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TISKOVÁ ZPRÁVA 

ZHODNOCENÍ KOUPACÍ SEZONY V LIBERECKÉM KRAJI ZA ROK 2019 

V letošním roce KHS LK evidovala celkem 29 přírodních koupališť s 36 odběrovými místy a 11 

umělých sezónních koupališť s recirkulací s celkem 55 odběrovými místy.  

„Celkem jsme na sledovaných vodních plochách provedli 132 kontrol a odebrali 177 vzorků vody 

ke zjištění její jakosti, 39 z nich bylo nevyhovujících – nejčastěji z důvodu  nadlimitního výskytu 

sinic, což se projevilo ve zhoršeném hodnocení jakosti koupací vody,“ shrnuje Ing. Jana Loosová, 

Ph.D., ředitelka odboru hygieny obecné a komunální a pokračuje, že „na základě zkušeností z let 

minulých jsme také preventivně provedli monitoring plžů v souvislosti s výskytem cerkáriové 

dermatitidy v minulosti a to v Zákupech, Novém Boru a Příšovicích, Kristýně, Rokytnickém 

rybníku a Nedamově. Přítomnost cerkárií napadajících člověka jsme neprokázali.“ 

Státní zdravotní dozor byl zaměřen především na sledování jakosti vod ke koupání, dodržování 

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

a případně na informování veřejnosti při znečištění vody ke koupání.   

Provozovatelům byly dosud pravomocně uloženy 2 pokuty v celkové výši 4 000,- Kč za 

nezajištění úklidu.  

„V souvislosti s koupáním jsme přijali 2 informace o zdravotních potížích. V obou případech se 

jednalo o koupání na vodní nádrži Černá Nisa a specifickou společnou alergickou reakci, kterou 

koupající charakterizovali jako pocit slizu po povrchu těla a následné nepříjemné kožní potíže. 

Cílený rozbor vody pak prokázal přítomnost tzv. zelenivek, což jsou sladkovodní řasy, pro které  

je právě schopnost osliznout koupající typická,“ popisuje Loosová a pokračuje, že „z tohoto 

důvodu doporučujeme vnímavým jedincům a alergikům koupání v této lokalitě zvážit.“ 

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

v průběhu letošní koupací sezóny odebrány vzorky vody na těchto odběrových místech – VN 

Fojtka v Mníšku u Liberce, VN Mlýnice v Nové Vsi, Lesní koupaliště v Liberci, víceúčelová 

nádrž Javorník, Vesecký rybník v Liberci, Chrastenský rybník v Chrastné, Malý Písečák v 

Příšovicích, VN Černá Nisa v Bedřichově, VN Horka ve Stráži pod Ralskem, Hradčanský rybník 

v Hradčanech, pískovna v Provodíně, Dubice I a Dubice II v České Lípě, Poselský rybník v 

Doksech a Markvartický rybník v Jablonném v Podještědí. 

Letošní koupací sezona byla zejména v červenci ovlivněna vysokými teplotami vzduchu, což se 

projevilo zhoršením jakosti koupacích vod, které v polovině července na rybníku Bažantník 

v Sedmihorkách vyústilo ve vydání zákazu koupání z důvodu nadlimitního výskytu sinic. 

Dočasný zákaz koupání byl zrušen koncem srpna. 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK  
 


