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Rybník Edrovice, okres Bruntál, Foto: KHS MSK 
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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 
 

V souladu s monitorovacím kalendářem byla v pondělí 7.6.2021 zaměstnanci Krajské hygienické 
stanice Moravskoslezského kraje kontrolována kvalita vody na 13 koupacích místech na území okresů 
Opava, Bruntál a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta (Leskovec  
nad Moravicí, Roudno a Nová Pláň), rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově, Stříbrné 
jezero v Opavě, vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou, tři koupací místa Těrlické přehrady  
a bohumínská jezera Kališovo a Vrbické.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplota vody již dosahuje příjemnějších hodnot a často je vyšší než 20 °C. V některých nádržích se 
oproti minulému odběru výrazně zlepšila průhlednost vody (Vrbické a Kališovo jezero). Na Vrbickém 
jezeře se místy (v zátoce u pláže) vyskytuje viditelné přírodní znečištění z okolní vegetace. 

 

 

Aktuálními laboratorními rozbory nebyly v kvalitě vody zjištěny významnější změny, voda je vhodná 
ke koupání bez omezení s výjimkou Těrlické přehrady a Vrbického jezera na Karvinsku. Na těchto 
vodních plochách, stejně jako v nádrži Brušperk na Frýdeckomístecku, přetrvává upozornění na riziko 
onemocnění cerkáriovou dermatitidou.  
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Informační tabule, Slezská Harta - Leskovec, okres Bruntál, Foto: 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. 
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