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V Liberci 26. 4. 2017 

SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - 28. DUBEN 2017 

Mezinárodní organizace práce vyhlásila 28. duben za „Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci“ a je každoročně od roku 2003 věnován problematice pracovního úrazu a nemoci z povolání.  

V pracovním prostředí se vyskytuje celá řada rizikových faktorů (hluk, prach, chemické látky, vibrace, 

fyzická a psychická zátěž, zátěž teplem a chladem, zraková zátěž, pracovní poloha, neionizující záření a 

biologičtí činitelé), které je nejprve důležité identifikovat. Dále pak pomocí technických a organizačních 

opatření je nutné jejich vliv na zdraví zaměstnanců zredukovat na co nejnižší míru. V případě, že se 

rizikové faktory pracovního prostředí nepodaří snížit pod hygienické limity, pak jsou práce evidovány 

jako rizikové a orgán ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru kontroluje, zda jsou 

dodržována veškerá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců při práci. 

V Libereckém kraji KHS LK dozorovala v roce 2016 celkem 5912 provozoven a z toho v 885 (15%) 

z nich bylo evidováno 2215 rizikových prací, které vykonávalo 15936 zaměstnanců. Nejvíce 

zaměstnanců bylo exponováno rizikovým faktorům hluk (8796) a fyzická zátěž (4929). Z hlediska 

odvětví nejvíce rizikových prací má strojírenství, automobilový průmysl, sklářství a výroba plastů.  

Pro srovnání - v roce 2006 dozorovala KHS LK  celkem 4584 provozoven (tj. o 1328 méně než v roce  

2016), s rizikovými pracemi bylo 943 z nich (tj. o 58 více než v roce 2016). Bylo evidováno celkem 

2946 rizikových prací, což bylo o 11% více než v roce 2016.  

Přestože v Libereckém kraji pracuje v současné době v riziku téměř 16 tisíc zaměstnanců, výskytem 

nemocí z povolání se kraj dlouhodobě pohybuje na nejnižších příčkách v rámci celorepublikového 

hodnocení.  

Profesionální onemocnění je 

nejzávažnějším důsledkem 

expozice rizikovým faktorům 

v pracovním prostředí. V LK 

jich bylo v roce 2016 hlášeno 

26, z nichž nejpočetnější byly 

v loňském roce nemoci 

periferních nervů končetin 

z jednostranné nadměrné 

dlouhodobé zátěže (NzP v LK 

v roce 2016). 

Ačkoli dochází ke vzniku 

nových provozoven a tím i 

prací, jedná se především o 

nerizikové práce a počet 

zaměstnanců v riziku se daří 

dlouhodobě snižovat. 
 

 

 

 

 

 

Zuzana Balašová 

tisková mluvčí KHS LK 

http://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_NZP2016.pdf
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