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ÚVODNÍ SLOVO 

Předkládáme Vám stručnou zprávu o činnosti Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 
v Liberci (KHS LK) za rok 2015.  
Rozsah činnosti vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož krajským hygienickým 
stanicím náleží mimo jiné výkon státní správy v oblasti ochrany veřejného zdraví, včetně výkonu státního 
zdravotního dozoru a plnění úkolů dotčeného správního úřadu, provádění epidemiologických šetření, 
hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění zdravotního stavu 
obyvatelstva, spolupráce se správními úřady při tvorbě regionální zdravotní politiky a podpory veřejného 
zdraví. 
 V průběhu roku 2015 ovlivnily práci krajských hygienických stanic některé důležité legislativní změny. 
Jednak to bylo schválení novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta přinesla významné změny, 
například v oblasti právní úpravy v ochraně před hlukem, v oblasti podpory zdraví, v úkolech krajských 
hygienických stanic jako dotčeného orgánu státní správy, ale například i v oblasti ukládání sankcí podle 
tohoto zákona.  
Současně byl rok 2015 prvním rokem fungování státního zdravotního dozoru v provozovnách 
stravovacích služeb podle novely zákona o potravinách, schválené na sklonku roku 2014. Tato novela 
rozšířila dozorové kompetence nad dodržováním potravinového práva v provozovnách stravovacích 
služeb na další dva orgány z rezortu Ministerstva zemědělství a zkomplikovala práci jak dozorovým 
orgánům, tak provozovatelům. 
V  neposlední řadě se dotkl činnosti krajských hygienických stanic zákon o státní službě, který nezasahuje 
do odborné činnosti, ale přináší zásadní změny v organizaci státní služby a právních poměrech státních 
zaměstnanců a představuje pro KHS LK novou byrokratickou zátěž.  
Odborné práce v žádném případě neubývá a při stávajícím personálním obsazení vyžaduje plnění úkolů 
mimořádné pracovní nasazení všech zaměstnanců. Jenom v tzv. preventivním dozoru jsme vydali jako 
dotčený orgán státní správy v průběhu roku celkem 2 342 stanovisek v řízeních podle zvláštních předpisů, 
nejvíce pak v řízeních podle stavebného zákona; vyjadřovali se k 862 provozním řádům a v rámci státního 
zdravotního dozoru jsme provedli celkem 4 144 kontrol. 
Řešili jsme 7 epidemických výskytů infekčních onemocnění. Největší rozsah měla a největší mediální 
zájem vyvolala epidemie průjmových onemocnění v  okrese Česká Lípa, která probíhala v srpnu v časové 
souvislosti s výskytem kontaminované pitné vody. Na Liberecku a Jablonecku probíhaly epidemie 
hepatitidy A, jen do konce roku 2015 bylo v Jablonci a okolí potvrzeno 55 případů onemocnění. Na 
základě epidemických šetření bylo za rok vydáno 901 rozhodnutí. 
KHS LK od roku 2002 stále úzce spolupracuje s Libereckým krajem v oblasti zdravotní politiky v rámci 
dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatel.  
KHS LK se až dosud daří plnit všechny každodenní úkoly a odvádět obrovský objem práce, jak dokládá 
následující zpráva.  
 
 
 
 

                                                         MVDr. Milena Frühaufová 
                                                                zástupkyně ředitele Krajské hygienické stanice 
                                                                                   Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
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CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO ÚŘADU     
  
Název:       Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  
Sídlo:       Husova 64, 460 31  Liberec 1 
IČ:       710 093 02  
Právní forma:  organizační složka státu 

orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví   
Nadřízený orgán: Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 
Územní pracoviště 
ÚP v České Lípě  ul. 5. května 813, Česká Lípa, PSČ 470 42 
ÚP v Jablonci nad Nisou Podhorská 62, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
ÚP v Semilech  Ke Stadionu 204, Semily, PSČ 513 01 
 
Vznik  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci vznikla k 1. 1. 2003 v rámci 
restrukturalizace veřejné správy. Byla zřízena § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zřízení bylo deklarováno prohlášením ministryně 
zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002.  
 
ČINNOST SPRÁVNÍHO ÚŘADU 

Je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o ochraně veřejného zdraví) a dalšími zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví. 
Její podstatnou část tvoří zejména: 

⇒ státní zdravotní dozor v zákonem vymezených oblastech 
⇒ plnění povinností dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravenými zvláštními  

právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, 
zejména v řízeních podle stavebního zákona  

⇒ prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací a nemocí z povolání 
⇒ epidemiologie drogových závislostí 
⇒ hodnocení a řízení zdravotních rizik 
⇒ monitorování zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí 
⇒ usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními, včetně 

nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce 
⇒ kontrola proočkovanosti 
⇒ ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání 
⇒ ochrana zdraví při práci   
⇒ ukládání dat do informačních systémů MZ ČR 
⇒ správní rozhodování, vydávání povolení a osvědčení  
⇒ podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému 
⇒ spolupráce při tvorbě zdravotní politiky regionu. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     5                                                               Informace 2015 
 
 

 
VEDENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU     
 

Zástupkyně ředitele  
ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví  MVDr. Milena Frühaufová 
Ředitelka odboru správního    JUDr. Eva Nekvindová 
Ředitel odboru ekonomicko-provozního                Ing. Adam Savický 

Ředitelka odboru hygieny práce Ing. Kateřina Forysová 
Ředitelka odboru protiepidemického MUDr. Jana Prattingerová 
Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Ing. Jana Loosová, Ph.D.  
Ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání MUDr. Ivana Kučerová 
Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých MUDr. Jana Pilnáčková 

 
 

 

KONTAKTY 

Pracoviště Liberec 
ústředna   485 253 111  485 105 864 
sekretariát ředitele  485 253 132 sekretariat@khslbc.cz 
elektronická podatelna posta@khslbc.cz 
ID datové schránky                nfeai4j 
 
Územní pracoviště v České Lípě 
sekretariát  487 820 001  487 820 037 sekretariat.cl@khslbc.cz 
 
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 
sekretariát  483 368 511  485 105 864 sekretariat.jb@khslbc.cz 
 
Územní pracoviště v Semilech 
sekretariát  481 623 661  485 105 864 sekretariat.se@khslbc.cz 
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE   
k 31.12.2015 

Pro rok 2015 byl personální limit 97 zaměstnanců.  

 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2015 – 92,92. 
 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2015 – 90,66. 
 Průměrný věk zaměstnanců  v roce 2015 – 48 let. 
 
 

Struktura zaměstnanců dle vzdělání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorie zaměstnanců 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         THP – technického hospodářský pracovník 
                                                                                                                                                          JOP – jiný odborný pracovník  
 
 
 
 
 
 
Zásadní změnou bylo nabytí účinnosti zák. 234/2014 Sb., o státní služně, kdy 81 % zaměstnanců se stalo 
státními zaměstnanci. V této souvislosti byla k 1.7.2015 provedena první systemizace služebních                      
a pracovních míst úřadu a byla vytvořena nová organizační struktura.  
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KHS LK V ROCE 2015   
 

 vydala v preventivním dozoru 2 342 stanovisek, odborných vyjádření 
 vydala 83 stanovisek a vyjádření k problematice vody  

 státní zdravotní dozor – 4 027 šetření  
 provedla 2 729 šetření v ohniscích nákaz 

 ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1184 vzorků a provedla 49 měření  
 pravomocně uložila 217 sankcí za celkem 1 092 800,- Kč  
 řešila 319 oznámení a podnětů (stížností) občanů  

 vzdělávala lékaře, studenty i veřejnost při konferencích, výuce, seminářích 
 analyzovala zdravotní stav populace a spolupracovala na Zdravotní politice Libereckého kraje 
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PREVENTIVNÍ DOZOR  

KHS LK je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními 
předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle  zákona o ochraně 
veřejného zdraví a zvláštních právních předpisů včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán 
ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného 
zdraví vázat na splnění podmínek. KHS LK dále vydává v zákonem stanovených případech odborná 
vyjádření pro potřeby postupu jiných správních orgánů.  

VYDANÁ STANOVISKA A ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ ZA ROK 2015   

 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
- územně plánovací dokumentace  89     -  územní a stavební řízení, užívání staveb  2 080 

 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  55 
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  58 
 dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  52 
 dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  8 

PROVOZNÍ ŘÁDY   

V roce 2015 bylo schváleno celkem 876 provozních řádů upravujících hygienický režim.  
 

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI   

 osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace    2 
 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 5 
 osvědčení prokazující znalost hub 1 
Bylo projednáno a odsouhlaseno 746 písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního 
prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR  

Státní zdravotní dozor provádí KHS LK v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, tj. pouze nad 
zákonem vymezenými oblastmi.  Kontrolní činnost je prováděna pro daný rok podle plánů kontrolní 
činnosti, odsouhlasených Ministerstvem zdravotnictví ČR, včetně určení priorit státního zdravotního 
dozoru. Kontrolní plán také určuje četnost kontrol v jednotlivých typech provozoven, a to zejména na 
základě míry rizika ohrožení zdraví spojené s danou činností.  
OCHRANA ZDRAVÍ V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ  

 
Celkem bylo odborem provedeno 1091 kontrol, za zjištěné nedostatky bylo uloženo 84 sankcí 
v celkové výši  553 500,- Kč. 
PITNÁ VODA - státní zdravotní 
dozor byl zaměřen na kontrolu 
dodržování povinností 
provozovatelů nad jakostí 
pitné vody dodávané 
vodovody pro veřejnou 
potřebu a veřejnými studnami, 
s důrazem na plnění podmínek 
stanovených v provozních 
řádech, rozsah a četnost 
kontroly kvality pitné vody a 
předávání výsledků rozborů.  
TEPLÁ VODA – jakost teplé vody byla sledována v ubytovacích zařízeních (hotely, ubytovny, penziony)    
a ve sprchách umělých bazénů. Důvodem byla skutečnost, že v těchto zařízeních v teplé vodě mohou 
poměrně snadno přežívat legionelly, vzhledem k tomu, že udržení kvality teplé vody je  zde složitější   
s ohledem na nárazovou obsazenost těchto objektů. Zákon o ochraně veřejného zdraví neukládá výrobci 
teplé vody povinnost průběžně kontrolovat kvalitu teplé vody. Kontrola kvality teplé vody je tak 
prováděna pouze ze strany krajské hygienické stanice.  

KOUPACÍ VODY -  hlavním sledovaným 
ukazatelem byla jakost vod ke koupání v umělých 
a přírodních koupalištích a v betonových nádržích, 
dodržování četnosti provádění analýz vody, 
informování veřejnosti v případě znečištění vody 
ke koupání, vybavenost koupališť, kontrola 
hygienických podmínek v areálu a dodržování 
provozního řádu.   
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OBLAST SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ  
Na začátku roku 2015 bylo Libereckém kraji evidováno 2 481 potravinářských provozoven 
podléhajících dozoru orgánu ochrany veřejného zdraví. Kontrolní činnost v nich je prováděna podle 
plánu kontrolní činnosti, na základě výsledků předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace                    
a konkrétních podnětů. Minimální četnost kontrol jednotlivých typů provozoven vyplývá z kontrolního 
plánu a je závislá na míře rizika, souvisejícího s prováděnou činností. V některých případech je třeba 
s přihlédnutím k rizikovému sortimentu, používaným technologiím, rozsahu činnosti, cílové skupině 
strávníků a výsledkům předchozích kontrol četnost navýšit. Prioritou je efektivita kontrolní činnosti, 
proto je v případě zjištění závažných nedostatků a v případě uložení opatření vždy prováděna opakovaná 
kontrola ke zjištění zjednání nápravy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem bylo v  provozovnách společného stravování provedeno 1065 kontrol. Bylo odebráno                       
a laboratorně vyšetřeno 65 vzorků potravin a pitné vody. 19 vzorků bylo hodnoceno jako 
nevyhovující - 2x vzorek pitné vody z individuálního vodního zdroje zásobujícího provozovnu 

společného stravování a 3x vzorek 
zmrzliny a dále 14 vzorků celodenní 
stravy, kdy vyšetření bylo zaměřeno na  
výživovou hodnotu pokrmů.  
Bylo uloženo celkem 81 sankcí 
v celkové výši  338 500,- Kč.  Ve 49 
případech bylo odstranění nedostatků 
uloženo formou vymahatelných 

opatření, jejichž nesplnění je vnímáno jako hrubé porušení povinností v ochraně veřejného zdraví.    
PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ   
Předměty běžného užívání (PBU) se rozumějí materiály 
a předměty určené v konečném stavu pro styk 
s potravinami nebo pokrmy,  hračky, kosmetické 
prostředky a výrobky pro děti ve věku do 3 let 
s výjimkou potravin.  
V roce 2015 bylo provedeno 101 plánovaných kontrol 
v oblasti PBU u výrobců, distributorů/dovozců                     
a v distribuční síti. Dále bylo provedeno 117 kontrol 
v tržní síti za účelem ověření výskytu výrobků 
oznámených Ministerstvem zdravotnictví ČR jako 
nebezpečné - v LK bylo zachyceno 371 ks těchto výrobků.  
Laboratorně bylo vyšetřeno 42 vzorků, z nichž 13 bylo hodnoceno jako nevyhovující z hlediska obsahu 
chemických látek. Cílem vyšetření bylo zejména ověření souladu vlastností výrobků s deklarovanými 
parametry zdravotní nezávadnosti.  
Bylo uloženo celkem 18 sankcí v celkové výši  92 000,- Kč.   
V rámci systému rychlého varování RAPEX o výskytu nebezpečných výrobků v rámci EU bylo 
v oblasti PBU na základě 184 hlášení k šetření provedeno v tržní síti LK celkem 230 kontrol.   
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ  

V roce 2015 bylo  oborem HDM v Libereckém kraji evidováno 2 024 dozorovaných zařízení.  
Kontrolní činnost byla prováděna ve všech typech zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 
na školách v přírodě a zotavovacích akcích a v provozovnách zajišťujících stravování dětí a mladistvých. 
Celkem bylo provedeno 720 kontrol. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 22 sankcí v celkové 
výši  32 300,- Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvýšená pozornost je standardně věnována činnostem spojeným se zvýšeným epidemiologickým rizikem, 
to znamená, že dozorová činnost byla s nejvyšší frekvencí prováděna v oblasti stravování dětí a mládeže             
a nad pořádáním zotavovacích akcí. Pochybení v oblasti hygieny stravování představuje riziko vzniku 
akutního alimentárního onemocnění, jehož následky mohou být v dětském kolektivu velmi závažné.  
Při výkonu státního zdravotního dozoru v zařízeních pro výchovu  a vzdělávání je primárně prováděna 
kontrola dodržování preventivních opatření, požadavků na vybavení, režimových opatření a uplatnění 
postupů na principu analýzy nebezpečí. S ohledem na účelné vynakládání státních prostředků jsou měření 
a laboratorní analýzy prováděny převážně v indikovaných případech, na základě konkrétního posouzení 
rizika.  
Venkovní hrací plochy (VHP) s provozovatelem – cílem bylo provést nové zmapování veřejných 
venkovních hracích ploch, na základě předložených údajů na vybraných veřejných venkovních plochách 
vykonat státní zdravotní dozor včetně odběrů vzorků písků z pískoviště a ověřit dodržování platné 
legislativy ze strany provozovatelů venkovních hracích ploch. V každém okrese bylo vybráno 6 VHP, na 
každé byl odebrán směsný vzorek a provedeno mikrobiální, parazitární a chemické vyšetření. Pouze jeden 
z 24 odebraných vzorků nevyhověl pro přítomnost vyššího počtu enterokoků. Zjištěné nedostatky – 
absence provozního řádu, nepředložení atestů o kvalitě písku, nefunkční zakrývání, poškozené opolocení. 
Hodnocení úrovně stravování dětí předškolního a školního věku – dle metodického návodu Nutriční 
doporučení ke spotřebnímu koši bylo v roce 2015 vyhodnoceno 
v Libereckém kraji 78 jídelníčků mateřských a základních škol. 
V MŠ kromě pestrosti obědů byla hodnocena i pestrost dopoledních 
přesnídávek a odpoledních svačin. I přes snahu o zlepšení se stále 
opakují chyby v sestavování jídelníčků typu • málo luštěninových a 
zeleninových polévek • bezmasé jídlo není podáváno 
v doporučeném množství, min 4x za měsíc • stále jsou do hlavních 
jídel často zařazovány uzeniny • málo časté podávání čerstvé 
zeleniny k obědům. Naopak se daří dodržet doporučené podávání ryb, bílého masa, pokrmů z luštěnin, 
tepelně upravené zeleniny a v mateřských školách pravidelné zařazování rybích pomazánek. 
Kontrola plnění nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – proběhla v průběhu 
roku v 50% zařízeních školního stravování a stravování dětí tj. v 273 zařízeních. Požadované údaje byly 
většinou uvedeny na jídelníčku formou čísel u pokrmu, součástí byl vždy seznam alergenů dle  nařízení 
EU, jsou k dispozici u personálu školního stravování nebo jsou uvedeny na webových stránkách zařízení.  
Pouze ve 3 zařízeních byly nalezeny nedostatky, kdy buď nebyl k dispozici seznam alergenů, ale alergeny 
v jídelníčku vyznačeny byly nebo nebyly alergeny vyznačeny v jídelníčku ani nebyl k dispozici jejich 
seznam. Nedostatky byly projednány s vedoucími školních jídelen a byly odstraněny.  
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OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

V roce 2015 byl státní zdravotní dozor v souladu s kontrolním plánem prioritně zaměřen ověření 
současných podmínek v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů (sběrné dvory, 
skládkové hospodářství, třídírny odpadů, zpracování odpadů) - rychle rostoucí průmyslové odvětví s velmi 
specifickými pracovními podmínkami; na pracovní podmínky v potravinářských provozech, výrobnách, 
stravovacích zařízeních; na ověření současných podnímek při práci s rizikem prachu a chemických látek 
se zamařením na práci s karcinogeny a alergizujícícmi látkami; na kontrolu pracovišť, na kterých se 
vyskytují práce, při nichž byly hlášeny nemoci z povolání; na firmy, které dosud nepředložily oznámení o 
zařazení prací do druhé nebo návrhy na zařezní prací do kategorií  třetí a čtvrté; na inventarizaci dat 
zadaných do informačního sytému; na pokračování vyhledávání pracovišť a prací, kde se pracuje 
s nanotechnologiemi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci krajských priorit byly kontrolovány provozovny s rizikovými pracemi kategorie 4 a nakládání 
s chemickými látkami na druhém stupni základních škol (výuka chemie žáků 8. a 9. tříd). 
Předmětem kontrolní činnosti byla současně kontrola zajištění pracovně lékařské péče. Kromě výše 
uvedeného bylo provedeno 48 šetření na pracovištích pacientů s podezřením na nemoc z povolání - 
přiznáno bylo 18 profesionálních onemocnění.  Liberecký kraj se v rámci ČR dlouhodobě řadí ke krajům 
s velmi nízkým počtem hlášených nemocí z povolání.  
Celkem bylo zkontrolováno 657 provozoven. Za neplnění požadavků stanovených předpisy na ochranu 
zdraví pracovníků bylo uloženo 8 pokut v celkové výši 61 000,- Kč.    

                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
V roce 2015 bylo v LK 
evidováno celkem 2338 
rizikových prací, o 37 
méně než v roce 2014. 
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ  

V roce 2015 bylo hlášeno 7 657 infekčních onemocnění vykázaných do celostátního registru EPIDAT, 
což v porovnání s rokem 2014, kdy bylo hlášeno 6 365 onemocnění, znamená nárůst o 20%.  

Epidemiologická šetření byla provedena u 62 druhů infekcí 
v  2729 ohniscích nákaz - 2703 šetření u jednotlivých osob 
s infekčním onemocněním a 26 šetření v souvislosti 
s výskytem hromadných infekcí. Sledováním 
epidemiologických souvislostí bylo zjištěno a šetřeno                   
7 epidemických výskytů.  
Bylo provedeno 214 šetření u osob poraněných při výkonu 
zdravotnické profese a 49 šetření při poranění osob mimo 
zdravotnictví.  

Na základě provedených epidemiologických šetření bylo o rozsahu a způsobu protiepidemických opatření 
vydáno celkem 901 rozhodnutí – z toho 836 k zajištění potřebných protiepidemických opatření              
a 65 osobám vylučujícím choroboplodné zárodky. 
Státní zdravotní dozor se zaměřením na 
kontrolu hygienických a protiepidemických 
opatření k předcházení vzniku a šíření 
nemocničních nákaz ve zdravotnických 
zařízeních a v zařízeních sociálních služeb byl 
proveden celkem v 393 zařízeních.  
V celém kraji byla dle pokynu hlavního 
hygienika ve všech 103 ordinacích 
praktických dětských lékařů provedena 
kontrola proočkovanosti – očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, záškrtu, tetanu, dávivému 
kašli, invazivním onemocněním způsobených Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové 
hepatitidě B a to u dětí s příjmením začínajícím písmenem „M“, které se narodily v roce 2013, 2012, 
2011, 2003 a 2000 a primovakcinaci BCG u dětí narozených od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. Byla 
zkontrolována dokumentace u 3770 dětí. 
V rámci studie byla zkontrolována proočkovanost proti dávivému kašli – se zaměřením na dodržování 
termínů očkování a očkovacího schématu - u všech dětí narozených 2012 a 1999 s příjmením začínajícím 
písmenem „M“, které byly v den kontroly registrovány v ordinaci praktického dětského lékaře v LK. 
Celkem byla zkontrolovaná dokumentace u 566 dětí.  
Současně byla provedena kontrola proočkovanosti na 11 pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčního 
onemocnění VHB. V 8 zařízeních – LDN, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem                      
a domovy pro osoby se zdravotním postižením - byla provedena kontrola pravidelného očkování proti 
pneumokokovým nákazám.  
Od konce srpna 2015 probíhá epidemický výskyt 
virové hepatitidy A v okrese Jablonec n/N. 
K 31.12.2015 bylo evidováno celkem 55 
potvrzených případů onemocnění a bylo vyhlášeno 
mimořádné očkování pro 110 osob, které byly 
v úzkém kontaktu s nemocnými. Epidemický výskyt 
nebyl do konce roku 2015 ukončen.  
Virová hepatitida typu A je přenosná přímo od 
osoby k osobě - stolicí infikovaného člověka, 
špinavýma rukama či nepřímo – kontaminovanou vodou, kontaminovanými potravinami, znečištěnými 
předměty. 
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
EPIDEMIE AKUTNÍ GASTROENTERITIDY V OBCÍCH NOVÝ BOR A OKROUHLÁ  

2200..88..  ––  2277..88..22001155  
V době od 20. 8. 2015 do 27. 8. 2015 došlo v Novém Boru a v obci Okrouhlá k epidemii akutní 
gastroenteritidy. Celkový počet nemocných se nepodařilo epidemiologickým šetřením exaktně zjistit,      
358 osob navštívilo pro akutní obtíže zdravotnické zařízení.  

ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  KKHHSS  LLKK  
21. 8. 2015 v 10,45 přijalo protiepidemické oddělení KHS LK v České Lípě první informaci, že několik 
osob v Novém Boru má akutní průjem a že pravděpodobně je kontaminovaná pitná voda. 
Postupně bylo v terénu realizováno:   
 výtěry z rekta a odběr stolice u postižených osob; 
 odběry vzorků vody v Novém Boru a Okrouhlé; 
 oslovení praktických lékařů pro děti a dorost, pro dospělé, pohotovostí a NsP Česká Lípa k registraci 

nemocných a k provádění odběrů biologického materiálu na bakteriologické a virologické vyšetření; 
 ZZS LK byla požádána o zpětnou informaci o ošetřených pacientech s gastrointestinálními potížemi 

v Novém Boru a Okrouhlé; 
 dne 22. 8. 2015 byl vydán zákaz používání nejakostí pitné vody pro vymezenou oblast Nového 

Boru (Arnultovice) a pro obec Okrouhlá; 
 odběry vzorků ze stacionárních a mobilních cisteren náhradního zásobování v Novém Boru. 

PPRROOTTIIEEPPIIDDEEMMIICCKKÁÁ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  
 Po monitoringu kvality vody z jednotlivých pramenišť Jedlová-Kytlice-Polevsko došlo k trvalému 

odstavení prameniště Kytlice. 
 Na vodojemu U Huti (vodojem pro prameniště Jedlová-Kytlice-Polevsko) byla zajištěna zvýšená 

chlorace pitné vody. 
 Bylo zavedeno provádění soustavného monitoringu vodojemů v ukazatelích železo, zákal, chuť, 

barva a mikrobiologických ukazatelů. 
 Došlo ke zvýšení kontroly kvality pitné vody v rámci plánu kontrolní činnosti provozovatele. 
 Byla provedena instalace svíčkových filtrů pitné vody v prosinci 2015 (odstranění nežádoucích 

organoleptických vlastností vody, související zlepšení mikrobiologie). 

IINNFFOORRMMOOVVÁÁNNÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNOOSSTTII  ZZEE  SSTTRRAANNYY  KKHHSS  LLKK  
 v místě 
 pravidelné předávání informací obcím 
 speciální telefonické linky pro občany – ve dnech 25.8. – 31.8.2015 (zaznamenáno cca 150 dotazů) 
 prostřednictvím webových stránek KHS LK  
 pravidelné předávání informací médiím 

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  DDOOTTAAZZNNÍÍKKŮŮ  
Od  24.8.2015 byl v obou obcích občanům distribuován dotazník zaměřený na vyhledání rizikových 
faktorů a zjištění zdravotních potíží. Dotazník byl distribuován přímo do schránek v oblastech 
zásobovaných i nezásobovaných nejakostní pitnou vodou a dále byl k dispozici na webovských stránkách 
zmíněných obcí a KHS LK. Sběr dotazníků k vyhodnocení byl ukončen dnem 10.9.2015. 
Vrátilo se celkem 734 dotazníků a to zejména od osob, které trpěly zdravotními potížemi. Z dotazníků 
vyplynulo, že 693 osob používalo vodu z lokalit, kde byl následně vydán zákaz používání nejakostní pitné 
vody; 638 osob mělo zdravotní potíže a 153 z nich navštívilo lékaře. 
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Nejvíce osob onemocnělo ve dnech 20.-21. 8. 2015. Pouze 41 osob uvedlo, že nepoužívalo nejakostní 
pitnou vodu a 35 z nich onemocnělo, ale 28 z nich bylo před prvními příznaky v kontaktu s jinou 
nemocnou osobou. Z dotazníků dále vyplynulo, že navzdory vydanému zákazu používání nejakostní pitné 
vody a předaným informacím, byly případy, kdy osoby nejakostní pitnou vodu i nadále k přímé spotřebě 
použily. 
 
Prostorová statistika záznamů z databáze Epidat byla 
provedena dvojicí metod určující centrální (průměrnou) 
geografickou polohu a elipsu směrodatné odchylky. V obou 
případech byla analýza provedena s rozlišením pro 
jednotlivé dny epidemie v rozsahu dnů 20. až 25. srpna 
2015. Elipsy představují metodu určení trendu v prostorové 
distribuci souboru bodových nebo bodově vyjádřitelných 
jevů. Jsou centrovány v centrální (průměrné) poloze 
stanovené pro všechny analyzované prvky. Interpretací 
rozložení centrálních bodů a velikosti a orientace elips nelze 
prokázat pohyb primárního zdroje nákazy ve směru 
distribuce pitné vody. Vzhledem k malému počtu 
analyzovaných dat, pohybu lidí a malé vzdálenosti 
centrálních bodů vůči sobě navzájem lze naopak dojít 
k závěru, že zdroj nákazy mohl být v prostoru Nového Boru 
– Arnultovic. Výsledek této prostorové analýzy neprokázal 
souvislost s pohybem kontaminované pitné vody ve směru od 
jejích zdrojů. 

ZZÁÁVVĚĚRR  
Vyšetření izolátů E.coli z vody a izolátů E.coli od pacientů vyšetřených ve Státním zdravotním ústavu 
v Národní referenční laboratoři  pro E.coli a shigely neprokázalo shodu mezi izoláty.  
Pitnou vody nelze na základě provedeného šetření spolehlivě prokázat jako vehikulum nákazy, ale ani ji 
nelze jako vehikulum jednoznačně vyloučit. Jestliže se první hlášené gastroenteritidy objevily 20. 8. 2015 
a jestliže byla u některých nemocných prokázána norovirová infekce (s inkubační dobou 24-48 hodin), je 
souvislost s oběma možnými zdroji znečištění vody možná.  
Příčinu a mechanismus znečištění nelze na základě údajů, které jsou k dispozici, zpětně přesně a s 
jistotou určit.  
 Souvislost mezi onemocněním a závadnou pitnou vodou ve vodovodní síti nebyla laboratorně 

prokázána. Vypovídací hodnota této metody mohla být nepříznivě ovlivněna nemožností zpětně 
odebrat vzorek vody, která byla v inkriminovanou dobu, když došlo k nakažení pacientů, ve 
vodovodní síti, protože mezi nakažením a prvními příznaky uběhla inkubační doba v délce 1-3 dnů  

 Nebyla zjištěna žádná skutečnost zakládající podezření, že by onemocnění bylo způsobeno 
konzumací závadné potraviny nebo stravováním v konkrétní provozovně. 

 Průběh výskytu onemocnění (epidemiologická křivka) vylučuje možnost náhodné časové shody 
s epidemií přenášenou pouze mezilidským kontaktem. 

 Analyticko-statistickými metodami bylo prokázáno, že nejvyšší výskyt onemocnění byl v oblasti, 
kde byly zjištěny nevyhovující vzorky vody. 

Lokalita Nového Boru a Okrouhlé je nadále průběžně sledována ve zvýšené frekvenci. Státní 
zdravotní dozor je zaměřen na sledování dodržování zákonem stanovených podmínek týkající se 
kvality dodávané vody s důrazem na mikrobiologické a vybrané chemické ukazatele. KHS LK 
flexibilně reaguje na podněty občanů (evidujeme především podněty týkající se senzorických vlastností 
vody, jako je zákal, pach, chuť). Kontrola jakosti vody je posílena i ze strany provozovatele. Ve 
spolupráci s KHS LK provozovatel nalezl a realizoval dlouhodobé systematické řešení způsobu 
zásobování těchto lokalit tak, aby bylo v maximální míře zajištěno komfortní zásobování obyvatel 
s nejvyšší mírou zabezpečení zdrojů vody. 
Popsaná epidemie byla dosud největší dokumentovanou epidemii v kraji od vzniku samostatného 
Libereckého kraje. Zvláště cennou zkušeností je prověření mechanismu spolupráce všech složek, kterých 
se událost dotýkala. Výjimečné bylo zapojení odborníků Technické univerzity v Liberci. 
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ÚKOLY VYHLÁŠENÉ HLAVNÍM HYGIENIKEM ČR   

Každoročně vyhlašuje hlavní hygienik celostátní úkoly, na jejichž plnění se podílejí všechny hygienické 
stanice ČR. Cílem těchto úkolů je výkon cíleného státního zdravotního dozoru nebo sběr dat v oblastech, 
které jsou vyhodnoceny jako aktuálně rizikové nebo problematické z hlediska ochrany veřejného zdraví. 
Souhrnné vyhodnocení úkolů je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR. Získané podklady jsou  
následně využívány v další činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. 
Soustavně je pozornost zaměřena na předměty běžného užívání – výrobky přicházející do styku 
s potravinami, kosmetiku a zejména na  hračky a výrobky pro děti do 3 let.  Na tuto oblast se orgán 
ochrany veřejného zdraví zaměřuje mimo jiné právě na základě výstupů z předešlých let, které potvrzují, 
že především v souvislosti s dovozem ze 3. zemí je třeba věnovat zdravotní nezávadnosti těchto výrobků 
zvýšenou pozornost. 

 

ÚKOLY VYHLÁŠENÉ HLAVNÍM HYGIENIKEM V ROCE 2015 
 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTI 

PROVOZOVATELŮ STRAVOVACÍCH SLUŽEB POSKYTOVAT SPOTŘEBITELI INFORMACE O LÁTKÁCH NEBO 
PRODUKTECH VYVOLÁVAJÍCÍCH ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST OBSAŽENÝCH V POKRMECH  

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB ZAMĚŘENÝ NA 
KONTROLU OBSAHU POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ U POKRMŮ, K JEJICHŽ PŘÍPRAVĚ BYLO 
POUŽITO TEPELNĚ OŠETŘENÉ MASO NEBO TEPELNĚ OŠETŘENÉ MASNÉ VÝROBKY  

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VE 
ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, ZAMĚŘENÝ NA MONITOROVÁNÍ PESTROSTI NABÍDKY STRAVY A 
VÝŽIVOVÉ HODNOTY POSKYTOVANÉ CELODENNÍ STRAVY 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA VÝROBKY PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY-
PLASTOVÉ NÁČINÍ VYROBENÉ Z POLYAMIDU NEBO Z MELAMINU  

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ ZDRAVOTNÍ RIZIKA VYBRANÉHO DRUHU HRAČEK 
VYROBENÉHO NEBO DODANÉHO ZE ZEMÍ MIMO EVROPSKOU UNII 

 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA OZNAČOVÁNÍ KOSMETIKY - TVRZENÍ POUŽÍVANÁ 
V SOUVISLOSTI S KOSMETICKÝMI PŘÍPRAVKY - NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 655/2013 

 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET – DĚTSKÁ OBUV Z HLEDISKA 
OBSAHU DIMETHYLFUMARÁTU 

 OBJEKTIVIZACE ÚDAJŮ SPOTŘEBNÍHO KOŠE VE VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ  
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KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ PRIORITY    

KHS LK věnuje zvláštní pozornost problematice významné z hlediska ochrany veřejného zdraví ve 
sledovaném regionu, a to  formou tzv. regionálních úkolů. Jedná se o státní zdravotní dozor a získávání 
dat, vztahujících se k činnosti specifické pro Liberecký kraj, dále je pozornost zaměřována na činnosti 
o nichž byl dosud nedostatek údajů z hlediska vlivu na zdraví nebo oblasti, které byly v minulosti 
identifikovány jako obzvláště významné z hlediska ovlivňování veřejného zdraví v regionu. Výstupy 
z těchto úkolů pak slouží jako podklady k plánování další kontrolní činnosti a současně k usměrňování 
regionální zdravotní politiky. 

 

REGIONÁLNÍ ÚKOLY V ROCE 2015 
 PROVOZOVNY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ S INDIVIDUÁLNÍM ZDROJEM PITNÉ VODY 
 STÁNKY POSKYTUJÍCÍ STRAVOVACÍ SLUŽBY V ROZSAHU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ 
 VÝROBKY PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POTRAVINAMI 
 HRAČKY – DĚTSKÉ PLASTOVÉ SADY - OBSAH FTALÁTŮ 
 VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY S PROVOZOVATELEM 
 MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY 
 MONITORING KVALITY VODY MÁCHOVA JEZERA A PŘEHRADY MŠENO  
 KVALITA VODY V BAZÉNECH PŘI KURZECH PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT 
 KVALITA VODY V KOMERČNÍCH STUDNÍCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH/KEMPECH, V KADEŘNICTVÍCH 
 KVALITA PITNÉ VODY VE VODOVODECH DO 5000 V OKRESE LIBEREC 
 TETOVACÍ A OBDOBNÉ PROVOZOVNY, KDE DOCHÁZÍ K PORUŠOVÁNÍ INTEGRITY KŮŽE 
 TEPLÁ VODA VE SPRCHÁCH UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ 
 LEGIONELLY VE VODÁCH UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ 
 TEPLÁ VODY V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH/KEMPECH 
 KONTROLA PROVOZOVEN S RIZIKOVÝMI PRACEMI KATEGORIE 4 
 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI NA ZŠ 
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PODNĚTY – OZNÁMENÍ  OBČANŮ   

V roce 2015 KHS LK přijala celkem 390 oznámení  a podnětů (stížností občanů), z nichž jako věcně 
příslušný orgán řešila 319. Podněty a oznámení občanů kromě bezprostřední realizace opatření na 
ochranu zdraví slouží KHS LK i k usměrnění státního zdravotního dozoru. Všechna oznámení byla 
prošetřena na místě s výjimkou těch, která byla pro věcnou nepříslušnost postoupena k vyřízení jiným 
orgánům. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hluk – celkem řešeno 88 oznámení. Největší podíl představuje hluk z hudebních produkcí, hluk ze 

zdrojů umístěných v průmyslových závodech a hluk z dopravy. Prokazatelně oprávněných bylo 74.  
 Oblast potravin, pokrmů a provozoven společného stravování  -  bylo řešeno celkem 88 podnětů 

a oznámení. Obsahem těchto podnětů a oznámení byly nejčastěji udávané nespecifikované obtíže po 
konzumaci pokrmů v zařízeních společného stravování, neodpovídající kvalita potravina a pokrmů, 
případně smyslové změny potravin a pokrmů, nedostatky v úrovni provozní nebo osobní hygieny. 36 
bylo vyhodnoceno jako oprávněné (prokázané), obsah ostatních nebylo možno průkazně ověřit. 
Dalších 35 přijatých oznámení bylo postoupeno jiným věcně příslušným orgánům (nejčastěji Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci). 

 Předměty běžného užívání – bylo řešeno 8 oznámení a podnětů.  Většina upozorňovala na  
nevyhovující vlastnosti a značení kosmetických výrobků, další se týkala nevyhovujících vlastností 
výrobků určených pro styk s potravinami a smyslové změny výrobku pro děti do 3 let. Pět oznámení 
bylo vyhodnocených jako oprávněná.  

 Riziko šíření infekčních onemocnění – celkem bylo řešeno 65 oznámení. Většina z nich  
v souvislosti s výskytem epidemiologicky významných hlodavců, parazitů či hmyzu, občanského 
soužití a výskytu infekčního onemocnění. Všechna oznámení byla oprávněná.  

 Pracovní podmínky – celkem bylo řešeno 9 oznámení. Nejčastěji bylo poukazováno na 
nevyhovující sanitární zařízení, mikroklimatické podmínky a zvýšenou prašnost. 4 oznámení byla 
prokazatelně oprávněná.  

 Zařízení pro děti a mladistvé – celkem řešeno 14 oznámení, jednoznačně oprávněná byla čtyři. 
Oznámení se týkala nevyhovujících hygienických požadavků na prostory a provoz škol a školských 
zařízení, dále  nevyhovujících podmínek při konání v zotavovacích akcí. Pět oznámení rodičů 
směřovalo na kvalitu poskytovaných pokrmů - na lyžařském výcviku, ve školní jídelně nebo ve   
školní kantýně - po prošetření se ukázala neoprávněnými. 

 Ubytování, provozovny péče o tělo  – celkem řešeno 13 oznámení, z nichž 4 byla oprávněná. 
Převažovala oznámení týkající se  provozní hygieny, v ubytovacích zařízeních pak dále výskytu 
členovců.  

 Pitná voda – celkem bylo přijato a řešeno 15 oznámení, z nichž po prošetření byla prokazatelně 
oprávněnými shledána 2. Oznámení se týkala nevyhovujících organoleptických vlastností vody -  tj. 
těch, které lze hodnotit lidskými smysly konkrétně zákal, průhlednost, pach, chuť.  

Oznámení a podněty vyhodnocené jako oprávněné – celkem 194 - byly zakončeny uložením 
opatření v rámci zákonných kompetencí orgánu ochrany zdraví.  
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SANKCE  

V roce 2015 bylo za zjištěná porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví uloženo celkem 
217 sankcí v celkové výši 1 092 800,- Kč.  
 
 
 
 
 

 
 

Provozovatelům koupališť a saun bylo uloženo celkem 41 sankcí a to nevyhovující kvalitu vody ke 
koupání, nedodržení četnosti kontroly jakosti vody, nevypracování provozního řádu a jeho nepředložení 
orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení. 
V provozovnách společného stravování bylo uloženo počtem nejvíce sankcí tj. 81 v celkové výši 
389 500,- Kč. Nejčastěji zjišťované nedostatky - neudržovaný stavebně technický stav provozovny a 
nedostatečné vybavení výrobních prostor, závady při skladování potravin (např. skladování 
neslučitelných potravin dohromady nebo nedodržování skladovacích podmínek stanovených výrobcem), 
překročení doby použitelnosti, nedodržování zásad provozní hygieny (tj. nedostatečný úklid provozovny, 
zařizovací předměty a povrchy zařízení přicházející do styku s potravinami neudržovány v čistotě),  
nezavedení postupů na zásadách HACCP nebo jejich nedodržování.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
V oblasti předmětů běžného užívání bylo uloženo 18 sankcí. Důvodem uložených sankcí byly jednak 
výsledky laboratorních analýz, které prokázaly nadlimitní obsah sledovaných chemických látek 
v odebraných vzorcích, dále pak nedodání nabývacích dokladů ze strany prodejců ke konkrétním 
prodávaným výrobkům a nevyhovující značení výrobků. Nejvíce nedostatků bylo v oblasti kosmetiky. 
Provozovatelům průmyslových zdrojů hluku byly uloženy 2 sankce za nedodržení hygienického limitu 
pro hluk v chráněném venkovním prostoru stavby.  
Provozovatelům provozoven péče o tělo bylo uloženo 29 sankcí. Nejčastěji bylo zjištěno porušení zásad 
provozní a osobní hygieny, chybějící nebo s prošlou lhůtou používané dezinfekční prostředky, 
nedostatečné vybavení lékárničky první pomoci, nevypracování a nepředložení provozního řádu OOVZ. 
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ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE  

 
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje - 
Zdraví 21, je v LK realizovaný pod názvem Zdravotní politika Libereckého 
kraje (ZP LK) od prosince roku 2002, kdy došlo k jeho schválení Zastupitelstvem 
LK.  
Cílem schválené zdravotní politiky je zlepšit během příštích 10ti – 15ti let klíčové 
ukazatele zdravotního stavu obyvatel a zapojit do této snahy všechny resorty, obce, 
nevládní organizace, podnikatele a co nejvíce občanů v souladu s evropským 
programem Světové zdravotnické organizace ZDRAVÍ 21.  
Zdravotní politika LK je realizována pracovní skupinou odborníků napříč zdravotnictvím. Předsedkyní 
pracovní skupiny je vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK. Průběžná práce pracovní skupiny se stále 
vyvíjí - vychází z aktuálního stavu, reaguje na aktuální potřeby a možnosti LK. Klíčové ukazatele 
zdravotního stavu, jejich změny sleduje každým rokem zpráva Aktualizace zprávy o zdraví – zdravotní 
stav obyvatel LK, jež je aktualizací části Zprávy o zdraví vydávané v pětiletém intervalu 
(www.khslbc.cz\zpráva o zdraví). Sledované ukazatele jsou průběžně doplňovány – v roce 2012                       
o hodnocení soběstačnosti seniorů, počty sebevražd, trendy v epidemiologii nádorů v LK.  
V ZP LK je  na podmínky Libereckého kraje rozpracováno 12 hlavních a 4 dílčí cíle (číslování cílů je 
ponecháno z původní dokumentu WHO „Zdraví 21“, který jich definuje celkem 21): 

№ 3 Zdravý start do života 
№ 4  Zdraví mladých 
№ 5  Zdravé stárnutí 
№ 6  Zlepšení duševního zdraví 

№ 7  Prevence infekčních nemocí 
№ 8  Snížení výskytu neinfekčních nemocí  

№ 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím                
a úrazy  

№ 10  Zdravé a bezpečné životní prostředí 
№ 11  Zdravější životní styl 
№ 12 Snížit škody způsobené alkoholem, drogami                  

a tabákem  
№ 13  Zdravé místní životní podmínky 
№ 14  Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech resortů 

Více informací včetně Roční zprávy o realizaci ZP LK, která popisuje ostatní dílčí aktivity k naplnění 
jednotlivých cílů na www.khslbc.cz\zdr.politika LK.  

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE  

V rámci Národní strategie protidrogové politiky 
ČR provádí hygienická služba průběžné 
monitorování incidence (počet nových) uživatelů 
drog – žadatelů o léčbu v léčebně kontaktních 
centrech (L/K centra) a to již od roku 1995. Od 
roku 2002 sleduje systém také prevalenci 
(celkový výskyt) uživatelů drog navštěvujících 
tato centra. V rámci LK registr zachycuje 
všechny uživatele, kteří se obrátili na kontaktní 
místa v kraji bez ohledu na místo bydliště, tj. i 
s bydlištěm mimo LK. Průběžně jsou 
vylučovány duplicitní záznamy tak, že každý uživatel je ve sledovaném období evidován pouze jednou.  

         
V roce 2015 došlo ke změně ve způsobu sběru dat o léčených uživatelích drog, dle zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách byl zřízen Národní registr léčby uživatelů drog a správcem Registru je dle 
citovaného zákona ÚZIS ČR.  
 

http://www.khslbc.cz/zpráva
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METODICKÁ, VÝCHOVNÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST  

 

VZDĚLÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VEŘEJNOSTI 
 4 přednášky  

PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY, STUDENTY A PEDAGOGY 
 12 přednášek 
PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE 
 4 přednášky 

PŘEDNÁŠKY PRO TERÉNNÍ PRACOVNÍKY  
 14 přednášek 

PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ 
 32 sdělení 

SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE  
 11 sdělení 

 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  
MUDr. J. Prattingerová 
 Příprava druhé Bodové prevalenční studie infekcí souvisejících se zdravotní péčí a používáním 

antimikrobiálních přípravků v evropských nemocnicích akutní péče; Stockholm. Evropské středisko 
pro prevenci a kontrolu infekcí v roce 2008 doporučilo, aby evropská kontrola infekcí spojených se 
zdravotní péčí pokrývala kromě infekcí operační rány a infekcí získaných na JIP i další druhy 
nozokomiálních infekcí, aby bylo možné odhadnout a sledovat kompletní objem výskytu onemocnění 
vzniklých ve zdravotnických zařízeních. První celoevropská studie byla provedena v letech 2011-2012; 
druhá proběhne v letech 2016-2017.  

→ Spolupráce s WHO 
 příprava dokumentů, účast na misích 
 Mise WHO Guča Trumpet Festival, Srbsko - konzultant WHO, aktivní účast na misi 
 WHO Public Health for Mass Gatherings, Key Consideration - recenzent kapitoly Infection 

control  
→ Euroregion Nisa – přeshraniční spolupráce  
 
 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

5 PUBLIKACÍ V ODBORNÉM TISKU 
2 RECENZE 
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www.khslbc.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ aktuální informace 

→ odborná sdělení 

→ příručky 

→ doporučení 

→ vzory 

→ zprávy 

→ informace o platné legislativě 

 

http://www.khslbc.cz/hdm/hdm-jidelny 

Obsah: 
Ukazatele zdravotního stavu 
Úmrtnost 
Nemocnost 

Determinanty zdraví 
Životní prostředí 
Životní styl 
Sociálně ekonomické faktory zdraví 
http://www.khslbc.cz/zprava-o-zdravi 

Zpracovatelský tým: 

PhDr. Alena Riegerová  předsedkyně pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky 
Libereckého kraje, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ LK 

Ing. Giljan Dobrevová analytička zdravotní péče, Regionální pobočka VZP Ústí nad 
Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj 

MUDr. Věra Tučková Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Mgr. Blanka Ptáčková Krajský úřad Libereckého kraje 

MUDr. Jana Prattingerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se  sídlem 
v Liberci 

Ing. Jana Loosová, Ph.D. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

Ing. Dagmar Dvořáková  Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci 

Bc. Stanislava Riegerová  Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci 

 

Veš dětská  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.khslbc.cz/epi 

Štěnice domácí – 
hubení, úloha KHS  
 
 
 
 
 

http://www.khslbc.cz/epi 

osnova provozního řádu  
náležitosti při podání o stanovisko 
žádost na zařazení prací do kategorie 
přihláška ke zkoušce 
ohlášení zotavovací akce 

                                     aj.  

http://www.khslbc.cz/kestazeni 

http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/ke
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