Jičíně a Větřkovice v Kopřivnici)  
a Frýdeckomístecku (Žermanická přehrada, nádrže Olešná, Brušperk a Baška).        

 
  

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V  OSTRAVĚ  

Vodní nádrž Brušperk okres Frýdek Místek, Foto: KHS Vodní nádrž Kacabaja, okres Nový Jičín, Foto: KHS 

http://www.khsova.cz/
http://www.khsova.cz/01_obcanum/%20files/seznam_vod_2012.pdf
http://www.khsova.cz/01_obcanum/%20files/seznam_vod_2012.pdf
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Slezská Harta Nová Pláň, okres Bruntál, Foto: KHS 

Informační tabule u Vrbického jezera, okres Karviná, Foto: KHS 

Na Stříbrném jezeře probíhají práce na revitalizaci, okres Opava, Foto: KHS 

Tento týden pak byla monitorována místa ke koupání na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, 
Edrovice a Pod hradem v Bohušově a lom Svobodné Heřmanice), na Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž 
v Budišově nad Budišovkou) a v okrese Karviná (Těrlická přehrada, Kališovo a Vrbické jezero 
v Bohumíně).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

První kontrolu kvality vody ke koupání již zajistil i provozovatel Karvinského moře. 

Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody na všech uvedených nádržích. Při koupání  
ve vodních nádržích Brušperk, Těrlická přehrada a Vrbické jezero však nelze vyloučit riziko onemocnění 
cerkáriovou dermatitidou, a to s ohledem na výskyt cerkárií, případně hlášení tohoto onemocnění 
v minulých koupacích sezónách. Výsledky analýz, získané sběrem plžů před zahájením letošní koupací 
sezóny v tomto týdnu ve všech třech uvedených nádržích, zatím nepotvrdily vylučování cerkárií 
způsobujících cerkáriovou dermatitidu.  

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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