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V Liberci 24. března 2009 

Tisková zpráva 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ 2009 V LIBERCI A OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

 

Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 v Liberci bylo největší sportovní akcí 
v historii České republiky jak z hlediska svého rozsahu tak z hlediska počtu 
zúčastněných zemí.  

Velká koncentrace lidí představuje vždy zvýšenou míru rizika ohrožení ochrany 
veřejného zdraví zejména v oblasti šíření infekčních onemocnění. Jelikož dosud 
žádná akce takovéhoto rozsahu v  ČR neprobíhala, neexistovala vzorová náplň 
činnosti pro zajištění ochrany veřejného zdraví. KHS LK proto vycházela 

z publikovaných  zkušeností z masových akcí např. Euro 2008, OH v Athénách a ZOH v Turíně.  Také 
na jejich základě byl určen „ad hoc“ přístup, který spočíval zejména v:  

⇒ USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PUBLIC HEALTH SKI  2009 – pracovní skupina vznikla z iniciativy 
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) a z pověření 
hlavního hygienika ČR. Byla složena z pracovníků KHS LK, KHS sousedních krajů, ze zástupce 
ECDC (Evropské centrum pro kontrolu nemocí) a člena poradního sboru hlavního hygienika pro 
epidemiologii. Jejím předsedou byl ředitel KHS LK. Pracovní skupina se scházela od září 
loňského roku pravidelně a o své činnosti informovala hlavního hygienika ČR a Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. 

⇒ VYTÝČENÍ OBLASTÍ ZÁJMU  

⇒ SPOLUPRÁCE S ORGANIZAČNÍM VÝBOREM 

⇒ STANOVENÍ PODMÍNEK A KAPACIT 

⇒ HARMONOGRAM ČINNOSTÍ – aktivity v jednotlivých oblastech zájmu probíhaly dle účelu ve fázích 
před – v průběhu – a po šampionátu.  

VYTÝČENÍ OBLASTÍ ZÁJMU  
1. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

Připravili jsme specifický systém hlášení infekčních nemocí včetně hlášení syndromů, které by 
signalizovaly  výskyt nejen závažných infekčních  onemocnění, ale i ohrožení chemickými látkami. 
Hlavním cílem bylo mít dostatek informací k případné okamžité reakci. Hlášení byly prováděny 
v závažných případech neprodleně,  jinak denně, a to ze všech areálů SKI 09, od lékařů jednotlivých 
výprav, pohotovostní služby, ambulancí Krajské nemocnice Liberec (KNL) a od praktických lékařů. 
Zasílány byly i tzv. negativní hlášenky  tzn., že se onemocnění ani syndromy nevyskytly. Hlášení 
probíhalo v období přesahujícím oficiální dobu konání šampionátu. Formuláře hlášení a návod 
k jejich vyplnění jsme připravili samozřejmě též v anglickém jazyce. Zdravotníky jsme osobně 
proškolili, vysvětlili smysl hlášení a přístup k němu. K rychlé identifikaci infekčních agens byly 
připraveny laboratoře klinické mikrobiologie KNL  a národní referenční laboratoře Státního 
zdravotního ústavu  v Praze. V rámci příprav byla od letních měsíců aktivně intenzivně monitorována 
epidemiologická situace ve světě, v ČR a v našem regionu.  

Seznam nemocí, které musí být dle mezinárodního zdravotního řádu ihned hlášeny: 
ANTRAX, BOTULISMUS, CHOLERA, ZÁŠKRT, VIROVÉ HEPATITIDY, VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY, ŽLUTÁ 
ZIMNICE, NÁVRATNÁ HOREČKA, LEGIONELÓZA, BAKTERIÁLNÍ MENINGITIDY, SPALNIČKY, MOR, VZTEKLINA, 
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SKVRNITÝ TYFUS, TRICHINÓZA, TULAREMIE, PRAVÉ NEŠTOVICE, TUBERKULÓZA, CLUSTER ONEMOCNĚNÍ 
PŘENÁŠENÝCH POTRAVINAMI. 

Vzhledem k dlouhým inkubačním dobám některých infekčních onemocnění je ještě  brzy na celkové 
hodnocení. Nyní můžeme konstatovat, že se nevyskytlo podezření na některé ze závažných 
infekčních onemocnění, které podléhá mezinárodnímu hlášení. 

Seznam symptomů, které by nám – v případě výskytu - byly hlášeny: 
HOREČKA A RESPIRAČNÍ SYMPTOMY, GASTROENTERITIS S PŘÍTOMNOSTÍ KRVE, GASTROENTERITIS BEZ 
PŘÍTOMNOSTI KRVE, HOREČKA A VYRÁŽKA, ZVĚTŠENÍ MÍZNÍCH UZLIN  S HOREČKOU, NEUROLOGICKÉ 
SYNDROMY, AKUTNĚ VZNIKLÁ ŽLOUTENKA, HEMORAGICKÁ ONEMOCNĚNÍ, BOTULISMU PODOBNÁ 
ONEMOCNĚNÍ, LOKALIZOVANÉ KOŽNÍ LÉZE, SEPSE NEBO NEVYSVĚTLITELNÝ ŠOK, AKUTNÍ KOMA, 
NEVYSVĚTLITELNÉ ÚMRTÍ. 

V souvislosti s lyžařským šampionátem jsme v období od 9.2.2009 do 5.3.2009 přijali celkem 202 
hlášení výše uvedených syndromů. Prošetřili jsme celkem 127 případů horečnatých respiračních 
onemocnění, 48 případů akutních průjmových onemocnění, 19 případů horečnatých onemocnění 
s vyrážkou, 5 případů onemocnění s lokalizovanými kožními lézemi, 3 případy onemocnění, které se 
projevilo zduřením mízních uzlin a horečkou, 2 případy infekčních onemocnění s neurologickými 
příznaky. V rámci surveillance chřipky byla 11x izolována chřipka - 9x typu A, 2x typu B.  

K dnešnímu dni konstatujeme, že mistrovství významným způsobem neovlivnilo 
epidemiologickou situaci. Nicméně pro případ expozice novým typům virů chřipky byla 
Ministerstvem zdravotnictví zajištěna pohotovostní zásoba antivirotika Tamiflu a pro případ výskytu 
spalniček byla připravena zásoba normálního lidského imunoglobulinu a očkovací látky  Movivac 
pro zajištění protiepidemických opatření v ohnisku nákazy. Tč. zavřené infekční odd. KNL bylo pro 
případ hromadné hospitalizace připraveno okamžitě zprovoznit izolační lůžka a povolat personál. 24 
hodinou pohotovost drželi mimořádně též pracovníci KHS LK připraveni okamžitě začít šetřit 
případný výskyt či podezření na infekční onemocnění. 24 hodinovou službu zajitili též pracovníci 
v národních referenčních laboratořích v SZÚ Praha a pracovníci oddělení epidemiologie na 
Ministerstvu zdravotnictví.  

2. BEZPEČNOST STRAVOVÁNÍ A VYBRANÝCH OBLASTÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

KHS LK vytipovala rizikové oblasti z hlediska ochrany veřejného zdraví, příslušné jí ze zákona                   
o ochraně veřejného zdraví,  na které zaměřila výkon státního zdravotního dozoru již před začátkem 
SKI 2009. Jednalo se zejména o dozor v oblasti jakosti pitné vody a teplé vody, kvality stravování, 
ubytování a služeb (provozoven péče o tělo) ve vytipovaných zařízeních celého LK. Současně jsme 
iniciovali jednání se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní veterinární správou, 
s nimiž jsme projednali priority dozoru nad potravinami v rámci rozdělených kompetencí.  

Od začátku roku 2009 do začátku šampionátu jsme zkontrolovali celkem 170 vytipovaných 
restaurací, bufetů, jídelen a stánků zejména ve městě  Liberec a v přilehlých horských oblastech 
okresů Liberec, Jablonec a Semily. Cílem těchto kontrol bylo ověření dodržování předpisů v oblasti 
bezpečnosti potravin a pokrmů v provozovnách, kde se předpokládalo stravování návštěvníků MS. 
Bylo při nich odebráno 49 vzorků, včetně stěrů z pracovních ploch. Nejčastěji byly zjišťovány 
nedostatky při skladování potravin, nedostatky v kvalitě úklidu či nedodržování teplotního řetězce. 
Všechny vyšetřené vzorky odpovídaly požadavkům předpisů. Uloženo bylo celkem 14 pokut v 
celkové výši 44 000,- Kč.  

Dále bylo od začátku roku do začátku šampionátu zkontrolováno 50 ubytovacích zařízení v nichž 
bylo odebráno 54 vzorků teplé vody, které byly vyšetřeny v rozsahu chemických a 
mikrobiologických ukazatelů jakosti vody včetně počtu  Legionell. Odebrali jsme 30 vzorků pitné 
vody, zkontrolovali 22 saun, 19 bazénů a 37 provozoven péče o tělo. Uložili jsme 9 sankcí v celkové 
výši 10 000,- Kč – v ubytovacích zařízení. V žádném testovaném vzorku teplé vody nebylo 
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prokázáno nadlimitní množství bakterie legionella. (Tato bakterie na nedávném MS v házené 
v Chorvatsku byla příčinou několika případů závažného plicního onemocnění.) 

Bezprostředně před mistrovstvím se v populaci objevovaly četné případy virových gastroenteritid a 
byly také reálné obavy před pokračováním zvýšeného výskytu virové hepatitidy A. Proto jsme  
připravili informační leták „ Preventivní opatření proti šíření infekčních onemocnění při hromadných 
akcích“, který jsme distribuovali právě zejména poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb 
s důrazem na používání dezinfekčních přípravků s virucidním účinkem.  

V samotném průběhu mistrovství jsme provedli 30 kontrol ve stravovacích zařízeních, která se 
různým způsobem podílela na poskytování stravovacích služeb v rámci šampionátu. Největší podíl 
(co do počtu porcí) na stravování  účastníků (nejde jen o sportovce, ale o celé realizační týmy, 
novináře, dobrovolníky…) a návštěvníků areálů měli 2 cateringové společnosti, které část jídel 
připravovaly přímo v Liberci v kuchyni Technické university Liberec v Harcově a v kuchyni 
restaurace v budově u skokanských můstků na Ještědu, část dovážely z Prahy a část pro ně 
zajišťovali místní výrobci ve svých provozovnách. 30 
uskutečněných kontrol zahrnuje kontroly v obou kuchyních, v 9 
výdejních stanech ve sportovních areálech, v 6 výdejních místech 
TUL, výdejně jídel v Zeleném údolí a ve 12 stáncích s rychlým 
občerstvením umístěných v centru Liberce, jejichž sortiment a 
rozsah činnosti mohl představovat jistou míru rizika vzniku 
alimentárního onemocnění. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné 
závažné nedostatky a nebyla uložena žádná sankce, také díky tomu, 
že jsme s oběmi cateringovými společnostmi jednali již předem a 
provozovatelům stánků jsme poskytli metodickou pomoc.  

Každá velká akce, a SKI 2009 nebylo výjimkou, přináší rovněž celou řadu problémů.  
Nejdiskutovanějším (nikoliv zdravotně nejrizikovějším) problémem spojeným s lyžařským 
šampionátem byl z pohledu KHS LK hluk v lyžařském areálu Vesec, který jsme s organizátory řešili 
dlouhodobě. Jejich přístup zpočátku nebyl optimální, když žádali o mírnější hygienický limit pro noc 
o 20 dB. Této žádosti KHS LK nevyhověla, protože intenzitu hluku ve výši 60 dB v noci nebylo 
v tomto případě možné považovat za rozumně dosažitelnou míru hluku. S organizátory jsme 
opakovaně jednali o celé řadě opatření, která vedla k  maximálnímu snížení intenzity hluku. Jako 
účinná se ukázala organizační a technická opatření spočívající v regulaci počtu sněžných děl 
provozovaných současně na různých místech lyžařského areálu, zajištění méně hlučných děl a jejich 
vhodné rozmístění. KHS LK na žádost organizátorů a po posouzení všech předložených podkladů a 
po analýze zdravotních rizik vyplývajících z expozice obyvatel hluku, vydala časově omezené 
povolení překročení hygienických limitů pro venkovní chráněný prostor na období od 6.1.09 do 
1.3.09 pro noc o  5 dB a pro den o 10 dB. Povolený mírnější hygienický limit hluku udělený 
organizátorům SKI pro technické zasněžování ve Vesci neohrožoval zdraví a na minimum byly 
omezeny i rušivé účinky hluku. KHS LK provedla 2 měření hluku, která neprokázala překročení 
povoleného nočního limitu 45 dB v chráněném venkovním prostoru staveb. 

3. PODPORA ZDRAVÍ  

Vzhledem k termínu, ve kterém mistrovství světa probíhalo, byly obavy z vysoké nemocnosti 
akutními respiračními infekcemi a chřipkou. KHS LK ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami 
proto apelovala na zvýšení proočkovanosti mezi obyvateli Liberce a současně mezi členy 
organizačního výboru a dobrovolníky, jejichž onemocnění by mohlo nepříjemně zkomplikovat 
průběh MS, neboť očkování je nejefektivnější prevencí. S potěšením jsme konstatovali kladnou 
odezvu v podobě nárůstu proočkovanosti. Zároveň KHS LK metodicky vedla vybrané provozovatele 
k tomu, aby v činnostech, které provozují bylo riziko poškození zdraví omezeno na minimum.  
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4. HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ SITUACE 

Na jednání s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR byl dojednán postup dle katalogu 
typových činností pro krizové situace zejména v případě zneužití biologickými agens. Účastnili jsme 
se jednání organizační sekce Bezpečnost. Mimořádná událost do které by KHS LK byla angažována 
jako ostatní složka Integrovaného záchranného systému nenastala, nebylo hlášeno ani žádné 
podezření na zneužití biologických agens.  

SPOLUPRÁCE S  ORGANIZAČNÍM VÝBOREM  
V duchu vytýčených oblastí zájmu jsme řešili s organizačním výborem zejména: ? ubytovaní a 
stravování účastníků šampionátu, seznam provozovatelů zařízení ? umístění organizačních center ? 
kdo jsou provozovatelé areálů ? jak jsou zajištěna sněhová depa a zasněžování z hlediska hluku ? jak 
je zajištěna lékařská péče ? jak je zajištěno hygienické zázemí ? možnost zajištění resp. financování 
profylaxe organizátorů a dobrovolníků ? jak bude probíhat komunikace zejména mezi lékaři 
jednotlivých výprav a KHS LK, možnost oficiálních tlumočníků. 

     Informace jsme v různém rozsahu získávali postupně. Účastnili jsme se pravidelně jednání sekce 
Životního  prostředí a vedli opakovaná jednání s jejím manažerem. Manažerka sekce Medical se 
zúčastnila posledního jednání pracovní skupiny Public Health SKI 2009, které proběhlo za účasti 
Ministerstva zdravotnictví.  

STANOVENÍ PODMÍNEK A KAPACIT  
K zajištění ochrany veřejného zdraví před a při této mimořádné sportovní události byla vyčleněně 
celá kapacita dozorových pracovníků KHS LK, byla dohodnuta konkrétní spolupráce s ostatními 
inspekcemi a projednán příjem a vyšetřování vzorků s laboratořemi. 

K minimalizaci případných negativních dopadů na veřejné zdraví v samotném průběhu šampionátu 
byly zavedeny pohotovostní služby na KHS LK, v laboratořích Krajské nemocnice Liberec, ZÚ se 
sídlem v Liberci, ZÚ se sídlem v Hradci Králové a v laboratořích Státního zdravotního ústavu 
v Praze.   

 

 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   


