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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

V souladu s monitorovacím kalendářem odebrali pracovníci KHS MSK v pondělí 

5.8.2019 vzorky vody z povrchových vod využívaných ke koupání v okresech Frýdek 

Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže 

Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja a Údolí mladých). 

Mimořádně pak byla ověřena kvalita vody ve Vrbickém jezeře v Bohumíně na 

Karvinsku a rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. 

Výsledky laboratorních analýz prokázaly v rybníku Pod hradem v Bohušově masivní 

rozvoj toxických sinic. Jejich množství dosáhlo hodnot, na základě kterých byl 

dnešního dne vydán zákaz koupání.  

Zhoršení kvality vody bylo zaznamenáno ve vodní nádrži Baška. V této nádrži, stejně 

jako ve Vrbickém jezeře   v Bohumíně, je kvalita vody z důvodu zvýšeného výskytu 

sinic hodnocena stupněm jakosti vody 3–„oranžovým sluníčkem“.    V uvedených 

místech by se neměli koupat vnímaví jedinci. Po koupání se doporučuje osprchovat 

nejlépe v pitné vodě. 

 

 
Vodní nádrž Baška 
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S ohledem na potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v minulých koupacích 

sezónách se nadále považuje za rizikové koupání v nádrži Brušperk. Obdobná 

situace přetrvává i na všech třech koupacích místech Těrlické přehrady. 

V tomto kalendářním týdnu pokračoval v kontrole kvality vody i provozovatel 

přírodního koupaliště ve Sportovně rekreačním areálu v Hlučíně. Vzorky byly 

odebrány jak z volného jezera, tak i z nádrže ke koupání (tzv. bazén B1). Voda 

v obou případech vyhověla legislativním požadavkům. 

 

Pravidelné kontroly rovněž zajišťují provozovatelé tzv. „betoňáků“ (nádrží ke koupání 

s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody) a přírodních koupacích 

biotopů. V minulém týdnu byla kvalita vody ověřena v obou nádržích rekreačního 

areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdeckomístecku, v nádrži areálu 

HEI park Tošovice v okrese Nový Jičín a na koupališti Na Hrázi v Darkovicích na 

Opavsku. Tento týden byly odebrány vzorky ke kontrole v přírodním koupacím 

biotopu ve Studénce na Novojičínsku. Voda ke koupání je ve všech uvedených 

nádržích vyhovující. 

 

V průběhu posledního týdne bylo zkontrolováno 9 provozoven s občerstvením na 

koupalištích v Bruntálu, Havířově, Ostravě na Zámčiskách, v Mořkově na 

Novojičínsku a v aquaparku u přehrady Olešná na Frýdeckomístecku. Všechny 

stánky byly na dobré hygienické úrovni, pouze v jednom případě byly řešeny 

nedostatky ve způsobu skladování potravin, které provozovatel neprodleně odstranil. 

 

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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