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V Liberci 29. července 2022 
Tisková zpráva 

POTÍŽE SPOJENÉ S KOUPÁNÍM  

I v letošním roce provedla KHS LK monitoring a odběr plžů v souvislosti 
s cerkáriovou dermatitidou.  

„Cerkáriová dermatitida je nepříjemné onemocnění projevující se vyrážkami 
trvajícími několik dní až týdnů a je doprovázeno intenzivním svědivým 
pocitem. Jeho léčba je pouze symptomatická. Způsobují ho drobní parazitičtí 
živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a na vodní ptáky a 
už jsme se s ním v Libereckém kraji v několika případech setkali, “ vysvětluje 
Mgr. et Mgr. Pavla Procházková, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v České Lípě a dodává: 
„proto pravidelně odebíráme vzorky plžů na vybraných plochách ke koupání a laboratorně si necháváme 
ověřit, zda jsou u nich přítomny cerkárie, které koupajícím se osobám způsobují toto onemocnění.“ 

Odběr plžů letos proběhl na základě přijatých podnětů na nesledovaných vodních plochách od osob, 
které měly po koupání obtíže. Odběr proběhl v Hradčanském rybníku, Rokytnickém rybníku  
a rybníku Hrudka. Ze závěrů laboratoře Státního zdravotního ústavu vyplývá, že výskyt původců 
cerkáriové dermatitidy byl prokázán u Rokytnického rybníka a rybníka Hrudka. U Hradčanského rybníka 
sice původci cerkáriové dermatitidy nalezeni nebyli, nicméně se s největší pravděpodobností rovněž 
jednalo o toto onemocnění.   

„V souvislosti s koupáním v rybníce v Novém Městě pod Smrkem jsme koncem minulého a začátkem 
tohoto týdne přijali podněty, ve kterých dva koupající popisovali shodně pocit slizu na kůži. Jeden z nich 
dále uváděl hnědé skvrny na kůži,“ konstatuje Ing. Jarmila Petříčková, ředitelka odboru hygieny obecné 
a komunální a pokračuje: „vzhledem ke zkušenosti z předchozích let, kdy jsme na základě stejného 
popisu pocitu oslizlosti na těle koupajícího na vodní nádrži Černá Nisa laboratorně prokázali přítomnost 
řas zelenivek, zaměřili jsme náš rozbor stejným směrem“.  

Zaměstnanci KHS LK proto v tomto týdnu odebrali mj. vzorky z 
vodní nádrže na Černé Nise a z rybníka v Novém Městě pod 
Smrkem, které nechali vyšetřit na přítomnost stejné řasy. 
Z výsledků vyplývá, že sledovaná řasa je vzorcích přítomna 
ojediněle nebo v řídké formě výskytu.  

„Po zhodnocení laboratorních výsledků včetně ostatních 
vyhovujících ukazatelů, kterými jsou absence vodního květu, 
průhlednost větší než 1 m a podlimitní mikrobiologické znečištění, považujeme vodu na obou místech za 
vhodnou ke koupání. V případě pocitu oslizlosti kůže po vykoupání doporučujeme osprchování,“ hodnotí 
Petříčková.                                                                                                                                                                                       

Pro koupání ve volné přírodě, zejména u nesledovaných ploch, obecně platí pravidlo vizuálně zhodnotit 
vodní plochu z hlediska zákalu, znečištění odpady, přítomnosti vodního květu nebo výskytu uhynulých 
živočichů a až poté se rozhodnout o vlastním vykoupání.  

Objeví-li se jakékoliv zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, je možné prostřednictvím dotazníku 
přístupného na webových stránkách KHS LK informovat o této skutečnosti laboratoř Státního 
zdravotního ústavu. Ta se na základě uvedených skutečností ve spojení s příslušnou KHS bude zabývat 
příčinou, informace se nemusí týkat jen vodních ploch Libereckého kraje.  
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