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Rozvoj fytoplanktonu r. 2009
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Tisková zpráva 

KOUPACÍ SEZÓNA 2009 V LIBERECKÉM KRAJI  
V letní sezóně 2009 bylo v Libereckém kraji v provozu 33 
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, dodržování 
četnosti provádění analýz vody z koupališť, vybavenosti koupališť, úrovně úklidu 
venkovních ploch určených pro slunění, WC a převlékáren pro návštěvníky, způsob               
a četnost likvidace odpadu.  
 
Koupací sezona v Libereckém kraji proběhla bez vážnějších problémů. Na většině 
vodních ploch byla voda vhodná ke koupání po celou dobu koupací sezony. Celkem jsme 
na sledovaných vodních plochách provedli  122 kontrol a odebrali 186 vzorků vody ke 
zjištění její jakosti.  

Za nedostatky v úklidu bylo uloženo 6 pokut v celkové výši 5 000,- Kč. Za nezajištění 
stanovené četnosti provádění analýz, za nevyhovující jakost vody a nezajištění laboratorní 
kontroly vody v umělém bazénu byly uloženy 4 pokuty v celkové výši 9 000,- Kč . 

V polovině července musela být předčasně ukončena koupací sezona na přírodním koupališti 
v Zákupech. Důvodem byl výskyt vodního květu sinic a prokázaná přítomnost larválních 
stádií ptačích schistosom, způsobujících cerkáriovou dermatitidu. Právě v této souvislosti 
jsme zaznamenali jediné zdravotní potíže u koupajících se osob v rámci Libereckého kraje a 
letošní koupací sezony. 

Koncem srpna z důvodu nadlimitního výskytu sinic ukončil provozovatel zákazem koupání 
provoz přírodního koupaliště v Sedmihorkách.  

V  sezóně 2009 nebyl na žádném 
z koupališť aplikován přípravek PAX-18 a 
nebyl prováděn ani jiný zásah proti sinicím. 
Na Máchově jezeře se nerealizování zásahu 
projevilo zcela evidentně (viz graf) - vývoj 
fytoplanktonu měl vzrůstající tendenci a ke 
konci sezóny bylo množství buněk sinic 
blízko hranici 100 000 buněk/ml, kdy 
jakost vody neodpovídá hygienickým 
požadavkům a pro koupající již představuje 
zdravotní riziko. 
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V porovnání s minulými roky došlo ke zlepšení situace v jakosti vody na přírodním koupališti 
v Dubici. Provoz koupaliště nebyl zajišťován provozovatelem a sledování jakosti vody 
prováděla KHS LK v rámci státního zdravotního dozoru. Analýzy odebraných vzorků 
prokázaly, že došlo ke změně druhového složení sinic. V minulých letech byly určovány 
především vláknité sinice, zatímco v letošním roce převažovaly sinice kulovité, které 
nevytvářejí tak rozsáhlé kolonie. Maximální zjištěná letošní hodnota byla 80.300 buňky/ml.  
V letech minulých se hodnoty pohybovaly v řádech statisíců (544 800 buňky/ml). 

 

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 

 


