KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
I v tomto kalendářním týdnu pokračuje sledování kvality vody na jednotlivých
koupacích místech v kraji. Dle monitorovacího kalendáře byly v pondělí pracovníky
KHS MSK odebrány vzorky vody na 13 koupacích místech na území okresů Bruntál,
Opava a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta,
rybníky Tvrdkov, Edrovice, Bohušov a Lom Svobodné Heřmanice, Stříbrné jezero, tři
koupací místa Těrlické přehrady, Vrbické a Kališovo jezero. Na základě výsledků
laboratorních rozborů je voda v uvedených nádržích vhodná ke koupání bez
zdravotních rizik s výjimkou Těrlické přehrady na Karvinsku, kde přetrvává riziko
onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Není vodní květ jako vodní květ – Kališovo jezero
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V tomto týdnu zajistili další kontrolu kvality vody provozovatelé přírodního koupaliště
Karvinské moře v Karviné, dále v nádržích ke koupání „Koupaliště Na Hrázi“ v Darkovicích
na Opavsku,u chaty Dukla a Horského hotelu Čeladenka na Frýdeckomístecku. Koncem
minulého týdne byla ověřena kvalita vody ze strany provozovatelů v nádrži ke koupání
(bazén plavci) v areálu Letního koupaliště v Ostravě – Porubě a přírodního koupacího
biotopu ve Studénce na Novojičínsku. Voda na všech uvedených místech vyhovuje
legislativním požadavkům. V rámci kontrolní činnosti byla pracovníky hygienické služby
zahájena kontrola spojená s odběry vzorků vod z nádrží v areálu Wellness hotelu Bahenec
v okrese Frýdek - Místek. V kvalitě vody nebyly zjištěny nedostatky.

Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě rovněž pokračují i v kontrolách
na letních umělých koupalištích. Vedle vlastních odběrů vzorků vod z bazénů jsou kontroly
zaměřeny i na plnění ostatních povinností, které jednotlivým provozovatelům vyplývají
z platné legislativy (řádné hygienické zabezpečení vody- chlorace, dostatečné ředění dle
počtu návštěvníků, průběžné provozní kontroly kvality vody včetně vedení provozních
záznamů, provozní hygiena areálů apod.). Zjištěné závady jsou průběžně projednávány
s provozovateli. V případě zjištěných nedostatků jsou provozovatelům ukládány sankce ve
výši dle závažnosti správních deliktů.

Rovněž pokračují kontroly stravovacích provozoven v blízkosti koupacích míst či v areálech
letních umělých koupališť. Prověřeny byly například stánky s občerstvením na koupališti ve
Frenštátě pod Radhoštěm, v Rýmařově, Opavě, Novém Jičíně nebo na koupališti Doubrava,
u Kališova jezera na Bohumínsku a v hospodě u Těrlické přehrady.
Proběhly také kontroly v Areálu vodní svět v Ostravě, v Areálu přístav Juhász
v Soběšovicích.
Celkem bylo provedeno 10 kontrol, závady byly zjištěny ve 4 případech a sankce byly
uloženy ve výši
14 000 Kč.

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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