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V Liberci 24. května 2011 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 
Rekreační vody                  ☺               ☺               ☺               ☺ � � � � � � � � � � � � ����     

S blížící se koupací sezonou byly provedeny první rozbory jakosti koupacích vod 
v Libereckém kraji a bylo zahájeno aktuální zpravodajství o jejich kvalitě přístupné na 
internetových stránkách Krajské hygienické stanice Libereckého kraje – www.khslbc.cz. 
V sekci rekreační vody jsou kromě údajů o aktuální situaci ponechány též archivní údaje                
z uplynulých koupacích sezon k porovnání vývoje jakosti vody ve vybrané lokalitě.   

Jakost vody sledujeme na koupalištích ve volné přírodě, která mají provozovatele a  na 
koupacích oblastech. To jsou místa, která v závislosti na místních zvyklostech a klimatických 
podmínkách jsou využívána větším počtem koupajících se osob a jsou vyjmenována v příloze 
vyhlášky č. 159/2003 Sb., v platném znění, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke 
koupání osob. 

Povinnost provádět kontrolu jakosti vody ke koupání ve stanovené četnosti a rozsahu je 
uložena provozovatelům koupališť zákonem o ochraně veřejného zdraví. U koupacích oblastí, 
které nemají provozovatele má tuto povinnost orgán ochrany veřejného zdraví – pro Liberecký 
kraj KHS LK se sídlem v Liberci. Koupací oblasti jsou v Libereckém kraji dvě, každá se 
dvěmi odběrovými místy - vodní nádrž Harcov v Liberci a vodní nádrž Mšeno 
v Jablonci nad Nisou. Sledování jakosti v obou lokalitách bylo v letošní sezóně zahájeno 
16.5.11 a bude pokračovat v pravidelných 14ti denních intervalech.    

Jakost vody pro koupání se posuzuje podle vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. 
Vyhláška stanoví dále požadavky na vybavení koupaliště, jeho čištění, úklid, desinfekci, 
v bazénech umělých koupališť i úpravu, obměňování a recirkulaci vody. Kontrola jakosti vody 
musí být zahájena nejpozději 14 dní před předpokládaným počátkem koupací sezóny - 
koupací sezónou se rozumí časový úsek, obvykle od začátku června do konce srpna. Dále se 
kontrolní odběry provádějí jednou za 14 dní, v případě zhoršené kvality vody nebo podezření 
na zhoršení se četnost odběrů zvýší.  

V letošním roce budou po celou doby sezony mimo provoz koupaliště v Dubici                               
a Heřmanicích.  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 


