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V Liberci 29. září 2022 
Tisková zpráva 

Koupací sezóna 2022 v Libereckém kraji    

Dnem 1. 9. 2022 skončila letošní koupací sezóna. V celém jejím období od 
1. 6. 2022 byly monitorovány a vyhodnocovány přírodní koupaliště, 
betonové nádrže i umělé venkovní bazény. Získané informace byly 
pravidelně každý týden v pátek publikovány na webových stránkách KHS 
LK a na portálu koupacivody.cz. 

Zaměstnanci odboru hygieny obecné a komunální KHS LK provedli na 33 
přírodních koupališť celkem 89 kontrol, při kterých odebrali 128 
vzorků, z toho 6 nevyhovujících. Na 21 sezónních umělých koupalištích provedli 18 kontrol, odebrali 
celkem 81 vzorků, z toho bylo zjištěno 17 nevyhovujících. 

Při provádění státního zdravotního dozoru se soustředili na monitoring jakosti vod ke koupání, dodržování 
četnosti provádění analýz vod z koupališť provozovateli, kontrolu vybavenosti koupališť a dodržování 
provozního řádu. Nedostatky, které při kontrolách zjistili, zahrnovaly nedostatečné vzorkování dle platné 
legislativy a bude za ně udělena sankce.  

Voda nevhodná ke koupání se ještě před začátkem prázdnin vyskytla u betonové nádrže Tanvald, kde byly 
zaznamenány nadlimitní hodnoty ukazatelů fekálního znečištění. Provozovatel koupaliště vypustil, vyčistil, 
znovu napustil a ověřil vyhovující kvalitu vody ke koupání, která pak vydržela do konce koupací sezóny.  
Situace se naopak nezlepšila v rybníku Bažantník v okrese Semily, kde v srpnu KHS LK vydala dočasný 
zákaz používání vody ke koupání z důvodu překročení hygienického ukazatele kvality vody pro sinice. 
Vzhledem k tomu, že množství sinic bylo nadlimitní i při opakovaných rozborech, zákaz koupání zde platil až 
do konce koupací sezóny. 

KHS LK také každoročně v rámci svých možností věnuje pozornost vybraným vodním plochám, které nemají 
provozovatele a nejsou součástí monitorovacího kalendáře, nicméně o nich víme, že jsou veřejností oblíbené 
a ke koupání hojně využívané a v případě nevyhovujícího výsledku by mohla vyplynout zdravotní rizika. 
Vzorky odebíráme 2x v průběhu léta. Jedná se mj. o Vesecký rybník a vodní nádrž Fojtka v okrese Liberec, 
vodní nádrž Bedřichov na Černé Nise v okrese Jablonec nad Nisou nebo Hradčanský rybník a vodní nádrž 
Dubice I v okrese Česká Lípa. Na celkem 10 koupacích plochách zaměstnanci KHS LK odebrali 14 vzorků, 
z nichž 4 nevyhověly. Výsledky KHS LK komunikuje stejně prostřednictvím svých webových stránek, 
v případě nevyhovujících výsledků zasílá informaci na vědomí obcím. Příkladem nevyhovujícího výsledku je 
poslední jmenovaná vodní nádrž Dubice I, která je využívána zejména k vodním sportům. Na břehu jsou 
instalovány sprchy s pitnou vodou i informace o dlouhodobě nevyhovující kvalitě vody ke koupání z důvodu 
vysoce nadlimitního výskytu sinic.    

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem proběhl odběr plžů na třech vodních plochách, které byly 
vytipovány na základě předchozího monitoringu 11 ploch, a to buď na základě zkušeností z let minulých nebo 
na základě letošních 3 přijatých oznámení o potížích souvisejících s koupáním. Na výskyt vodních plžů 
v kombinaci s vodním ptactvem se může vázat výskyt drobných parazitických živočichů, kteří u koupajících 
způsobují cerkáriovou dermatitidu. (Více o potížích spojených s koupáním v LK zde). 

Zařízení sloužící pro eliminaci sinic pomocí ultrazvuku bylo v tomto roce instalováno pouze na vodní nádrži 
Mšeno v Jablonci nad Nisou.  

„Letošní koupací sezónu hodnotíme jako velmi vydařenou, letní měsíce se vyznačovaly dostatečným 
slunečním svitem, což lákalo při pobytu v přírodě ke koupání. S teplým létem souvisí v závěru sezóny typický 
nárůst teploty koupacích vod, a tudíž i rozvoj sinic, zejména tam, kde je vodní plocha zásobena přítokem 
s vyšším obsahem živin. Věřím, že veřejnost sleduje naše informace na webových stránkách a vyhýbá se 
koupání v nevyhovující kvalitě vody, protože v druhé půlce koupací sezóny nám nebyla hlášena žádná další 
onemocnění související s koupáním ve volné přírodě“, uzavírá Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru 
hygieny obecné a komunální KHS LK. 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK 

https://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_potize_koupani_22.pdf

