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V Liberci 9. února 2023 

Tisková zpráva 

OTUŽILCI A ZLATIVKY NA LESNÍM KOUPALIŠTI V LIBERCI 

Otužování nejen doma pod studenou sprchou, ale hlavně venku v přírodě nabývá poslední dobou na 
popularitě. Jedná se o další z mnoha způsobů, jak posílit imunitu.  

V minulém týdnu se na KHS LK obrátila skupinka otužilců, využívající k posilování svého zdraví Lesní 
koupaliště v Liberci. Předmětem jejich dotazu byla možná zdravotní rizika z důvodu nezvyklého 
oranžového zabarvení vody.  

Požádali jsme o spolupráci Laboratoř chemických sanačních procesů Technické univerzity v Liberci, která 
zjistila, že se ve vodě v hojném počtu vyskytují mikroskopické řasy zlativky (Dinobryon). Podle 
konzultačního vyjádření SZÚ Praha se Dinobryon častěji objevuje právě v chladnějším období a obecně 
je jejich výskyt spojován s čistějšími rezervoáry.  

„Případy zdravotních potíží po koupání ve vodě s výskytem řas zlativek 
nejsou známy, nicméně nadšení otužilci mohou pozorovat na kůži slabý 
slizký povlak, případně mohou identifikovat zápach po rybině,“ popisuje Ing. 
Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální KHS LK, 
a pokračuje „vzhledem k doporučené době strávené v chladné vodě do tří 
minut a k obecnému doporučení, že otužování je vhodné pro zdravé jedince 
a naopak není doporučováno osobám s kardiovaskulárními problémy a 
pacientům trpícím vysokým krevním tlakem, hodnotíme riziko zdravotních 
potíží jako nízké.“  

Foto: @tul.cz 

Při opakované návštěvě Lesního koupaliště v tomto týdnu, již nebyla oranžová barva příliš zřetelná. 
Příčinou mohla být silná vrstva ledu nebo skutečnost, že se kolonie zlativek přesunuly do nižších vrstev 
vodní nádrže.  

Na místě jsme zastihli jednoho z otužilců. Vzhledem k noční teplotě vzduchu 
hluboko pod bodem mrazu si musel nejprve v zamrzlé hladině prorazit otvor. 
Teplotu vody jsme naměřili 2,4 °C.  

„Dnes jsem tady sám. Kamarádi, se kterými sem obvykle chodím, zvolili na 
základě zkušenosti z minulého týdne jinou lokalitu. Bývá nás tu někdy i 10. 
Voda tentokrát nemá žádné nepříjemné vlastnosti, ani dno se nezdá být slizké. 
Jsem spokojený,“ říká Jirka, který na Lesní koupaliště chodí pravidelně 2x týdně 
od podzimu loňského roku. Pro ty, kteří by s otužováním ve vodních plochách 
chtěli začít doporučuje „určitě se snažte nechodit sami. Nebezpečí 
nepředstavují jenom nenadálé zdravotní potíže z důvodů, o kterých nevíte, ale 
vážným nebezpečím mohou být namrzlé schůdky. Ve tmě určitě použijte 
čelovku, abyste mohli terén dostatečně obhlédnout“.   

 

 

 

 

K dalším oblíbeným plochám pro otužování v Libereckém kraji patří mj. Vesecký rybník, VN Mšeno, řeka 
Jizera v Semilech, koupaliště v Dubici v České Lípě a vodní nádrž Naděje u Cvikova. Oblíbená bývá 
rovněž VN Harcov, která je však v současné době vypuštěná.  
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