KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Počasí o prázdninách zatím koupání moc nepřeje, ale najdou se i dny, kdy se přece
jen můžeme na přírodních vodních plochách vykoupat. Ke zjištění aktuální kvality
vody byly začátkem týdne odebrány vzorky na koupacích místech v okresech Frýdek
Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže
Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Čerťák, Kacabaja a Údolí
mladých).

Zaměstnanci KHS MSK při odběru na vodní nádrži Větřkovice, Foto: KHS

Kvalita vody na uvedených lokalitách je vhodná ke koupání s výjimkou nádrže
Brušperk, kde je klasifikována jako nevhodná ke koupání s ohledem na potvrzenou
přítomnost cerkárií ve vodě.
Ke zlepšení mikrobiologické kvality vody došlo na vodní nádrži v Budišově nad
Budišovkou, voda je již vhodná ke koupání, avšak vykazuje zhoršené senzorické
vlastnosti.
Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody ve volném
jezeře provozovatel Sportovně rekreačního areálu v Hlučíně.. Laboratorní analýzy
prokázaly vyhovující kvalitu vody.
Dále byly v průběhu tohoto a minulého týdne zajištěny odběry vzorků v některých
provozovaných přírodních koupalištích – nádržích ke koupání, v nichž je voda
obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné nebo chemicky neupravované vody
(tzv. betoňáky). Kvalita vody byla ověřena v areálu Letního koupaliště Ostrava
(„bazén plavci“), v nádržích v areálu Wellness hotelu Bahenec v Písku u Jablunkova
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a v rekreačním areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem. Výsledky provedených
rozborů odebraných vzorků byly vyhovující.
Zaměstnanci KHS MSK minulý týden zahájili státní zdravotní dozor na dvou
přírodních koupalištích - přírodní koupací biotop Plovárna na Výsluní v obci Úvalno
na Bruntálsku a nádrží v rekreačním areálu Krkoška. Kontroly byly spojeny s odběry
vzorků vod k laboratornímu vyšetření, které prokázaly vyhovující výsledky.
Tento týden proběhla kontrola na přírodním koupališti v areálu Wellness hotelu
Bahenec, výsledky budou k dispozici v příštím týdnu.
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, jehož
dodržování je v rámci prováděného dozoru kontrolováno.

Při provozu přírodního koupaliště je zajištěna dezinfekce rukou pro návštěvníky, Foto: KHS
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