KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Blíží se koupací sezóna 2018
V rámci letní koupací sezóny máme na výběr, jakým způsobem a kde prožijeme
teplé letní dny s možností koupání. Můžeme navštívit letní umělá koupaliště, dnes již
vybavená množstvím atrakcí, mající svého provozovatele, který má řadu povinností.
Vedle dodržení řady provozně technických požadavků musí zejména pravidelně
kontrolovat kvalitu vody a výsledky laboratorních analýz zasílat do celostátního
informačního systému, kde jsou verifikovány pracovníky hygienické služby.
Pravidelnou namátkovou kontrolu plnění povinností při provozování umělých
koupališť, spojenou s vlastními odběry vzorků vody, provádí v rámci státního
zdravotního dozoru také pracovníci místně příslušných krajských hygienických
stanic. Takto nastavený systém kontroly dává vysokou garanci kvality vody ke
koupání.
K dispozici jsou rovněž tzv. přírodní koupaliště (v minulosti koupaliště ve volné
přírodě), která mají své provozovatele mající povinnost sledovat kvalitu vody v nádrži
a o této bezprostředně informovat koupající se.
Náklady provozovatelů letních umělých i přírodních koupališť se pak částečně
promítají do ceny vstupného.
Vedle koupališť majících své provozovatele se nabízí i možnost koupání ve volné
přírodě na vybraných vodních nádržích (uvedených v seznamu vod ke koupání), v
nichž se kvalita vody sleduje na náklady státu. Jedná se o tzv. koupací místa, která
jsou v průběhu koupací sezóny (v pravidelných 14 – 28 denních intervalech)
sledována prostřednictvím krajských hygienických stanic.
Na všech sledovaných přírodních nádržích jsou návštěvníci o kvalitě vody
informováni prostřednictvím informačních tabulí, které jsou umístěny v blízkosti
koupacího místa. Kromě toho jsou informace o kvalitě vody pravidelně aktualizovány
na webových stránkách jak jednotlivých krajských hygienických stanic, tak
celostátním portále www.koupacivody.cz.
Seznamy míst vhodných ke koupání ve volné přírodě na území Moravskoslezského
kraje zahrnují koupací místa na vodních nádržích, kdo lze předpokládat stabilní
kvalitu vody v průběhu koupací sezóny.
V souvislosti s novými trendy při revitalizaci krajiny, za účelem využití území pro
sportovně-odpočinkové aktivity, dochází k záměrům a budování odpočinkových zón v
blízkosti vodních toků.
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Odpočinek na těchto místech často vybízí návštěvníky k ochlazení se v řece v
parném létě, avšak není jednoduchá odpověď na otázku, zda je voda vhodná pro
koupání, či nikoliv.
Obecně je známa vysoká zranitelnost tekoucích vod přes území ovlivněná
antropogenní činností. Kvalita vody ve vodním toku může být nejen v průběhu roku,
ale i v průběhu jednoho dne významně kolísající jak v chemických ukazatelích, tak
zejména v ukazatelích mikrobiologických. Je závislá na množství dešťových srážek –
průtocích ve vodním toku, na intenzitě znečišťování toku (vypouštění odpadních vod
z ČOV obcí a měst, průmyslových závodů, rodinných domků apod.). Vzhledem k
výše uvedenému nejsou koupací místa stanovena na vodních tocích.
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