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Tisková zpráva 

KOUPACÍ SEZÓNA 2011 V LIBERECKÉM KRAJI  
V letní sezóně 2011 bylo v Libereckém kraji v provozu 32 přírodních koupališť, 10 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.  

Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli  78 kontrol a odebrali 131 vzorků vody 
ke zjištění její jakosti. Za zjištěné nedostatky jsme uložili 3 sankce v celkové výši 8 000,- Kč a to za 
nedostatečnou  úroveň úklidu, absenci provozního řádu umělého koupaliště, za nedostatečnou očistu 
bazénové vany a nezajištění požadované koncentrace volného chloru ve vodě.  

Koupací sezona v Libereckém kraji proběhla bez vážnějších problémů. V důsledku nepříznivého 
počasí byl provoz některých koupališť omezen či předčasně ukončen. Z technických či provozních 
důvodů nebyl provoz vůbec zahájen na pěti koupalištích  - Heřmanice v Podještědí, Horní Police, 
Dubice, Huť a Jilemnice.  

Zákaz koupaní z důvodu nadlimitního výskytu sinic byl opakovaně vyhlášen na Hamerském rybníku – 
kvalita vody zde v průběhu sezony kolísala mezi stupni „zhoršená jakost vody, nevhodná ke koupání 
pro vnímavé jedince“ a „voda nebezpečná ke koupání“ (zákaz koupání).  

Stejně jako v sezónách 2009, 2010 nebyl ani v letošním roce na žádném z koupališť aplikován 
přípravek PAX-18 a nebyl prováděn ani jiný zásah proti sinicím.  
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