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V Liberci 15. ledna 2009 

Tisková zpráva 

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

Vzhledem k rozsahu a nadregionálnímu významu nadcházejícího Mistrovství světa v klasickém 
lyžování 2009 v Liberci byla z iniciativy Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci (KHS LK) a z pověření hlavního hygienika ČR ustanovena Pracovní skupina Public health 
SKI 2009, která je 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 je ředitel KHS LK. Pracovní skupina se schází pravidelně a o své 
činnosti prostřednictvím hlavního hygienika ČR informuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

Jelikož dosud žádná akce takovéhoto rozsahu v  ČR neprobíhala, neexistuje 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 systém práce, 
který je rozdělen zejména do těchto oblastí zájmu: 

� PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ  

Je připraven specifický systém hlášení infekčních nemocí včetně hlášení syndromů, které by 
signalizovaly  výskyt nejen závažných infekčních  onemocnění, ale i ohrožení chemickými látkami. 
Systém hlášení  je připraven v elektronické podobě a jeho hlavním cílem je mít dostatek informací 
k případné okamžité reakci. Hlášení bude prováděno 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 budou i tzv. negativní hlášenky  tzn., že se 
onemocnění ani syndromy nevyskytly. K rychlé identifikaci infekčních agens jsou připraveny 
laboratoře klinické mikrobiologie KNL a národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu         
v Praze. V rámci příprav je od letních měsíců aktivně intenzivně monitorována epidemiologická situace 
ve světě.  
� BEZPEČNOST POTRAVIN 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 v současné době zaměřuje výkon státního zdravotního dozoru. 
Jedná 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. Na stravovací provozy zapojené 
do SKI 2009 bude kromě KHS LK dohlížet též Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní 
veterinární správa, s nimiž jsme projednali priority dozoru v této mimořádné situaci. 

� PODPORA ZDRAVÍ  

Zmíněné mistrovství světa proběhne v období, kdy lze očekávat zvýšený výskyt akutních respiračních 
onemocnění včetně chřipky. Chřipka je závažné onemocnění a nejefektivnější prevencí proti ní je 
očkování. Čím více je očkovaných, tedy proti infekci odolných jedinců, tím méně se onemocnění 
v populaci šíří. Z tohoto důvodu apelovala KHS LK ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami na 
zvýšení proočkovanosti mezi obyvateli Liberce a současně mezi členy organizačního výboru                            
a dobrovolníky, jejichž onemocnění by mohlo nepříjemně zkomplikovat průběh MS. S potěšením 
konstatujeme kladnou odezvu v podobě nárůstu proočkovanosti. Zároveň KHS LK metodicky vede 
vybrané provozovatele k tomu, aby v činnostech, které provozují bylo riziko poškození zdraví omezeno 
na minimum.  



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Tel:  485 253 111    Fax: 485 105 864          Email: sekretariat@khslbc.cz                   IČ: 71009302 

Strana 2 (celkem 2) 

 

Každá velká akce, SKI 2009 není výjimkou, přináší rovněž celou řadu problémů. Dosud 
nejdiskutovanějším (nikoliv zdravotně nejrizikovějším) problémem spojeným s lyžařským šampionátem 
je z pohledu KHS LK hluk v lyžařském areálu Vesec, který s organizátory řešíme 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 nelze považovat za rozumně 
dosažitelnou míru hluku. 

S organizátory bylo jednáno o celé řadě opatření, která by 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. 

Úroveň hluku 45 dB, Světovou zdravotnickou organizací doporučovaná jako maximální hranice pro 
noc, tedy nebude překročena. Tato hodnota s velkou rezervou zajišťuje také dodržení hlukových limitů 
v chráněných vnitřních prostorách staveb, které jsou především předmětem našeho zájmu. Pootevřené 
okno snižuje intenzitu hluku o 15dB a zavřené okno v závislosti na použitých materiálech minimálně o 
20 – 25 dB a více. Zdravotní účinky hluku jsou prokázány při dlouhodobém překročení a intenzitě nad 
60 dB. Povolený mírnější hygienický limit hluku udělený organizátorům SKI pro technické zasněžování 
ve Vesci tedy neohrožuje zdraví a na minimum jsou omezeny i rušivé účinky hluku.  

KHS LK provedla již 2 měření hluku, která neprokázala překročení  povoleného nočního limitu 45 dB 
v chráněném venkovním prostoru staveb. 

Dodržováním stanovených opatření včetně míry hlučnosti z technického zasněžování ve sportovním 
areálu Vesec se bude KHS LK průběžně zabývat.  
 
 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK   


