KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
S pokračující koupací sezónou v tomto týdnu sledovali zaměstnanci KHS MSK kvalitu vody
na 14 koupacích místech na území okresů Bruntál, Karviná a Opava. Jedná se o tři koupací místa
na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově, lom ve Svobodných
Heřmanicích, tři koupací místa Těrlické přehrady, Vrbické a Kališovo jezero, Stříbrné jezero a vodní
nádrž v Budišově nad Budišovkou.

Stříbrné jezero, okres Opava, Foto: KHS

V souvislosti s teplým a slunečným počasím došlo v některých nádržích ke zhoršení kvality vody ke
koupání, a to po mikrobiologické stránce nebo zvýšením množství sinic ve vodě.
Oproti minulému týdnu se významně zhoršila kvalita vody v rybníku Pod hradem. Výsledky analýz
vzorků vody z tohoto rybníku prokázaly masivní výskyt toxických sinic. Z uvedeného důvodu je voda
v rybníku Pod hradem v Bohušově nebezpečná ke koupání a dnešního dne byl vydán zákaz koupání.
Podstatné zhoršení kvality vody bylo zaznamenáno v Kališově jezeře v Bohumíně. Zde se v blízkosti
břehů vyskytuje vodní květ sinic, proto voda není vhodná ke koupání.

Kališovo jezero – u břehu se místy vyskytuje vodní květ, okres Karviná, Foto: KHS
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Sinice obsahují látky, jež mohou způsobovat různé alergické reakce. U koupajícího se člověka se
v závislosti na jeho individuální citlivosti mohou vyskytovat různé projevy, např. kožní vyrážky, zarudlé
oči, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat i různé jedovaté látky (toxiny), které mohou
následně způsobit střevní a žaludeční potížemi, bolesti hlavy, ale i vážnější jaterní problémy.
Zhoršenou jakost po mikrobiologické stránce vykazuje lom ve Svobodných Heřmanicích a všechny tři
místa Slezské Harty na Bruntálsku, ta může být příčinou střevních a žaludečních potíží.
Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik s výjimkou Těrlické přehrady a
Vrbického jezera na Karvinsku, kde přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

Těrlická přehrada, okres Karviná, Foto: KHS

Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody provozovatel Karvinského
moře. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody.
Dále v průběhu minulého týdne pokračovaly kontroly kvality vody provozovaných koupališť
s přírodním čistěním vody a nádrži ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované
vody. Kontroly byly zajištěny jak provozovateli koupališť, tak zaměstnanci krajské hygienické stanice
v rámci dozorové činnosti. Byla ověřena kvalita vody ve všech třech přírodních koupacích biotopech
(Studénka, Úvalno, U penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem) a ve čtyřech nádržích ke koupání
(Heipark Tošovice, velká nádrž u penzionu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a dvě nádrže (malá a
velká) v areálu Wellness hotelu Bahenec). Výsledky provedených laboratorních rozborů byly vyhovující.
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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