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Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

UDÁLOST 

MUDr. Vladimír ZIKMUND, CSc. 

přednosta odboru epidemiologie na KHS  

Severočeského kraje v Liberci v letech 1951—1980 

řešení a popis rozsáhlých epidemií v krajském  

městě Liberec 

1959 epidemie salmonelózy  

1966 epidemie hepatitidy přenášené mlékem 

1972 epidemie hepatitidy ve škole šířená vodní  

cestou 

2017 

Přednáška, slavnostní křest a autogramiáda knihy, která 

byla v lednu 2020 přijata do archivu a knihovny WHO. 

HISTORIE  

EPIDEMIE  

      61 zúčastněných zemí  

 1 200 sportovců a členů doprovodných týmů 

  17 000 akreditovaných osob  

 2 000 organizátorů včetně dobrovolníků   

    700 novinářů 

170 000 diváků 

20. 8. – 27. 8. 2015 

V době od 20. 8. 2015 do 27. 8. 2015 došlo v Novém 
Boru a v obci Okrouhlá k epidemii akutní gastroenteri-
tidy, dle prvotní informace z pitné vody.  
 

Celkový počet nemocných se nepodařilo epidemiolo-
gickým šetřením exaktně zjistit, 358 osob navštívilo 
pro akutní obtíže zdravotnické zařízení.  
 

Vyšetření izolátů E.coli z vody a izolátů E.coli od paci-
entů vyšetřených ve Státním zdravotním ústavu 
v Národní referenční laboratoři  pro E.coli a shigely ne-
prokázalo shodu mezi izoláty.  
 

Jednalo  se v té době o největší dokumentovanou epi-
demii  v kraji od vzniku samostatného Libereckého kraje.  

MONITORING 

2005 LIBEREC  

2016 ČESKÁ LÍPA 

2018 LIBEREC 

2021 MIMOŇ 

ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V POVRCHOVÉM HNĚDOUHELNÉM DOLE TUROW  

Využití získaných výsledků 
• podklad pro strategie v rámci Libereckého kraje 

• podklad pro rozptylové studie 

• podklad pro územní plánování – změny dopravního řešení ve městech, 

umístění ploch k bydlení, zeleně 

AKUTNÍ GASTROENTERITIDY V OBCÍCH  

NOVÝ BOR A OKROUHLÁ  

MĚŘENÍ KVALITY VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ MOBILNÍMI SYSTÉMY  

KHS LK vydávala stanovisko v proces EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí)  

i v procesu SEA (posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí). 

Komplexní přístup k vyhodnocení dat zahrnující všechny 
aspekty spojené s měřením hluku, analýzu frekvenčního 
spektra, stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akus-
tického tlaku A, která by byla porovnatelná s HL hluku.  
Od roku 2020 je prováděn pravidelný monitoring hluku.  

V Oblastní galerii Liberec se 20. 10. 2022 opět ko-
naly tradiční Pocty hejtmana Libereckého kraje, 
jejichž součástí bylo předání hejtmanského duká-
tu. Letos ho mj. převzal Vladimír Valenta.  

„Zlatý hejtmanský dukát uděluji pravidelně osobnos-

tem, které toho tolik vykonaly nejen pro Liberecký kraj. 

Lidem, kteří svým mimořádným, výjimečným a úspěš-

ným životem obohatili a obohacují všechny kolem sebe. 

Úkol vybrat z 26 nominovaných konkrétní laureáty byl 

opět nesnadný. V žádném případě to pro ty, kteří zvole-

ni nebyli, neznamená znevážení jejich práce. Děkuji jim 

stejně jako těm, kteří z mých rukou hejtmanský dukát 

nakonec obdrželi. Velice bych si přál, aby zůstali pořád 

těmi skromnými a ušlechtilými jedinci, které budeme 

nadále obdivovat,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 

„Proč by měla být primární prevence priori-
tou zdravotní politiky? Protože zdraví ne-
vzniká v nemocnicích, ale v rodině, ve ško-
le, na pracovišti, v prostředí města, regio-
nu, kraje … prostě všude tam, kde žijeme, 
pracujeme, relaxujeme, stárneme … Zdraví 
je komplexním ukazatelem kvality života 
obyvatel daného území. Z politického po-
hledu se jedná o významnou prioritu 
úspěšného místního rozvoje,“ říká prof. J. 
Holčík.  

SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU  

V LIBERCI 

Zdravotní politika Libereckého kraje je realizována již od roku 2002 do roku 
2015 jako Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libe-
reckého kraje – Zdraví 21 schválený jako Zdravotní politika kraje. Od roku 2016 
koncepce zdravotní politiky upravena podle Národní strategie ochrany a pod-
pory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, která byla podpořena vládou 
České republiky Usnesením č. 23 ze dne 8. ledna 2014. Strategický rámec roz-
voje péče o zdraví v České republice do roku 2030, dokument schválený 13. 
července 2020, tvoří rámcový souhrn opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR 
a soustřeďuje se na 3 specifické cíle. Implementační plány byly vládou schváleny 
11. ledna 2021.  

Projekt Efektivní proces transferu technologií  

(informování vědecké sféry o zdravotních dopadech a podmínkách reali-
zace technologií a výrobků) 
 

Projekt TAČR 

minimalizace dopadů nakládání se zdravotnickými odpady  
na zdraví a životní prostředí při zachování ekonomické udržitelnosti  
 

Ostatní 

• vyhodnocení plošného měření znečištění venkovního ovzduší 

• přednášková činnost  

• vedení bakalářských prací 

1952-2022 

 

CVIČENÍ EBOLA 2014 

ŠKOLENÍ SZU K 

PROVÁDĚNÍ 

ODBĚRU VOD 

 

APLIKACE PAX MACHOVO JEZERO 2015 

CŘT 2020 

KONFERENCE LEGIONELA 2019 

DELEGACE SHANGHAI HEALTH BUREAU 

 

VYPUŠTĚNÍ PŘEHRADY LIBEREC-HARCOV PO 120 LETECH 

2022 


