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Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji 
 

 

Ke zjištění aktuální kvality vody byly začátkem týdne odebrány vzorky na koupacích místech v okresech 
Frýdek Místek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška) 
a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Čerťák, Kacabaja a Údolí mladých).  Mimořádně pak byla ověřena 
kvalita vody v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Kvalita vody v rybníku Pod hradem v Bohušově se významněji nezměnila. Ve vodě přetrvávají sinice v 
množství, které mohou být příčinou vzniku zdravotních problémů (vyrážky, zarudlé oči, rýma a další 
alergické projevy). Z tohoto důvodu rybník nadále není vhodný ke koupání.  

Kvalita vody na lokalitách v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín je vhodná ke koupání s výjimkou 
nádrže Brušperk, kde s ohledem na hlášená onemocnění a potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě 
v předchozích koupacích sezónách nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. 
V některých nádržích (především nádrži Baška) došlo ke zhoršení senzorických vlastností vody 
(průhlednost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ  

Příprava k odběru VN Větřkovice, okres Nový Jičín, Foto: KHS 

VN Baška, okres Frýdek-Místek , Foto: KHS 
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Nádrž ke koupání v areálu Heipark Tošovice, okres Nový Jičín, Foto: KHS 

Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody ve volném jezeře 
provozovatel Sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující 
mikrobiologickou kvalitu a ve vodě nebyl zaznamenán výskyt sinic. S ohledem na hlášená onemocnění 
z konce června letošního roku - dva případy svědivé vyrážky po koupání v jezeře – však nelze vyloučit 
riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. 

Dále byly v průběhu minulého týdne zajištěny odběry vzorků v některých provozovaných přírodních 
koupalištích – nádržích ke koupání, v nichž je voda obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné 
nebo chemicky neupravované vody (tzv. betoňáky). Kvalita vody byla ověřena v obou nádržích 
v rekreačním areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a nádrži u chaty Dukla v Čeladné. V tomto 
týdnu pak byly odebrány vzorky ke kontrole v koupališti Na hrázi v Darkovicích a nádrži ke koupání 
Kuňkaliště v Ostravě – Proskovicích. Výsledky provedených rozborů odebraných vzorků byly vyhovující. 

Zaměstnanci KHS MSK zahájili kontroly na přírodních koupalištích, spojených s vlastními odběry 
vzorků. V tomto týdnu byly odebrány vzorky v nádrži v areálu Heipark v Tošovicích, v rekreačním 
areálu Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a nádrži s přírodním čistěním vody u Penzionu Jurášek 
v Kunčicích pod Ondřejníkem. Výsledky rozborů budou k dispozici příští týden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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