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VÁŽENÍ, 

dovolte, abych Vám předložil stručnou zpráv u o činnosti Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) za rok 2016.  
Stejně jako v minulých letech 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. 
Konkrétní naplnění uvedené dikce zákona naleznete zčásti na dalších stránkách této „Informace“. Její 
rozsah zdaleka nedovolí popsat rozsáhlou a pestrou práci orgánu ochrany veřejného zdraví úplně. Proto 
ji prosím pojměte jen jako stručný výčet a ukázku toho podstatného z naší práce v roce 2016.  
Kdybych měl osobně uvést některé události a aktivity, tak musím v prvé řadě zmínit eliminaci epidemie 
virové žloutenky typu A ve městě Jablonci nad Nisou, kdy jsme aktivně vyhledali více než 40 % případů, 
přijímali rozsáhlá opatření na úrovni informovanosti obyvatelstva, zejména rizikových skupin, zásobování 
pitnou vodou i likvidace vod odpadních, očkování či zvýšeného zdravotního dozoru ve stravovacích                  
a epidemiologicky závažných provozech. 
Na druhou stranu nemohu opomenout ani jinou, nerepresivní, stránku naší práce – podporu zdraví, 
metodické vedení a usměrňování, stejně jako vzdělávání a výuku. Pracovníci KHS LK se podíleli na 
organizaci a odborném zajištění regionálních akcí v oblasti podpory zdraví – např. besedy s občany 
Zdravých měst Turnov a Liberec o problémech měst včetně problematiky ochrany veřejného zdraví. 
Podíleli jsme se také na koordinaci a realizaci schválené Zdravotní politiky Libereckého kraje i na 
zpracování Zprávy o zdraví. Provádíme pregraduální a postgraduální výuku lékařů i ostatních 
zdravotnických pracovníků. Na KHS LK probíhá výuka Fakulty zdravotnických studií TUL Liberec. 
Ochrana a podpora veřejného zdraví, byť někdy skrytá za paragrafy a razítky, je nedílnou součástí 
zdravotní péče a také ona se významnou měrou podílí na pozitivním trendu vývoje zdraví obyvatel našeho 
regionu. Právě její potenciál dává naději, že se přiblížíme v ukazatelích zdraví i kvalitě života takovým 
zemím jako je např. Švédsko či Nizozemí.  
 
 
 
 

                                                    MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.  
                                                                          ředitel 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. Ve své činnosti 
navazuje na Okresní hygienické stanice v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě zřízené 
zákonem č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči.  
 
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   
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VEDENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU     
 

Ředitel  MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.  
Ředitelka sekce ochrany a podpory zdraví  MUDr. Jana Pilnáčková 
Ředitelka odboru správního    JUDr. Eva Nekvindová 
Ředitel odboru ekonomicko-provozního                Ing. Adam Savický 

Ředitelka odboru hygieny práce Ing. Kateřina Forysová 
Zástupce ředitelky odboru protiepidemického  MUDr. Jaroslav Harman 
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 31.12.2016 

Pro rok 2016 byl personální limit 97 zaměstnanců.  

 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2016 – 88,34. 
 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2016 – 88,46. 
 Průměrný věk zaměstnanců  v roce 2016 – 48 let. 

Struktura zaměstnanců dle vzdělání 
 

 

Kategorie zaměstnanců 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                              THP – technického hospodářský pracovník 
                                                                                                                                                                              JOP – jiný odborný pracovník ve zdravotnictví 
 
 

KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci je správním úřadem, většina jejich zaměstnanců je ve 
služebním poměru, který se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, výrazně menší podíl tvoří 
zaměstnanci v pracovním poměru. V souvislosti se zákonem o státní službě je každý rok připravována 
systemizace, která vychází ze závazných pravidel pro organizaci služebních úřadů a kterou schvaluje 
vláda ČR a na jejímž základě dochází k personálnímu plánování. Pro rok 2016 bylo KHS Libereckého 
kraje se sídlem v Liberci schváleno celkem 97 systemizovaných služebních (85) a pracovních míst (12). 
Rok 2016 byl specifický značným množstvím vyhlašovaných výběrových řízení na obsazení pozic, což 
souviselo zejména s přechodnými ustanoveními zákona o státní službě, ukládajícími povinnost vyhlásit 
výběrová řízení na všechna vedoucí místa. Celkem tak KHS LK vyhlásila a provedla 38 výběrových 
řízení. 
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KHS LK V ROCE 2016    
 
 vydala v preventivním dozoru (posuzování PD, záměrů a strategií) 2 342 stanovisek, odborných vyjádření 

 vydala 944 stanovisek k rodinným a bytovým domům  
 státní zdravotní dozor – 3 612 šetření v terénu 
 provedla 2 581 šetření v ohniscích nákaz 

 ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 860 vzorků a provedla 57 měření  
 pravomocně uložila 156 sankcí za celkem 891 200,- Kč  
 řešila 357 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 2016   

 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
- územně plánovací dokumentace  110     -  územní a stavební řízení, užívání staveb  2 867 

 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  53 
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  27 
 dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  51 
 dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  11 

PROVOZNÍ ŘÁDY   

V roce 2016 bylo schváleno celkem 731 provozních řádů upravujících hygienický režim.  
 

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI   

 osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace    5 
 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 2 
 osvědčení prokazující znalost hub 0 
Bylo projednáno a odsouhlaseno 1771 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 1008 
kontrol, bylo odebráno celkem 642 
vzorků vod a provedeno 19 měření 
fyzikálních faktorů (hluk, vibrace, 
neionizující záření).  
 
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 35 
sankcí v celkové výši  308 500,- 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.  

 

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.   

 

HLUK Z DOPRAVY – státní zdravotní dozor byl zaměřen ověřování hlukové expozice – nepřekračování 
hladiny hluku - na komunikacích II. a III. třídy zatížených dopravou vzhledem k nárůstu objemu dopravy                   
a z důvodu získání dat relevantních k posuzování staveb rodinných domů z hlediska ochrany před 
hlukem. Posuzování projektových dokumentací nových rodinných domů uložila KHS novela zákona               
o ochraně veřejného zdraví s účinností od roku 2016.   
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OBLAST SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ  
Na začátku roku 2016 bylo Libereckém kraji evidováno 2 519 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 770 kontrol. Bylo odebráno                       
a laboratorně vyšetřeno 67 vzorků potravin a pitné vody. 35 vzorků bylo hodnoceno jako 
nevyhovující - 3x vzorek zmrzliny a 32 vzorků celodenní stravy, kdy vyšetření bylo zaměřeno na  
výživovou hodnotu pokrmů. V rámci zajištění protiepidemických opatření bylo z manipulace 
s potravinami či z výroby vyřazeno 64 osob, dodržování plnění tohoto opatření bylo předmětem 

kontroly ze strany KHS LK.  
Bylo uloženo celkem 66 sankcí v celkové výši                
327 000,- Kč.  V 17 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 2016 bylo provedeno 153 plánovaných kontrol 
v oblasti PBU u výrobců, distributorů/dovozců a v distribuční 
síti. Dále bylo provedeno 188 kontrol v tržní síti za účelem 
ověření výskytu výrobků oznámených Ministerstvem 
zdravotnictví ČR jako nebezpečné - v LK bylo zachyceno 1399 ks těchto výrobků.  
Laboratorně bylo vyšetřeno 25 vzorků, z nichž 14 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 26 sankcí v celkové výši  154 000,- Kč.   
V rámci systémů rychlého varování o výskytu nebezpečných výrobků v rámci EU (RASFF a RAPEX)  
bylo v oblasti společného stravování a PBU na základě 156 hlášení k šetření provedeno v tržní síti LK 
celkem 154 kontrol.   
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ  

V roce 2016 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 727 kontrol. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 22 sankcí v celkové 
výši  46 700,- 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.  
Monitoring nabídky možnosti stravování v ZŠ - automaty, bufety 2016 – v  porovnání s výsledky 
monitoringu zaměřeného na nabídku sortimentu potravin doplňkového stravování v základních školách, 
který byl proveden v letech 2011 a 2014, nebyla v roce 2016 zaznamenána změna v sortimentu potravin. 
Cílený státní zdravotní dozor byl zaměřen na získání popisu celkové situace v ČR, nikoliv na zjišťování 
případných individuálních nedostatků. Přestože šetření bylo zaměřeno na doplňkové stravování na 
základních školách, byl v  5,1 % nabídky automatů na chlazené nápoje a v 3,3 % nabídky nápojů ve 
školních bufetech nalezen chininový, iontový nebo energetický nápoj. V automatech na teplé nápoje v 83 
% byly nabízeny nápoje s obsahem kofeinu (káva, kapučíno, mocca atd.). U automatů na chlazené nápoje 
byly nápoje s obsahem kofeinu (nápoje kolového  typu) nalezeny v 9,6 %, v případě bufetového prodeje 
v 22,6 % nabídky. Z výsledků vyplývá, že nadále rozhodující podíl sortimentu tvoří slazené nápoje, 
cukrovinky, slané chuťovky, jemné pečivo a balené trvanlivé pečivo. Toto zjištění jednoznačně podporuje 
opodstatnění existence vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních („pamlsková 
vyhláška“), jež omezuje nabídku potravin se sladidly či kofeinem; zakazuje energetické a povzbuzující 
nápoje a potraviny obsahující trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků; reguluje 
potraviny a nápoje s ohledem na obsah soli, cukru resp. přidaného cukru a tuku resp. nasycených 
mastných kyselin.  

Podíl na realizaci projektů Státního zdravotního ústavu  
→ Zdravá školní jídelna 
→ Laboratorní analýza pokrmů školního stravování 
→ Měření vnitřního ovzduší ve školských zařízeních  

 



 
 
     12                                                               Informace 2016 
 
 
 

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

V roce 2016 byl státní zdravotní dozor v souladu s kontrolním plánem prioritně zaměřen na kontroly prací 
zařazených do 3. a 4. kategorie; na cílené prověřování bývalých průmyslových a zemědělských areálů; na 
kontroly v galvanovnách, svařovnách a v provozovnách s povrchovovu úpravou kovů (práce 
s chemickými látkami a směsmi klasifikovanými jako chemické karcinogeny a látkami toxickými pro 
reprodukci); na kontrolu zemědělských závodů; na kontrolu stavebnictví – demolice a stavební úpravy 
(práce s azbestem, správnost kategorizace prací, pracovní podmínky); 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 bylo kontrolováno nakládání s chemickými látkami ve sklářském průmyslu, 
práce 2. kategorie s expozicí prachu ve dřevozpracujícím průmyslu, nakládání s chemickými látkami 
používanými jako chladící média na zimních stadionech, zdravotní rizika v potravinářském sektoru 
maloobchodní sítě.  
Předmětem kontrolní činnosti byla současně kontrola zajištění pracovně lékařské péče. Kromě výše 
uvedeného bylo provedeno 54 šetření na pracovištích pacientů s podezřením na nemoc z povolání - 
přiznáno bylo 26 profesionálních onemocnění. Převažují nemoci periferních nervů končetin, šlach, svalů 
a kloubů z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže. V rámci ČR se Liberecký kraj dlouhodobě řadí ke 
krajům s velmi nízkým počtem hlášených nemocí z povolání.  
Celkem bylo zkontrolováno 683 provozoven. Za neplnění požadavků stanovených předpisy na ochranu 
zdraví pracovníků bylo uloženo 6 pokut v celkové výši 51 000,- Kč.     

                                                                                                                            
V roce 2016 bylo v LK evidováno 
celkem 2 786 rizikových prací. 
V porovnání s rokem 2015 to je               
o 124 rizikových prací  méně.  
Bylo vydáno celkem 24 rozhodnutí                      
o zrušení rizikových prací a jejich 
převedení na práce nerizikové. Důvody 
byly technologická, technická či 
organizační opatření, nebo snížení 
objemu výroby.   
Začátkem roku 2016 bylo navíc 
z evidence vyřazeno 23 rizikových prací 
v důsledku ukončení činnosti slévárny 
koncem roku 2015.  
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ  

V roce 2016 bylo hlášeno 5 359 infekčních onemocnění vykázaných do celostátního registru EPIDAT, 
což v porovnání s rokem 2015, kdy bylo hlášeno 7 657 onemocnění, znamená 30% pokles.  
Epidemiologická šetření byla provedena u 68 druhů infekcí v  2607 ohniscích nákaz - 2581 šetření u 
jednotlivých osob s infekčním onemocněním a 26 šetření v souvislosti s výskytem hromadných 

infekcí. Bylo provedeno 101 odběrů biologického 
materiálu. Sledováním epidemiologických souvislostí bylo 
zjištěno a šetřeno 6 epidemických výskytů.  
Bylo šetřeno 204 osob poraněných při výkonu 
zdravotnické profese a 36 šetření při poranění osob 
mimo zdravotnictví.  
Na základě provedených epidemiologických šetření bylo o 

rozsahu a způsobu protiepidemických opatření vydáno celkem 682 rozhodnutí – z toho 578 k zajištění 
potřebných protiepidemických opatření a 104 
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 271 
zařízeních a bylo odebráno 51 vzorků.  
V celém kraji byla dle pokynu hlavního hygienika ve všech 101 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 „B“, které se 
narodily v roce 2014, 2013, 2012, 2011, 2004 a 2001 a primovakcinace BCG u dětí narozených od                      
1. 7. 2015 do 31.12. 2015. Byla zkontrolována dokumentace u 3797 dětí.  V celém spektru pravidelného 
očkování je patrný mírně klesající trend proočkovanosti (1-2 %). Momentální stav zatím dramaticky 
neohrožuje epidemiologickou situaci, ale do budoucna se jedná o varovný trend, na němž se uplatňují 
aktivity směřující ke zpochybnění významu vakcinace.  
Současně byla provedena kontrola proočkovanosti u zdravotnického personálu na 3 pracovištích s vyšším 
rizikem vzniku infekčního onemocnění VHB. Ve 28 zařízeních, a to léčebnách dlouhodobě nemocných, 
domovech pro seniory, domovech zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením,  
byla zjišťována proočkovanost proti sezonní chřipce u klientů.   
V rámci průběžného monitorování intoxikace drogou nebo léky bylo v roce 2016 zachyceno 59 
případů. Drogová závislost má úzký vztah k šíření krví přenosných nákaz, jako jsou virové záněty jater 
typu B a C. V epidemických událostech nejen v LK je patrný nový fenomén, a to význam uživatelů 
drog i v šíření nákazy virového zánětu jater typu A. Zde se kromě možnosti přenosu krevní cestou 
uplatňuje významně způsob života v komunitách, ve kterých nejsou dodržována základní hygienická 
pravidla.  

Tato cesta přenosu nákazy je zřejmá i v epidemickém šíření 
virového zánětu jater typu A v  Jablonci nad Nisou a přilehlém 
okolí, které pokračovalo z roku 2015. V roce 2016 bylo v LK 
registrováno celkem 146 případů tohoto onemocnění.  
V LK proběhla v roce 2016 dvě taktická cvičení integrovaného 
záchranného systému za účelem prověření  společných postupů při 
podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy.  
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
EPIDEMICKÝ VÝSKYT VIROVÉHO ZÁNĚTU JATER TYPU A  

V době od 21. 8. 2015 do konce roku 2016 bylo v Jablonci nad Nisou event. v blízkém okolí s vazbou na 
město laboratorně prokázáno 180 případů onemocnění virovým zánětem jater typu A (VHA).   

PPRRŮŮBBĚĚHH  EEPPIIDDEEMMIIEE  
→ srpen – říjen 2015 – evidováno 39 

onemocnění ze všech městských 
částí, zdroj ani vehikulum nákazy se 
nepodařilo prokázat, předpoklad – 
k nákaze došlo alimentární cestou  

→ listopad 2015 – srpen 2016 – šíření 
nákazy mezi uživateli drog, 
squattery, solitérní případy                        
u populace se standardním 
způsobem života 

→ září – říjen 2016 – evidováno 40 nových případů u populace se standardním způsobem života 
místně vázaných k okrajové městské čtvrti s RD 

ŠŠEETTŘŘEENNÍÍ  KKHHSS  LLKK  
→ vytvoření dotazníku pro nemocné k epidemiologické analýze 
→ vytvoření dotazníku ke zjištění způsobu zásobování pitnou vodou, způsobu odkanalizování, kontaktů 

s nemocnými, kontaktů s bezdomovci 
→ virologické vyšetření stolic na genotypizaci  
→ odběr vzorků vody z Novoveského koupaliště 
→ odběry pitné vody na virologické vyšetření z vodovodního řadu v domácnosti s výskytem VHA  
→ odběr vzorků pitné i užitkové z vybraných studní v postižené lokalitě u osob s onemocněním VHA 

                                                                        v žádném ze vzorků vody nebyl prokázán virus VHA 
PPRROOTTIIEEPPIIDDEEMMIICCKKÁÁ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ    
→ zajištěno 459 osob v kontaktu – 40% všech případů onemocnění bylo vyhledáno aktivním 

šetřením epidemiologů, což významně přispělo k omezení šíření onemocnění   
→ 83 % nemocných izolováno na infekčním oddělení KNL, a.s. 
→ rozhodnutí o opatření v ohnisku nákazy bylo vydáno 502x fyzickým osobám, 14x školám a 3x 

potravinářským společnostem  
→ v rámci postexpoziční profylaxe bylo proti VHA naočkováno 491 osob 
→ zvýšený zdravotní dozor nad činnostmi epidemiologicky závažnými, které mají potenciál šíření viru 

hepatitidy A – stravovací zařízení, provozovny péče o pleť, sociální zařízení, zásobování vodou  
→ opatření v zabezpečení pitné vody i likvidace vody odpadní – zvýšená četnost vzorkování vody 

SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE    
Magistrát statutárního města Jablonec nad Nisou – primátor města, vodoprávní úřad, oddělení sociální 
péče o děti; KNL, a.s. – infekční odd., laboratoře; laboratoře Nemocnice Jablonec n/N;  ZÚ se sídlem 
v Ústí n/L, pracoviště Liberec; praktičtí lékaři; Dům naděje – azylový dům; K-Centrum; Police ČR; 
Městská policie Jablonec n/N; Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
ZZÁÁVVĚĚRR  
Zdroj, ani cestu přenosu nákazy se v období počátku epidemie nepodařilo prokázat. V dalším průběhu 
přispěli k udržování nákazy v populaci občané s nestandardním způsobem života, především uživatelé 
drog a squatteři. To byl hlavní problém při provádění protiepidemických opatření a důvod dlouhého 
trvání této události. V prevenci je klíčová důsledná hygiena rukou, a to zejména v souvislosti 
s používáním WC a konzumací jídla. Nejúčinnější prevencí nákazy je očkování.  
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BAKTERIE LEGIONELLA V TEPLÉ VODĚ 

Požadavky na teplou vodu dodávanou jako součást podnikatelské činnosti osoby nebo jiné činnosti 
právnické osoby upravuje legislativa, která stanovuje hygienické limity ukazatelů jakosti. Výrobci teplé 
vody není uložena povinnost kontrolovat její kvalitu, přesto však za její kvalitu zodpovídá. Kontrola 
kvality teplé vody je prováděna namátkově ze strany krajské hygienické stanice.  
KHS LK se dlouhodobě zaměřuje kontrolu nad teplou vodu v ubytovacích zařízeních (hotely, ubytovny, 
penziony), kde díky nerovnoměrnému vytížení těchto objektů dochází často k dlouhé stagnaci teplé vody 
v teplovodním systému a tím k vytvoření příznivých podmínek k množení baktérií. Paralelně probíhají 
kontroly jakosti teplé vody ve sprchách umělých koupališť, léčebných bazénech a saunách a to  
z důvodu využívání těchto prostor vnímavými skupinami populace – např. klienty s chronickými 
onemocněními, lidmi se sníženou imunitou. 

Hlavní zdravotní riziko z teplé vody 
představují patogenní a podmíněně 
patogenní bakterie schopné 
pomnožování v teplé vodě, tedy 
především legionelly. Dobré podmínky 
pro své rozmnožení mají tyto bakterie 
v rozmezí 20°C až 45°C, proto by 
teplota studené vody neměla překročit 
20°C a teplota teplé vody by měla být 
minimálně 50ºC (optimálně 55ºC).  

Nejčastější výskyt legionell je v souvislosti s nedostatečnou údržbou umělých vodních systémů, zejména 
chladicích věží a odpařovacích kondenzátorů spojených s klimatizací a průmyslovým chlazením, systémů 
rozvodu teplé a studené vody ve veřejných a soukromých budovách a v bazénech s vířivým systémem.  
PPRREEVVEENNTTIIVVNNÍÍ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  SSPPOOČČÍÍVVAAJJÍÍ  VV  ÚÚDDRRŽŽBBĚĚ  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ::  
• pravidelná údržba, čištění a dezinfekce chladicích věží společně s pravidelným přidáváním biocidů; 
• udržování přiměřené úrovně chloru v bazénech spolu s kompletním odtokem  

a čistěním celého systému alespoň jednou týdně; 
• udržování rozvodů teplé a studené vody, udržování teploty teplé vody nad 50°C a pod 20°C, případně 

aplikace vhodného biocidu k zamezení růstu; 
• snížení stagnace vody proplachováním nepoužívaných kohoutků v budovách jednou týdně. 
Bakterie legionella může u oslabených jedinců vyvolat tzv. legionářskou nemoc, projevující se jako zápal 
plic s možným následkem smrti, a dále se může vyskytnout jako tzv. pontiacká horečka. Toto 
onemocnění charakteru chřipky nemá tak těžký průběh jako legionářská nemoc. K nákaze dochází 
inhalací (vdechnutím) kontaminovaného aerosolu do nosohltanu a odtud průnikem do dolních 
dýchacích cest. Proto je sprchování kontaminovanou teplou vodou rizikové. Přenos z člověka na člověka 
nebyl prokázán.  
ZZÁÁKKAAZZ  MMYYTTÍÍ  AA  SSPPRRCCHHOOVVÁÁNNÍÍ  NNAA  VVYYSSOOKKOOŠŠKKOOLLSSKKÝÝCCHH  KKOOLLEEJJÍÍCCHH  ,,  SSTTAARRÝÝ  HHAARRCCOOVV      
18.10.2016  -  rozhodnutím vydán zákaz sprchování a mytí na blocích C,D,E, F z důvodu překročení limitu 
ukazatele bakterie Legionella spp. v teplé vodě. Provozovatel realizuje opatření. 
26.10.2016 - konec zákazu používání nejakostní teplé vody vydaný rozhodnutím TUL na blocích E, F, 
protokoly o zkoušce doložily účinnost termické dezinfekce, tj.  podlimitní výskyt bakterie Legionella 
spp., což umožnilo povolení užívání teplé vody na těchto blocích.   
31.10. 2016 - konec zákazu používání nejakostní teplé vody vydaný rozhodnutím v budovách C, D, E, F 
vysokoškolských kolejí  v Harcově. Rozbory teplé vody potvrdily účinnost chemické dezinfekce tj. 
podlimitní výskyt bakterie Legionella spp. ve všech čtyřech postižených blocích C, D, E, F.  
Tato mimořádná situace se týkala cca 2 000 studentů. 
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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 třetích zemí je třeba věnovat zdravotní nezávadnosti těchto 
výrobků zvýšenou pozornost. 

 

ÚKOLY VYHLÁŠENÉ HLAVNÍM HYGIENIKEM V ROCE 2016 
 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA SLEDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI POKRMŮ A 

VÝROBKŮ Z RYBÍHO MASA A MOŘSKÝCH PLODŮ V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY 
S CÍLEM POSOUDIT ÚČINNOST POSTUPŮ ZALOŽENÝCH NA ZÁSADÁCH HACCP 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI ZMRZLIN 
PODÁVANÝCH V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY Z HLEDISKA PŘÍTOMNOSTI 
VYBRANÝCH MIKROORGANISMŮ SCHOPNÝCH VYVOLAT ALIMENTÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ A Z HLEDISKA 
PŘÍDATNÝCH LÁTEK – BARVIV 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V PROVOZOVNÁCH STRAVOVACÍCH SLUŽEB VE VYBRANÝCH 
ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A 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 NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA VYBRANÉHO DRUHU HRAČEK 
Z HLEDISKA OBSAHU FTALÁTŮ 

 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ, 
KONKRÉTNĚ KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ URČENÝCH KE SLUNĚNÍ  

 MONITORING NABÍDKY MOŽNOSTÍ STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH – AUTOMATY A BUFETY 2016 
 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA ZAMĚSTNANCŮ 

V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU MALOOBCHODNÍ SÍTĚ 
 
 
 
Celková vyhodnocení úkolů vyhlášených HH ČR – www.mzcr.cz. 
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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 2016 
 INSTITUCIONÁLNÍ STRAVOVÁNÍ – VYVAŘUJÍCÍ KUCHYNĚ, VÝDEJNY, KANTÝNY 
 STÁNKY JAKO PROVOZOVNY STRAVOVACÍCH SLUŽEB S POSKYTOVÁNÍM OBČERSTVENÍ 
 KAMPAŇ SOLME S ROZUMEM 
 VÝROBKY PŘICHÁZEJÍCÍ DO STYKU S POTRAVINAMI  
 HRAČKY –  OBSAH FTALÁTŮ 
 ŽIVNOSTI PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU 
 MONITORING KVALITY VODY MÁCHOVA JEZERA A PŘEHRADY MŠENO  
 PROVĚŘENÍ PLOCH KE KOUPÁNÍ, KDE BYL ZAZNAMENÁN VÝSKYT PLŽŮ A S NIMI SOUVISEJÍCÍ 

CERKÁRIOVÁ DERMATITIDA  
 KVALITA VODY V BAZÉNECH PŘI KURZECH PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT 
 DODRŽOVÁNÍ NEPŘEKRAČOVÁNÍ HLADINY HLUKU Z DOPRAVY NA KOMUNIKACÍCH II. A III. TŘÍDY  
 KVALITA PITNÉ VODY VE VODOVODECH DO 5000 OBYVATEL V OKRESE LIBEREC 
 TETOVACÍ A OBDOBNÉ PROVOZOVNY, KDE DOCHÁZÍ K PORUŠOVÁNÍ INTEGRITY KŮŽE 
 TEPLÁ VODA VE SPRCHÁCH UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ 
 TEPLÁ VODY V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH 
 PRÁCE KATEGORIE 2 S EXPOZICÍ PRACHU VE DŘEVOZPRACUJÍCÍM PRŮMYSLU 
 KONTROLY DLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI VE SKLÁŘSTVÍ 
 KONTROLY ZIMNÍCH STADIONŮ ZAMĚŘENÉ NA CHLADÍCÍ MÉDIA 
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PODNĚTY – OZNÁMENÍ OBČANŮ   

V roce 2016 KHS LK přijala celkem 422 oznámení  a podnětů (stížností občanů), z nichž jako věcně 
příslušný orgán řešila 357. 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 státní správy. 
 
 
 
 
 
 
 
 Hluk – celkem řešeno 94 oznámení. Největší podíl představuje hluk z hudebních produkcí, hluk ze 

zdrojů umístěných v průmyslových závodech a hluk z dopravy. Oprávněných bylo 67.  
 Oblast potravin, pokrmů a provozoven společného stravování  -  bylo řešeno celkem 90 podnětů 

a oznámení. Obsahem těchto podnětů a oznámení byly nejčastěji udávané nespecifikované zdravotní 
obtíže po konzumaci pokrmů v zařízeních společného stravování, neodpovídající kvalita potravin a 
pokrmů, případně smyslové změny potravin a pokrmů, nedostatky v úrovni provozní nebo osobní 
hygieny. 32 bylo vyhodnoceno jako oprávněné (prokázané), obsah ostatních nebylo možno 
průkazně ověřit. Dalších 38 přijatých oznámení bylo postoupeno jiným dozorovým orgánům 
(nejčastěji Státní zemědělské a potravinářské inspekci). 

 Riziko šíření infekčních onemocnění – celkem bylo řešeno 68 oznámení. Většina z nich  
v souvislosti s výskytem epidemiologicky významných hlodavců, parazitů či hmyzu, výskytu 
infekčního onemocnění a občanského soužití. Všechna oznámení byla oprávněná.  

 Provozovny péče o tělo, ubytování – celkem řešeno 25 oznámení, z nichž 14 bylo oprávněných. 
Převažovala oznámení týkající se  provozní hygieny, v ubytovacích zařízeních pak výskytu členovců.  

 Pitná voda – celkem bylo přijato a řešeno 15 oznámení, z nichž po prošetření byla oprávněnými 
shledána 4. Oznámení se týkala nevyhovujících organoleptických vlastností vody -  tj. těch, které lze 
hodnotit lidskými smysly (zákal, pach, barva, chuť).  

 Pracovní podmínky – celkem bylo řešeno 14 oznámení. Nejčastěji bylo poukazováno na 
nevyhovující mikroklimatické podmínky a nedostatečné větrání, na nevyhovující sanitární zařízení a 
nedostatečný úklid, na zvýšenou prašnost. 6 oznámení byla prokazatelně oprávněných.  

 Zařízení pro děti a mladistvé – celkem řešeno 12 oznámení, jednoznačně oprávněných bylo šest. 
Oznámení se týkala nevyhovujících hygienických požadavků na prostory a provoz škol a školských 
zařízení, nevyhovujících podmínek při konání v zotavovacích akcí a kvality poskytovaných pokrmů 
ve školních jídelnách.   

 Předměty běžného užívání – bylo řešeno 11 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. Šest oznámení 
bylo vyhodnocených jako oprávněná.  

Oznámení a podněty vyhodnocené jako oprávněné – celkem 210 - byly zakončeny uložením 
opatření v rámci zákonných kompetencí orgánu ochrany veřejného zdraví.  
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SANKCE  

V roce 2016 bylo za zjištěná porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví uloženo celkem 
156 sankcí v celkové výši  891 200,- Kč.  

Nejvíce sankcí – 66 – bylo uloženo v  provozovnách společného stravování, jejich celková výše byla 
327 000 Kč. Nejčastěji zjišťované nedostatky - obecné požadavky na potravinářské prostory, požadavky 
na stav, konstrukci a zařízení ve styku s potravinami, požadavky na hygienu provozu, ochrana potravin a 
pokrmů před kontaminací, označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů, skladování surovin a složek 
pro přípravu pokrmů, zavedení stálých postupů na zásadách HACCP, dodržování postupů na zásadách 
HACCP, plnění povinností provozovatele v souvislosti se zásobováním pitnou vodou z individuálního 
vodního zdroje.  
Provozovatelům koupališť a saun bylo uloženo celkem 10 sankcí, a to za nevyhovující kvalitu vody ke 
koupání, nevyhovující kvalitu teplé vody, nedodržení četnosti kontroly jakosti vody, nevypracování 
provozního řádu a jeho nepředložení orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení. 

V oblasti předmětů běžného užívání bylo uloženo 26 sankcí. Většina z nich – 22 ve výši 136 000 Kč -  
byla uložena za nevyhovující značení kosmetických přípravků a nedodání nabývacích dokladů k nim ze 
strany prodejců. Dalším důvodem k uložení sankcí byl prodej výrobků vyhlášených hlavním hygienikem 
jako nebezpečné. 
Provozovatelům ubytovacích služeb bylo za nedostatky v kvalitě a rozsahu úklidu zařízení, 
za nevhodnou manipulaci s prádlem a za nevypracování provozního řádu a nepředložení jej orgánu 
ochrany veřejného zdraví ke schválení uloženo 10 sankcí. 
Za nedostatky shledané v ochraně zdraví při práci bylo uloženo 6 sankcí zejména za neposkytnutí 
bezpečnostních přestávek zaměstnancům pracujícím v riziku hluku, za neprojednání pravidel 
k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami/směsmi, za nezajištění 
tekoucí teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců, za neuzavření smlouvy o poskytování pracovně 
lékařských služeb.  
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ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE  

Zdravotní politika Libereckého kraje je realizována již čtrnáctým rokem, do roku 
2015 jako Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého 
kraje - Zdraví 21  schválený jako Zdravotní politika kraje.  
Nově je od roku 2016 koncepce zdravotní politiky upravena podle Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020 (dále jen „Národní 
strategie“), která byla podpořena vládou České republiky Usnesením č. 23 ze dne 8. 
ledna 2014. Většina regionálních cílů podle Národní strategie je totožná či navazuje 
na předchozí program. Některé cíle jsou ale zařazeny nově a doplňují Zdravotní 
politiku LK tak, aby byla komplexnější a neopominula nějaké důležité oblasti 
z podpory zdraví. Některé aktivity k plnění cílů budou inspirované aktivitami z 
Akčních plánů vypracovanými pracovními skupinami pod záštitou MZ ČR. 
Obsah Zdravotní politiky Libereckého kraje je tvořen 8 hlavními cíli, z nichž některé jsou dále 
rozděleny do dílčích cílů. 
Cíl 1: Podpora zdraví během celého života 

• Zdravý start do života 
• Zdraví mladých 
• Zdravé stárnutí  

Cíl 2: Zdravější životní styl 
• Podpora pohybové aktivity populace 
• Správná výživa a stravovací návyky 

populace 

Cíl 3: Duševní zdraví 
Cíl 4: Omezení zdravotně rizikového chování  

• Úrazy 
• Návykové látky 

Cíl 5: Snižování zdravotních rizik ze životního 
a pracovního prostředí 

Cíl 6: Zvládání infekčních nemocí 

Cíl 7: Snížení výskytu neinfekčních nemocí 
• Kardiovaskulární onemocnění 
• Nádory 

• Diabetes mellitus 
• Orální zdraví 

Cíl 8: Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech rezortů 
Výroční zpráva „Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatel“ za rok 2015 byla  vzata na vědomí Usnesením Rady LK                        
č. 1034/16/RK ze dne 7.6.2016 a vzata na vědomí zastupitelstvem dne 21.6.2016 jako písemná 
informace usnesením 397/16/ZK  
V regionu aktivně pracuje 23 členná skupina pro realizaci Zdravotní politiky.  
Za plnění cílů odpovídají gestoři a na ně navazující spolupracující týmy, kteří zpracovávají roční zprávu a 
zhodnocují plnění cílů dle nastavených indikátorů. 
V roce 2016 se konala 1 schůzka komplexní pracovní skupiny a 9 individuálních schůzek s jednotlivými 
gestory na pracovištích. Schůzek se zúčastnil gestor dílčího cíle, zástupci KÚ LK, KHS LK a VZP. 
Liberecký kraj je členem  Asociace národní sítě zdravých měst (31.5.2011 vstup schválilo  Zastupitelstvo 
LK usnesením č. 198/11/ZK a 14.6.2011 schválila členství Rada NSZM).  Koordinátorem je Ing. Ivana 
Ptáčková.  
 

Ocenění „Dobrá praxe“ za realizaci Zdravotní politiky LK udělené Libereckému kraji 
a Krajské hygienické stanici Národní sítí Zdravých měst je využíváno na propagaci 
Zdravého kraje.  
Více informací včetně Roční zprávy o realizaci ZP LK, která popisuje ostatní dílčí 
aktivity k naplnění jednotlivých cílů na www.khslbc.cz\zdravotní politika.  
 

 

http://www.khslbc.cz/zdravotní%20politika
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METODICKÁ, VÝCHOVNÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST  

VZDĚLÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VEŘEJNOSTI 
 7 přednášek  

Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši 

PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY, STUDENTY A PEDAGOGY 
 5 přednášek 

Činnost orgánu ochrany veřejného zdraví 
Zdravotní rizika přírodních koupališť 
odborné stáže 

PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE 
 4 přednášky 

Šetření odboru hygieny obecné a komunální v kauze epidemie Nový Bor 
Chemická legislativa, používání OOPP, poskytnutí první pomoci 

PŘEDNÁŠKY PRO TERÉNNÍ PRACOVNÍKY, STÁTNÍ SPRÁVU  
 18 přednášek 

Problematika zdravotnického odpadu 
Hluk po novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Způsob posuzování územních plánů z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví 
Ektoparaziti a jiní hygienicky významní členovci – globální problém, squaty, ubytovny 
Epidemiologická problematika v komunitách s nízkou socioekonomickou úrovní 

PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ 
 11 sdělení 

Přehled o HIA, EIA a SEA v České republice 
Problematika chemických látek na galvanizovnách 
Migrace osob a infekční nemoci 
Doporučené postupy při výskytu vysoce nebezpečné nákazy 
Desinsekce a deratizace – řešení problematiky ve squatech, ubytovnách, bytech různého hygienického standardu 

SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE  
 20 sdělení 

Šetření nemocí z povolání 
Pneumokokové infekce u dospělých osob 
Epizootologie alimentárních onemocnění 
Aktuální epidemiologická situace 
Platná legislativa, operační řízení HART, pandemický plán 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  

→ Spolupráce s WHO 
 posílení práce HIA v ČR - příprava podkladových dokumentů pro mezinárodní workshop 

→ Euroregion Nisa – přeshraniční spolupráce – výměna a hodnocení informací o vybraných nákazách  
 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  
 Možné cesty implementace hodnocení vlivů na zdraví v ČR – časopis Hygiena 
 Zpráva o epidemii akutní gastroenteritidy v obcích Nový Bor a Okrouhlá – Zprávy CEM 
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→ aktuální informace 

→ odborná sdělení 

→ příručky 

→ doporučení 

→ vzory 

→ zprávy 

→ informace o platné legislativě 

 

náležitosti podání žádosti o stanovisko 

žádost na zařazení prací do kategorie 

formulář pro nahlášení provozovny 

přihláška ke zkoušce 

ohlášení zotavovací akce 

osnova provozního řádu       
provozovny/studny/zásobování pitnou vodou 

                                     aj.  

http://www.khslbc.cz/kestazeni 

Autoři: 

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

PhDr. Alena Riegerová, předsedkyně pracovní skupiny 
pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, vedoucí odboru 
zdravotnictví KÚ LK 
Ing. Nela Švitorková 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
http://www.khslbc.cz/zprava-o-zdravi 

Obsah: 

Podpora zdraví během celého života 
- zdravý start do života, zdraví mladých; zdravé stárnutí 

Zdravější životní styl 
- dostatečná pohybová aktivita populace, správná výživa a stravovací návyky populace 

Zvládání stresu a duševní zdraví 

Omezení zdravotně rizikového chování 
- úrazy, návykové látky  

Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí  

Zvládání infekčních onemocnění  

Snížení výskytu neinfekčních onemocnění  
- kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění, diabetes mellitus, orální zdraví 

 

http://www.khslbc.cz/rubriky/aktuality/virova-zloutenka-typu-a-informace 
 

http://www.khslbc.cz/hp/hp-azbest 

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

Štěnice domácí 
 
 
 
 
 

 
http://www.khslbc.cz/epi 

http://www.khslbc.cz/ke
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