Hodnocení koupací sezóny 2007 - kvalita vody pro koupání v přírodě
Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prováděli
v průběhu letní koupací sezóny pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a
nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele,
využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam
sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 126 míst. Povinnost kontroly
jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.
Úkolem krajské hygienické stanice je sledovat kvalitu vody a na základě výsledků činit opatření.
Vzhledem k tomu, že koupací oblasti nemají statut koupališť, pro která jsou stanovena přesná pravidla
ohledně vybavení pro návštěvníky a provozní režim, je situace v místech koupacích oblastí složitější.
Při předpokládaném nárůstu kumulace návštěvníků bez potřebného zázemí, údržby a úklidu okolí
vodních ploch může docházet ke vzniku situací, které nebudou v souladu s původním záměrem
stanovit a zveřejnit v rámci již zavedené praxe členských států EU bezpečná místa ke koupání v
přírodním prostředí.
V letní sezóně 2007 bylo na území MS kraje kontrolováno 26 koupacích oblastí. Sledování jakosti
vody na všech 26 koupacích oblastech bylo zahájeno před zahájením koupací sezóny a v průběhu
koupací sezóny pokračovalo v četnosti 1x za čtrnáct dní. Celkem bylo v koupací sezóně 2007
provedeno 250 kontrol, spojených s odběrem vzorků k vyšetření jakosti.
V průběhu koupací sezóny došlo v letním období k výraznému nárůstu toxických sinic na koupacích
místech Žermanické nádrže, nádrže Edrovice. V nádrži Budišov nad Budišovkou byl výrazný nárůst
toxických sinic zaznamenán na konci koupací sezóny. Na všech uvedených koupacích místech
hygienická služba zásadně nedoporučovala koupání. Pravidelné informace byly poskytovány každý
čtvrtek ČTK a rovněž v průběhu léta regionálním rozhlasovým stanicím
Vedle koupacích oblastí, dozorovaných na náklady státu, jsou dále provozována tzv. koupaliště ve
volné přírodě. Jedná se o koupaliště umístěná zpravidla na přírodních vodních plochách, jako např.
sportovně rekreační areál v Hlučíně. Kvalita vody v těchto nádržích je sledována na náklady
jednotlivých provozovatelů ve stejném rozsahu a četnosti jako u koupacích míst. Během loňské letní
sezóny bylo Krajskou hygienickou stanicí MSK provedeno celkem 5 kontrol, včetně odběru vzorků k
laboratornímu vyšetření. V rámci kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Ve sportovně rekreačním areálu
v Hlučíně – volné jezero - byla po celou koupací sezónu kvalita vody hodnocena jako zcela
vyhovující.
Průběžné aktuální informace o kvalitě vody na jednotlivých koupacích místech byly po celou koupací
sezónu k dispozici na internetových stránkách KHS MSK (www.khsova.cz).

