VÁŽENÍ,
tak jako každý rok Vás chci krátce informovat o činnosti Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK) za
rok 2018. Dříve než tak učiním, mi ale dovolte zmínit zákonné zmocnění,
z něhož naše kompetence plynou. Činnost krajských hygienických stanic
vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, podle něhož jim, 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. Zároveň k tomuto výčtu je
však nutné dodat, že takto široce pojatá zákonná kompetence musí být zároveň opřena o kompetenci
zdravotnickou, odbornou. Jinak by naše činnost nebyla efektivní a ani by nedávala smysl. V tomto
duchu a prizmatem uvedeného je tedy nutné se dívat a posuzovat naše snažení. Tak tedy:
Denním chlebem a jádrem naší činnosti je státní zdravotní dozor a plnění kontrolního plánu, úkolů
hlavní hygieničky i regionálních úkolů ve všech oborech ochrany veřejného zdraví. Jednou z oblastí
tohoto dozoru, kterou bych chtěl tentokrát zmínit, je například i kontrola zdravotní nezávadnosti
a dodržování hygienických pravidel při výrobě a prodeji kosmetických přípravků, výrobků pro děti do
3 let či předmětů a materiálů přicházejících do styku s potravinami. Jejich riziko spočívá nejen
v přímém negativním zdravotním efektu (dráždivé či alergické působení), ale i v dlouhodobějším
působení cestou potravního řetězce (ovlivnění imunitních pochodů či reprodukčních funkcí). Riziko je
bohužel dost rozšířené, o čemž svědčí záchyt a následné vyloučení z oběhu 1383 závadných výrobků
tohoto typu.
Málokdo ví, že oblastí s nejvyšším rizikem chorob z povolání je zdravotnictví. Souhrnné působení
fyziologických, chemických, fyzikálních, biologických ale i ergonomických či psychických rizikových
faktorů tento fakt podmiňuje. Pro příklad - v roce 2018 jsme prováděli epidemiologická šetření
a nařizovali zdravotní dohled u téměř dvou stovek zdravotnických pracovníků, kteří se při výkonu
profese poranili, a hrozilo jim onemocnění některou z krví přenosných nemocí.
Nemohu opomenout ani nerepresivní stránku naší práce – podporu zdraví, monitoring zdravotního
stavu, metodické vedení a usměrňování ve veřejném i komerčním sektoru, 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 jiných univerzit. Jako příklad z této oblasti naší činnosti bych
zdůraznil například měření ovzduší v Liberci, které přispěje k racionálnímu a efektivnímu snižování
emisí; zpracování řady metodických pomůcek, jako jsou doporučení k eliminaci šíření hmyzu nebo
příprava vzorového provozního řádu vodovodů atd.
Bohužel v tomto úvodním slovu musím zmínit i jeden naprosto zásadní problém, kterým je nedostatek
lékařů a kvalifikovaných zdravotníků (průměrný věk lékařů KHS LK je 59,56 let; poslední lékař
nastoupil na KHS LK v roce 2007). Jejich úbytek a nemožnost získat nové je jedním ze zásadních
problémů současného systému ochrany a podpory zdraví v ČR, který jsem se ještě jako hlavní
hygienik ČR snažil řešit zpracováním nové koncepce hygienické služby, která na uvedený problém
reflektovala. Přestože koncepce byla schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR i Parlamentem ČR,
není v současné době naplňována. Zmiňuji tento problém proto, abych upozornil veřejnost, politiky,
samosprávu i státní správu, že pokud tento vývoj bude pokračovat, není daleko doba, kdy se na dotaz
a žádost o zhodnocení zdravotního dopadu a pomoc při řešení rizika dostane jen odpovědi odkazující
na paragrafy zákona a hrozbu pokutou. Nicméně jsem optimista a věřím, že se tento vývoj podaří
zvrátit i díky Vám občanům, kterým je tato Zpráva určena a kterým není určitě lhostejné, jakou
hygienickou službu budeme mít.

MUDr. Vladimír Valenta, 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. 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
 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
 epidemiologie drogových závislostí.
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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

Ředitelka odboru protiepidemického

MUDr. Jana Prattingerová

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

 485 105 864

sekretariat.se@khslbc.cz

Územní pracoviště v Semilech
sekretariát
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PERSONÁLNÍ ÚDAJE
k 31.12.2018

Pro rok 2018 byl personální limit 98 zaměstnanců.




Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2018 – 88,85.
Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018 – 87,19.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2018 – 49 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 2018 bylo KHS LK
schváleno celkem 98 systemizovaných míst – 87 služebních a 11 pracovních.
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KHS LK V ROCE 2018


vydala v preventivním dozoru (posuzování dokumentací, záměrů a strategií)
5 008 stanovisek, odborných vyjádření





státní zdravotní dozor – 3 443 šetření v terénu

provedla 2 850 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz

ve spolupráci se zdravotními ústavy vyšetřila 1062 vzorků; provedla 48 měření faktorů
životních a pracovních podmínek a 27 fyziologických měření a šetření
 pravomocně uložila 323 správních trestů
292 pokut v celkové výši 1 322 000,- Kč a 31 napomenutí





řešila 291 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 2018







dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- územně plánovací dokumentace 83 - územní a stavební řízení, užívání staveb 3 325
dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 61
dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 15
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 21
dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 40
dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 3

PROVOZNÍ ŘÁDY
V roce 2018 bylo schváleno celkem 591 provozních řádů upravujících hygienický režim.

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI


osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace



o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické 3



osvědčení prokazující znalost hub

2

5

Bylo projednáno a odsouhlaseno 1458 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 810
kontrol, bylo odebráno celkem 724 vzorků
vod a provedeno 19 měření fyzikálních
faktorů (hluk, neionizující záření).
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 55
pokut v celkové výši 358 000,- Kč.
NOVELA ZÁKONA Č. 256/2001 SB., O POHŘEBNICTVÍ – ukládá KHS provádět státní zdravotní dozor
u provozovatelů pohřebních služeb a krematorií. V roce 2018 bylo provedeno 7 kontrol zaměřených na
kontrolu způsobu ukládání lidských pozůstatků do pohřbení, prováděné evidence o zacházení s lidskými
pozůstatky a lidskými ostatky, dodržování požadavků na technické vybavení (chladicí a mrazicí zařízení,
silniční motorová vozidla, místnost pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských pozůstatků do
rakve) a na kontrolu provádění dezinfekce. Nebyly zjištěny závady.
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. Bylo vydáno 10 zákazů
používání pitné vody.
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. Na základě zkušeností z minulých let byl v Zákupech, Novém Boru,
Příšovicích a na Kristýně proveden preventivní monitoring plžů v souvislosti s možným výskytem
cerkáriové dermatitidy. Nalezené cerkárie nebyly rizikem pro koupající se osoby. Koupací sezona byla
ovlivněna dlouhotrvajícími vysokými teplotami
vzduchu a zejména absencí srážek, což se
projevilo poklesem hladin vodních ploch
a zvýšením jejich teploty a tím zhoršením jakosti
koupacích vod na více místech než v uplynulých
letech. Byly vydány 2 zákazy koupání
z důvodu nadlimitního výskytu sinic a 2
zákazy
z důvodu
nevyhovující
mikrobiologické kvality vody ke koupání.
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OBLAST SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
Na začátku roku 2018 bylo v Libereckém kraji evidováno 2 734 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.
V provozovnách
společného
stravování bylo provedeno 824
kontrol, při nichž bylo odebráno
a laboratorně vyšetřeno 146
vzorků, z nichž 105 bylo
hodnoceno jako nevyhovující.
V návaznosti na hlášený výskyt
alimentárních onemocnění (jsou
způsobená bakteriemi a zejména
při nesprávné přípravě či
nesprávné
manipulaci
se
přenášejí potravinami) bylo šetřeno 10 událostí - onemocnění kampylobakteriózou, salmonelózou či
nespecifickými žaludečně-střevními (gastrointestinálními) onemocněními. Z poloviny se jednalo
o sporadické výskyty, druhou polovinou byly případy onemocnění většího počtu osob (většinou hosté
ubytovaní v penzionech). V žádném z případů se nepodařilo identifikovat závadnou potravinu, ale
kontrolní zjištění prokázala v provozovnách hygienické závady – nevhodný způsob skladování,
neudržování potravin nebo pokrmů při bezpečných teplotách, nevhodné uchovávání barelů s pitnou
vodou.
V rámci zajištění protiepidemických opatření bylo nařízeno vyloučení z činností při provozování
stravovacích služeb, při výrobě potravin nebo uvádění potravin do oběhu celkem 40 osobám. Dodržování
nařízených protiepidemických opatření bylo v odůvodněných případech předmětem kontrol ze strany
KHS.
Bylo uloženo celkem 153 pokut v celkové výši
664 000,- Kč. V 54 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 2018 bylo provedeno 134 plánovaných kontrol v oblasti
PBU u výrobců, distributorů/dovozců a v distribuční síti. Dále bylo
provedeno 73 kontrol v tržní síti za účelem ověření výskytu výrobků oznámených Ministerstvem
zdravotnictví ČR jako nebezpečné - v LK bylo zachyceno 136 druhů tj. 1384 ks těchto výrobků.
Bylo uloženo celkem 28 pokut v celkové výši 103 000,- 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 217 hlášení k šetření provedeno v tržní síti LK celkem 102 kontrol.
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ
V roce 2018 bylo oborem hygieny dětí a mladistvých 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 619 kontrol. Za zjištěné nedostatky
bylo uloženo celkem 29 pokut v celkové výši 49 000,- 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. Ve všech dozorovaných typech provozoven stravovací služby je četnost kontrol stanovena
v rozsahu nejméně 1x za 2 až 3 roky na základě analýzy rizika. Tento typ kontrol zaujímá největší podíl
na celkovém objemu kontrol. Zjišťované nedostatky - skladování potravin s prošlým datem minimální
trvanlivosti společně s ostatními potravinami, skladování dodatečně zamrazených, neoznačených
potravin, přechovávání soukromých potravin společně s potravinami pro školní stravování, neoznačené
pracovní plochy, nedoložení účinného ověřování fungování zavedených postupů na principech HACCP,
nedostatečný úklid.
Provozní podmínky v dětských skupinách včetně způsobu zajištění stravování – v Libereckém kraji
evidujeme 20 provozoven dětských skupin do 12 dětí a 11 provozoven dětských skupin nad 12 dětí,
z nichž bylo zkontrolováno 18. Stravování je většinou zajištěno formou dovozu z různých stravovacích
zařízení (školní jídelny základních a mateřských škol, z restaurací, z firemní jídelny, ze soukromé firmy
školního stravování, eventuálně stravu zajišťují rodiče samostatně formou donášky). Shledané nedostatky
spočívaly mj. ve špatně vypracovaném provozním řádu, nedostatečném větrání, skladování potravin,
v absenci zdravotního průkazu. Vzhledem k tomu, že byly méně závažného charakteru, byly řešeny
formou napomenutí.
S cílem ověřit úroveň zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných bez tepelného opracování ze
zeleniny, včetně čerstvých bylinek nebo i z mražené zeleniny podávaných v zařízeních školního
stravování s důrazem na ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných
mikrobiologických agens schopných vyvolat onemocnění byl proveden odběr vzorků zeleninových salátů
v 8 školních jídelnách zaměřený na přítomnost mikroorganismů – Listeria monocytogenes, Escherichia
coli, Salmonella spp., které prokazují bakteriální původce onemocnění z potravin (mj. gastroenteritida,
systémová listerióza, vodnaté průjmy s následnou dehydratací). Všechny odebrané vzorky salátů
vyhověly hygienickým normám, v jídelnách nebyly shledány nedostatky. Zařazování salátů do
jídelníčků školních jídelen je dnes obvyklé. Saláty či syrová zelenina jsou podávány jako přílohy i jako
hlavní jídlo.
Ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace (bez přímého napojení na veřejný vodovod)
- 21 odebraných vzorků, z nichž 10 nevyhovělo. Pěti provozovatelům bylo předáno rozhodnutí
o omezení použití pitné vody z individuálního zdroje (pramen/studánka) nebo vody dovážené, k přímé
spotřebě. Ihned po zjištění nevyhovujících výsledků byly zajištěny náhradní dodávky pitné vody
z veřejného vodovodu.
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OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
V roce 2018 byl státní zdravotní dozor v souladu s kontrolním plánem prioritně zaměřen na kontroly
plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách tj. na
povinnost zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby (tyto kontroly jsou prováděny jako součást
ostatních kontrol); na kontroly biocidních přípravků; dodávání chemických látek a směsí podle nařízení
REACH; 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);
zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací; spojené se sběrem údajů do registru zaměstnanců
pracujících v riziku chemických karcinogenů (REGEX).

V rámci krajských priorit bylo provedeno 103 kontrol nakládání s chemickými látkami/směsmi zejména
ve sklářských provozovnách, malírnách skla a na SŠ a ZŠ. Byly zjištěny významné nedostatky ve
znalostech zaměstnavatelů o požadavcích legislativy na ochranu zdraví při práci s látkami/směsmi
klasifikovanými jako karcinogenní, mutagenní a toxických při reprodukci (CMR). Především nebyla
zřízena kontrolovaná pásma a hygienické smyčky, nebylo provedeno hodnocení zdravotních rizik při
expozici zaměstnanců s látkami CMR. V malírnách skla, kde zaměstnanci pracují s barvami s obsahem
olova, nebylo zajištěno praní pracovního oblečení v prádelnách k tomu určených, nebyly prováděny
biologické expoziční testy na olovo. Kontroly v malírnách skla a sklářských provozech, kde používají
olovo byly v průběhu roku přeřušeny z důvodu provedení edukace zaměstnavatelů, budou realizovány
v roce 2019. Pokračovat budou i kontroly na ZŠ, kde byly zjištěny velké zásoby nebezpečných
chemických látek v kabinetech i učebnách.
Celkem bylo zkontrolováno 791 provozoven. Za neplnění požadavků stanovených předpisy na ochranu
zdraví pracovníků bylo uloženo 25 pokut v celkové výši 141 000,- Kč.
Kromě výše uvedeného bylo provedeno 35 šetření na pracovištích zaměstnanců s podezřením na nemoc
z povolání - přiznáno bylo 29 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.
Bylo vydáno 116 rozhodnutí o zařazení prací do rizikových kategorií, 3 rozhodnutí o tom, že práce již
není riziková z důvodů technických či organizačních a 3 rozhodnutí na stanovení následných lékařských
prohlídek - riziko prachu
tvrdých dřev, respirabilních
frakcí prachu s obsahem SiO2
a ionizujícího záření.
V roce 2018 bylo v LK
evidováno celkem 3 062
rizikových prací, ve kterých
pracovalo
16 570
zaměstnanců, z toho bylo
5 421 žen.
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
V roce 2018 bylo hlášeno 5890 infekčních onemocnění. Ve srovnání s rokem 2017, ve kterém bylo
hlášeno 6136 případů infekčních onemocnění, došlo k poklesu o 4 %. Epidemiologická šetření byla
provedena u 68 různých infekcí v 2850 ohniscích nákaz - 2725 šetření bylo provedeno u jednotlivých
osob s infekčním onemocněním a 125 šetření
v souvislosti s výskytem hromadných infekcí. Bylo
provedeno 59 odběrů biologického materiálu.
Sledováním epidemiologických souvislostí bylo
zjištěno a šetřeno 5 epidemických výskytů.
Bylo šetřeno 187 osob poraněných při výkonu
zdravotnické profese a 35 šetření při poranění osob
mimo zdravotnictví.
Na základě provedených epidemiologických šetření bylo o rozsahu a způsobu protiepidemických opatření
vydáno celkem 180 rozhodnutí – z toho 95 k zajištění protiepidemických opatření u standardních
infekčních onemocnění; 87 osobám, které trvale vylučují choroboplodné zárodky, jako jsou nosiči
u žloutenky typu B a C a 1 mimořádné opatření při výskytu spalniček v ZŠ.
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 265 zařízeních - ve 220 zdravotnických
zařízeních, v 30 zařízeních sociálních služeb a 15x na
úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Bylo
odebráno 12 vzorků dezinfekčních roztoků. Výsledky
rozborů prokázaly soulad s legislativou.
V celém kraji byla dle pokynu hlavní hygieničky v 93
ordinacích
praktických
dětských
lékařů
a v kalmetizačním centru v Liberci provedena kontrola
proočkovanosti
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 „H“, které se narodily v roce 2014, 2015, 2016, 2006 a 2003
a očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku tuberkulózy narozených od 1. 1. do 30. 6. 2017. Byla
zkontrolována dokumentace 4075 dětí. Současně byla provedena studie u dětí nar. 2014 a 2015 – celý
ročník, tj. 8754 dětí se zaměřením na očkování MMR a Hexavakcínou.
V celém spektru pravidelného očkování je patrný klesající trend proočkovanosti, nejvíce
u očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, které jsou obsažené v jedné vakcíně. U dětí
narozených v roce 2015 s příjmením začínajícím písmenem „H“ klesla proočkovanost na 62,4 %. Při
proočkovanosti nižší než 95% není v populaci dostatečný počet osob odolných vůči infekci
a v případě zavlečení spalniček do populace velmi snadno může docházet k jejich šíření.
Průběžně je prováděna kontrola proočkovanosti ve všech zdravotnických zařízeních 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 59,4 % a proti pneumokokovým nákazám, kde byla zjištěna
proočkovanost 44,6 %.
V rámci průběžného monitorování intoxikace drogou nebo léky bylo v roce 2018 zachyceno 52
případů. Drogová závislost má úzký vztah k šíření krví přenosných infekcí, jako jsou žloutenky typu B
a C. V epidemických událostech nejen v LK je patrný nový fenomén, a to význam uživatelů drog
i v šíření žloutenky typu A. Zde se kromě možnosti přenosu krevní cestou uplatňuje významně způsob
života v komunitách, ve kterých nejsou dodržována základní hygienická pravidla.
V součinnosti s IZS bylo 1x prováděno opatření v souvislosti s nálezem obálky s neznámým obsahem.
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ŠÍŘENÍ ŠTĚNIC A ŠVÁBOVITÉHO HMYZU
V posledních letech zaznamenáváme rychle rostoucí počet případů zamoření ubytovacích zařízení
a bytů různého hygienického standardu štěnicemi a švábovitým hmyzem – rusem domácím. Nejvíce se
tento problém týká sociálně vyloučených lokalit.
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.
Švábovitý hmyz je z epidemiologického hlediska významný jako pasivní přenašeč
původců onemocnění, kontaminuje prostředí povrchem těla i svými výkaly, např. bakterie
Salmonella, původce závažného průjmového onemocnění, přežije v trávicím traktu švába desítky
dnů.
Vzhledem ke specifickému způsobu života štěnic i rusa domácího, jejich rozmnožovací strategii
a rezistenci na běžně dostupné dezinsekční přípravky, je hubení tohoto hmyzu problematické – laický
zásah je vždy neúčinný. Likvidace uvedeného hmyzu vyžaduje opakovaný profesionální zásah, který
mohou realizovat pouze pracovníci oprávnění k výkonu speciální ochranné DDD (dezinfekce, dezinsekce
a deratizace) 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. Povinnost zajistit provedení speciální ochranné dezinsekce ukládá
zákon o ochraně veřejného zdraví vlastníku objektu či provozovateli ubytovacího zařízení.
KOMPETENCE OOVZ - KHS vykonává státní zdravotní dozor na úseku DDD (dezinsekce, 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.
Velké PROBLÉMY jsou s vlastníky bytových domů v sociálně vyloučených lokalitách
i s provozovateli některých ubytovacích zařízení pro sociálně slabé, kde jsou často ubytováváni také
sezónní dělníci ze zahraničí. Objekty jsou často ve velice špatném technickém stavu, bývá zde nízká
úroveň základních hygienických návyků. Dochází k zavlečení štěnic s osobními věcmi a zavazadly do
pracovního prostředí. Byl zaznamenán záchyt švábovitého hmyzu ve školním zařízení, kam byl hmyz
transportován ve školních brašnách dětí z nájemního domu zamořeného švábovitým hmyzem a štěnicemi.
Situace je dlouhodobě řešena ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města Liberec, Úřadu práce, Úřadu
vlády - Agentury pro sociální začleňování, dále i neziskovými organizacemi. V souvislosti s novou
koncepcí bydlení byla v roce 2018 řešena problematika zavlečení ektoparazitů do městských bytů, které
jsou v současné době poskytovány adeptům sociálního bydlení. KHS LK zpracovala základní
doporučení k eliminaci šíření epidemiologicky významného hmyzu ze zamořených prostor.
OZNÁMENÍ, PODNĚTY: počet přijatých oznámení v posledním desetiletí stále roste. V roce 2018 bylo
v souvislosti s výskytem epidemiologicky významného hmyzu, zejména štěnic a rusa domácího, řešeno
celkem 35 případů.
V současné době při omezeném spektru účinných
dezinsekčních přípravků, které jsou povoleny pro
profesionální použití, nelze šíření štěnic a švábovitého
hmyzu zcela zabránit.
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ÚKOLY VYHLÁŠENÉ HLAVNÍ HYGIENIČKOU ČR
Každoročně vyhlašuje hlavní hygienička 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 (z hlediska obsahu chemických látek) 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 HLAVNÍ HYGIENIČKOU

V ROCE 2018



AKTUALIZACE STANDARDU NUTRIČNÍ ADEKVÁTNOSTI ŠKOLNÍCH OBĚDŮ



CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA OVĚŘENÍ ÚROVNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ
NEZÁVADNOSTI POKRMŮ, ROZPRACOVANÝCH POKRMŮ A POLOTOVARŮ Z DRŮBEŽÍHO MASA A VAJEC
V ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH STRAVOVACÍ SLUŽBY



CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM
PLASTOVÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ, STANOVENÍ FORMALDEHYDU A MELAMINU



CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA VYBRANÝCH KOSMETICKÝCH
PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM VONNÝCH LÁTEK, PŘÍTOMNOST A OZNAČOVÁNÍ ALERGENNÍCH SLOŽEK U
PARFÉMŮ



CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA OZNAČOVÁNÍ BALENÍ ELEKTRONICKÝCH CIGARET A
NÁHRADNÍCH NÁPLNÍ



CÍLENÝ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA VYBRANÝCH KOSMETICKÝCH
PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM KONZERVAČNÍCH LÁTEK (PARABENŮ) URČENÝCH PRO DĚTI DO TŘECH LET
APLIKOVANÝCH V OBLASTI PLENY, PLÁNOVÁNY: 3 KONTROLY, PROVEDENY 3 KONTROLY, ODBĚR 3
VZORKŮ

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 2018


MONITORING KVALITY VODY MÁCHOVA JEZERA, PŘEHRADY MŠENO A HARCOV



KVALITA VODY V BAZÉNECH PŘI KURZECH PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT



KONTROLA VODY KE KOUPÁNÍ VE VYTIPOVANÝCH UMĚLÝCH KOUPALIŠTÍCH V LIBERECKÉM KRAJI



KONTROLA KVALITY PITNÉ VODY U VYTIPOVANÝCH VODOVODŮ



TEPLÁ VODA VE SPRCHÁCH UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN



TEPLÁ VODA V UBYTOVÁNÍ



MĚŘENÍ HLUKU Z PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, ŽELEZNIC A TRAMVAJÍ



NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI/SMĚSMI VE SKLÁŘSKÝCH PROVOZOVNÁCH, MALÍRNÁCH SKLA A
NA STŘEDNÍCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH



KATEGORIZACE SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ PROVÁDĚNÝCH JAKO HLAVNÍ PRACOVNÍ ČINNOST ZAŘAZENÝCH
DO RIZIKA PRO FAKTORY NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ, ZRAKOVÁ ZÁTĚŽ (OSLNĚNÍ), DÁLE DLE VÝSLEDKŮ
MĚŘENÍ PRO HLUK, PRACH A CHEMICKÉ LÁTKY



KONTROLY U ZAMĚSTNAVATELŮ S VÝSKYTEM



HODNOCENÍ



OVĚŘENÍ



ZÁSOBOVÁNÍ

NZP V ROCE 2017 (u zaměstnavatelů, u kterých byla
v roce 2017 uznána nemoc z povolání z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže)
PESTROSTI PODÁVANÉ STRAVY A ODBĚR VZORKŮ CELODENNÍ STRAVY ZA ÚČELEM
OVĚŘENÍ MNOŽSTVÍ SOLI V POKRMECH PODÁVANÝCH VE VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI LEDŮ DO NÁPOJŮ VYROBENÝCH Z PITNÉ VODY V ZAŘÍZENÍCH
STRAVOVACÍCH SLUŽEB
LETNÍCH TÁBORŮ Z INDIVIDUÁLNÍCH ZDROJŮ PITNÉ VODY

–

OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI PITNÉ

VODY



BEZPEČNOST POKRMŮ PŘIPRAVOVANÝCH BEZ TEPELNÉHO OPRACOVÁNÍ ZE ZELENINY

Výstupy z těchto úkolů pak slouží jako podklady k plánování další kontrolní činnosti
a současně k usměrňování regionální zdravotní politiky.

16

Zpráva o činnosti 2018

MĚŘENÍ A LABORATORNÍ VYŠETŘOVÁNÍ


27 fyziologických měření a šetření – podezření na nemoc z povolání – měření lokální svalové
zátěže



48 měření faktorů životních a pracovních podmínek



1062 vzorků
* dále bylo odebráno 320 vzorků vod
z umělých koupališť trvalých a ochlazovacích
bazénů. Vzhledem ke skutečnosti, že vzorky jsou různé
povahy a k jednomu objektu se jich vztahuje více, je počet
nevyhovujících nerelevantním údajem.

Teplé pokrmy - v 17 zařízeních
sociálních služeb bylo odebráno 84
směsných vzorků celodenní stravy
(teplé pokrmy), z nichž 82 z nich bylo
hodnoceno jako nevyhovující z důvodu
vysokého obsahu soli (množství
významně překračující doporučenou
hodnotu 5g, resp. 6g soli/den).
Ledy do nápojů – na ověření zdravotní nezávadnosti ledů používaných do nápojů v zařízeních
stravovacích služeb zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu bylo v 20 provozovnách odebráno
21 vzorků, z nichž u 19 byly výsledky mikrobiologického vyšetření hodnoceny jako nevyhovující.
Příčinou byla nedostatečně prováděná sanitace výrobníků ledu a nedodržování zásad provozní a osobní
hygieny.
Předměty běžného užívání - cílem vyšetření bylo ověření souladu vlastností výrobků s deklarovanými
parametry zdravotní nezávadnosti.
Pitná voda – z důvodu nedodržení mikrobiologických ukazatelů bylo zakázáno používat 22 zdrojů pitné
vody.
Teplá voda – bylo vydáno 11 zákazů používání teplé vody a sprchování z důvodu přítomnosti legionelly.
Environmentální vzorky – vzorky z prostředí - jsou odebírány ● jako součást šetření kožních nemocí
z povolání (rozpouštědla, chladící emulze, čistící prostředky, rukavice, špony), kdy jsou následně použity
k testování jejich snášenlivosti ● u poskytovatelů zdravotnických služeb - dezinfekční prostředky za
účelem ověření jejich účinnosti při předsterilizační přípravě, dezinfekci povrchů, ploch, zdravotnických
pomůcek, nástrojů a přístrojů - zabalené nástroje na vyšetření sterility.

 měření a laboratorní vyšetřování 2 882 000 Kč.
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PODNĚTY OBČANŮ
V roce 2018 KHS LK přijala celkem 378 podnětů, z nichž jako věcně příslušný orgán řešila 291.
Všechny podněty byly prošetřeny na místě s výjimkou těch, které byly pro objektovou či 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. Jako oprávněné bylo
vyhodnoceno 171.

 Hluk – celkem řešeno 70 podnětů. Největší podíl představuje hluk ze stacionárních zdrojů
umístěných v průmyslových závodech a hluk z dopravy. Oprávněných bylo 36.
 Oblast potravin, pokrmů a provozoven společného stravování - bylo řešeno celkem
92 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. 48 bylo vyhodnocených jako oprávněné (prokázané), obsah ostatních nebylo možno
průkazně ověřit. Dalších 46 přijatých podnětů bylo postoupeno jiným dozorovým orgánům
(nejčastěji Státní zemědělské a potravinářské inspekci).
 Riziko šíření infekčních onemocnění – celkem bylo řešeno 51 podnětů, zejména v souvislosti
s výskytem epidemiologicky významných parazitů, hlodavců, či hmyzu. Všechny byly oprávněné.
 Provozovny péče o tělo, ubytování – celkem řešeno 12 podnětů, z nichž 6 bylo oprávněných.
Převažovala oznámení týkající se provozní hygieny, v ubytovacích zařízeních pak výskytu členovců
a nedostatečné úrovně úklidu.
 Pitná voda – celkem bylo řešeno 9 podnětů, z nichž po prošetření byly oprávněnými shledány 3.
Týkaly se nevyhovujících organoleptických vlastností vody - tj. těch, které lze hodnotit lidskými
smysly (zákal, pach, barva, chuť).
 Pracovní podmínky – celkem bylo řešeno 17 podnětů. Nejčastěji bylo poukazováno na nevyhovující
mikroklimatické podmínky, nevyhovující pracovní podmínky a sanitární zařízení, nedostatečný úklid
a nedostatečné zajištění pracovně lékařských služeb. 7 podnětů bylo prokazatelně oprávněných.
 Zařízení pro děti a mladistvé – celkem řešeno 15 podnětů, které se týkaly převážně stravování a
nevyhovujících hygienických požadavků na prostory a provoz škol a školských zařízení.
Jednoznačně oprávněných bylo 8.
 Předměty běžného užívání – bylo řešeno 19 podnětů. Většina upozorňovala na nevyhovující
vlastnosti a značení kosmetických výrobků a na nevyhovující vlastnosti výrobků určených pro styk
s potravinami. 10 z nich bylo vyhodnocených jako oprávněné.
Podněty vyhodnocené jako oprávněné – celkem 171 - byly zakončeny uložením opatření v rámci
zákonných kompetencí orgánu ochrany veřejného zdraví.
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PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ
V roce 2018 bylo za zjištěná porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví pravomocně
uloženo 323 správních trestů – 292 pokut v celkové výši 1 322 000,- Kč a 31 napomenutí.
Napomenutí (nejmírnější formu trestu, který neukládá peněžité plnění) byla uložena 19x v zařízeních pro
děti a mladistvé, 11x v provozovnách společného stravování a 1x v provozovně služeb.

PARAMETRY ZJIŠŤOVANÝCH NEDOSTATKŮ
Společné stravování – 153 pokut a 11 napomenutí - obecné požadavky na potravinářské prostory 
požadavky na hygienu provozu  ochrana potravin a pokrmů před kontaminací  udržování potravin při
bezpečných teplotách  označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů  datum použitelnosti, datum
minimální trvanlivosti  smyslové vlastnosti potravin  bezpečnost pokrmů při uvádění do oběhu 
dodržování postupů na zásadách HACCP  plnění povinností provozovatele v souvislosti se zásobováním
pitnou vodou z individuálního vodního zdroje.
Ochrana zdraví při práci – 25 pokut - neprovedení kategorizace  nezajištění pracovních podmínek 
neprovádění pravidelného hodnocení faktoru hluku a lokální svalové zátěže  nezajištění kontrolovaného
pásma při práci s azbestem  nezajištění pracovně lékařských prohlídek  nevypracování a neprojednání
pravidel k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s chemickými látkami/směsmi.
Koupaliště – 15 pokut - nevyhovující kvalita vody ke koupání  nevyhovující kvalita teplé vody ke
sprchování  absence výsledků laboratorních rozborů vzorků vody ke koupání  nedodržování provozního
řádu  provozování koupaliště bez řádně schváleného provozního řádu  nedostatky v provozní
dokumentaci (provozních denících koupališť).
Předměty běžného užívání – 26 pokut - prodej výrobků vyhlášených hlavní hygieničkou jako
nebezpečné  nevyhovující značení výrobků – složení, šarže, min. trvanlivost, text v českém jazyce,
odpovědná osoba.
Porušení zákona č. 65/2017 Sb. – 11 pokut - nedodržování zákazu kouření ve vnitřním prostoru
provozovny stravovacích služeb  neoznačení provozovny u vstupu zjevně viditelnou grafickou značkou
„Kouření zakázáno“  absence zjevně viditelného textu zákazu prodeje tabákových
výrobků/alkoholických nápojů osobám mladším 18 let v provozovně v místě jejich prodeje.
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ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
Zdravotní politika Libereckého kraje je realizována již od roku 2002, do roku 2015
jako Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje
- Zdraví 21 schválený jako Zdravotní politika kraje.
Nově je od roku 2016 koncepce zdravotní politiky upravena podle Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020 (dále jen „Národní
strategie“), která byla podpořena vládou České republiky Usnesením č. 23 ze dne 8.
ledna 2014. Většina regionálních cílů podle Národní strategie je totožná či navazuje
na předchozí program. Některé cíle jsou ale zařazeny nově a doplňují Zdravotní
politiku LK tak, aby byla komplexnější a neopominula nějaké důležité oblasti
z podpory zdraví.
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



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

Podpora pohybové aktivity populace
Správná výživa a stravovací návyky populace

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 2017 byla vzata na vědomí dne 5. 6. 2018 Usnesením Rady LK
č. 1064/18/RK a vzata na vědomí Zastupitelstvem LK dne 26.6.2018 Usnesením č. 265/18/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 2018 se konala 1 schůzka komplexní pracovní skupiny a 12 individuálních schůzek
s jednotlivými gestory za účelem plánování a realizace aktivit pro Akční plány pro Liberecký kraj.
Jednotlivé cíle akčních plánů jsou inspirované národními akčními plány Zdraví 2020. Cíle a aktivity jsou
navrženy do roku 2020 a každoročně bude docházek k revizi jejich plnění. Předpokládá se, že do
budoucna se budou Akční plány aktualizovat podle připravované strategie Česká republika 2030, na které
se v současné době pracuje v jednotlivých krajích. Schůzek se zúčastnil gestor dílčího cíle, zástupci KÚ
LK, KHS LK a VZP.
Pro rok 2019 jsou Akční plány připraveny ke schválení Radou a Zastupitelstvem Libereckého kraje.
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.
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METODICKÁ, VÝCHOVNÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
PŘEDNÁŠKY PRO STÁTNÍ SPRÁVU, SAMOSPRÁVU A NEZISKOVÝ SEKTOR
 10 přednášek
Význam hygienických a protiepidemických opatření v provozovnách péče o tělo
Štěnice a jiní ektoparaziti
Měření ovzduší mobilními systémy v Liberci
Vliv zeleně na zdraví
Aplikace usnesení Rady kraje č. 1034/06/RK, Metoda HIA
Pohřebnictví
Problematika hluku v zařízeních odpadového hospodářství
Ochrana veřejného zdraví a GIS
Problematika azbestu z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví

PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ
 12 sdělení
Přírodní koupaliště LK, CL a JBC
Příklady aplikace GIS při epidemii, měření ovzduší a při posuzování expozice hlukem
Návrat štěnic a jiných ektoparazitů do evropských měst
Dezinsekce a deratizace v praxi
Vzrůstající trend výskytu a šíření ektoparazitů
Spalničky v Libereckém kraji
Novinky v agendě pohřebnictví
Problematika nebezpečných chemických látek/směsí ve sklářském průmyslu
Expozice čpavkem u zaměstnanců na zimních stadionech
Kontrola biocidů u distributora
Ochrana zdraví zaměstnanců při práci s olovem (výroba autobaterií)

PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE
 10 přednášek
Hygienické požadavky na dětskou skupinu
Hygienické požadavky na zotavovací akci a jinou podobnou akci
Infekční rizika pro seniory
Pesticidní látky v pitné vodě
Pohřebnictví – provozní řády
Hygienické aspekty v rámci problematiky pohřebnictví
Používání přípravků na ochranu rostlin
Nebezpečí a rizika pro zdraví lidí souvisejících 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

VZDĚLÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VEŘEJNOSTI
 8 přednášek
Hygienické minimum – provozovny školního stravování

PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY, STUDENTY A PEDAGOGY
 5 přednášek
Činnost odboru hygieny obecné a komunální
Činnost odboru hygieny práce
Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání
Jak GIS pomáhá v práci hygienikům
Zdravotní rizika pitné vody, teplé vody a vody ke koupání
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SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE
 7 sdělení
Odborná způsobilost pro lékaře v oboru praktického lékařství
Infekce spojené se zdravotní péčí
Současná epidemiologická situace v okrese, kraji a ČR

STÁŽE A PRAXE
praxe studentů TUL, studijního oboru Aplikovaná geografie – 1 student
předatestační praxe studentů 6. ročníku LF Hradec Králové – 5 studentů
stáž v rámci získávání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství – 6 lékařů

praxe v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v OPVZ – 1účastník
SPOLUPRÁCE S TECHNICKOU UNIVERZITOU LIBEREC
→ Projekt TAČR
 řešení epidemických a mimořádných událostí zahrnutím aspektu prostorovosti se zaměřením na
interakci s občany a dalšími partnery
→ Projekt Efektivní proces transferu technologií (informování vědecké sféry o zdravotních dopadech
a podmínkách realizace technologií a výrobků)
 Seminář Hluk a vibrace – zdravotní aspekty
(fyzikální charakteristiky faktorů hluk a vibrace; základní pojmy, veličiny, jednotky; měření, šíření
tlumení hluku a vibrací v různých typech prostředí; ochrana osob, legislativní a normativní prostředí,
kazuistika; aspekty ochrany veřejného zdraví; podcenění zdravotních rizik, chybné postupy; oblasti
dozorované kontrolními orgány a státními institucemi)
 Seminář Aktuální legislativní aspekty (vliv na zdraví a hygienické požadavky v oblasti vnitřní
prostředí staveb, pracovní prostředí, pitná voda)
(rizikové zdravotní faktory v oblasti vnitřního prostředí staveb; rizikové zdravotní faktory v pracovním
prostředí (problematika pitné vody); relevantní legislativní a normativní opatření upravující tato rizika;
povinnosti dotčených subjektů; aspekty ochrany veřejného zdraví; zdravotní rizika spojená
s podceněním rizik (ve fázi projektování, výroby i užívání zkoumaných prostření, oblasti dozorované
kontrolními orgány a státními institucemi)
→
→
→
→

seminář Ochrana veřejného zdraví a GIS
vyhodnocení plošného měření znečištění venkovního ovzduší
vedení bakalářských prací
vedení práce studentů

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
→ 11. European Public Health Conference (Slovinsko) - First steps of nationwide HIA implementation
in the Czech Republic
→ Models and legal mechanisms for HIA implementation: experience from various countries across
Europe, HIA network (podklad k publikaci)
→ Mise expertu WHO a ministra zdravotnictví ČR – Modernizace veřejného zdravotnictví
→ Euroregion Nisa – přeshraniční spolupráce – výměna a hodnocení informací o vybraných nákazách
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
→ Vysoce nebezpečné nákazy, Jan Smetana
 Migrace a infekční nemoci
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www.khslbc.cz
→ aktuální informace
→ odborná sdělení

Osnova provozního řádu

→ příručky

→ zařízení pro nakládání s odpady

→ doporučení

→ provozovny služeb péče o tělo

→ vzory

→ zásobování pitnou vodou

→ zprávy

→ ubytovacího zařízení

→ informace o platné
legislativě

→ studny
http://www.khslbc.cz/kestazeni

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
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