KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Počasí v tomto týdnu koupání příliš nepřeje. Přes nepřízeň počasí pokračovali zaměstnanci KHS MSK
v kontrolách kvality vody ke koupání v přírodě, a to na koupacích místech v okresech Nový Jičín
(nádrže Větřkovice, Kacabaja, Čerťák a Údolí mladých) a Frýdek - Místek (tři místa Žermanické
přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška). Jednalo se o poslední odběry
na těchto lokalitách v letošní koupací sezóně. Mimořádně byly vzorky odebrány z rybníku
Pod hradem v Bohušově a Vrbického jezera v Bohumíně.

Pondělní odběry většinou doprovázel déšť, Údolí mladých, okres Nový Jičín. Foto: KHS MSK

Místy se ukázala i modrá obloha, VN Čerťák, okres Nový Jičín. Foto: KHS
MSK
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V kvalitě vody v rybníku Pod hradem nedošlo k zásadním změnám – stále platí zákaz koupání vydaný
z důvodu masivního rozvoje sinic
Další zhoršení kvality vody s ohledem na výskyt sinic bylo zaznamenáno na Vrbickém jezeře. Voda
v jezeře již není vhodná ke koupání. Ke zvýšení množství sinic dále došlo na vodních nádržích Baška
a Brušperk. Voda zde představuje zdravotní riziko pro vnímavé jedince – malé děti, těhotné ženy,
alergiky. Pro tyto skupiny platí doporučení osprchovat se po koupání nejlépe v pitné vodě.
Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik.
Tento týden zajistil další kontrolu kvality vody ve volném jezeře provozovatel areálu štěrkovny Hlučín.
V minulém týdnu pak byly odebrány vzorky vody ke koupání na koupališti Na Hrázi v Darkovicích,
v nádrži ke koupání v areálu Heipark v Tošovicích, v přírodním koupacím biotopu ve Studénce
a v bazénu plavci v areálu Letního koupaliště v Ostravě-Porubě, který je provozován v režimu
přírodního koupaliště. Kvalita vody na uvedených vodních plochách je vyhovující s výjimkou bazénu
plavci Letního koupaliště v Porubě, kde opět došlo ke zhoršení mikrobiologické kvality vody a voda je
klasifikována jako nevhodná ke koupání.

Štěrkovna Hlučín, okres Opava. Foto: KHS MSK

Koupaliště Na Hrázi Darkovice, okres Opava. Foto: KHS MSK

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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