VÁŽENÍ,
v letošním roce vám poprvé předkládáme zprávu o činnosti za období
více než jednoho roku. Uplynulé roky 2020 a 2021 byly pro každého
obdobím nelehkým a zcela mimořádným, pro nás budou představovat
nezvyklý dílek mozaiky historie hygienické služby, která letos slaví 70
let. Z pohledu krajských hygienických stanic byly výjimečné zejména
proto, že přicházející události vyžadovaly bezprostřední adaptaci na
nové výzvy a téměř všechny činnosti se musely podřídit hlavnímu cíli
– řešení pandemie onemocnění covid-19.
Dnes, 19. června 2022, kdy píšu své první úvodní slovo ke Zprávě o činnosti KHS LK, bylo celkem
v České republice testováno 21,42 milionů osob, nakaženo bylo 3,93 milionů osob, zotavilo se
3,88 milionů osob a zemřelo 40,31 tisíc osob; 1,53 tisíc osob je aktivně nemocných a 63
hospitalizovaných. Ke stejnému dni bylo plně naočkováno 6,47 milionů osob a částečně
naočkováno 496,93 tisíc osob.
Rozsah vykonávaných činností byl opravdu široký a nepřetržitý, jejich výčet najdete v samostatné
kapitole. Bez osobního nasazení všech našich zaměstnanců, dobrovolníků a ostatních subjektů
a orgánů státní správy by nebylo možné takový objem úkolů zvládnout.
Zajímavostí je, že období lockdownů využili mnozí provozovatelé k renovacím nebo změnám
svých provozoven a staveb, což se promítlo do výrazně narůstajícího trendu předkládaných
žádostí v rámci řízení dle stavebního zákona.
Ustanovené kontrolní plány včetně úkolů hlavní hygieničky bylo nutné přizpůsobit situaci jak
personální, tak reálné, kdy mnozí provozovatelé vlivem mimořádných opatření neprovozovali
svoji podnikatelskou činnost, a ve chvíli jejího zahájení bylo tudíž nutné rychle zkontrolovat
oblasti, kde se mohla vyskytovat zdravotní rizika spojená s jejím přerušením. V obou letních
obdobích mezi jednotlivými vlnami epidemie jsme se věnovali kontrolám nad letní dětskou
rekreací, nad kvalitou pitné vody a dále například nad provozovnami stravovacích služeb.
Navzdory situaci se nám během covidového období podařilo udržet akce, které jsou zaměřené
na monitoring – sledování jakosti koupacích vod, měření ovzduší mobilními systémy. Podařilo se
realizovat přednášky pro provozovatele, vzdělávání potravinářské veřejnosti, pokračovat ve
spolupráci s Technickou univerzitou Liberec apod.
Doufejme, že podzim 2022 až jaro 2023 již bude jiné, i když přicházející zprávy o subvariantě
BA.4 a BA.5 v těchto dnech předznamenávají, že nás ještě nemusí čekat časy, kdy se budeme
věnovat svým obvyklým činnostem zaměřeným na prevenci, kontroly a další aktivity, jejichž cílem
je ochrana veřejného zdraví celé populace v dlouhodobém horizontu.

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
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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
ÚP v Jablonci nad Nisou
ÚP v Semilech

ul. 5. května 813, Česká Lípa, PSČ 470 42
Podhorská 62, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
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 jako správní úřad, působící ve správním obvodu pro
území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Zřízení bylo deklarováno prohlášením
ministryně zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002.
V čele KHS stojí ředitel, který je v souladu se zákonem o státní službě vedoucím služebního úřadu
a služebním orgánem. Nadřízeným služebním orgánem ředitele je státní tajemník v ministerstvu
zdravotnictví.
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 upravených 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
 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
 nařizování mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
 podílení se na úkolech integrovaného záchranného systému
 spolupráce při tvorbě zdravotní politiky regionu, při tvorbě zpráv o zdravotním stavu obyvatel
 epidemiologie drogových závislostí.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Odbor EPI – odbor protiepidemický
Odbor HOK – odbor hygieny obecné a komunální
Odbor HP – odbor hygieny práce
Odbor HV a PBU – odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Odbor HDM – odbor hygieny dětí a mladistvých
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VEDENÍ SPRÁVNÍHO ÚŘADU
Ředitelka

Ing. Jana Loosová, 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

Ředitelka odboru protiepidemického

MUDr. Jana Prattingerová

Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Ing. Jarmila Petříčková

Ředitelka odboru hygieny práce

Ing. Kateřina Forysová, Ph.D.

Pověřená vedením odboru hygieny výživy a předmětů běžného
užívání

Mgr. Alena Patková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Ing. Kateřina Hochmalová

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

 485 105 864

sekretariat.se@khslbc.cz

Územní pracoviště v Semilech
sekretariát
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE





personální limit k 31. 12. daného roku
průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok
přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.
průměrný věk zaměstnanců v roce

2020
102
90,02
95,18
47

2021
102
92,68
90,1
46

THP – technickohospodářský pracovník
JOP – jiný odborný pracovník ve zdravotnictví

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci je správním úřadem, většina jejích
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 2020 bylo KHS LK
schváleno celkem 102 systemizovaných míst – 92 služebních a 10 pracovních, v roce 2021 byla
situace stejná.
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VYBRANÉ VÝKONY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU A DALŠÍCH ČINNOSTÍ
Počet
provedených
výkonů/kontrol

Počet
nevyhovujících
výkonů/kontrol

2020

2021

2020

2021

neionizující záření

7

21

5

ubytovací služby

67

84

21

koupací oblasti

36

36

0

koupaliště ve volné přírodě

63

61

5

umělá koupaliště

54

62

21

pitná voda

112

151

29

teplá voda

36

38

18

voda jiné jakosti

0

0

0

sauny

23

29

3

holičství a kadeřnictví

60

81

6

kosmetika

34

56

2

pedikúra a manikúra

68

65

1

solária

7

9

0

regenerační, rekondiční a masérské služby
výkony, při kterých je porušována integrita kůže

24
9

89
26

3
0

hluk

77

54

5

vibrace

18

17

1

pohřebnictví

1

1

0

indoor

0

0

0

stravovací služby

476

481

91

ostatní potravinářské podniky
předměty a materiály určené pro styk s potravinami
výrobky související s tabákovými výrobky podle § 2 odst. 2 písm.
o) zákona č. 110/1997 Sb.

51
57

40
22

3

7

9

2

výrobky určené pro děti do 3 let

9

6

1

hračky z hlediska chemických látek

16

18

6

kosmetické přípravky

20

15

2

stravovací služby ve školských zařízeních

69

58

4

školy a školská zařízení

108

73

0

zotavovací akce a školy v přírodě a jiné podobné akce

106

138

15

dětská skupina

1

5

0

ostatní zařízení pro výchovu a péči o děti

4

7

0

ostatní stravovací služba pro děti nezapsané v rejstříku škol a
školských zařízení

5

0

0

Odbor hygieny obecné a komunální (HOK)

Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání (HV)

Odbor hygieny dětí a mladistvých (HDM)
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Počet
provedených
výkonů/kontrol
2020
2021

Počet
nevyhovujících
výkonů/kontrol
2020
2021

Odbor hygieny práce (HP)
šetření k ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání

48

339

0

pracovní podmínky

310

1812

0

kategorizace prací
poskytování pracovně lékařských služeb

237
163

264
150

0
0

práce s azbestem

11

9

0

počet provedených měření faktorů životních a pracovních
podmínek

23

18

0

počet proškolených osob odborné způsobilosti pro nakládání s
přípravky na ochranu rostlin dle zák. 326/2004 Sb.

0

320

0

162

0

0

0
4

3
57

0
0

34210

79936

0

pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými směsmi podle § 44 a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.
Odbor protiepidemický (EPI)
poskytovatelé zdravotních služeb
zařízení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
šetření v ohnisku nákazy

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZŮSOBILOSTI




2020

2021

4

2

2

4

3

4

osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce
a deratizace (§ 58 zákona č. 258/2000 Sb.)
osvědčení prokazující znalost hub (§ 3 odst. 9 zákona č. 110/1997
Sb.)
osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako
vysoce toxické (§ 44 b zákona č. 258/2000 Sb.)

INFORMACE POSKYTNUTÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
2020

2021

počet písemně podaných žádostí o informace

42

946

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

6

4

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

5

0

počet žalob proti rozhodnutí odvolacího orgánu

0

0

výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
0
počet stížností podaných dle §16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
1
0
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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
Stanoviska a vyjádření § 77 zák. 258/2000 Sb.
dle jiných zákonů
HOK
dle stavebního zákona
dle jiných zákonů
HP
dle stavebního zákona
dle jiných zákonů
HV
dle stavebního zákona
dle jiných zákonů
EPI
dle stavebního zákona
dle jiných zákonů
rejstřík škol
HDM
dětská skupina
dle stavebního zákona
Celkem stanoviska

2020
195
2226
368
630
0
125
0
67
1
62
2
87
3763

2021
194
2544
681
587
0
121
132
58
2
60
5
108
4492

Rozhodnutí a opatření dle 258/2000 Sb. (bez pokut)
HOK
HP
HV
HDM
protiepidemická opatření
EPI
provozní řády zdravotnických zařízení
ostatní
Celkem rozhodnutí a opatření

2020
402
93
37
1
1780
145
3
2461

2021
399
74
23
97
378
130
2
1103
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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 zejména na základě míry rizika
ohrožení zdraví spojené s danou činností.
V letech 2020 a 2021 byl výkon státního zdravotního dozoru významně ovlivněn přerozdělením
personálních kapacit k řešení pandemie onemocnění covid-19, uzavřením velkého množství provozoven
v prvním pololetí roku 2021 a následnou kontrolou dodržování mimořádných opatření, která probíhala
napříč všemi typy provozoven.

OCHRANA ZDRAVÍ V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Kontrolní činnost odboru hygieny obecné a komunální v LK
dle předmětu kontroly – počet kontrol

Pitná voda – kontroly vodovodů pod a nad 5000 obyvatel, kontrola veřejných studní, regionální priority „Kontrola kvality pitné vody u vytipovaných vodovodů“ a „Legionella v pitné vodě“.
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.
Voda ke koupání – kontroly na koupalištích ve volné přírodě, na dvou koupacích oblastech (VN Harcov
a VN Mšeno). Za krajskou prioritní oblast byl zvolen monitoring kvality vody Máchova jezera, VN Mšeno a
VN Harcov vzhledem k nutnosti získat ucelenou řadu dat a informovat detailněji veřejnost o kvalitě vody
ke koupání na těchto atraktivních plochách.
Umělá koupaliště – prioritně byla kontrolována velká umělá koupaliště, bazény provozující plavání
kojenců a batolat, léčebné bazény a hotely s rizikovými sezónními umělými koupališti.
Hlavní sledované ukazatele – jakost vod ke koupání v umělých a přírodních koupalištích a v betonových
nádržích, dodržování četnosti provádění analýz vody, informování veřejnosti v případě znečištění vody,
vybavenost, dodržování provozního řádu.
Provozovny péče o tělo = provozovny vykonávající epidemiologicky závažnou činnost – zahrnují
holičství a kadeřnictví, manikúry a pedikúry, kosmetické provozovny, masérské, regenerační a rekondiční
provozovny, tetovací a obdobné provozovny, kde dochází k porušování integrity kůže, a solária.
Hlavní sledované ukazatele – dodržování povinností provozovatelů se zaměřením na dodržování
provozního řádu, dodržování osobní i provozní hygieny v rámci provozovny (kontrola dispozičního řešení,
kontrola dezinfekčních prostředků, kontrola zdravotního průkazu, kontrola provozovaných přístrojů) a na
dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření.
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OBLAST SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
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.
Kontrolní činnost oddělení hygieny výživy v LK
dle předmětu kontroly – počet kontrol

Počet

2020

2021

potravinářských provozoven podléhajících dozoru orgánu
ochrany veřejného zdraví

2936

2988

kontrol, za účelem ověření možných souvislostí mezi oznámenými
zdravotními obtížemi a konzumací potravin, resp. pokrmů připravovaných
v zařízeních stravovacích služeb
37
23
Kontroly byly zaměřeny mj. na skladování surovin, manipulaci s potravinami a pokrmy, způsob uchovávání hotových pokrmů,
dodržování teplot, nekřížení neslučitelných činností a postupů, dodržování zásad osobní a provozní hygieny, v neposlední řadě i
na zásobování pitnou vodou. Častěji byly šetřeny sporadické případy onemocnění vztahující se k menším provozovnám.
osob, kterým bylo nařízeno vyloučení z činností při provozování stravovacích
služeb, při výrobě potravin nebo uvádění potravin

Počet provedených
kontrol
v provozovnách,
kde byly odebrány
vzorky

Ochrana spotřebitele
pokrmy včetně surovin pro jejich výrobu
výrobky přicházející do styku s pitnou vodou
hračky
druh
stěry z prostředí
výrobku
elektronické cigarety
materiály určené pro styk s potravinami
kosmetické přípravky
výrobky pro děti ve věku do 3 let

2020
29
0
5
2
0
5
6
0

2021
31
0
5
3
0
0
2
1

Počet odebraných
vzorků

9

10

Počet vzorků
„vyhovělo“

Počet vzorků
„nevyhovělo“

2020
39

2021
41

2020
26

2021
29

2020
13

2021
12

5
8

5
5

1
8

3
5

4
0

2
0

5
6
0

0
2
1

5
3
0

0
2
0

0
3
0

0
0
1

PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ
Předměty běžného užívání se rozumějí materiály a předměty určené pro styk s potravinami, kosmetické
přípravky a výrobky pro děti ve věku do 3 let s výjimkou hraček a potravin.
Počet
plánovaných kontrol u výrobců/distributorů/dovozců v tržní síti
kontrol k ověření výskytu výrobků oznámených jako nebezpečné
zachycených druhů nebezpečných výrobků
hlášení/kontrol v rámci systémů rychlého varování RASFF a RAPEX
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2020
110
13
16
44/26

2021
71
26
14
0/0
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ
Kontrolní činnost byla prováděna v závislosti na epidemiologické situaci 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. V závěru obou covidových roků byla pravidelná kontrolní
činnost pozastavena. Činnost odboru se tak přesunula do oblasti komunikace se školami a školskými
zařízeními v souvislosti se screeningovým testováním ve školách, kde úloha KHS spočívala ve vykazování
zjištěných dat, trasování covid-19 pozitivních osob a nařizování protiepidemických opatření. Školám
vydávala v důsledku karanténních opatření rozhodnutí o uzavření tříd, pracovišť, škol, pracovníkům potom
vystavovala tzv. e-karantény (neschopenky).
V roce 2020 bylo odborem hygieny dětí a mladistvých v Libereckém kraji evidováno 2247 dozorovaných
zařízení, v roce 2021 jich bylo 2217.
Priority
→ nově vznikající zařízení – cílem je hned v počátku provozu podchytit a odstranit případné nedostatky,
doplnit potřebné doklady a listiny, KHS je dotčeným orgánem státní správy v řízení o nových
provozovnách a k většině záměrů se může vyjádřit před realizací
→ státní zdravotní dozor v provozovnách, ve kterých probíhají činnosti epidemiologicky závažné, tj.
školní jídelny, výdejny, školní kantýny a samozřejmě i kuchyně v rámci kontrol zotavovacích akcí
→ kontrola dokladů o provedeném stanoveném pravidelné očkování u dětí přijatých do mateřské školy
→ dětské skupiny – zařízení obdobná mateřským školám, která poskytují službu péče o dítě od šesti
měsíců věku do zahájení povinné školní docházky; KHS jsou oprávněny kontrolovat požadavky na
stravování, prostory a provoz a plnění podmínky zdravotní způsobilosti pečující osoby a dítěte včetně
uchovávání lékařských posudků; právními povinnostmi jsou vymezené buď jako malé dětské skupiny
do 12 dětí nebo velké dětské skupiny od 13 dětí; v Libereckém kraji evidujeme 39 takových zařízení,
jejich počty se každoročně zvyšují a to vzhledem k tomu, že poskytovatelem může být fyzická nebo
právnická osoba, která za podmínek stanovených zákonem poskytuje službu péče o dítě
Kontrolní činnost odboru hygieny dětí a mladistvých v LK
dle předmětu kontroly – počet kontrol

V obou letech se podařilo zcela dodržet pouze kontrolní plán nad zotavovacími akcemi pro děti včetně
ověřování jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není přímé napojení na veřejný
vodovod.
I přes nepříznivou situaci ve smyslu četnosti provedených kontrol probíhalo hodnocení jídelníčků ve
školních jídelnách. Výsledky prokázaly, že stravování je na velmi dobré úrovni s maximální snahou
o dodržení jak pestrosti, tak četnosti připravovaných druhů pokrmů, navíc se zastoupením regionálních
surovin a přípravou regionálních pokrmů. V rámci hodnocení se zaměřujeme i na používání kuchyňské
soli, a to vzhledem k tomu, že její příjem obecně v celé populaci hodně přesahuje minimální fyziologickou
potřebu a současně solení pokrmů ve školních jídelnách není přesně řízený proces (odvažování), ale je
založen na subjektivním posouzení kuchařů. Z tohoto důvodu budou v nadcházejících letech prováděny
kontroly doplněné o praktické měření pomocí přístroje pro stanovení koncentrace sodíkových iontů,
prozatím v polévkách.
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OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Jako krajské priority na rok 2020 byly stanoveny kontroly expozice zaměstnanců chemickým látkám, pro
které jsou stanoveny biologické expoziční limity, kontroly zaměstnavatelů, kde nebyl proveden SZD od
roku 2015 a zaměstnavatelů, kteří mají vlastní individuální zdroj pitné vody. Vzhledem ke covidové situaci
přešly tyto priority spolu s kontrolou pracovišť se svářečskými dýmy do roku 2021.
V roce 2020 bylo provedeno 364 kontrol, v roce 2021 bylo provedeno 634 kontrol a k tomu 1182 kontrol
distančních zaměřených na povinné testování zaměstnanců na jaře a na podzim.
Kontrolní činnost odboru hygieny práce v LK
dle předmětu kontroly – počet kontrol

Kontroly biocidních přípravků byly v roce 2020 zaměřeny na používání dezinfekčních přípravků pro
osobní hygienu a plochy u zaměstnavatelů v souvislosti se zvýšenou mírou jejich používání
z důvodu pandemie covid-19. V roce 2021 pak na jejich distributory v Libereckém kraji – přípravky pro
osobní hygienu, veterinární hygienu a pro oblast potravin a krmiv; a dále na používání konzervačních
přípravků na dřevo. V obou letech nebylo zjištěno pochybení – všechny kontrolované dezinfekční
přípravky splňovaly podmínky pro uvedení na trh v ČR včetně povinnosti oznámení distributora o jejich
uvedení na trh Ministerstvu zdravotnictví ČR.
V roce 2021 došlo k 41% nárůstu šetření podezření na nemoci z povolání způsobené onemocněním
covid-19 u pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách.
Počet

2020

2021

šetření na pracovištích zaměstnanců
přiznaných profesionálních onemocnění

54
33

261
240

z toho

nemoci periferních nervů končetin, šlach svalů a kloubů z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže
25
16
kožní
4
1
dýchací
3
3
covid-19
1
220

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií – nad rámec běžných kontrol, které probíhají za
společné účasti KÚ LK, ČIŽP, HZS LK, oblastním inspektorátem práce a oblastním báňským úřadem
s přizváním KHS LK byla distanční účast KHS LK na Štábním cvičení úniku chlóru v areálu DIAMO s.p.
Používání azbestu - § 41 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost
zaměstnavateli ohlásit příslušné KHS takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci
exponování azbestu, a to ve lhůtě nejméně 30 dní před zahájením práce. Zaměstnavatel (osoba jím
určená) musí při stanovení rizika azbestu postupovat způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem a je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu s KHS
předem projednat. K ověření minimalizace expozice azbestem zaměstnanců i okolí bylo zkontrolováno
80 % ohlášených prací, zejména stavebními firmami.
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Počet

2020

2021

ohlášených prací s azbestem

54

49
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
V roce 2021 bylo v kraji hlášeno 79 982 případů infekčních onemocnění, z toho 76 696 tj. 96 %
představovalo onemocnění covid-19.
Zbývající 4 %, tedy 3286 hlášených případů, infekčních
onemocnění, tj. 752,5 na 100 000 obyvatel představovaly ostatní
infekce. U těchto ostatních infekcí onemocnělo 1644 mužů a 1642
žen.
Sedm diagnóz z 3286 případů noncovid-19 onemocnění bylo
hlášeno ve vyšší četnosti než 200 případů za rok – plané
neštovice, virové střevní infekce, bakteriální střevní infekce,
salmonelóza, kampylobakterióza, lymeská borelióza, svrab.
U některých, zejména lehce probíhajících infekcí, představují hlášené případy pouze vrchol ledovce a
skutečný počet nemocných je daleko vyšší. V počtech hlášených infekcí se rovněž odráží aktivní činnost
pracovníků orgánů ochrany veřejného
zdraví při vyhledávání případů
onemocnění.
Protiepidemická
opatření během pandemie covid-19
jako např. práce z domova, uzavření
škol, omezování shromažďování,
nošení roušek a respirátorů, omezení
cestování s cílem omezit přenos viru
SARS-CoV-2 rovněž ovlivnila šíření
jiných infekčních nemocí.

Počet případů hlášených infekcí mimo
covid-19 v Libereckém kraji v letech
2001-2021

Epidemiologická šetření

Počet osob předaných k lékařskému dohledu

V roce 2021 bylo na KHS Libereckého kraje hlášeno 177 poranění osob s rizikem expozice
biologickému materiálu. U 153 osob došlo k poranění ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení
sociálních služeb a 24 civilních osob se poranilo v terénu. Nikdo ze sledovaných neonemocněl virovou
hepatitidou nebo HIV.
14
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Za posledních padesát let se objevily nové infekce jako jsou AIDS, hemoragické horečky virového původu
(např. ebola). Vznikly nové virové hepatitidy a nová chřipková onemocnění vyvolaná viry (H5N1, H7N7,
H1N1) a koronaviry (SARS, MERS, SARS-CoV-2). Typickými znaky těchto chorob je jejich rychlé šíření
a akutní průběh. V převažující většině případů jsou jejich původci patogenní zejména pro člověka
a začínají jako antropozoonózy.

VIRUS SARS-COV-2 (ONEMOCNĚNÍ COVID-19)
10. 3. 2020 první 3 laboratorně potvrzené případy v ČR
13. 3. 2020 první laboratorně potvrzený případ v Libereckém kraji

Úloha KHS LK po dobu pandemie



provádění analýzy epidemiologických dat, jejich hodnocení a řízení zdravotních rizik
nařizování, organizace a dohled nad vydáváním protiepidemických opatření včetně aplikování
mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády



schvalování, organizace a koordinace testování – schvalování provozních řádů odběrových center,
vytváření elektronických žádanek k provedení odběrů jak stacionárními odběrovými týmy, tak
organizace a zajištění odběrů v ohniscích mobilními týmy; spolurozhodování o kapacitách a
organizaci vyšetřovacího komplementu



usměrňování činností zdravotnických zařízení k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních
onemocnění – spolupráce v epidemiologickém šetření v rámci zdravotnických zařízení, koordinace
uplatňování opatření včetně proškolení zaměstnanců KNL v používání osobních ochranných
pracovních prostředků na oddělení ARO, urgentního příjmu, porodnice ve spolupráci se Zdravotním
ústavem v Ústí nad Labem na začátku pandemie; metodické vedení v nastavení úrovně triáže,
opatření u nemocného personálu, testování vybraných skupin pacientů před hospitalizací,
diagnostickými či terapeutickými výkony
usměrňování činností sociálních zařízení k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních
onemocnění
usměrňování řešení onemocnění kolektivů ve školských zařízení
usměrňování pracovních kolektivů na pracovištích
výkon státního zdravotního dozoru
vedení přestupkových řízení








organizace ochranných preventivních opatření proti šíření infekčního onemocnění ze zahraničí –
ukládání karantén formou rozhodnutí repatriovaným osobám z epidemiologicky rizikových zemích;
kontroly příjezdových formulářů a vyhodnocování zdravotních rizik z toho plynoucích a zajištění
komunikace zdravotní problematiky s osobami po příjezdu; monitorování situace a provádění
dohledu nad zahraničními pracovníky včetně podílu na dojednání testování a řešení ubytování;
spolupráce s policií při provádění testování na covid-19 u zadržených cizinců



výkon epidemiologických šetření – vymezování ohnisek nákazy a stanovování podmínek pro další
využívání prostor a objektů, shromažďování dat, vystavování žádanek na testování, nařizování
izolací covid-19 pozitivním a karantény jejich rizikovým kontaktům; pravidelné zaučování a vedení
týmů spolupracujících trasujících
řešení pracovních neschopností včetně vystavování dokumentů pro OSSZ
řešení nemocí z povolání
zajištění informovanosti – pravidelná hlášení Ministerstvu zdravotnictví ČR a Centrálnímu řídícímu
týmu, Krizovému štábu LK, obecní samosprávě, veřejnosti





Etapy období pandemie
→ zima/jaro 2020 – importy onemocnění ze zahraničí – zejména z Itálie v souvislosti zejména se zimní
rekreací
 3. 2. 2020 – zákaz letů z Číny
 2. 3. 2020 – zákaz letů z Itálie
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 6. 3. 2020 – mimořádné opatření v podobě karantén pro občany ČR po návratu z Itálie
 10. 3. 2020 – zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin
 11. 3. 2020 – uzavření základních, středních a vysokých škol
 12. 3. 2020 – vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky
 14. 3. 2020 – omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb, přítomnosti veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb
 12. 3. 2020 – celostátní informační linka ke koronaviru 1212

→ podzim 2020/jaro 2021
 září – nárůst pozitivně testovaných na nemoc covid-19
 trasovací call centra
 prosinec 2020 – podíl pozitivních případů na počet testů činí 52 %
 spuštění centrální informační linky 1221
 aplikace e-rouška
 15. 1. 2021 – zahájeno očkování osob nad 80 let
 1. 3. – 12. 4. 2021 – tzv. „tvrdý“ lockdown

→ podzim 2021
 významná role očkování
 aplikace Tečka, čTečka
 školská zařízení zůstala otevřená – velké množství kolektivů k nařizování protiepidemických opatření
včetně uzavírání celých tříd, pracovišť i škol
 plošné testování ve školách a na pracovištích
 dominuje varianta Delta

Elektronické nástroje Chytré karantény
▪ aplikace e-rouška ▪ navolávací systém Daktela ▪ aplikace Tečka ▪ aplikace čTečka ▪ Covid forms application

OBDOBÍ OD 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
 109 114 laboratorně potvrzených případů v období od 1.1.2020 do 31.12.2021
 6 897 vystavených neschopenek
 6 602 hospitalizovaných
 řešeno 158 clusterů s 3 361 případy onemocnění
 97 rozhodnutí o uzavření kolektivů ve školách
 330 393 testů na základě epidemiologické indikace
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KRIZOVÝ ŠTÁB LIBERECKÉHO KRAJE
V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 se ředitel KHS LK, pokud to
situace vyžadovala tak i epidemiolog účastnili celkem 102
zasedání Krizového štábu Libereckého kraje. Na jednání KŠ LK
vždy navazovala tisková konference. Tímto způsobem byla zajištěna
pravidelná komunikace s médii v předem stanoveném prostoru i čase.
Frekvence jednání krizového štábu Libereckého kraje se dle potřeby
měnila a podle možností probíhala setkání prezenčně nebo za pomoci
dálkového přístupu.
V roce 2021 bylo hlášeno 76 696 laboratorně potvrzených případů covid-19 tj. 17 640,0 na 100 000
obyvatel, v roce 2020 bylo hlášeno 32 418 onemocnění. V ČR bylo hlášeno v roce 2021 1 774 276
onemocnění tj.16 678,2 na 100 000 obyvatel.
V okrese Česká Lípa bylo hlášeno 17 267 případů, v okrese Jablonec nad Nisou 16 323, v okrese Liberec
30 769 a v okrese Semily 12 337 případů. Onemocnělo 37 558 mužů a 39 138 žen ve věku 0–101 let.
Počet případů covid-19 a úmrtí dle měsíce
prvních příznaků v Libereckém kraji v roce
2021

Počet případů a úmrtí covid-19 dle věkových
skupin v Libereckém kraji v roce 2021

Ve 349 případech bylo onemocnění importováno, z toho 295 z evropských států (nejvíce z Ukrajiny 67x a
z Německa 43x, tj. 37 %), 36 případů z Afriky (nejvíce Egypt 26x, tj. 72 %), 17 případů z Asie (nejvíce ze
Spojených arabských emirátů 7x, tj.41 %) a jeden případ z USA.
SEKVENOVÁNÍ VIRU SARS-COV-2
Přirozenou vlastností virů je, že se jejich genomy neustále mění (mutují) a mění se jedna i několik bází
najednou. Virus SARS-CoV-2 je RNA koronavirus, má jediný krátký řetězec RNA, který má délku pouze
30 000 bází. Pokud je sekvenování genomu viru provedeno rychle, může pomoci epidemiologům pochopit,
jak se virus šíří, stanovit opatření kontroly šíření a vyhodnotit, jak účinná opatření byla. Může také pomoci
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zjistit, zda jsou nové varianty spojeny s konkrétními příznaky onemocnění nebo klinickou závažností
onemocnění. Z dlouhodobého hlediska je sledování nových variant nesmírně důležité, aby bylo zajištěno,
že vakcíny budou udržovány „aktuální“ s kmeny virů, které aktuálně cirkulují.
Matematické modely toho, jak se viry vyvíjejí během epidemie, z rozsáhlé analýzy sekvenčních dat o vývoji
viru umožňují matematicky modelovat různé parametry epidemického růstu, včetně rychlosti šíření
specifických kmenů, afinitu ke specifické populaci a další. Ve srovnání s odhady z jiných zdrojů dat jsou
poznatky z genetiky virů nejužitečnější pro predikci dlouhodobějších trendů. Důležité je, že poskytují
nezávislou validaci odhadů rozsahu a rychlosti šíření epidemie vypočítané z epidemiologických dat,
zejména pokud jsou případy onemocnění nedostatečně hlášeny, nebo proto, že mnoho infikovaných osob
nemá příznaky.
Vzorkování a sekvenování genomu SARS-CoV-2 umožňuje rekonstrukci šíření viru na různých místech
nebo ve skupinách osob. Sekvenace genomu viru mohou také identifikovat jedinečné genetické změny
sdílené všemi infikovanými v jediném řetězci přenosu viru. To lze použít k rozlišení, zda vznikly dvě nebo
více prolínajících se epidemií ve stejné oblasti. Jeden mohl zahájit infekci už v populaci původně
postižené, ale stále s dostatečným počtem vnímavých jedinců. Mohly existovat odlišné a nezávislé řetězce
přenosu se samostatným dřívějším původem. Výsledky sekvenace virových genomů doplňují informace
získané detekcí případů a vyhledáváním kontaktů. Oba postupy jsou potřebné pro sledování ohnisek
nákazy v komunitě, nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a podobně.
Mnoho genetických změn, ke kterým dochází v genomu viru, nebude mít žádný významný vliv na průběh
infekce nebo onemocnění nebo na dopad na protiepidemická opatření. Jsou však časovým razítkem. Je
třeba je identifikovat a sledovat v čase. U virů, jako je chřipka, víme, že genetické změny mohou změnit
způsob, jakým imunitní systém rozpoznává viry, odolnost vůči antivirotikům či závažnost onemocnění.
Nové poznatky ukazují, že se změny genomu SARS-CoV-2 uplatňují při virulenci. To je další důvod pro
poznání (sekvenci) kmene od konkrétních případů.
Z prostředků KHS LK na laboratorní služby bylo 914 250 Kč použito na úhradu sekvenování viru
SARS-CoV-2 v laboratoři Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Pandemie jako jedinečná forma zdravotní krize vyžaduje intenzivní komunikační úsilí. Komunikace
v oblasti zdraví je základním nástrojem k dosažení cílů v oblasti veřejného zdraví včetně podpory změn
chování a odstraňování zdravotních nerovností. Efektivní komunikace o rizicích je zásadní pro pochopení
zdravotních hrozeb a pro podporu veřejnosti při přijímání informovaných rozhodnutí k zmírnění rizik.
Komunikace musí vytvářet a udržovat důvěru, uznat a sdělit i nejistotu, koordinovat, musí být rychlá
a transparentní, být proaktivní, musí zapojit postižené a používat integrované přístupy. Sdělované
informace musí být včasné, jednoduché,
přesné,
relevantní,
důvěryhodné
a konzistentní. S cílem předložit laické
veřejnosti
vysvětlení
pro
jednotlivá
protiepidemická opatření nařizovaná ve
formě mimořádných opatření a pochopitelná
různým cílovým skupinám, se KHS LK ve
spolupráci s KÚ LK spojila s ilustrátorem
Toby Morrisem z online magazínu The
Spinoff z Nového Zélandu a modifikovala na
poměry v České republice jeho jednoduché
animace (www.khslbc.cz).
TRASOVACÍ A JINÁ VÝPOMOC
Děkujeme a velmi si vážíme osobního přístupu jednotlivců, který v této nelehké situaci zaujali a významně
tak přispěli ke zvládání situace.
 pomoc poskytovaná na celostátní úrovni – Armáda ČR, HZS ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, GFŘ,
SÚIP
 výpomoc poskytnutá KÚ LK
 výpomoc pracovníků krajské státní správy a samosprávy či jejich řízených organizací na základě
jejich vlastní nabídky
 výpomoc poskytnutá v rámci nařízené práce studentů a žáků
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výpomoc poskytnutá v rámci studijních praxí odborných škol
výpomoc dobrovolníků na základě výzvy, či jejich vlastního zájmu




KONTROLNÍ ČINNOST ZAMĚŘENÁ NA DODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
2021
Počet kontrol
mimořádných opatření
hromadných akcí
distančních

2105
39
883

Počet zkontrolovaných fyzických osob

1506

Počet přijatých příjezdových formulářů
z toho ze zemí s extrémním rizikem
ze zemí s vysokým rizikem

118 583
195
(KHS byla v telefonickém kontaktu)
12047 (KHS byla v mailovém kontaktu)

Počet pokut z kontrolní činnosti

43

Výše pokut z kontrolní činnosti

156 600,- Kč

Zjišťované nedostatky
‐ provozovatelé nezajistili kontrolu bezinfekčnosti fyzických osob (hostů)
v době kontroly nebyly na viditelném místě vyvěšeny informace pro zákazníky o podmínkách a
pravidlech vstupu do vnitřních prostor provozoven
provozovatel neměl k dispozici dezinfekční prostředek jak pro personál, tak pro hosty stravovacích
provozoven

‐
‐
‐

nenasazená nebo špatně nasazená ochrana dýchacích cest u fyzických osob

‐

použití nedostatečné ochrany dýchacích cest u fyzických osob

‐

porušování zákazu omezení provozu provozovny

‐

neprovádění antigenního testování žáků ve školách

‐

nezapisování výsledků antigenního testování školami do systému Covid Forms Application

Covid-19 v Libereckém kraji
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MĚŘENÍ KVALITY OVZDUŠÍ MOBILNÍMI SYSTÉMY V MIMONI
S cílem zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a
aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší
proběhlo v druhé polovině října měření znečištění venkovního ovzduší
mobilními systémy.
Akci organizoval Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s Krajským
úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Mimoň a Krajskou
hygienickou stanicí Libereckého kraje.
Základem prováděné studie bylo 24hodinové měření kvality ovzduší na 5 místech ve městě, která byla
zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Mimoni, a bude tedy možné
zpracovat odhad stavu v širší části města.
Vybraná místa



křižovatka ulic Březinovy a Jiráskovy – ovzduší je zde ovlivněno dopravou
a lokálními topeništi



Kino – nám. Československé armády 173 – dopravou významně zatížená
obytná lokalita ve středu města – zdroje znečištění představuje doprava a lokální
topeniště



MŠ a ZŠ Letná – pozaďová městská lokalita s bytovými domy, kde je
ovzduší ovlivněno centrálními zdroji tepla



Hasičský sbor LK, Tyršovo nám. 70 – centrum města, zdroje znečištění
představuje intenzivní doprava a lokální topeniště



lokalita Pod Ralskem – městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde
hlavním zdrojem znečištění jsou malé domácí zdroje – lokální topeniště

Závěry:
•
•

•

•

•

•

Meteorologické podmínky v době měření lze charakterizovat jako stabilní se slabým větrem, teplotně mírně
nadnormální – mírně zhoršené rozptylové podmínky.
Krátkodobé (hodinové, 8hodinové a 24hodinové) imisní limity stanovené pro SO2, NO2, CO, O3 a PM10 nebyly
v průběhu měření na žádném místě překročeny. Pouze v případě suspendovaných částic frakce PM2,5 překročily
24hodinové průměry na dvou místech (Luční a Komenského) doporučení WHO.
V případě SO2 a CO se, až na měřicí místo na Tyršově náměstí, jednalo o velmi nízkou zátěž prostředí. Měřené
hodnoty O3 s maximy na úrovni 50 µg/m3 jsou sice pro dané období mírně zvýšené/atypické, odpovídají ale
aktuálním meteorologickým podmínkám v době měření.
V případě suspendovaných (aerosolových) částic se ukazuje, jaký vliv mají nejenom lokálně působící zdroje
(lokální topeniště v okrajových částech města) nebo exponované dopravní komunikace, ale i aktuální větrné
proudění. Pro aerosolové částice bylo v měřeném období charakteristické prolínání vlivu majoritních typů zdrojů
(doprava a energetické zdroje), a to i vzdálenějších.
Detailnější analýza podílu jednotlivých frakcí PM10-2,5/PM2,5-1,0 a PM1,0 na měřených místech (Letná, Luční
a Komenského) pak zvláště při měření počtu submikronových částic, jednoznačně identifikuje lokální
topeniště jako významný zdroj.
Obě proměřené údolní dopravní lokality potvrdily význam emisí z tranzitní dopravy na kvalitu ovzduší
v údolní části města. Jedná se o, pro menší sídla, charakteristickou situaci, kdy je tranzitní doprava
vedena centrem města, zde navíc v místě s omezeným rozptylem.

Zpracované výsledky bude možné využít například jako podklad pro územní plánování a další strategické
dokumenty zaměřené na snížení znečištění ovzduší.
Zároveň s měřením ovzduší bylo realizováno měření hluku za účelem zjištění zátěže z dopravy. Měření
proběhlo na komunikacích v ulicích Okrouhlická a Panská s cílem objektivizovat stávající hlukovou situaci
v území vzhledem k nárůstu dopravy v posledních letech. Standardní součástí měření bylo i sčítání
dopravy jako zpřesňující podklad k vyhodnocení imisní situace tam, kde doprava přestavuje dominantní
zdroj znečištění ovzduší.
Závěry – bylo konstatováno splnění hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž, ale intenzita dopravy
je zde dominující i hlukově. V případě II/270 – ul. Okrouhlická činila intenzita dopravy 3744 automobilů v denní době
a 443 automobilů v noční době. U komunikace II/268 – ul. Panská byla intenzita dopravy vyšší a činila 9319
automobilů v denní době a 618 automobilů v noční době. U obou komunikací bylo největší zatížení dopravou v denní
době v časových intervalech 6.00–9.00 hod., 13–14 hod., 15.00–16.00 hod. a v noční době mezi 5.00–6.00 hod.

20

Zpráva o činnosti 2020-2021

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 2020











monitoring kvality vody Máchova jezera, vodních nádrží Mšeno a Harcov
kontrola kvality pitné vody u vytipovaných vodovodů
kontrola kvality teplé vody v ubytovacích zařízeních
cílený SZD zaměřený na ověření bezpečnosti zmrzlin vyráběných a podávaných v zařízeních
stravovacích služeb, s odběrem vzorků
cílený SZD zaměřený na poskytování občerstvení ve stáncích při jednorázových akcích
kontrola ověření jakosti pitné vody na zotavovacích akcích, kde není veřejný vodovod
cílený SZD zaměřený na obsah ftalátů v měkčených hračkách
kontrola kvality pitné vody u zaměstnavatelů, kteří mají individuální zdroj pitné vody
kontroly zaměstnavatelů, u nichž nebyl SZD proveden od roku 2015
cílený SZD zaměřený na expozici zaměstnanců chemickým látkám, které mají stanoveny biologické
expoziční testy za účelem ověření, zda jsou tyto testy prováděny

REGIONÁLNÍ ÚKOLY V ROCE 2021











monitoring kvality vody Máchova jezera, vodních nádrží Mšeno a Harcov
kontrola kvality pitné vody u vytipovaných vodovodů
kontrola kvality teplé vody v ubytovacích zařízeních
cílený SZD zaměřený na ověření bezpečnosti zmrzlin vyráběných a podávaných v zařízeních
stravovacích služeb, s odběrem vzorků
kontrola ověření jakosti pitné vody na zotavovacích akcích, kde není veřejný vodovod
cílený SZD zaměřený na poskytování občerstvení ve stáncích při jednorázových akcích
cílený SZD zaměřený na obsah ftalátů v měkčených hračkách
kontrola kvality pitné vody u zaměstnavatelů, kteří mají individuální zdroj pitné vody
cílený SZD zaměřený na expozici zaměstnanců chemickým látkám, které mají stanoveny biologické
expoziční testy za účelem ověření, zda jsou tyto testy prováděny
cílený SZD u prací s rizikovým faktorem svářečské dýmy za účelem dodržování expozičního limitu
pro mangan, u kterého došlo k významnému zpřísnění

Výstupy z těchto úkolů pak slouží jako podklady k plánování další kontrolní činnosti a současně
k usměrňování regionální zdravotní politiky. V uvedených dvou letech byly omezeny na nezbytné
minimum, které se podařilo realizovat, v některých případech nikoliv v rámci jednoho roku.
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MĚŘENÍ A LABORATORNÍ VYŠETŘOVÁNÍ
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2020  měření a laboratorní vyšetřování 2 053 275 Kč



2021  měření a laboratorní vyšetřování 2 762 556 Kč
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OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ NA SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU
postoupené Policií ČR a obcemi v souvislosti s ochrannými a mimořádnými opatřeními vyhlášenými
Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislost s onemocněním covid-19

Podněty ‐ celkem
Oznámení ‐ celkem
O ‐ vyřešeno (PM) pokutou
O ‐ odloženo před zahájením řízení
O ‐ postoupeno
O ‐ zastavené řízení
O ‐ zbývá vyřešit

hranice
2020 2021
379
109
382
35
12
6
6
1
0
0
0
67
431

izolace, karantény
2020
2021
19
26
25
1
0
4
17
7
1
0
0
14
21

Počet pravomocně uložených pokut
Celková výše uložených pokut

obchod, služby
2020
2021
51
1
7
0
0
43

14
18
3
30
2
0
26

volný pohyb, shromáždění zakrytí dýchacích cest
2020
2021
2020
2021
9
382
148
20
360
469
0
0
146
107
0
28
20
30
7
13
3
4
0
0
0
0
141
120
189
499

2020
184
172 600,- Kč

Celkem
2020
2021
803
694
914
183
122
37
111
18
20
0
0
454
1097

2021
121
201 100,- Kč

PODNĚTY OBČANŮ
Podněty občanů slouží KHS LK k usměrnění státního zdravotního dozoru, pokud je KHS věcně příslušná.
Počet

2020

2021

řešených podnětů

191

233

z toho oprávněných podnětů

77

117

Nejčastější předměty podnětů/oznámení








nedostatečná úroveň provozní nebo osobní hygieny v zařízeních společného stravování
pracovní podmínky – nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovišti, nedodržení hygienických
limitů pro faktory pracovních podmínek
hluk ze stacionárních zdrojů umístěných v průmyslových závodech, hluk z dopravy a z provozovaných
živností
nedostatky v provozní a osobní hygieně ve školním stravování, špatná kvalita obědů, vlasy
v pokrmech, nepořádek, výskyt hmyzu a hlodavců
nedodržování mimořádných opatření, netestování žáků, nepoužívání ochrany dýchacích cest
nedostatky spojené s průběhem zotavovacích akcí, nevyhovující hygienické podmínky při ubytování
stravování, výskyt štěnic
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PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ

Nejmírnější forma trestu, který neukládá peněžité plnění, tzv. napomenutí bylo uloženo 1x.

VYMAHATELNÁ OPATŘENÍ
Vymahatelná opatření ukládaná k odstranění nedostatků. Jejich nesplnění je považováno za hrubé
porušení povinností v ochraně veřejného zdraví.
Uložená opatření dle nařízení ES č. 882 a zák. č. 258/2000 Sb. v Libereckém kraji za rok
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METODICKÁ, VÝCHOVNÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ
 12 sdělení
Stanovení mimořádných lékařských prohlídek orgánem ochrany veřejného zdraví u exponovaných
pracovníků při chemické havárii
Diskusní fórum s Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje – o problematice onemocnění covid19 a s tím souvisejících protiepidemických opatřeních
Stanovení mimořádných lékařských prohlídek orgánem ochrany veřejného zdraví u exponovaných
pracovníků při chemické havárii
Inhalační anestetikum Desfluran
Měření ovzduší mobilními systémy v roce 2021
Malá vodní elektrárna – Plavy (řeka Kamenice)
Problematika hygieny vody pitné dešťové & šedé
Problematika hluku z rozšíření dolu Turów v Polsku
Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu orgánu ochrany veřejného
zdraví
PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE
 21 přednášek
Používání přípravků na ochranu rostlin
Nebezpečí a rizika pro zdraví lidí související s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin
Opatření k minimalizaci rizik pro člověka souvisejících s nakládáním s přípravky na ochranu rostlin
První pomoc a zásady jejího poskytování při práci s přípravky na ochranu rostlin
Shrnutí dosavadní práce a zkušenosti s Water safety plan
VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI
 10 přednášek
Hygienické minimum – provozovny školního stravování
Předmět kontroly OOVZ, práva a povinností kontrolované i kontrolující osoby, nejčastější zjišťované
závady
Vliv kvality ovzduší na zdraví lidí
STÁŽE A PRAXE
stáž v rámci přípravy na atestaci ve vzdělávacím programu Všeobecné praktické lékařství – 2 lékaři

SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU LIBEREC
→ Projekt TAČR
 řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na
interakci s občany a dalšími partnery
Ve spolupráci s TUL vyvinula KHS LK databázový systém EpiGis, který slouží jako
„elektronický list epidemiologického šetření“, umožňuje záznam epidemiologické anamnézy,
klinických příznaků, cestovní anamnézy, typů a výsledků laboratorního vyšetření a spousty dalších
dat získaných z šetření. Dále umožňuje zaznamenat typ karanténních opatření. V případě karantény
počítá datum, do kterého karanténa trvá. Speciální část je věnována kontaktům, umožňuje jejich
propojení s případy a jejich rozšíření v případě, že se kontakt stane případem. Systém je vystavený
na datových standardech (definicích případu) stanovených v rámci surveillance. Systém je specifický
tím, že se vedle osob "případů" zaznamenává také osoby "nepřípady". Tyto údaje jsou potřebné pro
epidemiologické analýzy, což jiné systémy neumožňují. Některé analýzy jsou již předdefinované a
jsou viditelné v mapách (dle katastru obcí), grafech nebo tabulkách. Export dat umožní data dále
zpracovat např. za využití regresní analýzy. V programu je založeno více než 19 000 osob
v souvislosti s epidemií covid-19 v Libereckém kraji – pozitivní případy, kontakty a negativní,
které propojením umožní lépe dopátrat ohnisko.
 minimalizace dopadů nakládání se zdravotnickými odpady na zdraví a životní prostředí při zachování
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ekonomické udržitelnosti – ve spolupráci s TUL se mj. připravují
- Metodika posouzení celého cyklu nakládání se zdravotnickými odpady od vzniku po jeho
odstranění pro zdravotnická zařízení
- Metodika nakládání s komunálními odpady ve zdravotnickém zařízení (i mimo ně) se zaměřením
na pacienty a jejich návštěvy
- Metodika nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních z hlediska dopadů na zdraví pomocí
metody health impact assessment
- Kontrolní list k hodnocení nakládání s odpady ve zdravotnictví pro orgány veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
→ Slovenský vakcinologický kongres 2021 – Komunikace rizika v průběhu pandemie covid-19 na
úrovni regionu
→ 16th World Congress on Public Health – Rome 2020- HIA and the standard public health licensing
control and supervision
→ IEEE international workshop of electronic control, measurement, signals and their application to
mechatronice 2021 - ECMSM 2021 - Indoor environment monitoring as a measure to reduce
epidemic spreading

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
→ Časopis lékařů českých (2022, roč. 161, č. 1; elektronická verze)
 Multioborová spolupráce při záchytu prvního českého případu varianty SARS-CoV-2 omikron
(Iva Sakmaryová, Jana Prattingerová, Pavel Kočí, Martin Kracík, Tomáš Zajíc, Kateřina Štillerová, Kateřina
Arientová, Sebastian Cristian Treitli, Helena Jiřincová, Magdalena Ceé, Lucie Čermáková, Vladimír Valenta,
Tereza Kopecká, Tomáš Jirásek)

→ Časopis Hygiena
 Odpady ve zdravotnictví a nové výzvy
(Jana Loosová, Julie Mokrá, Petr Grusman); 2021;66(3):73-9

 Zdraví a GIS: stav a možná řešení v České republice
(Jana Loosová, Jiří Šmída, Vladimír Valenta, Ondřej Kovář); 2020;65(1), s. 5-9

 Pravidelné právní aktuality
(Eva Nekvindová)

→ European Journal of Public Health
Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020

 HIA and the standard public health licensing control and supervision
 Digital epidemiology supported by GIS as a way for effective communication of the epidemic
situation, European Journal of Public Health
 Geographical Information System for Health Impact Assessment and urban planning, European
Journal of Public Health
Volume 31, Issue Supplement_3, October 2021, ckab165.303

 Healthcare waste management processes and transition towards a circular economy
→ Central European Journal Public Health
 Experiences and needs of licensed health risk assessors conducting health impact assessment
in the Czech Republic
(Lenka Mařincová, Jana Loosová, Vladimír Valenta); 2020, 28(2):108-113 | DOI: 10.21101/cejph.a5833

→ e-publikace
 Covid-19 v Libereckém kraji, vlna delta řečí důležitých čísel, grafů a map
(Vrbík Daniel; Prattingerová Jana; Šmída Jiří)
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www.khslbc.cz
→ aktuální informace
→ odborná sdělení
→ příručky
→ doporučení
→ vzory
→ zprávy
→ informace o platné
legislativě
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Osnova provozního řádu

→ zařízení pro nakládání
s odpady
→ provozovny služeb péče o tělo
→ zásobování pitnou vodou
→ ubytovacího zařízení
→ studny
http://www.khslbc.cz/kestazeni
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