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• Náplň činnosti komunální hygieny se řídí 
vždy platnou legislativou, kterou byl více 
než 30 let zákon č.20/1966 Sb., o péči o 
zdraví lidu a jeho prováděcí vyhláška 
č.45/1966 Sb., o vytváření a ochraně 
zdravých životních podmínek. 

• V současnosti jsou naše kompetence 
stanoveny zákonem č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví. 



Toto je komunální hygiena



Hlavní náplní činnosti komunální hygieny je 
provádění běžného dozoru, tj.kontrolní činnosti v 
různých typech zařízení, ale hodně času věnujeme
i prevenci, která spočívá v práci v kancelářích. 

Provádíme odběry vod
Účastníme se měření hluku
Kontrolujeme provozovny služeb péče o tělo a 

ubytovací zařízení
Posuzujeme různé dokumentace
Šetříme stížnosti …



Provádíme odběry vod pitných

…i z bazénů



Zajímáme se o kvalitu vody 
v rehabilitačních zařízeních



Odběry na přehradách
V létě vyrážíme za prací na přehrady… 



…ale odebereme i jiný materiál



Měření hluku vypadá jednoduše, ale skutečnost je jiná



V zařízeních služeb péče o tělo kontrolujeme jejich hygienickou úroveň



Nezapomeneme na povodně z roku 1997



Společně s vojáky jsme pomáhali s desinfekcí
míst po záplavách

…a naše práce byla oceněna

Krizový štáb pro komunálku,
výživu a hygienu dětí



Vzdělání je nezbytné a dá se praktikovat
i v přírodě. Při semináři na Visalajích 
jsme si to vyzkoušeli při pěší túře na 
Švarnou Hanku, kde jsme otázky práva 
probírali s JUDr.Buchtelou



Seminář na Červenohorském sedle 
jsme zase spojili s exkurzí na unikátní
vodní elektrárnu Dlouhé Stráně a 
zdatní kolegové zvládli i túru na 
Švýcárnu



Exkurze do Liberce, do prvého 
aquaparku u nás, kdy jsme ještě 
netušili k jakému rozmachu těchto 
zařízení dojde (rok 2001)



…a prohlídka krásného 
sídla liberecké hygieny i 
dalších historických objektů



Kancelářská práce to jsou telefony,
hledání v archivech a dnes hlavně práce na PC



A výsledek?

Ročně provedeme cca 3000 kontrol ve všech 
typech námi dozorovaných zařízení a objektů

Prošetříme 200 – 300 podnětů a stížností na 
všechno možné, nejvíce ale na hluk

Posoudíme podklady (dokumentace, provozní 
řády…) a vydáme k nim přes 6000 různých 
stanovisek, vyjádření a rozhodnutí. Přitom trend 
této administrativní práce je stále rostoucí 

Tato práce je sice naší povinností, ale těší nás 
vědomí, že vše děláme ve prospěch veřejného 
zdraví


