KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Přes nepříznivé počasí byla začátkem tohoto týdne pracovníky Krajské hygienické
stanice Moravskoslezského kraje v souladu s monitorovacím kalendářem
kontrolována kvalita vody na 13 koupacích místech na území okresů Opava, Bruntál
a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta (Leskovec nad
Moravicí, Roudno a Nová Pláň), rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v
Bohušově, Stříbrné jezero v Opavě, vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou, tři
koupací místa Těrlické přehrady a bohumínská jezera Kališovo a Vrbické.

Zaměstnanci KHS MSK při odběru vzorku na VN v Budišově nad Budišovkou, Foto: KHS

Aktuálními rozbory nebyly zjištěny žádné významnější změny, voda je vhodná ke
koupání bez omezení s výjimkou Těrlické přehrady na Karvinsku. V této nádrži,
stejně jako v nádrži Brušperk na Frýdeckomístecku, přetrvává upozornění na riziko
onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
První odběry v letošní koupací sezóně zajistil v tomto týdnu provozovatel přírodního
koupaliště Karvinské moře v Karviné, v minulém týdnu byly provedeny první kontroly
kvality vody v přírodním koupacím biotopu v obci Úvalno na Bruntálsku („Plovárna na
výsluní “). V obou případech voda ke koupání vykazuje vyhovující kvalitu.

Karvinské moře, Foto: KHS
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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.
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souvislosti s probíhající
koronavirovou pandemií stále platí pro návštěvníky míst ke koupání ve volné přírodě
speciální hygienicko-protiepidemické požadavky na jejich chování při koupání a
pobytu u vody. Jednotná pravidla byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR a jsou
rovněž zveřejněna zde a na informačních tabulích.
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