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TISKOVÁ ZPRÁVA 

ZHODNOCENÍ KOUPACÍ SEZONY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2020 

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 35 přírodních koupališť s 41 odběrovými místy a 20 

umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.  

Dohromady její zaměstnanci na sledovaných vodních plochách provedli 158 kontrol a odebrali 

211 vzorků vody ke zjištění její jakosti, 35 z nich bylo nevyhovujících – nejčastěji 

z důvodu  nadlimitního výskytu sinic. V souvislosti s výskytem cerkárií, které bývají příčinou 

cerkáriové dermatitidy, zmonitorovali na základě zkušeností z let minulých celkem 8 lokalit. 

Vodní mlži se zde však nevyskytovali buď vůbec, nebo v malém počtu, a tak v letošní sezoně 

sběr plžů neprováděli. Žádný případ cerkáriové dermatitidy z koupání nebyl hlášen. 

Státní zdravotní dozor KHS LK zaměřila především na sledování jakosti vod ke koupání, 

dodržování četnosti provádění analýz vod z koupališť, vybavenosti koupališť, dodržování 

provozního řádu, dodržování mimořádných opatření a případně na informování veřejnosti při 

znečištění vody ke koupání. Provozovatelům dosud pravomocně uložila 2 pokuty v celkové výši 

5 500,- Kč za nezajištění úklidu a chybějící dezinfekci.  

V rámci monitoringu kvality vody na tzv. běžně nemonitorovaných vodních plochách odebrali                 

v průběhu letošní koupací sezóny zaměstnanci KHS LK vzorky vody na těchto odběrových 

místech: VN Fojtka v Mníšku u Liberce, VN Mlýnice v Nové Vsi, víceúčelová nádrž Javorník, 

Vesecký rybník v Liberci, Chrastenský rybník v Chrastné, Malý Písečák v Příšovicích, VN Černá 

Nisa v Bedřichově, betonová nádrž Jindřichov u Jablonce n/N,  betonová nádrž Rádlo, VN Horka 

ve Stráži pod Ralskem, Hradčanský rybník v Hradčanech, pískovna v Provodíně, Dubice I a 

Dubice II v České Lípě. 

„Letošní koupací sezonu hodnotíme jako klidnou, nepřijali jsme žádné oznámení o zdravotních 

potížích v souvislosti s koupáním a navíc letošní léto bylo ve znamení příznivých klimatických 

podmínek s dostatkem srážek, které nebyly přívalového charakteru, což se odrazilo v příznivé 

kvalitě koupacích vod bez nutnosti vydávat zákaz koupání,“ shrnuje Ing. Jana Loosová, Ph.D., 

ředitelka odboru hygieny obecné a komunální.  

Průběh hodnoty ukazatele sinice (buňky) na odběrovém místě       

vodní nádrž HARCOV - pláž 
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