
Aktuální situace po povodních z pohledu orgánu ochrany 
veřejného zdraví 

 
Tímto příspěvkem KHS průběžně navazuje na své předcházející informace o řešení 
povodňové situace v oblasti ochrany veřejného zdraví. 
 
Veřejné vodovody jsou v činnosti doposud bez vážných problémů. V postižených lokalitách 
nedošlo k přerušení dodávky pitné vody. Výsledky rozboru celkem 15 odebraných vzorků 
pitné vody z veřejného vodovodu v zaplavených lokalitách v Ostravě, v okresech Frýdek-
Místek a Karviná a v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm potvrdily nezávadnost pitné vody 
dodávané veřejnou vodovodní sítí. 
 
V lokalitách, kde slouží jako jediný zdroj pitné vody studny (Karviná-Louky n/O., Chotěbuz), 
je zajištěno náhradní zásobování. Kontrola jakosti vody ze zaplavených studní, které jsou 
jediným zdrojem pitné vody pro obyvatele, bude zajištěna po provedené sanaci ve smyslu 
zásad uvedených na internetové stránce KHS (www.khsova.cz), které byly rovněž rozeslány 
všem městům a obcím postižených okresů. 
 
Z důvodu poškození vodovodní přípojky od zdroje pitné vody (studna) pro horskou chatu v 
Beskydech vlivem sesuvu půdy byla přerušena dodávka pitné vody pro tento objekt. Je 
zajištěno náhradní zásobování balenou pitnou vodou. Provoz zařízení je omezen, ubytování 
zatím neprobíhá. 
 
V jednom případě vydala KHS zákaz používání vody jako pitné pro základní a mateřskou 
školu. Náhradní zásobování zařízení je zajištěno balenou vodou. Ve čtyřech případech vydala 
KHS pozastavení činnosti pro stravovací provozovny. 
 
Epidemiologická situace je zatím klidná, nebyla zaznamenána infekční onemocnění 
v souvislosti s povodní. Praktičtí lékaři a pediatři postižených okresů byli orgánem ochrany 
veřejného zdraví upozorněni na možnost výskytu onemocnění leptospirózou a na povinnost 
průběžně podávat hlášení KHS při výskytu průjmových onemocnění. 
 
KHS ve spolupráci se starosty postižených měst a obcí a Zdravotním ústavem v Ostravě 
provádí mapování terénu s ohledem na vytipování možných líhnišť komárů po povodni. 
Likvidaci komárů bude koordinovat Krajský úřad MS kraje. Výskyt zvýšeného množství 
komárů lze očekávat v okolí řeky Odry na Novojičínsku, v ostravských částech Polanka n/O., 
Koblov, Antošovice a v oblasti Bohumína, na Karvinsku v okolí řek Petrůvka a Olše. 
V líhništích komárů bude hubení provádět odborná firma za použití účinných insekticidních 
přípravků. 
 
Výjezdní skupiny KHS v postižených oblastech nadále intenzivně pracují. Monitorují 
zejména problematiku pitných vod, epidemiologickou situaci a situaci ve výskytu komárů. 
KHS poskytuje informace občanům, krizovým štábům obcí, zpravodajským médiím a 
ministerstvu zdravotnictví. Informace poskytuje také prostřednictvím zřízené krizové 
telefonické linky. 
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