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Kvalita vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji k 20.7.2015 

V tomto týdnu proběhla na některých lokalitách opět kontrola kvality koupacích vod spojená 

s odběrem vzorků. Mimo části lokalit, kde byl odběr proveden v souladu s termínem 

monitorovacího kalendáře, byly prováděny rovněž opakované kontroly na koupacích místech, 

kde podle posledního vzorkování byla kvalita vody hodnocena stupněm 3 a horším. Jednalo 

se především o celou Středočeskou oblast přehradní nádrže Orlík, nacházející se v okrese 

Příbram, a dále písník Bakov na Mladoboleslavsku, kde je špatná kvalita koupacích vod 

způsobena vysokým obsahem sinic. 

Bohužel na přehradní nádrži Orlík se kvalita vod nelepší. Oproti minulému týdnu jsme museli 

obnovit varování před koupáním na lokalitě Lavičky, kde obsah sinic podobně jako na 

koupacích místech Trhovky a Podskalí je velmi vysoký a voda na těchto lokalitách je ke 

koupání nevhodná. 

O něco lepší stav je na Popelíkách, kde podobně jako na písníku Bakov v okrese Mladá 

Boleslav jsou obsahy sinic a chlorofylu nižší a kvalita koupacích vod je hodnocena stupněm 

tři. Oproti předchozím výsledkům došlo ke zhoršení koupacích vod i na dalších lokalitách 

Středočeského kraje, jmenovitě jezero Ostrá a jezero Poděbrady na Nymbursku. I na těchto 

dvou lokalitách vysoké teploty minulých dnů způsobily zvýšený výskyt sinic a voda zde byla 

klasifikována stupněm 3. Na ostatních přírodních koupalištích Středočeského kraje je kvalita 

vody dobrá a koupání je možné bez jakéhokoli omezení. 

Přestože na lokalitách s kvalitou vody na stupni 3 není koupání omezeno, doporučuji se po 

každém vykoupání osprchovat. Na Podskalí a Trhovkách a Lavičkách přehradní nádrže Orlík 

je voda ke koupání nevhodná a rozhodně nedoporučuji vodní hrátky osobám se sníženou 

imunitou, malým dětem a těhotným ženám. Cyanotoxiny, které jsou sinicemi uvolňovány do 

okolního vodního prostředí, svoji přítomností nepříznivě ovlivňují fyzikální a chemické 

vlastnosti vody a při kontaktu s pokožkou člověka mohou vyvolat alergické reakce, respirační 

obtíže a kontaktní dermatitidy, při požití vody mohou způsobit poruchy zažívacího traktu. 

Již příští týden proběhne další kolo vzorkování, které podle monitorovacího kalendáře ověří 

kvalitu koupacích vod na podstatné části sledovaných lokalit. V příštích dnech se mají 

extrémně vysoké teploty již snížit, a věřme, že tato změna počasí povede ke zlepšení kvality 

vod na přírodních koupalištích. Výsledky rozborů budou známy ke konci příštího týdne 

a podle nich bude upraveno aktuální hodnocení kvality koupacích vod. Hodnocení bude 

k dispozici na webových stánkách naší hygienické stanice www.khsstc.cz pod odkazem 

koupaliště. 
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