KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
Poslední vzorky vody ke kontrole kvality vody ke koupání ve volné přírodě byly začátkem tohoto
týdne odebrány na sledovaných koupacích místech v okresech Bruntál (Nová Pláň, Roudno
a Leskovec na Slezské Hartě, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově), Karviná
(tři koupací místa na Těrlické přehradě, Vrbické a Kališovo jezero) a Opava (Stříbrné jezero v Opavě
a nádrž v Budišově nad Budišovkou). K ověření vývoje kvality vody byly mimořádně odebrány vzorky
v nádržích Baška a Brušperk na Frýdeckomístecku.

Odběry většinou doprovázel déšť, Stříbrné jezero, okres Opava. Foto: KHS MSK
Odběry většinou doprovázel déšť, Stříbrné jezero, okres Opava. Foto: KHS MSK

VN Budišov nad Budišovkou, okres Opava. Foto: KHS MSK
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Laboratorní analýzy potvrdily přetrvávající masivní rozvoj sinic v rybníku Pod hradem v Bohušově.
S ohledem na ukončení letošní koupací sezóny k 1.9.2021 zároveň končí platnost vydaného zákazu
koupání, nicméně v případě návratu pěkného počasí se koupání zde rozhodně nedoporučuje.
Zlepšení kvality vody s ohledem na výskyt sinic bylo zaznamenáno ve Vrbickém jezeře, množství sinic
ve vodě však představuje riziko pro vnímavé jedince (malé děti, těhotné ženy, alergici). Zhoršená
jakost vody z důvodu výskytu sinic přetrvává rovněž na nádržích Baška a Brušperk.
S ohledem na hlášená onemocnění v minulých koupacích sezónách případně na nález původců
cerkáriové dermatitidy, uvolňovaných v odebraných plžích v této sezóně, nelze vyloučit riziko vzniku
onemocnění cerkáriovou dermatitidou na Těrlické přehradě, na nádrži Brušperk a Vrbickém jezeře.

Těrlická přehrada - Pacalůvka, okres Karviná. Foto: KHS MSK

Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik.
Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu odběry vzorků vody ke koupání i provozovatel
přírodního koupaliště Karvinské moře. Výsledky laboratorních analýz prokázaly vyhovující kvalitu
vody v této nádrži.
V průběhu minulého týdne pokračovali v kontrolách kvality vody provozovatelé dvou nádrží
ke koupání bez úpravy vody - „bazén plavci“ v areálu Letního koupaliště v Ostravě – Porubě a malé
nádrže RA Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem. Rovněž byla ověřena kvalita vody přírodního
koupacího biotopu v Úvalně. Voda ve všech uvedených přírodních koupalištích je vhodná ke koupání.
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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