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Závěrečné hodnocení koupacích míst v sezóně 2019 
v Moravskoslezském kraji 

V rámci Moravskoslezského kraje byla v letošním roce krajskou hygienickou stanicí 
pravidelně sledována kvalita vody na 23 místech a 2 přírodních koupalištích 
s provozovatelem (štěrkovna Hlučín a Karvinské moře). V nádrži Budišov nad 
Budišovkou  probíhala po celou letošní koupací sezónu rekonstrukce.  

Pravidelné vzorkování kvality vody bylo zahájeno začátkem května a ukončeno 
v posledním týdnu měsíce srpna. Kvalita vody byla sledována v okresech Nový Jičín 
(nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci a Větřkovice v Kopřivnici), 
v okrese Frýdek Místek (Žermanická přehrada, nádrže Brušperk a Baška), na  
Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Bohušov, vodní nádrž Edrovice a lom 
Svobodné Heřmanice), na Opavsku (Stříbrné  jezero) a v okrese Karviná ( Těrlická 
přehrada, Kališovo jezero a vodní nádrž Vrbice).  

Obdobně jako v minulých letech byla do poloviny koupací sezóny kvalita vody na 
všech koupacích místech vyhovující. S postupujícím létem došlo k výraznému 
zhoršení jakosti vody díky masivnímu rozvoji sinic, kdy na koupacích místech Baška 
(Frýdeckomístecko) a Vrbické jezero (Karvinsko) potvrzen masivní rozvoj sinic 
a voda byla hodnocena červeným sluníčkem jako nevhodná ke koupání. Zákaz 
koupání pro masívní rozvoj sinic byl rovněž vydán na koupacím místě „Pod hradem“ 
v obci Bohušov na Bruntálsku.  

Po celou koupací sezónu byly  nádrže Brušperk a Těrlická přehrada hodnoceny 
oranžovým  sluníčkem pro riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, kdy 
v průběhu loňského roku byla v těchto vodách prokázána přítomnost cerkárií včetně 
výskytu klinických příznaků onemocnění cerkáriovou dermatitidou. V průběhu 
letošního roku byl rovněž potvrzen masivní výskyt cerkárií ve vzorcích vodních plžů 
sebraných na výše uvedených vodních plochách.  

V Moravskoslezském kraji došlo v průběhu léta, vedle stávajícího koupacího biotopu 
„Plovárna Na výsluní“ v obci  Úvalno na Bruntálsku, ke zprovoznění nového biotopu 
ve Studénce. Jedná se o dvě zařízení v MSK, kde je voda čištěna přírodním 
způsobem bez použití chemických prostředků.  

V průběhu koupací sezóny byly rovněž na všech koupacích místech k dispozici 
informační tabule, na kterých bylo možno získat všeobecné informace o jednotlivých 
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nádržích včetně aktuálního hodnocení kvality vody. Informace o kvalitě vody ke 
koupání ve volné přírodě jsou trvale k dispozici zde. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybník Tvrdkov po koupací sezóně 
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