
Brušperská přehrada 

Letošní léto bylo opět velmi teplé a každý člověk proto rád vyrazil k vodě. V Brušperku jsme se mohli 

na vodní hladinu bohužel jen dívat. Již je tomu dávno, co travnaté břehy přehrady plnili každý letní 

den lidé z širokého okolí nejen Brušperka a přehrada tak žila čirým ruchem. 

Poslední roky je však o "naší" přehradě slyšet pouze v souvislostech s výskytem cerkálií a zákazem 

koupání.   

Samotná Přehrada byla postavena v 60. letech 20. století jako protipovodňová a rekreační nádrž, 

svou funkcí tak nahradila blízké fryčovické koupaliště poničené povodní. 

Z vyprávění pamětníků i archivních fotek je známo, že nádrž mívala větší hloubku a tudíž i čistější 

vodu. Po posledních větších úpravách v roce 1989 zřejmě z důvodů bezpečnosti, či špatného projektu 

o část své hloubky i rozlohy přišla. I přesto byla v dalších letech voda v přehradě poměrně čistá, 

jelikož byla nádrž při úpravách v r. 89 zřejmě vypuštěna. Poslední vypuštění a vyčištění nádrže pak 

proběhlo okolo roku 2000 a voda měla další tři, čtyři roky poměrně dobrou kvalitu. Od té doby již 

uplynulo dlouhých 18 let a Brušperk jakoby na přehradu i jakoukoliv snahu o čistou koupací nádrž 

zapomněl.  

Všude jinde ve světě i v Česku je populární budovat přírodní koupací biotopy a mnohé obce se těmito 

místy chlubí. Je proto nepochopitelné, že zde máme nádrž zasazenou v malebném prostředí kopců a 

necháváme jí doslova "shnít".  

Nerad slyším slova typu "to nejde", "to nemá řešení" ...opravu to v 21.století nejde ? Nemohli 

bychom začít například tím, že by se město začalo o nádrž pravidelně starat a jak je zvykem i jinde, 

pravidelněji ji vypouštět? V úvaze by mohlo být vápnění, udržování vyšší hladiny, změna profilu dna, 

či úprava přítoku a malá záchytná hráz proti nánosům bahna. Postupem času koupací molo, dřevěné 

převlékárny, obnovení štěrkové pláže, workoutové hřiště.  

Jak rád bych opět zakončil celodenní cyklovýlet osvěžením v brušperské přehradě, Vy ne? 

Městu jako Brušperk zkrátka schází čistá koupací přehrada, přitom by zřejmě stačilo jen chtít a 

pravidelně se starat. 

 

Jako názorný příklad přikládám fotografie z hodslavické nádrže Kacabaja u Nového Jičína. Tamní 

nádrž byla letos revitalizována a obec zde pořádá vodní hrátky. 
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