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VÁŽENÍ, 

dovolte, abych Vám předložil stručnou zprávu o činnosti Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) za rok 2017.  Činnost KHS vyplývá 

ze zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož krajským hygienickým stanicím, 

jakožto orgánům ochrany veřejného zdraví 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. 

Pokud zde mám uvést některé události a aktivity, tak musím v prvé řadě zmínit epidemii spalniček 

v Jablonci nad Nisou, kterou se podařilo správným nastavením protiepidemických opatření (izolace 

nemocných, karanténní opatření ve formě zdravotního dohledu a domácí izolace senzitivních kontaktů 

a jejich důsledné vyhledávání) lokalizovat a omezit pouze na vlastní ohnisko nákazy s minimem 

případů a nedošlo tak k masivnímu šíření jako v ostatních krajích ČR. 

Dále bych rád v tomto úvodním slově vyzvedl zapojení KHS do řešení krizových situací. V roce 2017 

bylo v režimu mimořádných událostí se zapojením členů pohotovostních výjezdních skupin            

KHS LK i složek IZS řešeno 20 případů zahrnujících široké spektrum událostí typu podezření na 

vysoce nebezpečnou nákazu, únik formaldehydu, podezřelé obálky s kontaminovaným obsahem, 

únik čpavku atd. Úloha orgánu ochrany veřejného zdraví při těchto situacích spočívá v posouzení 

rizika ohrožení veřejného zdraví a návrhu či přímé realizaci příslušných opatření. 

Denním chlebem a jádrem naší činnosti je však státní zdravotní dozor a plnění kontrolního plánu, 

úkolů hlavního hygienika i regionálních úkolů ve všech oborech ochrany veřejného zdraví. KHS LK 

v konečném součtu všech oborů naplnila a překročila kontrolní plán, a to přesto, že v některých 

oborech jsme museli čelit nedostatečné personální situaci či zvýšeným nárokům na preventivní dozor 

způsobených změnou legislativy. Výkon této kontrolní práce však není jen přehlídkou vymáhání 

paragrafů zákona, ale je vždy i vysoce odbornou zdravotnickou činností. Jako příklad uvedu řešení 

problematiky výskytu štěnic, a to nejen v ubytovacích zařízeních v sociálně vyloučených lokalitách. 

Situace kromě akutního státního zdravotního dozoru vyžadovala i řadu jednání a akcí se samosprávou 

i neziskovým sektorem, trvalé metodické vedení, včetně realizace odborného semináře.  

Nemohu opomenout ani nerepresivní stránku naší práce – podporu zdraví, metodické vedení                      

a usměrňování, stejně jako vzdělávání a výuku. KHS LK se podílí na koordinaci a realizaci schválené 

Zdravotní politiky Libereckého kraje i na zpracování Aktualizace zprávy o zdraví. Provádí 

pregraduální a postgraduální výuku lékařů i ostatních zdravotnických pracovníků. Na KHS LK 

probíhá opakovaně výuka Fakulty zdravotnických studií TUL Liberec i lékařských fakult. Z  této 

oblasti bych chtěl ale vyzdvihnout jednu výjimečnou a přesto typickou aktivitu orgánu ochrany 

veřejného zdraví - na základě  vyšší úmrtnosti na karcinom prsu v okrese Semily, která byla v rozporu 

s relativně nízkým výskytem tohoto nádoru, jsme vyhodnotili účast semilských žen na preventivním 

mamografickém vyšetření (screeningový programu karcinomu prsu). Ta se ukázala jako nejnižší v ČR. 

Analýza tak jednoznačně stanovila příčinu vysoké úmrtnosti - pozdní záchyt tohoto onemocnění až ve 

stádiích, jejichž prognóza je již nepříznivá. Ve spolupráci s Libereckým krajem a semilskou radnicí 

jsme připravili informační kampaň k této problematice a odpovědné instituce zajistili lepší 

dostupnost screeningového programu. 

Typické pro práci hygienika je, že stejně jako v „semilském případě“, tak i ve většině našich dalších 

opatření, se s výsledky naší práce, tj. ovlivněním zdravotního stavu, setkáváme až po delším období, 

většinou delším než je např. období volební. I to je nutné čas od času připomenout nejen 

politikům… 

 

        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 

infekcí spojených se zdravotní péčí, 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 odboru správního    JUDr. Eva Nekvindová 

Ředitel odboru ekonomicko-provozního                Ing. Adam Savický 

Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví  MUDr. Jana Pilnáčková 

Zástupce ředitelky odboru protiepidemického  MUDr. Jaroslav Harman 

Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální Ing. Jana Loosová, Ph.D.  

Ředitelka odboru hygieny práce Ing. Kateřina Forysová 

Ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání MUDr. Ivana Kučerová 

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých                 zastupuje 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 31.12.2017 

Pro rok 2017 byl personální limit 98 zaměstnanců.  

 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2017 – 86,66. 

 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2017 – 86,35. 

 Průměrný věk zaměstnanců v roce 2017 – 48 let. 

Struktura zaměstnanců dle vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie zaměstnanců 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                              THP – technického hospodářský pracovník 

                                                                                                                                                                              JOP – jiný odborný pracovník ve zdravotnictví 

 

 

 

Krajská hygienická stanice 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 

2017 bylo KHS LK  schváleno celkem 98 systemizovaných míst – 86 služebních a 12 pracovních.  
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KHS LK V ROCE 2017    

 

 vydala v preventivním dozoru (posuzování dokumentací, záměrů a strategií)  

3 483 stanovisek, odborných vyjádření 

 státní zdravotní dozor – 3 276 šetření v terénu 

 provedla 2 375 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz 

 ve spolupráci se ZÚ vyšetřila 1143 vzorků a provedla 74 měření  

 pravomocně uložila 166 pokut za celkem 894 000,- Kč  

 řešila 327 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 2017  

 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

- územně plánovací dokumentace  119     -  územní a stavební řízení, užívání staveb  3 227 

 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  57 

 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  33 

 dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  33 

 dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  14 

PROVOZNÍ ŘÁDY   

V roce 2017 bylo schváleno celkem 649 provozních řádů upravujících hygienický režim.  

 

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI   

 osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace    7 

 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 1 

 osvědčení prokazující znalost hub 2 

Bylo projednáno a odsouhlaseno 1506 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 

835 kontrol, bylo odebráno celkem 

740 vzorků vod a provedeno            

20 měření fyzikálních faktorů 

(hluk, vibrace, neionizující záření).  

 

Za zjištěné nedostatky bylo 

uloženo 39 sankcí v celkové výši  

293 000,- Kč. 

 

 

PITNÁ VODA - státní zdravotní dozor byl zaměřen na kontrolu povinností provozovatelů dodržovat  

jakost 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.  

PESTICIDY –  bylo odebráno 21 

vzorků pitné vody se zaměřením 

na stanovení pesticidních látek na 

vybraných vodovodech, přičemž 

rozsah jejich stanovení byl 

sestaven na základě informace od 

Českého hydrometeorologického ústavu, který poskytl seznam pesticidních látek a jejich metabolitů, 

které se v období od 2013 do 2016 vyskytly v LK v podzemních vodách. Nadlimitní výskyt 

pesticidních látek byl potvrzen ve dvou vodovodech pro veřejnou potřebu v okrese Semily, a to 

v ukazatelích desethylatrazin a atrazin. Jde o vodovody, kterým již nelze prodloužit mírnější 

hygienický limit pro pitnou vodu a které aktuálně nedodávají tudíž vodu pitnou. Ačkoli z hlediska 

zdravotních rizik nepředstavují riziko nepříznivých účinků na zdraví, je z hlediska předběžné 

opatrnosti nedoporučeno tuto vodu používat ke přímé spotřebě.  V jednom v případě provozovatel 

dokončuje náhradu zdroje pitné vody 

s vyhovující kvalitou.  

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 2017 bylo Libereckém kraji evidováno 2 626 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 711 kontrol. Bylo odebráno                       

a laboratorně vyšetřeno 59 vzorků potravin, pokrmů, nápojů a pitné vody. 15 vzorků bylo 

hodnoceno jako nevyhovující - 6x vzorek pitné vody, 1x vzorek zmrzliny a originálně balené 

potraviny, dále 7 vzorků celodenní stravy, kdy vyšetření bylo zaměřeno na obsah soli v pokrmech. 

V rámci zajištění protiepidemických opatření bylo z manipulace s potravinami či z výroby 

vyřazeno 34 osob, dodržování plnění tohoto opatření bylo předmětem kontroly ze strany KHS LK.  

Bylo uloženo celkem 87 pokut v celkové 

výši 373 500,- Kč.  V 10 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,   

kosmetické přípravky a výrobky pro děti ve věku do 3 let 

s výjimkou hraček a potravin.  

V roce 2017 bylo provedeno 144 plánovaných kontrol v oblasti 

PBU u výrobců, distributorů/dovozců a v distribuční síti. Dále 

bylo provedeno 79 kontrol v tržní síti za účelem ověření výskytu výrobků oznámených 

Ministerstvem zdravotnictví ČR jako nebezpečné - v LK bylo zachyceno 1586 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 22 sankcí v celkové výši 

117 000,- 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 197 hlášení k šetření provedeno 

v tržní síti LK celkem 125 kontrol.   
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ  

V roce 2017 bylo  oborem HDM v Libereckém kraji evidováno 2 015 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 500 kontrol. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 

celkem 13 pokut v celkové výši 32 500,- Kč. 

Zvýšená pozornost je standardně věnována činnostem spojeným se zvýšeným epidemiologickým 

rizikem – oblast stravování a pořádání 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. V roce 2017 bylo odebráno 8 stěrů z prostředí, z nichž                  

4 nevyhověly pro přítomnost plísně. Bylo provedeno 6 měření umělého osvětlení v pobytových 

místnostech základních škol, žádný výsledek neplnil legislativně stanovené limity. Staré 

osvětlovací soustavy jsou postupně vyměňovány za nové.   

Monitoring kvality teplé vody ve školských ubytovacích zařízeních (domovech mládeže) -  
v rámci této krajské priority bylo odebráno celkem 32 vzorků teplé vody pro průkaz přítomnosti 

bakterie Legionella spp. v celkem 8 zařízeních. Na základě laboratorního vyhodnocení, kdy 2 vzorky 

nevyhověly legislativním požadavkům, byl dvěma domovům mládeže vydán zákaz používání 

nejakostní teplé vody pro sprchování a umývání osob do doby odstranění závady.  

Na základních školách bylo provedeno 44 kontrol zaměřených na splnění legislativních 

požadavků na vybavení hygienických zařízení, tj. vybavení umyvadly s tekoucí pitnou studenou               

a teplou vodou, mýdlem v dávkovači, zajištění možnosti osoušení rukou ručníky na jedno použití 

nebo osoušečem rukou, vybavení toaletním papírem a krytým nášlapným košem na WC dívek.  

Trend vývoje kvality školního stravování z hlediska výskytu hygienických závad a z hlediska 

nutričního plnění výživových norem v LK je zhruba stejný, jako v letech předchozích, ve srovnání 

počtu závad s počtem kontrol v jednotlivých dozorovaných zařízeních je na dobré úrovni. Z hlediska  

nutričního plnění  je situace podobná jako v roce 2016. Z výsledků hodnocení vyplývá, že většinou 

školní jídelny neplní požadavky nutričního doporučení v ukazateli čerstvá zelenina, nedostatky jsou                

i v nabídce zeleninových polévek a jsou stále do dětského jídelníčku zařazovány uzeniny.  U svačin 

v mateřských školách byly nalezeny nedostatky v  zařazování obilných kaší a používání uzenin                 

a paštik. Naopak se daří dodržet doporučené podávání ryb, bílého masa, pokrmů z luštěnin, tepelně 

upravené zeleniny a v mateřských školách pravidelné zařazování rybích pomazánek. Podařilo se                  

i splnit požadavek na podávání pokrmů z vepřového masa, které bylo v předešlých letech nadměrné.

Odbor HDM je na krajské úrovni garantem projektu Zdravá školní jídelna, do kterého se v LK 

zapojilo 8 školních jídelen, z nichž 6 již získalo certifikát. 
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OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

V roce 2017 byl státní zdravotní dozor v souladu s kontrolním plánem prioritně zaměřen na kontroly 

prací zařazených do 2. až 4. kategorie (sledování úrovně faktorů pracovních podmínek se zřetelem na 

aktualizaci informací o zařazení prací do kategorií v souvislosti se změnami podmínek výkonu prací 

nebo v důsledku změn požadavků, vyplývajících ze změny právních předpisů); zdravotnických                    

a sociálních zařízení (sledování úrovně faktorů pracovního prostředí, tj. podmínek ochrany zdraví při 

práci s fyzickou a psychickou zátěží, biologickými faktory, s chemickými látkami senzibilizujícími); 

provozů zemědělského a průmyslového charakteru (pracovní podmínky zaměstnanců v zemědělství                      

a průmyslu, které se již delší dobu výrazně mění - trvale ubývá ruční práce a nové mechanizační 

prostředky, pojízdné stroje a nové technické vybavení je vybaveno prostředky snižujícími expozici 

fyzikálním faktorům, tj. vibracím, hluku a dále nepříznivým mikroklimatickým podmínkám); 

biocidních přípravků; dodávání chemických látek a směsí podle nařízení REACH; zaměstnavatelů, 

kteří nepředložili kategorizaci prací.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci krajských priorit bylo kontrolováno nakládání s chemickými látkami/směsmi – mj. značení, 

evidence, odborná způsobilost osob nakládajících s vysoce toxickými látkami, správnost zařazení 

prací do kategorie pro faktor chemické látky; nakládání s chemickými látkami a směsmi používanými 

jako chladící média na zimních stadionech a kontroly dle zákona o prevenci závažných havárií.  

Předmětem kontrolní činnosti byla současně kontrola zajištění pracovně lékařské péče. Kromě výše 

uvedeného bylo provedeno 73 šetření na pracovištích pacientů s podezřením na nemoc z povolání - 

přiznáno bylo 69 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 784 provozoven. Za neplnění požadavků stanovených předpisy na 

ochranu zdraví pracovníků byly uloženy 4 pokuty v celkové výši 28 000,- Kč.     

V roce 2017 bylo v LK evidováno 

celkem 2 913 rizikových prací.  

 V porovnání s rokem 2016 to je  o 127 

rizikových prací  více a odpovídá to 

počtu rizikových prací v roce 2015. 

Nárůst rizikových prací dle faktorů byl 

způsoben především zařazováním 

svářečských prací do rizika pro 

neionizující záření a zrakovou zátěž 

(oslnění), kdy bylo zjištěno, že již 

minutové expozice UV záření za 

směnu, překračují hygienické limity 

pro neionizující UV záření.   

Bylo vydáno celkem 94 rozhodnutí                   

o zařazení prací do rizikových kategorií a 17 rozhodnutí o tom, že práce již není riziková z důvodů 

např. technologických, technických či organizačních opatření nebo snížení objemu výroby.   



  
 13                                                                                                                               Informace 2017 
 

 

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ  

V roce 2017 bylo hlášeno 6 136 infekčních onemocnění vykázaných do celostátního registru 

EPIDAT, což v porovnání s rokem 2016, kdy bylo hlášeno 5 359 onemocnění, znamená 14% nárůst.  

Epidemiologická šetření byla provedena u 68 druhů 

infekcí v  2353 ohniscích nákaz - 2581 šetření                       

u jednotlivých osob s infekčním onemocněním              

a 22 šetření v souvislosti s výskytem hromadných 

infekcí. Bylo provedeno 25 odběrů biologického 

materiálu. Sledováním epidemiologických souvislostí 

bylo zjištěno a šetřeno 8 epidemických výskytů.  

Bylo šetřeno 197 osob poraněných při výkonu 

zdravotnické profese a 37 šetření při poranění osob mimo zdravotnictví.  

Na základě provedených epidemiologických šetření bylo o rozsahu a způsobu protiepidemických 

opatření vydáno celkem 258 rozhodnutí – z toho 165 k zajištění protiepidemických opatření                      

u standardních infekčních onemocnění; 91 osobám, 

které trvale vylučují choroboplodné zárodky jako 

nosiči (virový zánět jater typu B nebo C)  a 2 zákazy 

pitné vody ve zdravotnických zařízení.  

Státní zdravotní dozor se zaměřením na kontrolu 

hygienických a protiepidemických opatření 

k předcházení vzniku a šíření infekcí spojených se 

zdravotní péčí ve zdravotnických zařízeních a 

v zařízeních sociálních služeb byl proveden celkem 

v 302 zařízeních - ve 256 zdravotnických zařízeních, v 31 zařízeních sociálních služeb a 15x na 

úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bylo odebráno 133 vzorků.  

V celém kraji byla dle pokynu hlavního hygienika ve 100 ordinacích praktických dětských lékařů 

a v kalmetizačním centru v Liberci 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 „P“, které se narodily v roce 2013, 2014, 2015, 2005 a 2002                    

a primovakcinaci BCG u dětí narozených od 1.7.2016 do 31.12.2016. Byla zkontrolována 

dokumentace 4058 dětí. 

V celém spektru pravidelného očkování je patrný klesající trend proočkovanosti, nejvíce                         

u očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, které jsou obsažené v jedné vakcíně. U dětí 

narozených v roce 2014 klesla proočkovanost na 74,7 %. Za tohoto stavu kolektivní imunita 

nezaručuje omezení cirkulace onemocnění. Jedná se o varovný trend, na němž se uplatňují aktivity 

směřující ke zpochybnění významu vakcinace.  

Průběžně je prováděna kontrola proočkovanosti ve všech zdravotnických zařízeních (13) s vyšším 

rizikem nákazy virovým zánětem typu B, kde musí proočkovanost činit a činila  100 %. Ve                      

30 zařízeních - v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v zařízeních sociálních služeb byla provedena 

kontrola proočkovanosti proti chřipce, která činila 61 % a proti pneumokokovým nákazám 47 %.  

V rámci průběžného monitorování intoxikace drogou nebo léky bylo v roce 2016 zachyceno               

43 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.  

V LK proběhlo v roce 2017 jedno taktické cvičení IZS za účelem prověření společných postupů při 

podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy. V součinnosti s IZS bylo 4x  prováděno opatření 

v souvislosti s nálezem obálky s neznámým obsahem a 3x šetření při výskytu ptačí chřipky.  
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ZÁKON Č. 65/2017 SB., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI 

 nabyl dnem 31.5.2017.   ÚČINNOSTI

 - prohloubení a zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů před CÍL

škodlivými účinky užívání tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, snaha o snížení 

škod souvisejících s užíváním těchto látek, organizace protidrogové politiky.  

 KONTROLU DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH TÍMTO ZÁKONEM VYKONÁVAJÍ

-  obec v přenesené působnosti, orgán ochrany veřejného zdraví (KHS), Česká obchodní 

inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká školní inspekce, Státní úřad inspekce 

práce a oblastní inspektoráty práce, obecní živnostenský úřad. 

Za porušení zákona č. 65/2017 Sb., bylo v roce 2017 uděleno 5 pokut v celkové výši 4 000,- Kč. 

Shledaná porušení: 

 neoznačení místa prodeje tabákových výrobků textem zákazu prodeje osobám mladším 18 let; 

 neoznačení místa prodeje alkoholických nápojů textem zákazu prodeje osobám mladším 18 let; 

 neoznačení prostor, kde je kouření zakázáno, zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření 

zakázáno“. 

Zákon je ve většině z kontrolovaných provozoven respektován, o čemž svědčí nízký počet pokut -  

jedná se převážně o provozovny stravovacích služeb (zejména ty, v nichž jsou připravovány                      

a konzumovány pokrmy) a školy. Situace v zařízeních typu herny a kasina apod. byla mapována 

pouze v rámci celorepublikové preventivní akce HAD (Hazard, Alkohol, Drogy), na které se 

společně podílely Police ČR, Městská policie, Celní správa, ČOI, OIP, HZS, ŽÚ a KHS. 

V Libereckém kraji proběhly tyto kontroly v 16 provozovnách. Akce probíhala ve večerních                       

a nočních hodinách a cílila na rizikové chování mládeže, čemuž odpovídal výběr kontrolovaných 

provozoven. Za porušení zákona č. 65/2017 Sb. byla uložena 1 pokuta ve výši 500,- Kč.  

Plnění povinností vyplývajících ze zákona 65/2017 Sb., je jedním z mnoha kontrolovaných 

parametrů, které jsou běžnou součástí každého státního zdravotního dozoru. Samostatné 

kontroly zaměřené úzce jen a pouze na naplňování „protikuřáckého zákona“ nebyly v LK prováděny 

(s výjimkou účasti v rámci akce HAD).  

Od 1.6.2017 do 31.12.2017 bylo dodržování „protikuřáckého zákona“ zkontrolováno v 256 

provozovnách společného stravování, ve 36 školách a školských zařízení a ve 39 školních 

jídelnách.      

KHS (ORGÁN OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ) KONTROLUJE mj. 

- úplný zákaz prodeje cigaret, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických 

cigaret ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálně-právní 

ochrany dětí, školkách a dětských skupinách a v zařízeních pro mimoškolní výchovu a vzdělávání, bez 

ohledu na to, zda jsou prodejnou, kde je tento prodej dovolen, 

- ve stáncích, ubytovacích zařízeních a stravovacích službách - zajištění odděleného umístění cigaret, 

kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret v prodejně, textu 

zákazu, že to toto zboží je zakázáno prodávat osobám mladším 18 let a zajištění osoby prodávající starší 18 

let (výjimkou jsou osoby připravující se na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na 

gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii),  

- zákaz kouření a užívání elektronických cigaret v zdravotnických zařízeních (vyjma vymezených míst 

psychiatrie), školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, školkách                     

a dětských skupinách a v zařízeních pro mimoškolní výchovu a vzdělávání a ve vnitřních prostorách 

stravovacích služeb, s výjimkou vodních dýmek; v zoologických zahradách a vnitřních prostorech 

stravovacích služeb je užívání elektronických cigaret dovoleno, 

- povinnost označit zjevně viditelným textem, že se nesmí prodávat alkohol osobám mladším 18 let                          

a povinnost zajistit, aby osoba prodávající alkohol byla starší 18 let (s výjimkou osob připravujících se na 

budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, 

potravinářství nebo potravinářskou chemii) - ve stáncích s občerstvením, stravovací služby a ubytovacích 

zařízeních,  

kompletní výčet kompetencí KHS v §30 odst. 3 zák. č. 65/2017 Sb.,  nebo www.khslbc.cz.                                    

http://www.khslbc.cz/rubriky/protikuracky_zakon/
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

VÝSKYT SPALNIČEK V LK 

V roce 2017 bylo v Libereckém kraji evidováno 10 případů onemocnění spalničkami.  

První onemocnění bylo evidováno u studentky SŠ ukrajinské národnosti, která v inkubační době 

navštívila příbuzné na Ukrajině. Celkem onemocnělo 10 osob (spolužáci, učitel, sourozenec) – okres 

Liberec 5 případů, Semily 2 případy a Jablonec n/N 3 případy. Kromě dvou dívek z ukrajinské rodiny 

byli všichni ostatní řádně očkováni.  

Situace byla podchycena včas a účelným a rázným stanovením protiepidemických opatřeních tj.  

izolace v domácím prostředí 21 dní od posledního kontaktu s nemocným, v případě, kdy                     

u osoby v kontaktu nebyl ochranný titr protilátek, zůstal výskyt omezen pouze na samotné 

ohnisko nákazy. Celkem byl imunitní stav zjišťován u 80 osob, které byly s onemocněním v kontaktu 

v době, kdy byl nemocný infekční. V domácí karanténě zůstalo 21 osob – dětí i dospělých. 

Prevencí onemocnění je očkování, které se v ČR provádí od roku 1969 a je součástí očkovacího 

kalendáře dětí. Od 1.1.2018 je v povinném očkovacím schématu 1. dávka  ve věku  od 13 do 18 

měsíců a 2. dávka ve věku od 5 do 6 let. Z důvodu odmítání očkování dochází ke snižování 

proočkovanosti dětské populace  a v řadě evropských zemí se vyskytují epidemie spalniček (Velká 

Británie, Itálie, Německo, Rumunsko, Ukrajina i ČR), a to i v oblastech, kde již bylo v minulosti 

šíření spalniček přerušeno. Očkování lze využít i v dospělosti. 

Poslední administrativní kontrola proočkovanosti proti spalničkám v Libereckém kraji byla 

provedena k 31. 12. 2016. Kontrolovány byly ročníky dětí 2013 a 2014. U dětí narozených v roce 

2013 činila proočkovanost 85,9 % a u dětí narozených o rok později 74,7 %.  Výše uvedený pokles 

proočkovanosti dokládá klesající zájem rodičů o pravidelné očkování. Hladina proočkovanosti                     

u spalniček klesla v Libereckém kraji pod 95 %. K zajištění kolektivní imunity a tedy k přerušení 

procesu šíření nákazy a k eliminaci onemocnění je podle Světové zdravotnické organizace nutná  

proočkovanost vyšší než 95 %. V případě zavlečení infekce lze proto očekávat šíření onemocnění 

v populaci vnímavých osob.  

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se šíří od nemocného člověka kapénkami 

či přímým kontaktem s jeho sekrety z dýchacích cest. Virus může ve vzduchu a na površích předmětů 

přetrvávat až 2 hodiny a v přenosu se mohou uplatnit i předměty kontaminované těmito sekrety. 

Inkubační doba (doba od vniknutí původce nákazy do organismu do prvních příznaků onemocnění) je 

7-18 dnů (maximálně 21 dnů).  

Nemocný je nakažlivý 1 den před vypuknutím prvních příznaků a nakažlivost končí do 4 dnů po 

vzniku vyrážky. Prožití nákazy zanechá celoživotní imunitu. Spalničky mají z nemocí, které se u nás 

vyskytují nejvyšší index nakažlivosti. Toto onemocnění má vysokou manifestnost – téměř 100 %.  

Z hlediska obecných opatření proti šíření kapénkových infekcí jako jsou spalničky platí základní 

hygienická pravidla tj. zejména důkladné mytí rukou – mytí rukou po kašli a kýchání, po použití 

hromadných dopravních prostředků či např. po použití nákupních vozíků. 

Onemocnění začíná horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí, zarudnutím očních 

spojivek, na sliznici úst v oblasti stoliček se mohou objevit bělavé tečky se 

zarudlým okolím. Za 4 až 5 dnů od začátku onemocnění je patrná sytě červená až 

fialová vyrážka, která se ze záhlaví šíří na obličej, krk, břicho, končetiny a ve 

stejném pořadí poté ustupuje. Jakmile vyrážka postihne celé tělo, horečka klesá a 

nastává období rekonvalescence. V rozvinutém stádiu je charakteristický vzhled 

„uplakaného dítěte“ (oteklá slepená víčka, rýma, oschlé rty a vyrážka). 

Výskyt spalniček hodnotíme jako nejvýznamnější epidemiologickou událost roku 2017. 

Naposled se vyskytl 1 ojedinělý případ v roce 2014. V roce 2016, 2015 nebyl evidován žádný případ 

onemocnění.  
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ŠTĚNICE DOMÁCÍ – GLOBÁLNÍ PROBLÉM  

Problém s výskytem a šířením štěnice domácí  globálně graduje. Její návrat do Evropy je dán    

celkovou globalizací, cestováním, dále specifickým způsobem života tohoto ektoparazita, 

rozmnožovací strategií a zejména rezistencí na většinu dostupných dezinsekčních přípravků.  

Štěnice domácí je epidemiologicky významným členovcem, který má vliv na lidské zdraví. 
Poštípání vyvolává typické kožní reakce připomínající kopřivku, u citlivých  osob se může objevit              

i alergická reakce – puchýřky, teplota, naopak někteří lidé reakci nemají vůbec. V případě štěnice 

domácí nebyl dosud prokázán přenos onemocnění na člověka. Její přítomnost však působí kromě 

výše uvedené svědivé kožní reakce i další zdravotní problémy jako jsou emocionální stres, 

únava, nespavost, úzkost, stud, pocit sociální izolace.  

VÝSKYT  

→ ubytovací zařízení s nízkým hygienickým standardem 

→ obydlí v sociálně vyloučených lokalitách 

→ squaty 

→ domácnosti, hotely, penziony s vysokým hygienickým standardem  

ZPŮSOB ŽIVOTA 

→ žijí skrytě (skuliny, spáry) 1-2 roky 

→ samička klade až 500 vajíček 

→ vývoj probíhá přes 5 nymfálních stádií, z nichž každé se potřebuje nasát krve 

→ vývoj závisí na podmínkách zejména na teplotě - při 20°C trvá 60-120  dnů;  při 25 - 30°C - je 

rychlejší (1 měsíc) 
→ ustávání líhnutí vajíček, vývoje nymf a aktivity dospělých - při teplotě vyšší než 37°C a nižší než 

13°C  

→ velmi dobře snáší chlad - mráz je hubí až při teplotách nižších než -15ºC 

→ naopak vysokou teplotu nesnášejí - tepelná smrt nastává při teplotě nad 45ºC, teplota nad 60ºC 

spolehlivě hubí všechna stadia 

→ hladová štěnice cestuje až do vzdálenosti 20 – 30 m za noc 

→ vydrží hladovět více než rok  

→ k transportu štěnic dochází zamořeným nábytkem, zavazadly, na oděvu  

→ jejich přítomnost může prozradit i specifický zápach (detekce pomocí cvičených psů)  

 KHS vykonává státní zdravotní dozor na úseku DDD (dezinsekce, KOMPETENCE OOVZ -

dezinfekce a deratizace), řeší podněty občanů, provádí zkoušky odborné způsobilosti DDD. V rámci 

zjištění při státním zdravotním dozoru může nařídit provedení speciální DDD rozhodnutím podle        

§ 61 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a stanovit rozsah potřebného zásahu.  

PODNĚTY  - počet přijatých podnětů občanů od roku 2010 stále  

roste. V roce 2017 bylo řešeno celkem 30 případů.   

Za neprovedení speciální ochranné dezinsekce k likvidaci 

štěnice domácí nařízené rozhodnutím KHS LK z moci 

úřední byla provozovateli dvou ubytovacích zařízení 

uložena pokuta ve výši 50 000,- Kč.  

 SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DESINSEKCE   zajištění jejího -

provedení je v případě zjištění štěnic nezbytné. Zásah provádí pracovníci oprávnění k této činnosti 

dle platné legislativy, kteří vyhodnotí konkrétní situaci zejména s ohledem na konstrukci objektu - 

problematické jsou zejména některé duté konstrukční prvky (např. sádrokarton) - a stanoví účelnou 

strategii a rozsah zásahu. Laický zásah je vždy neúčinný.  

PROBLÉMY ŘEŠENÍ - kalamitní výskyt, specifický způsob života, rozmnožování, rezistence vůči  

desinsekčním přípravkům, neplnění povinností vlastníků objektů a bytů, kde žijí lidí s nízkou 

socioekonomickou úrovní, zdlouhavé řešení legislativní cestou.   
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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 výrobky přicházející do styku s potravinami, kosmetické 

přípravky, 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 2017 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR K OVĚŘENÍ ÚROVNĚ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI POKRMŮ 

PŘIPRAVOVANÝCH BEZ TEPELNÉHO OPRACOVÁNÍ Z ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY NEBO 

Z MRAŽENÉHO OVOCE A ZELENINY, PODÁVANÝCH V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ 

SLUŽBY, S DŮRAZEM NA OVĚŘENÍ BEZPEČNOSTI POKRMŮ Z HLEDISKA PŘÍTOMNOSTI VYBRANÝCH 

MIKROBIOLOGICKÝCH AGENS SCHOPNÝCH VYVOLAT ONEMOCNĚNÍ 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR K OVĚŘENÍ, ZDA PRODEJNÍ NÁPOJOVÉ AUTOMATY SPLŇUJÍ 

POŽADAVKY Z HLEDISKA PROVOZNÍ HYGIENY A ZNAČENÍ NABÍZENÝCH PRODUKTŮ 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR K OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI PLASTOVÉHO 

KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ A NÁČINÍ UVEDENÉHO NA TRH V ČR (z hlediska specifické migrace 

primárních aromatických aminů u polyamidového náčiní a specifické migrace formaldehydu a melaminu 

u náčiní z melamin-formaldehydové pryskyřice) 

 CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR K OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI VYBRANÝCH 

KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM VONNÝCH LÁTEK A DÁLE K OVĚŘENÍ, ZDA TYTO 

VÝROBKY ODPOVÍDAJÍ POŽADAVKŮM PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

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.  

 

REGIONÁLNÍ ÚKOLY V ROCE 2017 

 STÁNKY POSKYTUJÍCÍ STRAVOVACÍ SLUŽBY V ROZSAHU RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ 

 PROVOZOVNY ZÁSOBOVANÉ PITNOU VODOU Z INDIVIDUÁLNÍHO VODNÍHO ZDROJE 

 KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 

 HRAČKY –  OBSAH FTALÁTŮ 

 MONITORING KVALITY TEPLÉ VODY VE ŠKOLSKÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH (DOMOVECH 

MLÁDEŽE) LK ZAMĚŘENÝ NA PŘÍTOMNOST BAKTERIE LEGIONELLA SPP. 

 MONITORING KVALITY VODY MÁCHOVA JEZERA, PŘEHRADY MŠENO A HARCOV 

 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 

 MĚŘENÍ HLUKU Z PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, PŘÍPADNĚ ŽELEZNICÍCH   

 KONTROLA VODOVODŮ DO 5000 OBYVATEL V OKRESE LIBEREC 

 KONTROLA KVALITY PITNÉ VODY VE VODOVODU FRÝDLANT – ZO ÚV BÍLÝ POTOK A FRÝDLANT 

 TETOVACÍ A OBDOBNÉ PROVOZOVNY, KDE DOCHÁZÍ K PORUŠOVÁNÍ INTEGRITY KŮŽE 

 TEPLÁ VODA VE SPRCHÁCH UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ S VÝSKYTEM UKAZATELE LEGIONELLA                   

V MINULOSTI 

 TEPLÁ VODA V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH S VÝSKYTEM UKAZATELE LEGIONELLA V MINULOSTI 

 KONTROLY DLE ZÁKONA O PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI  

 KONTROLY ZIMNÍCH STADIONŮ ZAMĚŘENÉ NA CHLADÍCÍ MÉDIA 

 

Výstupy z těchto úkolů pak slouží jako podklady k plánování další kontrolní činnosti                         

a současně k usměrňování regionální zdravotní politiky. 
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PODNĚTY OBČANŮ   

V roce 2017 KHS LK přijala celkem 408 podnětů (stížností), z nichž jako věcně příslušný orgán 

řešila 327. Všechny podněty byly prošetřeny na místě s výjimkou těch, které byly pro věcnou 

nepříslušnost postoupeny k vyřízení jiným orgánům státní správy – např. s problematikou ovzduší, 

odpadů a odpadních vod a plísní v bytech. Podněty občanů kromě bezprostřední realizace opatření na 

ochranu zdraví slouží KHS LK i k usměrnění státního zdravotního dozoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hluk – celkem řešeno 94 podnětů. Největší podíl představuje hluk ze stacionárních zdrojů 

umístěných v průmyslových závodech a hluk z dopravy. Oprávněných bylo 69.  

 Oblast potravin, pokrmů a provozoven společného stravování  -  bylo řešeno celkem                     

95 podnětů. Občané nejčastěji udávali nespecifikované zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů 

v zařízeních společného stravování a upozorňovali na nedostatky v úrovni provozní nebo osobní 

hygieny, neodpovídající kvalitu potravin a pokrmů, případně na smyslové změny potravin                     

a pokrmů. 35 bylo vyhodnocených jako oprávněné (prokázané), obsah ostatních nebylo 

možno průkazně ověřit. Dalších 40 přijatých podnětů bylo postoupeno jiným dozorovým 

orgánům (nejčastěji Státní zemědělské a potravinářské inspekci). 

 Riziko šíření infekčních onemocnění – celkem bylo řešeno 68 podnětů, zejména v souvislosti         

s výskytem epidemiologicky významných parazitů, hlodavců, či hmyzu. Všechny byly 

oprávněné.  

 Provozovny péče o tělo, ubytování – celkem řešeno 17 podnětů, z nichž 9 bylo oprávněných. 

Převažovala oznámení týkající se  provozní hygieny, v ubytovacích zařízeních pak výskytu 

štěnic.  

 Pitná voda – celkem bylo přijato a řešeno 16 podnětů, z nichž po prošetření bylo oprávněnými 

shledáno 6. Týkaly se zejména nevyhovujících organoleptických vlastností vody -  tj. těch, které 

lze hodnotit lidskými smysly (zákal, pach, barva, chuť).  

 Pracovní podmínky – celkem bylo řešeno 11 podnětů. Nejčastěji bylo poukazováno na 

nevyhovující mikroklimatické podmínky a nedostatečné větrání, na nevyhovující sanitární 

zařízení a nedostatečný úklid. 1 podnět byl prokazatelně oprávněný.  

 Zařízení pro děti a mladistvé – celkem řešeno 14 podnětů, které se týkaly převážně 

nevyhovujících hygienických požadavků na prostory a provoz škol a školských zařízení. 

Jednoznačně oprávněné byly 4. 

 Předměty běžného užívání – bylo řešeno 9 podnětů. Většina upozorňovala na nevyhovující 

vlastnosti a značení kosmetických výrobků a na  nevyhovující vlastnosti výrobků určených pro 

styk s potravinami. 6 z nich bylo vyhodnocených jako oprávněné.  

Podněty vyhodnocené jako oprávněné – celkem 193 - byly zakončeny uložením opatření 

v rámci zákonných kompetencí orgánu ochrany veřejného zdraví.  
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SANKCE  

V roce 2017 bylo za zjištěná porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví 

pravomocně uloženo 166 pokut v celkové výši  894 000,- Kč. Od 1. července 2017 nabyl účinnosti 

nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavedl jako 

nejmírnější formu sankce tzv. napomenutí, které neukládá peněžitý trest. Napomenutí bylo uloženo 

4x v zařízeních pro děti a mladistvé, 3x v provozovnách společného stravování a 1x v oblasti ochrany 

zdraví při práci.  

 
Nejvíce sankcí – 87 pokut v celkové výši 373 500,- Kč a 3 napomenutí – bylo uloženo 

v  provozovnách společného stravování. Nejčastěji zjišťované nedostatky byly v parametrech  - 

obecné požadavky na potravinářské prostory; požadavky na hygienu provozu; požadavky na stav, 

konstrukci a zařízení ve styku s potravinami; ochrana potravin a pokrmů před kontaminací; udržování 

potravin při bezpečných teplotách; označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů; zavedení 

stálých postupů na zásadách HACCP; dodržování postupů na zásadách HACCP; požadavky na 

pojízdné a přechodné prostory; plnění povinností provozovatele v souvislosti se zásobováním pitnou 

vodou z individuálního vodního zdroje.  

 

Provozovatelům zdrojů hluku a vibrací bylo uloženo 6 pokut za nedodržení hygienického limitu – 

z dopravy na pozemních komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku v průmyslu (provoz 

výrobních linek, ventilátorů).   

V oblasti předmětů běžného užívání bylo uloženo 22 pokut za prodej výrobků vyhlášených 

hlavním hygienikem jako nebezpečné. 

Provozovatelům umělých koupališť a saun bylo uloženo celkem 9 sankcí za nevyhovující kvalitu 

vody ke koupání, nevedení provozního deníku, nevypracování a nepředložení provozního řádu 

orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení a nedodržení četnosti kontroly jakosti vody. 

V provozovnách péče o tělo bylo uloženo celkem 17 pokut za porušení zásad provozní a osobní 

hygieny, nevypracování a nepředložení provozního řádu orgánu ochrany veřejného zdraví ke 

schválení, nevybavenost lékárniček a přítomnost dezinfekčních přípravků s prošlou lhůtou exspirace. 
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ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE  

Zdravotní politika Libereckého kraje je realizována již čtrnáctým rokem. Do roku 

2015 byla realizována 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 2016 byla  vzata na vědomí Usnesením Rady LK                        

č. 975/17/RK ze dne 6.6.2017 a vzata na vědomí zastupitelstvem dne 27.6.2017 jako písemná 

informace usnesením č. 294/17/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 2017 se konala 1 schůzka komplexní pracovní skupiny a 11 individuálních schůzek 

s jednotlivými gestory na pracovištích. Schůzek se zúčastnil gestor dílčího cíle, zástupci KÚ LK, KHS 

LK a VZP. 

Pro rok 2018 se nově připravují za jednotlivé cíle akční plány inspirované národními akčními plány 

Zdraví 2020, které budou navrženy do roku 2020 a každoročně bude docházek k revizi jejich plnění. 

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 Ivana Hujerová.  

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  

PŘEDNÁŠKY PRO TERÉNNÍ PRACOVNÍKY, STÁTNÍ SPRÁVU  

 10 přednášek 

Problém s ektoparazity a jinými hygienicky významnými členovci v moderní společnosti, squaty, lidí 

bez domova, infekční rizika v různých komunitách   

Problém s ektoparazity a jinými hygienicky významnými členovci u lidí s nízkou socioekonomickou 

úrovní   

Epidemiologicky významní členovci a moderní společnost  

Infekční rizika pro terénní pracovníky v sociálních službách  

Infekční rizika pracovníků v péči o nezletilé  

Problematika nakládání s odpady 

Hodnocení zdravotních rizik z ovzduší     

Legislativa týkající se nakládání s chemickými látkami a směsmi 

Toxikologické vlastnosti používaných přípravků na ochranu rostlin a jejich vliv na zdraví 

Zásady správné aplikace přípravků, používání OOPP, poskytnutí první pomoci    

PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ 

 29 sdělení 

Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu hygienické služby    

Připomínky k šetření NzP z hlediska faktoru lokální svalové zátěže     

Problematika chemických látek na galvanizovnách    

Expozice čpavkem u zaměstnanců na zimních stadionech   

Nařízení CLP a nebezpečí pro zdraví   

Dozor v oblasti DDD  

Význam hygienických a protiepidemických opatření v provozovnách péče o tělo   

Problém s ektoparazity a jinými hygienicky významnými členovci v moderní společnosti, squaty, lidí 

bez domova, infekční rizika v různých komunitách   

Řešení problematických ektoparazitů v terénu   

Epidemie VHA v okrese Jablonec n/N 

Noroviry na horách    

Plán k zabezpečení kvality pitné vody   

Legionella v teplé vodě   

EIA a SEA z pohledu pracovníka OOVZ    

HIA v zahraničí – můžeme zde hledat  inspiraci? 

HIA v ČR 

Quo vadis HIA? 

Příklady aplikace GIS v práci KHS 

Monitoring na všechny způsoby 

Zásady preventivního a běžného dozoru – problematika odboru hygieny obecné a komunální 

Mapping legal requirements for HIA institutionalization across Europe    

PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE 

 5 přednášek 

Hygienické požadavky na dětskou skupinu    

Sledování kvality koupacích vody, ukazatele, provozní řády   

Výlet do historie aneb příběh Johna Snowa (cholera a použití principů GIS)    
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VZDĚLÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VEŘEJNOSTI 

 7 přednášek  

Pamlsková vyhláška  

Výsledky monitoringu odběru pokrmů ve školních jídelnách ZŠ      

PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY, STUDENTY A PEDAGOGY 

 7 přednášek 

Pamlsková vyhláška     

Veš dětská – globální problém  

Nákazy přenášené pohlavním stykem a krví   

DDD činnost     

Monitoring kvality ovzduší v České Lípě  

SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE  

 8 sdělení 

Šetření nemocí z povolání    

Infekce spojené se zdravotní péčí    

Současná epidemiologická situace v okrese, kraji a ČR  

Problém s ektoparazity a jinými hygienicky významnými členovci v moderní společnosti, squaty, lidí 

bez domova, infekční rizika v různých komunitách   

STÁŽE A PRAXE  

praxe studentů TUL, studijního oboru Aplikovaná geografie – 2 studenti 

předatestační praxe studentů 6. ročníku LF Hradec Králové – 2 studenti 

praxe studenta 2. ročníku 3. LF UK, obor Veřejné zdravotnictví – 1 student 

stáž v rámci získávání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství – 8 lékařů 

 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  

→ Spolupráce s WHO 

 Setkání expertů nad problematikou potřeby a možnosti vývoje platformy online výměny 

znalostí o životním prostředí a zdraví se zaměřením na oblast HIA, EIA a SEA. 

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

nákazách  

→ EWRS Irsko – výměna informací – epidemiologické šetření v důsledku nákazy VHC 

→ 10. Evropská konference veřejného zdraví (Stockholm) - HIA 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  

→ Zprávy CEM 

 Zpráva o epidemii salmonelózy v MŠ 

 Zpráva o epidemii akutních střevních onemocnění ve zdravotnickém zařízení 

→ Řešení problematiky DDD ve squatech lidí na okraji společnosti i v ubytovnách a bytech 

různého hygienického standardu – časopis České společnosti pro sterilizaci 
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náležitosti podání žádosti o stanovisko 

žádost na zařazení prací do kategorie 

formulář pro nahlášení provozovny 

přihláška ke zkoušce 

ohlášení zotavovací akce 

Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu 
koši                                    

  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 

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 

→ aktuální informace 

→ odborná sdělení 

→ příručky 

→ doporučení 

→ vzory 

→ zprávy 

→ informace o platné 
legislativě 

 

Osnova provozního řádu 

→ zařízení pro nakládání s odpady 

→ provozovny služeb péče o tělo 

→ zásobování pitnou vodou 

→ ubytovacího zařízení  

→ studny 

http://www.khslbc.cz/kestazeni 

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