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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

Ve 26. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK ve vzorkování 
sledovaných přírodních nádrží na území okresů Nový Jičín a Frýdek - Místek. 

Laboratorní rozbory odebraných vzorků vod i nadále potvrzují vyhovující kvalitu vody 
ke koupání v nádržích Kacabaja, Údolí mladých a Větřkovice, v Žermanické přehradě 
a v nádržích Olešná a Baška.  

Vzhledem k několika telefonickým dotazům občanů na kvalitu vody v Žermanické 
přehradě byla situace ověřena na místě jak pracovníky KHS MSK, tak správcem 
nádrže (Povodí Odry, s.p.). Provedené hydrobiologické analýzy ukazují, že sinice 
v současné době dominují u hráze a postupují dál po přehradě směrem proti vodě až 
k přítoku. V horizontu dnů je předpokládán jejich masivní rozvoj v celé nádrži. 
Vzhledem k uvedenému doporučujeme věnovat pozornost informacím poskytovaným 
KHS MSK. V této nádrži bude v průběhu příštího týdne proveden mimořádný odběr 
vzorků vody a o situaci budou občané neprodleně informováni.  

Koupání v nádrži Brušperk je stále nutné považovat za rizikové s ohledem na 
potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v minulých koupacích sezónách. 

Na základě laboratorních analýz vzorků vody odebraných rovněž v tomto týdnu 
v přírodním koupališti (volné jezero) ve Sportovně rekreačním areálu v Hlučíně, je 
voda hodnocena jako vhodná ke koupání bez omezení.  

Koncem minulého týdne byla zkontrolována kvalita vody i v některých provozovaných 
nádržích ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody 
(tzv. betoňáky). Jedná se o nádrže u chaty Dukla    a Horského hotelu Čeladenka na 
Frýdeckomístecku, nádrž v areálu HEI Park Tošovice na Novojičínsku a bazén pro 
plavce v areálu Letního koupaliště v Ostravě - Porubě. V kvalitě vody nebyly zjištěny 
nedostatky. 

V průběhu června zahájili pracovníci KHS MSK rovněž kontroly v areálech letních 
umělých koupališť.  V rámci kontrol plnění povinností provozovatelů těchto provozů 
jsou odebírány vzorky vody z bazénů k ověření kvality vody. Prozatím nebyly v rámci 
kontrol zjištěny závady. 

Na území Moravskoslezského kraje bude o víkendu zahájen zkušební provoz dalšího 
(druhého v kraji) koupaliště vybaveného přírodním způsobem čištění vody - tzv. 
biotopu. Jedná se o koupaliště ve Studénce v okrese Nový Jičín. Od příštího týdne 
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bude možno vývoj kvality vody v této nádrži sledovat i na webových stránkách KHS 
MSK. 

 

 
 
 

 
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. 

http://www.khsova.cz/
http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody

