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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

Letošní koupací sezóna je Ministerstvem zdravotnictví ČR stanovena pro období od 
31.5.2018 – 1.9.2018.  

Před zahájením koupací sezóny, v průběhu 20. a 21. kalendářního týdne, byly na všech 
koupacích místech provedeny pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 
kraje (dále jen KHS MSK) první odběry vzorků koupacích vod k ověření její kvality. 

KHS MSK zajišťuje kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají 
svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání. V přírodních koupalištích 
monitorují kvalitu vody jejich provozovatelé.   

 

V rámci Moravskoslezského kraje bude v koupací sezóně 2018 pravidelně sledována kvalita 
vody na 20 koupacích místech. V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi nebyly letos 
do Monitorovacího kalendáře  zařazeny vodní nádrže Čerťák, Kacabaja a Bílovecký rybník – 
Údolí mladých. V případě ukončení prací v průběhu letošní koupací sezóny budou i tyto 
nádrže zahrnuty do pravidelného monitoringu.  

 

V roce 2018 budou sledovány vodní plochy v těchto okresech:  

Bruntál - Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Bohušov a Edrovice, lom ve Svobodných 
Heřmanicích 

Frýdek Místek - Žermanická přehrada, přehrada Olešná, VN Brušperk, VN Baška 

Karviná - Těrlická přehrada 

Nový Jičín - nádrž Větřkovice v Kopřivnici 

Opava - Stříbrné jezero, nádrž v Budišově nad Budišovkou 

 

Na základě výsledků laboratorních analýz byla kvalita vody na všech nádržích vyhodnocena 
jako vyhovující.   Výjimkou je vodní nádrže Brušperk. Na této nádrži byla v minulých 
koupacích sezónách prokázána ve vodě přítomnost cerkárií, které jsou původci cerkáriové 
dermatitidy. V souvislosti s koupáním v této nádrži byly v roce 2017 hlášeny dva případy 
tohoto onemocnění. Cerkáriová dermatitida se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a 
intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou 
teplotu, nevolnost či průjem.  

Na základě posouzení biotopu této nádrže (přítomnost vodního ptactva, vodních plžů, vodní 
vegetace) se dá předpokládat, že se situace bude opakovat i v letošní koupací sezóně. 
V této souvislosti je nutno koupání v nádrži považovat jako rizikové. Ke snížení rizika 
napadení cerkáriemi se doporučuje použít speciální ochranné, vodě odolné krémy, vyhnout 
se kontaktu s vodní vegetací a omezit dobu pobytu ve vodě. Hodnocení kvality vody v nádrži 
oranžovým  symbolem je zvoleno na základě „principu předběžné opatrnosti“. 
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V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil v minulém týdnu kontrolu kvality vody i 
provozovatel přírodního koupaliště v Hlučíně. Na základě provedených rozborů voda v jezeře 
vyhovuje legislativním požadavkům. 

 

 

 

 

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. 
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