KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
V souvislosti s dlouhotrvající vlnou veder zaznamenávají pracovníci Krajské hygienické
stanice MSK zhoršující se kvalitu vody v některých sledovaných nádržích ke koupání.
Začátkem tohoto týdne byly odebrány vzorky vody ke kontrole na Novojičínsku (nádrže
Kacabaja a Větřkovice) a Frýdeckomístecku (3 místa Žermanické přehrady, 2 místa na
nádrži Olešná, VN Baška a VN Brušperk).
Nevyhovující kvalita vody, která vedla k vydání zákazu koupání, přetrvává v nádržích
Brušperk a Baška. Ke zhoršení kvality vody došlo i v nádrži Olešná, kde se koupání
z důvodu přítomnosti toxických sinic nedoporučuje.
Voda v Žermanické přehradě a v nádržích Kacabaja a Větřkovice je vhodná ke koupání bez
omezení.

VN Kacabaja

Z důvodu předběžné opatrnosti označil provozovatel Sportovně rekreačního areálu v Hlučíně,
na základě vizuálního hodnocení v sobotu dne 18.8.2018, kvalitu vody ve volném jezeře
oranžovým symbolem ( zhoršená jakost vody). V pondělí dne 20.8.2018 byla ze strany
provozovatele jakost vody ověřena laboratorními rozbory, které prokázaly její vyhovující
kvalitu. Na základě těchto výsledků je voda klasifikována jako vhodná ke koupání.
V minulém týdnu byla zajištěna kontrola kvality vody provozovateli nádrží ke koupání v
areálech Hei Park v Tošovicích a Wellness hotelu Bahenec v Písku u Jablunkova. Výsledky
laboratorních analýz byly vyhovující.
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Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.
Přetrvávající vysoké teploty kladou zvýšené nároky i na provozovatele sezónních umělých
koupališť. Na rozdíl od přírodních nádrží má provozovatel umělého koupaliště možnost
jakost vody ovlivnit jednak ředěním, ale také použitím prostředků k úpravě vody za účelem
zajištění její vyhovující kvality. Dále musí vodu pravidelně kontrolovat a výsledky
laboratorních vyšetření neprodleně zasílat v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného
zdraví. Pracovníci KHS MSK pokračují ve svých kontrolách těchto zařízení a doposud nebyly
zaznamenány zásadní nedostatky. Drobné závady jsou řešeny na místě v přestupkovém
řízení.
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