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Přírodní znečištění na VN Baška Na VN Baška je značně snížena hladina vody, okres Frýdek - Místek, Foto: KHS 

  
 

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 
 

Začátkem tohoto týdne pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek-
Místek a Nový Jičín. Zaměstnanci KHS MSK odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady, 
na dvou místech přehrady Olešná a v nádržích Brušperk, Baška, Větřkovice, Kacabaja, Čerťák a Údolí 
mladých. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počasí posledních dnů zatím koupání nepřeje, teplota vody na sledovaných nádržích se pohybuje okolo 
17 °C.  

S výjimkou vodní nádrže Baška nedošlo v kvalitě vody k zásadním změnám. Na této vodní ploše bylo 
zaznamenáno značné snížení hladiny vody. Dle informace správce nádrže došlo k úniku vody z důvodu 
poškození vaku bezpečnostního přelivu. Nyní je již provedena oprava vaku, ale plnění objemu nádrže 
závisí na aktuálních hydrologických podmínkách. Po dobu snížené hladiny tak může při teplém počasí 
přechodně dojít ke zhoršení kvality vody v nádrži s možným dopadem na rekreační využití nádrže.  

Při odběru vzorků bylo zjištěno značné přírodní znečištění podél celého břehu nádrže (ulomené větve, 
tlející zbytky vodních rostlin, větší shluky řas). Momentální rozsah přírodního znečištění omezuje 
rekreační využití nádrže a koupání zde nelze doporučit. Vývoj situace bude ze strany hygienické služby 
mimořádně ověřen v příštím týdnu. 
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Vodní nádrž Čerťák, okres Nový Jičín, Foto: KHS Vodní nádrž Kacabaja, okres Nový Jičín, Foto: KHS 

http://www.khsova.cz/


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
  Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

V případě nádrže Brušperk nadále nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, kvalita 
vody v ostatních nádržích je vyhovující.  

Dle informací, uveřejněných na webových stránkách provozovatele sportovně rekreačního areálu 
štěrkovny Hlučín, bude s ohledem na probíhající stavební práce přírodní koupaliště zpřístupněno 
veřejnosti od 24.6.2022. První odběry ke kontrole kvality vody v hlučínském jezeře budou zajištěny 
před otevřením areálu, a to v termínu 13.6.2022. 

V letošní sezóně je nově zprovozněno koupaliště s přírodním čištěním vody u Penzionu Jurášek 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Toto koupaliště je však přístupné pouze ubytovaným hostům. První 
kontrolu zajistil v druhé polovině minulého týdne jeho provozovatel. Kvalita vody vyhověla 
požadavkům na koupání. 

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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