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Tisková zpráva 

KOUPACÍ SEZÓNA 2008 V LIBERECKÉM KRAJI  
V letní sezóně 2008 bylo v Libereckém kraji v provozu 34 přírodních 
koupališť, 8 venkovních bazénů s recirkulací a 4 koupací oblasti.  

Státní zdravotní dozor včetně odběrů vzorků byl prováděn v souladu s plánem kontrolní 
činnosti odsouhlaseným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Předmětem státního 
zdravotního dozoru bylo především sledování jakosti rekreačních vod, vybavenosti 
koupališť, úrovně úklidu venkovních ploch určených pro slunění, WC a převlékáren 
pro návštěvníky, způsob a četnost likvidace odpadu.  

Na přírodních koupalištích, které mají provozovatele, bylo provedeno 69 kontrol, na 
venkovních bazénech s recirukulací 16 kontrol a na koupacích oblastech LK 35 kontrol. 
Celkem bylo během koupací sezóny odebráno 168 vzorků vody ke zjištění jakosti vody.  

Za nedostatky byly uloženy 4 pokuty v celkové výši 6 500,- Kč. Tři pokuty v celkové výši 
byly uloženy v okrese Česká Lípa – chybějící analýzy povrchové vody, absence evidence 
výsledků analýz, nevyhovující jakost upravené vody. V okrese Jablonec n/N byla uložena 
pokuta za nedostatečný úklid hygienických zařízení (WC).  

Rozvoj fytoplanktonu r. 2008
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Zákazem koupání byly v letní sezóně 2008 z důvodu nadlimitního výskytu sinic 
provozovatelem označeny vodní plochy – koupaliště Dubice v České Lípě a Heřmanice 
v Podještědí. 

Také v letošním roce bylo na Máchově jezeře 
rozhodnuto o aplikaci přípravku PAX-18. Na rozdíl od 
uplynulých let však došlo k jeho aplikaci až v průběhu 
koupací sezony, nikoli před ní. I přes skutečnost, že 
sanační zásah nebyl natolik pozitivní, jak se 
předpokládalo, bylo možné se v Máchově jezeře 
koupat po celou dobu koupací sezóny. Množství sinic 
nepřesáhlo limitní hranici 100 000 buněk/ml, kdy  by 
jakost vody  neodpovídala hygienickým požadavkům a 
pro koupající by tak představovala zdravotní riziko.  

 
Podrobné informace z  každé koupací sezóny od roku 
2005 jsou k dispozici na www.khslbc.cz\rekreační vody\koupací vody-historie.  
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 
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