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V Liberci 25. ervna 2014 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S LETNÍM OBDOBÍM  
Alimentární onemocn ní (nej ast jšími bakteriálními onemocn ními p enosnými potravinami v našich 
podmínkách jsou salmonelóza a kampylobakterióza):  
Prevence - Bakterie usmrtí d kladná tepelná úprava potravin. Nebezpe ná je zejména kontaminace 
potravin, které se tepeln  nezpracovávají. Nap . salmonely ni í teplota 75°C a více, p sobící alespo                  
5 minut. Jsou myšleny teploty v jád e, tedy nap . uvnit  p ipravovaného masa. Var je doporu ován 
minimáln  15 minut. i nákupu dbát, aby rizikové potraviny byly chrán ny vodot snými obaly                  
a d sledn  je odd lujeme od ostatních potravin. Dodržujeme výrobcem stanovené teploty ke skladování. 
Projevy onemocn ní - alimentární onemocn ní se obecn  projevují nevolností, zvracením, pr jmy, 
zvýšenou teplotou. P íznaky se nedostaví bezprost edn  po konzumaci jídla, ale v závislosti od p vodce 
zp sobujícího onemocn ní, p ijaté infek ní dávky a odolnosti jedince za n kolik hodin až dn . Pr h 
onemocn ní se zhoršuje v p ípad  sou asného p eh átí, vy erpání nebo oslabení organismu z jakékoli 
jiné p iny. Jsme-li t mito p íznaky postiženi, je as vyhledat léka e, který ur í optimální zp sob lé ky, 
jejímž základem je vždy dieta a zejména dopl ování tekutin do organismu. 

Po ty vybraných onemocn ní: 
 

ESKÁ LÍPA JABLONEC N/N LIBEREC SEMILY LIBERECKÝ 
KRAJ 

 

2013 k 
12.6.14 

2013 k 
12.6.14 

2013 k 
12.6.14 

2013 k 
12.6.14 

2013 k 
12.6.14 

Lymeská borrelióza 41 5 34 6 43 2 102 27 220 40 
Klíš ová encefalitida 9 2 0 0 5 0 2 0 16 2 
Salmonelóza 55 25 47 60 113 35 58 34 273 154 
Kampylobakterióza 66 36 87 47 186 92 94 19 433 194 

Klíš ata 
Vyhledání léka e – po p isátí klíšt te je vhodné se nejmén  10 dní sledovat a p i podez ení na infekci 
(p íznaky ch ipky, teplota, bolest hlavy, kožní projevy – ervené skvrny, …) ihned vyhledat léka e.   
Prevence -  jdeme-li do lesa m li bychom nosit sv tle barevné od vy, pokud možno s dlouhými rukávy a 
dlouhé nohavice zastr ené do ponožek, užívat repelentní p ípravky, po návratu dom  se p evléknout, 
od v vyt epat a prohlédnout celý t lesný povrch. P i prohlídce dát pozor na larvální stadia klíš at, která 
jsou velmi malá a snadno se p ehlédnou.Co nejd íve odstranit p isátá klíš ata. 

Odstran ní klíšt te – p ed manipulací s klíšt tem místo desinfikovat nejlépe prost edkem na bázi jodu, 
klíšt  jemn  vyviklat nejlépe za pomocí pinzetky. Po té op t dezinfikovat. Klíšt  nema kat a 
nemanipulovat s ním holýma rukama.  

Žloutenka typu A  
- nej ast jší infekce turist , které lze p edcházet o kováním. Riziko nákazy závisí krom  destinace 

edevším na délce pobytu, zp sobu stravování a úrovni ubytování. Nejv tší riziko je p i cestách mimo 
turistické oblasti a p i stravování s místním obyvatelstvem. Onemocn ní se projevuje zvýšenou teplotou, 
pocitem na zvracení, zvracením a pr jmem, tlakem nebo bolestí v pravém podžeb í. Pozd ji se objeví 
tmavá mo , sv tlá stolice a zažloutnutí k že a o ního b lma. Polovinu onemocn ní žloutenkou si 
dovezeme do eské republiky z oblíbených lokalit- z Egypta, Slovenska, Ukrajiny, Špan lska, Tuniska, 
Maroka a Chorvatska.  
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Letní d tská rekreace 
Aktuáln  v LK k 20.6.14 hlášeno 61 zotavovacích akcí, 7 jiných podobných akcí  

eská .Lípa – 24 ZA, 3 JPA; Jablonec n/N – 9 ZA, 2 JPA; Liberec - 13 ZA, 2 JPA; Semily - 15 ZA) 
Kontroly v letošní sezón   budou vycházet z nedostatk  nalezených v lo ském roce, zam íme se tedy 

edevším na stravování, dále na kontrolu zajišt ní zásobování pitnou vodou a na kontrolu zdravotní 
dokumentace d tí i dosp lých. V pr hu kontrol hlášených ZA budeme aktivn  vyhledávat i tábory, 
které nesplnily ohlašovací povinnost.  
Zodpov dnost za spokojenost d tí na táborech  nesou z velké ásti rodi e, kte í by m li sv domit  
vybírat akce, na které je v pr hu letních prázdnin p ihlásí. Hygienická služba m že zajistit pouze 
dodržování hygienických požadavk  v rámci svých kompetencí ur ených legislativou.  

Koupací vody: 
www.khslbc.cz\rekrea ní vody\sledované vodní plochy - pravidelná aktualizace v pátek do 12 hod. 
Pravidla pro hodnocení jakosti vod v p írodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, 
dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých t žební inností 
(p íloha . 6 vyhlášky . 238/2011 Sb.):  

voda vhodná ke koupání 
Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravd podobností vzniku zdravotních problém  p i vodní 
rekreaci s vyhovujícími smyslov  postižitelnými vlastnostmi. 

       voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslov  postižitelnými vlastnostmi 
Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravd podobností vzniku zdravotních problém  p i vodní 
rekreaci se zhoršenými smyslov  postižitelnými vlastnostmi, v p ípad  možnosti je vhodné se 
osprchovat. 

      zhoršená jakost vody 
Obecný popis: Mírn  zvýšená pravd podobnost vzniku zdravotních problém  p i vodní rekreaci,                
u n kterých vnímavých jedinc  by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporu uje 
osprchovat. 

       voda nevhodná ke koupání 
Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavk m a pro uživatele p edstavuje zdravotní riziko, 
koupání nelze doporu it zejména pro citlivé jedince uvedené v §10 odst. 2 vyhlášky. 

      voda nebezpe ná ke koupání 
Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavk m a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje 
se zákaz koupání. 
 
 
Zuzana Balašová 
tisková mluv í KHS LK  


