KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji
V tomto týdnu zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje kontrolovali kvalitu
vody ke koupání v přírodě na Bruntálsku (3 místa na nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a
rybník Pod hradem v Bohušově), v okrese Karviná (3 místa na Těrlické přehradě, Vrbické a Kališovo
jezero) a na Opavsku (Stříbrné jezero a VN Budišov nad Budišovkou).

Slezská Harta – Nová pláň, okres Bruntál, Foto: KHS

V rybníku Pod hradem v Bohušově nadále přetrvává masivní výskyt sinic ve vodě, proto zůstává
v platnosti zákaz koupání vydaný dne 21.7.2022.

V rybníku Pod hradem je voda nebezpečná ke koupání, okres Bruntál, Foto: KHS
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Ke zhoršení kvality vody došlo ve Vrbickém jezeře v Bohumíně, kde laboratorní rozbory prokázaly sinice
v množství, které mohou způsobit zdravotní potíže vnímavým jedincům (malé děti, osoby s oslabeným
imunitním systémem, těhotné ženy, alergici). Těmto osobám doporučujeme zkrátit dobu pobytu ve
vodě a po koupání se osprchovat nejlépe pitnou vodou. Vývoj kvality vody bude ověřen mimořádným
odběrem příští týden.

Ve Vrbickém jezeře je zvýšený výskyt sinic, okres Karviná, Foto: KHS

Naopak zlepšení kvality vody bylo zaznamenáno v Kališově jezeře, kde koupání již není nutno
omezovat.
V ostatních sledovaných nádržích nedošlo k významnějším změnám, v Těrlické přehradě nadále platí
upozornění na riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody provozovatel Karvinského
moře. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody.
Kvalita vody v některých přírodních koupalištích byla v průběhu tohoto týdne ověřena v rámci
kontrolní činnosti KHS MSK. V rámci kontroly byly odebrány vzorky z velké nádrže v areálu Wellness
Hotelu Bahenec v Písku u Jablunkova s vyhovujícím výsledkem a velké nádrže ke koupání
v Klimkovicích, kde laboratorní rozbory nejsou doposud k dispozici. Dále proběhla kontrola kvality vody
v jezeře v areálu štěrkovny Hlučín. Kvalita vody v Hlučínském jezeře vykazuje velmi dobrou
mikrobiologickou i biologickou kvalitu, avšak s ohledem na hlášená onemocnění s podezřením na
cerkáriovou dermatitidu v této koupací sezóně nelze vyloučit riziko vzniku tohoto onemocnění.
Koncem července došlo přechodně k mírnému zhoršení mikrobiologické kvality v přírodním koupacím
biotopu ve Studénce. Dle výsledků rozborů odebraných vzorků z 1.8.2022 již voda ke koupání vyhovuje
legislativním požadavkům.
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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