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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 

Na koupacích místech v okresech Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja, Čerťák 
a Údolí mladých) a Frýdek - Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na 
přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška) provedli v tomto týdnu zaměstnanci 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje poslední odběry ke kontrole 
kvality vody.  Mimořádně byly vzorky odebrány z rybníku Pod hradem v Bohušově 
a na dvou místech Slezské Harty (Nová Pláň a Roudno). 

V kvalitě vody v rybníku Pod hradem nedošlo k zásadním změnám – stále platí 
zákaz koupání vydaný  z důvodu masivního rozvoje sinic.  

Na koupacím místě Nová Pláň na Slezské Hartě přetrvává zhoršená kvalita vody pro 
přítomnost sinic. Voda zde představuje zdravotní riziko pro vnímavé jedince – malé 
děti, těhotné ženy, alergiky. Pro tyto skupiny platí doporučení osprchovat se po 
koupání nejlépe v pitné vodě. Naopak ke zlepšení došlo v lokalitě Roudno, kde je 
voda vhodná ke koupání bez omezení.  
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V nádrži Brušperk je voda nadále nevhodná ke koupání pro potvrzenou přítomnost 
cerkárií vyvolávajících onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Obdobná situace 
přetrvává i na všech koupacích místech Těrlické přehrady na Karvinsku. Vyloučit 
riziko vzniku onemocnění cerkáriovou dermatitidou nelze rovněž po koupání ve 
Vrbickém jezeře. 

Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik, byť u některých 
nádrží došlo k mírnému zhoršení senzorických vlastností vody (Čerťák, Údolí 
mladých). 

V tomto týdnu zajistil další kontrolu kvality vody ve volném jezeře provozovatel areálu 
štěrkovny Hlučín. Rovněž byla provedena kontrola kvality vody na koupališti Na Hrázi 
v Darkovicích na Opavsku. V minulém týdnu byla ověřena kvalita voda v malé nádrži 
rekreačního areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem, v nádrži u chaty Dukla 
a u Horského hotelu Čeladenka v Čeladné. Kvalita vody na uvedených vodních 
plochách je vyhovující. 

 

 
 

 

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. 

 

Přírodní koupaliště – štěrkovna Hlučín, jezero Foto: KHS 
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