KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
I v tomto kalendářním týdnu prováděli zaměstnanci Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) kontroly kvality
vody na vodních plochách sloužících ke koupání ve volné přírodě. Vzorky byly
odebrány na 11 koupacích místech na území okresu Frýdek-Místek (přehrada
Olešná, Žermanická přehrada, Baška a Brušperk) a Nový Jičín (Kacabaja, Čerťák,
Větřkovice, Údolí mladých). Mimořádné odběry byly zajištěny na nádrži v Budišově
nad Budišovkou v okrese Opava. Důvodem bylo ověření vývoje nevyhovující
mikrobiologické kvality vody v této nádrži z předchozího odběru.
Koncem minulého týdně zajistili zaměstnanci KHS MSK sběr vodních plžů ve vodní
nádrži Brušperk v okrese Frýdek-Místek. Výsledky analýz potvrdily přítomnost
cerkárií ve vodě a z tohoto důvodu je voda klasifikována jako nevhodná ke koupání.

Zaměstnanci KHS MSK při sběru vodních plžů ve vodní nádrži Brušperk, Foto: KHS
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Mimořádné odběry potvrdily další zhoršení kvality vody v nádrži v Budišově nad
Budišovkou. Voda zde již není vhodná ke koupání.
U ostatních sledovaných nádrží došlo ke zhoršení senzorických vlastností vody, i
přesto nepředstavuje koupání v těchto nádržích zdravotní riziko.
V souladu s monitorovacím kalendářem byly provedeny odběry na provozovaném
přírodním koupališti v Hlučíně (štěrkovna Hlučín - volné jezero). Kontrolu kvality vody
zajistili rovněž provozovatelé přírodních koupacích biotopů Plovárna na Výsluní
v obci Úvalno na Bruntálsku a v obci Studénka na Novojičínsku. Dále byla ověřena
kvalita vody v přírodním koupališti (tzv. betoňáku) „Na Hrázi“ v Darkovicích na
Opavsku.
Výsledky laboratorních analýz potvrdily vyhovující kvalitu vody ve všech uvedených
přírodních koupalištích.

Přírodní koupací biotop v obci Studénka na Novojičínsku, Foto: KHS

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 platí pro provozovatele přírodních koupališť v okresech
Karviná a Frýdek-Místek Mimořádné opatření č. 10/2000 vydané KHS MSK.
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