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VÁŽENÍ, 

zprávu o činnosti za minulý rok, v tomto případě rok 2019, nelze psát jinak než 
s určitým odstupem, a to s sebou přináší, někdy bohužel, někdy bohudík, určité 
riziko – a sice to, že náš pohled na uplynulý rok se v kontextu událostí nových 
razantně změní. Právě tak je tomu nyní, když mám hodnotit rok 2019 v běhu 
událostí roku 2020.  

Původně jsem si myslel, že rok 2019 byl nabitý událostmi - probíhající 
epidemie žloutenky - výbuch a mimořádná událost v Hamru na Jezeře s oběťmi na životech - hodnocení 
příčin poškození zdraví pacientů v tzv. kauze Frýdlant -  či příprava novely zákona o ochraně veřejného 
zdraví.  

Vydali jsme 4 330 stanovisek k projektovým dokumentacím, vykonali 3 622 státních zdravotních dozorů, 
uložili pokuty za téměř 2 miliony a řešili 374 správních trestů. Dále jsme provedli 2 700 
epidemiologických šetření v ohniscích nákaz, podíleli se na hodnocení rizik a zahájení měření hluku               
u polského dolu Turow a v rámci Pracovní skupiny pro Zdravotní politiku Libereckého kraje 
koordinovali přípravu Akčního plánu Zdravotní politiky na roky 2019 - 2020.  

A nesmím zapomenout na společné projekty s Technickou univerzitou v Liberci - pořádání mezinárodní 
konference Zdraví a GIS či republikové konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě ani na  
publikační a vzdělávací činnost.  

Jak je ale vše relativní. Píše se sedmý měsíc roku 2020, půl roku běží pandemie Covid-19 a já si říkám, 
jak byl ten rok 2019 klidný, pracovně úspěšný a plně zapadající do konceptu naší dlouhodobé práce 
v ochraně a podpoře veřejného zdraví.   

 

 

 

 

 
 
         

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  ul. 5. května 813, Česká Lípa, PSČ 470 42 
ÚP v Jablonci nad Nisou Podhorská 62, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
ÚP v Semilech  Ke Stadionu 204, Semily, PSČ 513 01 
 
Vznik  
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci vznikla k 1. 1. 2003 v rámci 
restrukturalizace veřejné správy. Byla zřízena § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zřízení bylo deklarováno prohlášením ministryně 
zdravotnictví o zřízení krajských hygienických stanic čj. 31334/2002 ze dne 11. 11. 2002. Ve své 
činnosti navazuje na Okresní hygienické stanice v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě 
zřízené zákonem č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči.  
 
ČINNOST SPRÁVNÍHO ÚŘADU 

Je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a dalšími zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného 
zdraví. Její podstatnou část tvoří zejména: 

⇒ státní zdravotní dozor v zákonem vymezených oblastech 
⇒ plnění povinností dotčeného správního úřadu při rozhodování ve věcech upravenými zvláštními  

právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, 
zejména v řízeních podle stavebního zákona  

⇒ prevence infekčních onemocnění, nemocí souvisejících s prací a nemocí z povolání 
⇒ 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                  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 
 
Územní pracoviště v Semilech 
sekretariát  481 623 661  485 105 864 sekretariat.se@khslbc.cz 
 
 
 
 
 
 
 



  
 6                                                                                                                           Zpráva o činnosti 2019 
 
 

PERSONÁLNÍ ÚDAJE   
k 31.12.2019 

Pro rok 2019 byl personální limit 98 zaměstnanců.  

 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2019 – 90,25. 
 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2019 – 93,24. 
 Průměrný věk zaměstnanců v roce 2019 – 48,5. 

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 2019 bylo KHS LK 
schváleno celkem 98 systemizovaných míst – 87 služebních a 11 pracovních. 
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KHS LK V ROCE 2019    
 

 vydala v preventivním dozoru (posuzování dokumentací, záměrů a strategií)  
4 330 stanovisek, odborných vyjádření 

 státní zdravotní dozor (SZD) – 3 622 šetření v terénu 
 provedla 2 700 epidemiologických šetření v ohniscích nákaz 

 ve spolupráci se zdravotními ústavy vyšetřila 1046 vzorků a 9 stěrů;  provedla 65 
fyziologických měření a šetření a 19 měření faktorů životních a pracovních podmínek 

 uložila 119 073,- Kč jako náhrady nákladů vynaložené na zjištěné závady v rámci SZD 
 pravomocně uložila 374 správních trestů  

366 pokut v celkové výši 1 783 000,- Kč a 8 napomenutí  
 řešila 338 podnětů (stížností) občanů  

 zodpověděla 16 dotazů dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 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 2019  

 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
- územně plánovací dokumentace  72     -  územní a stavební řízení, užívání staveb  3 139 

 dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  51 
 dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  11 
 dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  30 
 dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  39 
 dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  1 
 dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  7 

 

PROVOZNÍ ŘÁDY   

 
V roce 2019 bylo schváleno celkem 690 provozních řádů upravujících hygienický režim.  

 

VYDANÁ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI   

 osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace    7 
 o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 1 
 ke zkoušce k získání osvědčení prokazující znalost hub se nikdo nedostavil 
Bylo projednáno a odsouhlaseno 980 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 819 
kontrol, bylo odebráno celkem 767 
vzorků vod a provedeno 8 měření 
fyzikálních faktorů.  
Za zjištěné nedostatky bylo uloženo                     
72 pokut v celkové výši  437 500,- Kč. 
 
 

PITNÁ VODA - státní zdravotní dozor byl zaměřen na kontrolu povinností provozovatelů dodržovat jakost 
pitné vody dodávané vodovody pro veřejnou potřebu, veřejnými a komerčními studnami, s důrazem na 
plnění podmínek stanovených v provozních řádech, rozsah a četnost kontroly kvality pitné vody a 
předávání výsledků rozborů.  
Ověření přítomnosti legionell v pitné vodě - 
v každém okrese bylo vybráno zařízení, kde 
v minulosti byl prokázán nadlimitní výskyt 
legionell v teplé vodě. Ve třech zařízeních 
laboratorní rozbor jejich přítomnost nepotvrdil. 
Provozovatel, v jehož zařízení byl zjištěn výskyt 
Legionella species (50 KTJ/100 ml) následně 
provedl vlastní laboratorní rozbor před přípojkou 
do objektu s negativním výsledkem, což poukazuje 
na výskyt ve vnitřních rozvodech objektu a nutnost provedení dalších opatření.  
Krajská priorita – kurzy plavání kojenců a batolat – 7 kontrol s odebráním 20 vzorků vody ke koupání.  
Zaměřeno na plnění legislativních požadavků – tj. na kvalitu vody v bazénu, na úroveň sanitace všech 
prostor určených pro pohyb dětí, na dodržování provozních řádů pro tyto kurzy schválených, na řádné 
vedení provozních deníků pro bazény, na dodržování rozsahu a četnosti odběru vzorků vody ke koupání 
pro laboratorní rozbory, na stav používaných hraček, na případný souběh činností v plaveckých areálech. 
Až na ojedinělé drobné odchylky hodnot volného chloru ve vodě bazénu, nebyly při provedených 
kontrolách zjištěny závady. 

KOUPACÍ VODY -  hlavní sledovaným ukazatel - 
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. 
Preventivní monitoring plžů v přírodních 
koupalištích v souvislosti s možným výskytem 
cerkáriové dermatitidy - nalezené cerkárie 
nebyly rizikem pro koupající se osoby. Z důvodu nadlimitního výskytu sinic byl vydán 1 zákaz. 
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OBLAST SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ  

Na začátku roku 2019 bylo v Libereckém kraji evidováno 2 770 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 929 kontrol, při nichž 
bylo odebráno a laboratorně vyšetřeno 
78 vzorků, z nichž 18 bylo hodnoceno 
jako nevyhovující.  
Za účelem ověření možných souvislostí 
mezi oznámenými zdravotními 
obtížemi a konzumací potravin, resp. 
pokrmů připravovaných v zařízeních 
stravovacích služeb bylo provedeno 25 
kontrol. 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. Ve dvou případech mikrobiologické vyšetření 
používané pitné vody z individuálního zdroje prokázalo její zdravotní závadnost.  
V rámci zajištění protiepidemických opatření bylo nařízeno vyloučení z činností při provozování 
stravovacích služeb, při výrobě potravin nebo uvádění potravin do oběhu celkem 55 osobám. Dodržování 
nařízených protiepidemických opatření bylo v odůvodněných případech předmětem kontrol ze strany 

KHS LK. 

Bylo uloženo celkem 157 pokut v celkové výši 
747 500,- Kč.  Ve 47 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 2019 bylo provedeno 146 plánovaných 
kontrol v oblasti PBU u výrobců, distributorů/dovozců a v distribuční síti. Dále bylo provedeno 75 
kontrol v tržní síti za účelem ověření výskytu výrobků oznámených Ministerstvem zdravotnictví ČR jako 
nebezpečné - v LK bylo zachyceno 53 druhů tj. 517 ks těchto výrobků. Dále bylo zachyceno 203 
druhů výrobků v počtu 2556 ks s nevyhovujícím značením nebo prošlou dobou minimální 
trvanlivosti.  
Bylo uloženo celkem 26 pokut v celkové výši 124 000,- 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 159 hlášení k šetření provedeno v tržní síti LK celkem 90 kontrol.   
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OBLAST ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ  

V roce 2019 bylo  oborem hygieny dětí a mladistvých v Libereckém kraji evidováno 1 820 
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 587 kontrol. Za zjištěné nedostatky 
bylo uloženo celkem 56 pokut v celkové výši 81 000,- 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. Právě v souvislosti s výskytem 
gastrointestinálních (žaludečněstřevních) potíží bylo prováděno epidemické šetření ve dvou školních 
jídelnách a v penzionu při pobytu žáků na lyžařském výcviku. Ve školních jídelnách nebyla z odebraných 
stěrů a vzorků potravin prokázána přímá souvislost mezi onemocněním a výrobou pokrmů, nicméně byly 
zjištěny v obou případech závady, které mohly za určitých okolností výrobu pokrmů negativně ovlivnit. 
Jako příčina stejných potíží na lyžařském výcviku byla prokázána norovirová infekce.  
Při státním zdravotním dozoru se stává, že jsou shledány významné odchylky od právní normy 
v důsledku provedených rekonstrukcí malého rozsahu (např. dispoziční změny, rekonstrukce bez 
zásahu do nosných, obvodových konstrukcí stavby) – výměna oken, osvětlovacích soustav, vytápění, 
rekonstrukce hygienických zařízení, školních kuchyní, jejichž realizace není podmíněna závazným 
stanoviskem KHS. Vzhledem k dlouholeté spolupráci se zhotoviteli, zřizovateli, projektanty se dobře 
nastavenou komunikací snažíme takovým situacím a zejména pak problematické nápravě předejít. Jsou-li 
takové akce navázány na dotace z fondů EU je stanovisko OOVZ nezbytným podkladem k realizaci.  
Za účelem ověření skutečného provedení stavby byly v rámci stanovisek k PD stanoveny podmínky 
provedení měření hluku (11x měření hluku - instalace VZT jednotek, rekuperačních jednotek, které se 
začínají stávat nedílnou součástí PD a rekonstrukcí škol a školských zařízení k zajištění optimálního 
legislativně požadovaného přívodu čerstvého vzduchu a 1x měření hluku z provozu MŠ); doložení 
normové hodnoty doby dozvuku (5x) a doložení dodržení parametrů umělého osvětlení (4x).                                          
Monitoring venkovních hracích ploch (VHP) s provozovatelem – v roce 2019 bylo v LK 112 
měst/obcí s 371 VHP z toho je 176 VHP s pískovišti, když ve 40 obcích/městech není žádná venkovní 
hrací plocha, VHP s pískovištěm má 44 obcí/měst a 68 obcí/měst  má pouze VHP s hracími prvky. Z 16 
odebraných vzorků pouze jeden nevyhověl v ukazateli parazitárního znečištění, písek obsahoval 
indikátorový mikroorganismus geohelminti.  
Ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace (bez přímého napojení na veřejný vodovod)  
- 8 odebraných vzorků, z nichž 6 nevyhovělo. Třem 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 2019 byl státní zdravotní dozor v souladu s kontrolním plánem zaměřen na celostátní priority 
(zařízení nakládajícící s infekčním či podobně nebezpečným dopadem nebo s cytotoxickými léčivy), 
trvalé úkoly a na krajské priority (kontrola podmínek prací kategorie 2 až 4, zajištění pracovně lékařských 
služeb u zaměstnavatelů s pracemi v těchto katergoriích, kontrola úklidových firem).  

Kontroly v  úklidových firmách, kde jsou vykonávány rizikové práce (např. hluk, prach, chemické látky) 
byly zaměřeny na vyhodnocení rizikových faktorů zaměstnavatelem, kategorizaci prací, poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, zajištění pracovnělékařských služeb. Bylo ověřeno, že 
zaměstnanci provádí úklid převážně v kancelářských prostorech a na sanitárních zařízeních. Pokud uklízí 
ve výrobě, tak pouze v komunikačních zónách a to po omezenou dobu max. 2 hodiny za směnu. 
Neprovádí čištění a úklid přímo u strojů. Zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům pracovní oděv, obuv, 
rukavice gumové, ochranné brýle, respirátory proti prachu, chrániče sluchu.  
Kontrola zaměstnavatelů, kteří nepředložili kategorizaci prací nebo oznámení o zařazení prací do 
kategorie druhé byla provedena především v menších provozovnách s počtem do 50 zaměstnanců 
(automobilový průmysl, strojírenství, kovovýroba, potravinářství) s rizikovými i nerizikovými pracemi. 
Ve 12 případech byla uložena pokuta.  
Celkem bylo zkontrolováno 804 provozoven. Za neplnění požadavků stanovených předpisy na ochranu 
zdraví zaměstnanců bylo uloženo 54 pokut v celkové výši 243 000,- Kč.     
Podezření na nemoc z povolání - bylo provedeno 40 šetření na pracovištích zaměstnanců a přiznáno  
32 profesionálních onemocnění. Převažují nemoci periferních nervů končetin, šlach, svalů a kloubů 
z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže – 75 %. V rámci ČR se LK dlouhodobě řadí ke krajům 
s velmi nízkým počtem profesionálních onemocnění (v celé ČR jich bylo hlášeno celkem 1145). 
Bylo vydáno 95 rozhodnutí o zařazení prací do rizikových kategorií, 7 rozhodnutí o tom, že práce již není 
riziková z důvodů rizikových faktorů hluk, vibrace, lokální svalová zátěž a celková fyzická zátěž 
v důsledku technických či organizačních opatření.  

V roce 2019 bylo v LK 
evidováno celkem 3 059 
rizikových prací, ve 
kterých pracovalo 16 419 
zaměstnanců, z toho 
bylo 5 462 žen. 
V porovnání s rokem 
2018 nedošlo 
k významným změnám. 
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU A ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ  

V roce 2019 bylo hlášeno 6152 infekčních onemocnění. Ve srovnání s rokem 2018, ve kterém bylo 
hlášeno 5890 případů infekčních onemocnění, došlo k 4%  nárůstu. 
Epidemiologická šetření byla provedena u 65 různých infekcí v  2700 
ohniscích nákaz. 2467 šetření bylo provedeno u jednotlivých osob 
s infekčním onemocněním a 233 šetření v souvislosti 
s hromadným výskytem infekcí. Sledováním epidemiologických 
souvislostí bylo zjištěno a šetřeno 6 epidemických výskytů, z toho 
jedna  epidemie přesáhla do roku 2020.  
Bylo šetřeno 198 osob poraněných při výkonu zdravotnické 
profese a 33 šetření při poranění osob mimo zdravotnictví.  
Na základě provedených epidemiologických šetření bylo o rozsahu a 
způsobu protiepidemických opatření vydáno celkem 933 rozhodnutí, z toho 838 k zajištění 

protiepidemických opatření u infekčních 
onemocnění; 86 osobám, které trvale vylučují 
choroboplodné zárodky, jako jsou nosiči u žloutenky 
typu B a C a 9 školním zařízením při výskytu VHA. 
Čtyřem osobám bylo vydáno potvrzení karantény v 
ohnisku spalniček. 
Státní zdravotní dozor se zaměřením na kontrolu 
hygienických a protiepidemických opatření 
k předcházení vzniku a šíření infekcí spojených se 

zdravotní péčí byl proveden ve 305 zdravotnických zařízeních a v 32 zařízeních sociálních služeb.  

Na úseku dezinsekce a deratizace bylo provedeno 14 kontrol. 
Při SZD  bylo odebráno 12 vzorků dezinfekčních roztoků všechny s vyhovujícím výsledkem a 29 
vzorků vody na přítomnost legionell, z toho 6 vzorků nevyhovělo. Byla uložena 1 pokuta ve výši 
150 000,- Kč.  
V celém kraji byla dle pokynu hlavní hygieničky v 90 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 
„B“, které se narodily v roce 2015, 2016, 2017, 2007 a 2004 a očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku 
tuberkulózy narozených od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Byla zkontrolována dokumentace 3882 dětí.  
V léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v zařízeních sociálních služeb byla provedena kontrola 
proočkovanosti proti chřipce, která v tomto roce dosáhla 60 % a proti pneumokokovým nákazám, kde 
byla zjištěna proočkovanost 53 %. Kontrola proběhla v celkem 32 zařízeních.  
V souvislosti s  šetřením epidemií nebo došetřováním závažných epidemiologických souvislostí                       
- epidemický výskyt virové žloutenky typu A, závažné průběhy gastrointestinálních onemocnění, ohniska 
virových gastroenteritid - bylo  provedeno celkem 134 odběrů biologického materiálu, 3 odběry pitné 
vody, 9 odběrů od zvířat (stolice či výtěru koček, psů nebo obojživelníků) a 13 odběrů potravin  za 
účelem ověření vehikula nákazy.  

V rámci průběžného monitorování intoxikace drogou nebo léky bylo v roce 2019 zachyceno 58 
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. 
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MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI  

ŠETŘENÍ EPIDEMIE SEPITICKÝCH ONEMOCNĚNÍ V NEMOCNICI FRÝDLANT 

Ve dnech 26. - 28. 11. 2018 onemocnělo v Nemocnici Frýdlant devět z 24 operovaných osob sepsí. 
U dvou z devíti pacientů byla potvrzena bakterie Acinetobacter. Speciální laboratorní vyšetření potvrdilo, 
že jde o stejný kmen bakterie.  
Šetření prováděné Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje jednoznačně neprokázalo 
 přímý vztah použití anestetika Propofol při operacích pacientů a onemocněním 
 přímou souvislost konkrétních nedostatků v hygienicko-epidemiologickém režimu zdravotnického 

zařízení zjištěných při státním zdravotním dozoru a onemocněním 
Analýzou dostupných epidemiologických údajů a výsledků laboratorních vyšetření se jednoznačně 
nepodařilo prokázat zdroj, vehikulum ani způsob přenosu původce nákazy.  

Od konce listopadu do poloviny února nebyly v nemocnici prováděny žádné operativní výkony. 

CHEMICKÁ HAVÁRIE V HAMRU NA JEZEŘE 

Dne 19.11.2019 došlo ve společnosti zabývající se likvidací nebezpečných odpadů PURUM s.r.o. 
v Hamru na Jezeře při přelévání kyseliny sírové z cisterny na venkovní ploše v areálu firmy k výbušné 
chemické reakci se zbytky jiných chemikálií včetně vody. Vyvinul se sirovodík, který vážně poškodil 
zdraví 5 zaměstnanců firmy. Na místě zasahovaly složky IZS.  

Přestože nebyla zprvu požadovaná další spolupráce KHS LK, na základě vyžádaných průběžných 
informací od HZS LK a ZZS LK o identifikaci chemických látek a dále na základě předběžné 
opatrnosti a posouzení zdravotního rizika předpokládaných látek, informovala KHS LK složky IZS 
o záměru vydat rozhodnutí o mimořádných prohlídkách. Tento postup byl odůvodněn po předchozí 
telefonické komunikaci i zprávou ZZS LK, že u zaměstnanců ZZS LK, kteří zasahovali při mimořádné 
události, přetrvávají obtíže charakteru iritace dýchacích cest s kašlem. Zdravotní problémy měli                        
i zaměstnanci Krajské nemocnice Liberec, kteří následně ošetřovali pracovníky ZZS LK.  
Na základě upřesnění a sdělení výsledků speciálního měření výjezdové skupiny HZS Středočeského kraje 
ŠSCHL Kamenice – dne 21. 11. 2019 i předchozí telefonické konzultace na TIS - Klinika pracovního 
lékařství VFN Praha vydala KHS LK dne 21. 11. 2019 vydala KHS LK Rozhodnutí o provedení 
mimořádných lékařských prohlídek 13 zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci byli kontaminováni 
chemickými látkami při explozi nebo následném zásahu a dále těm, kteří se podíleli na ošetření či 
transportu zasažených osob do zdravotnických zařízení. 
Náplň mimořádné prohlídky byla nařízena v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských 
službách v rozsahu: základní vyšetření, vyšetření  pro sirovodík a sulfidy, vyšetření ledvinných, jaterních 
a plicních funkcí s tím, že je nutné další odborná vyšetření provést v návaznosti na zdravotní stav 
a  toxikologii zjištěných chemických látek (adresáti rozhodnutí jsou a budou  informováni o zjištěných a 
zjišťovaných chemických látkách). O případné další lékařské prohlídce nebo dalším postupu rozhodoval 
lékař pracovnělékařských služeb dle zdravotního stavu zaměstnance. Termín provedení prohlídek byl 
stanoven bezodkladně od okamžiku doručení rozhodnutí a dále v době za 10 dní po mimořádné události 
vzhledem k pozdním účinkům sirovodíku. Mimořádné prohlídky absolvovalo 157 celkem osob - 
zdravotní problémy uvádělo asi 10 % z nich - jednalo se o dýchací potíže, alergické reakce, poškození 
sliznice nosu, ve dvou případech při opakované prohlídce zvýšené jaterní testy.  

Ve spolupráci se složkami IZS se KHS LK podílela na dalším šetření možných chemických látek, 
které se mohly vyskytovat při mimořádné události tak, aby dle těchto zjištění byl upraven i rozsah 
a trvání mimořádných prohlídek v rámci metodického usměrnění poskytovatelů pracovnělékařských 
služeb, se kterými byla KHS LK v kontaktu.  

Zaměstnavatelům bylo doporučeno zajištění chemické dekontaminace exponovaného prostředí, 
pracovních oděvů, předmětů a dopravních prostředků používaných  při mimořádné události.  
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ROZŠÍŘENÍ TĚŽBY V POVRCHOVÉM HNĚDOUHELNÉM DOLE TURÓW  

Dobývací prostor povrchové těžby ložiska hnědého uhlí je 
umístěn v katastrálním území obce Bogatynia v JZ části 
Dolnoslezského vojvodství u státní hranice se Spolkovou 
republikou Německo a státní hranice s Českou republikou. 
Celková plocha záměru po rozšíření těžby bude činit cca 30 
km2 (nyní 26 km2). Rozšířením těžby dojde k zahloubení dolu 
ze současné kóty dna dobývky 0 m n. m. o 30 m hlouběji. 
Nejkratší vzdálenost záměru od hranic bude cca 70 m a od 
obytných objektů bude hrana důlní jámy vzdálena cca 1 200 m.  
Předpokládaná doba využívání ložiska činí 24 let. 

Problematika hluku a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
KHS LK vydávala stanovisko v proces EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí) i v procesu SEA 
(posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí). 
Zdroje hluku 

 stacionární – rypadla, zakladače, pásové dopravníky, samojízdné dopravníky, uhelný zásobník 
 mobilní - automobilová doprava pro převoz osob, materiálu pro opravy, díly pro budování silnic a 

dalších objektů, odběr uhlí železnicí a po komunikacích  
Za účelem získání údajů o stávající hlukové situaci v nejbližší obytné 
zástavbě na území ČR před realizací rozšíření těžby v povrchovém 
hnědouhelném dole Turów proběhlo v noční době z 6. na 7. 8. 2019 
měření hluku. Cílem bylo zaznamenat všechny typické hlukové události 
spojené s hlukem z provozu dolu, stanovit ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A, které pronikají do chráněného venkovního prostoru 
staveb nejbližší obytné zástavby obcí Oldřichov na Hranicích a Uhelná a 
určit, zda dochází či nedochází k překračování hygienického limitu pro 
noční dobu. Hodnoty se na obou měřících místech pohybovaly v rozmezí 
významně pod hlukovými limity.   

Jednání s představiteli obecního úřadu v Bogatynii s žádostí o součinnost pro měření: 
 umožnění souběžného měření na technickém referenčním místě na okraji dolu,  
 údaje o strojích a zařízení, které budou během měření v provozu a vyznačení jejich umístění na 

plánu dolu,  
 informace o dalších skutečnostech souvisejících s technologií dolu.  

Předání přislíbeného kontaktu na vedení dolu ani souběžné měření neproběhlo.  
Wroclav 3. – 4. 10. 2019 - mezistátní konzultace mezi českou a polskou delegací v rámci procesu EIA – 
→ dohoda  ▪  pravidelný monitoring z polské strany 

 odsouhlasení podmínek pro měření a následné vyhodnocení ve spolupráci s ČR 
 předávání informací o zdrojích hluku v dole v době měření z české strany 

Monitoring vlivů - jednání Ministerstva životního prostředí ČR – 20. 11. 2019 
NRL pro hluk ve spolupráci s KHS LK definovala předpoklady faktickou a technickou 
realizovatelnost kontinuálního měření hluku ve venkovním prostředí a připravila postup k realizaci 
monitoringu hluku z dolu Turów v roce 2020.  

 znalost zdrojů hluku pozadí a zdrojů hluku provozovaných v dole 
 zřízení stálých měřících míst v ČR (souhlas majitelů nemovitostí) 
 meteorologické údaje ke každému dni měření (klimatické podmínky významně ovlivňují výsledky) 
 komplexní přístup k vyhodnocení dat (zahrnující všechny aspekty spojené s měřením hluku, analýzu 

frekvenčního spektra, stanovení výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, která by byla porovnatelná s HL 
hluku.  

Další informace k problematice dolu Turów jsou k dispozici na www.mzp.cz a www.kraj-lbc.cz. 

http://www.mzp.cz/
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EPIDEMICKÝ VÝSKYT VIROVÉ HEPATITIDY A  

V roce 2019 bylo Libereckém kraji hlášeno celkem 126 případů akutní žloutenky typu A.  
Od 16. kalendářního týdne (KT) se onemocnění  začalo šířit mezi osobami bez domova  a osobami 
s anamnézou užívání návykových látek, od 38. KT začaly přibývat případy u osob bez rizikového 
chování. Vzhledem k významnému nárůstu počtu nemocných v krátké době byla šetřena varianta, že se 
osoby nakazily nikoliv kontaktem, ale prostřednictvím tzv. vehikula, kterým mohla být např. potravina. 
V epidemii započaté v 16. KT bylo evidováno 123 případů onemocnění u osob z LK, dále 9 případů 
onemocnění u osob s bydlištěm mimo LK. U 86 nemocných byla epidemiologickým šetřením zjištěna 
vazba na město Turnov.  

Nemocné osoby byly evidovány celkem ve 20 podnicích, v 11 školských zařízeních v kraji. Ve 25 
školských zařízení byla uplatňována karanténní opatření pro osoby v kontaktu s pozitivním. 
V souvislosti s VHA bylo od začátku epidemie vydáno cca 700 rozhodnutí o protiepidemických 
opatřeních nařizujících lékařský dohled. 
V rámci očkování v ohnisku nákazy bylo přes Ministerstvo zdravotnictví požádáno a následně 
aplikováno 359 dávek vakcín. 
Za účelem pátraní po zdroji a vehikulu nákazy byla prováděna analýza biologického materiálu 
nemocných na úrovni genomu, dále byly vyšetřovány vzorky pitné, užitkové i odpadní vody a vzorky 
potravin. 
Byla využita nadstandartní spolupráce státních institucí, neziskových organizací, poskytovatelů 
zdravotních služeb, laboratoří a byli zapojeni i studenti lékařské fakulty. Vyjma preventivních opatření 
byla v nezvyklé míře uplatňována restriktivní opatření v podobě přestupkových, exekučních a trestních 
řízení. 
Ohnisko žloutenky typu A do konce roku 2019 nevyhaslo, stále se objevovaly očekávané aktivně 
vyhledané případy u úzkých kontaktů dříve nemocných osob. Zhodnocení epidemie bude provedeno 
v roce 2020.  
Opatření proti vzniku a šíření tohoto onemocnění se provádějí v ohnisku nákazy, tj. v prostředí, ve 
kterém se nemocný pohyboval posledních 14 dní inkubační doby před prvními příznaky (rodina, 
předškolní a školní zařízení, ubytovny a internáty, apod.).  
Osoby v ohnisku nákazy se stávají osobami podezřelými z nákazy a jsou povinny podrobit se opatřením 
stanoveným § 64 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Je jim stanoven zvýšený 
zdravotnický dozor. Lékařský dohled v rámci zvýšeného zdravotnického dozoru provádí registrující 
praktický nebo praktický dětský lékař. Ze zvýšeného 
zdravotnického   dozoru jsou vyloučeny osoby,  u kterých se 
prokáže prvním vyšetřením imunita proti VHA buď po 
předchozím prožití této nákazy, nebo po očkování. U ostatních 
trvá zvýšený zdravotnický dozor 50 dnů od posledního 
kontaktu s nemocným. Lékařský dohled spočívá v lékařských 
prohlídkách v předepsaných intervalech, spojených                             
s vyšetřováním krve a zjišťováním klinických příznaků 
onemocnění. Osoby ve zvýšeném zdravotnickém dozoru 
nesmí vykonávat epidemiologicky závažné činnosti (např. práci, 
při které přicházejí do kontaktu s potravinami), nesmí se 
účastnit hromadných akcí, při kterých se vyžaduje bezinfekčnost 
účastníků (dětské letní tábory, školy v přírodě, ozdravovny a 
lázně, brigády), jsou vyloučeny z dárcovství krve a jiného 
biologického materiálu, nesmí navštěvovat veřejné bazény a 
sauny a musí provádět desinfekci na WC a prostorách jimi 
užívaných.  
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ULTRAZVUKOVÁ TECHNOLOGIE K REDUKCI SINIC, ŘAS A BIOFILMU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VN Harcov Liberec – po celý srpen hodnocení jakosti vody „nevhodná pro vnímavé jedince“; poprvé 

byly hodnoty sinic a chlorofylu pravidelně horší na odběrovém místě na pláži, které mělo být 
technologií ovlivněno; dosud bývaly horší na odběrovém místě na hrázi  

 VN Mšeno Jablonec n/Nisou – kolísavá jakost vody až k hodnocení „nevhodná pro vnímavé jedince“ 
 Hamerské jezero  - po celý srpen hodnocení „voda nevhodná ke koupání“ 
 rybník Bažantník Sedmihorky – od 9.8.2019 vyhlášen zákaz koupání  

Důvodem všech zhoršených hodnocení jakosti vody byl zvýšený/nadlimitní výskyt sinic. 
Sledování jakosti koupacích vod provádí KHS LK, jako orgán ochrany veřejného zdraví, od roku 2004    
a zná tedy chování ekosystémů jednotlivých vodních ploch v Libereckém kraji podrobně a v časovém 
trendu.  
Vzhledem k nepříznivému vývoji kvality vody na vodních plochách, kde byla ultrazvuková technologie 
použita a vzhledem k délce hodnotícího období - 1 koupací sezóna – nepovažuje KHS LK účinek 
zařízení za prokázaný.  
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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. 

ÚKOLY VYHLÁŠENÉ HLAVNÍ HYGIENIČKOU V ROCE 2019 

 cílený SZD zaměřený na ověření úrovně zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných metodou 
„sous-vide“ (ve vakuu) a podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby s důrazem na 
ověření bezpečnosti pokrmů z hlediska přítomnosti vybraných mikrobiologických agens schopných 
vyvolat onemocnění.  

 cílený SZD zaměřený na zdravotní rizika vybraných kosmetických přípravků s obsahem vybraných 
konzervačních látek 

 cílený SZD zaměřený na zdravotní rizika vybraných kosmetických přípravků s obsahem vonných 
látek  

 cílený SZD zaměřený na zjištění skutečného versus deklarovaného množství nikotinu v náhradních 
náplních do elektronických cigaret 

 
Celková vyhodnocení úkolů vyhlášených HH ČR – www.mzcr.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://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 2019 
 monitoring kvality vody Máchova jezera, vodních nádrží 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  
 tetovací a obdobné provozovny, kde je porušována integrita kůže 
 pohřebnictví 
 voda jiné jakosti  
 zajištění pracovnělékařských služeb u zaměstnavatelů 
 aktualizace informací o zařazení prací do kategorií 
 kontroly pracovních podmínek zaměstnanců úklidových firem, které provádí svoji činnost 

v provozovnách, kde jsou vykonávány rizikové práce (expozice prachu, hluku, chemickým látkám) 
 odběry vzorků písků z veřejných hracích ploch s provozovatelem 
 cílený SZD zaměřený na ověření bezpečnosti zmrzlin vyráběných a podávaných v zařízeních 

stravovacích služeb, s odběrem vzorků 
 cílený SZD zaměřený na ověření zdravotní bezpečnosti čerstvých ovocných a zeleninových šťáv 

vyráběných a podávaných v zařízeních stravovacích služeb, s odběrem vzorků 
 cílený SZD zaměřený na obsah ftalátů v měkčených hračkách  
 cílený SZD zaměřený na kontrolu zdravotní nezávadnosti předmětů určených pro styk s potravinami 

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

 25 fyziologických měření – podezření na nemoc z povolání – měření lokální svalové zátěže, vibrace 
přenášené na ruce,  prach, chemické látky  

 19 měření faktorů životních a pracovních podmínek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1046 vzorků 
* dále bylo odebráno 291 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.   

 
Pitná voda – z důvodu nedodržení 
mikrobiologických ukazatelů bylo 
zakázáno používat 12 zdrojů 
pitné vody.  
Teplá voda – bylo vydáno 9 
zákazů používání teplé vody a 
sprchování z důvodu přítomnosti 
legionelly.  
 

Zmrzliny – ve všech nevyhovujících vzorcích laboratorní vyšetření potvrdila přítomnost bakterie 
Enterobacteriaceae, která je indikátorem nedostatečné provozní hygieny (nedostatečná sanitace 
zmrzlinového stroje, pracovních ploch a provozního náčiní, případně nedostatečná osobní hygiena 
pracovníka při výrobě zmrzliny), naopak v žádném vzorku nebyla zjištěna přítomnost patogenních 
organismů (např. Salmonela), které by mohly mít za následek závažné ohrožení zdraví.  
Nealkoholické nápoje - čerstvé ovocné a zeleninové šťávy vyráběné a podávané v zařízeních 
stravovacích služeb - závěry  provedených kontrol neprokázaly porušování předpisů v oblasti bezpečnosti 
potravin, technologické postupy byly dodržovány.  
Předměty běžného užívání - cílem vyšetření bylo ověření souladu vlastností výrobků s deklarovanými 
parametry zdravotní nezávadnosti.  
Environmentální vzorky – vzorky z prostředí - jsou odebírány ● jako součást šetření kožních nemocí 
z povolání (rozpouštědla, chladící emulze, čisticí prostředky, rukavice, špony), kdy jsou následně použity 
k testování jejich snášenlivosti. 

Σ měření a laboratorní vyšetřování   2 911 000 Kč.   
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PODNĚTY OBČANŮ   

V roce 2019 KHS LK přijala celkem 417 podnětů, z nichž jako věcně příslušný orgán řešila 338. 
Všechny podněty byly prošetřeny v rámci státního zdravotního dozoru s výjimkou těch, které byly pro  
věcnou nepříslušnost postoupeny k vyřízení jiným orgánům státní správy – nejčastěji SZPI (prodejny 
potravin, nejsou-li uváděny zdravotní potíže), KVS LK, ČOI (klamání spotřebitele), ČIŽP (odpadní vody, 
ovzduší), stavební úřady (plísně v bytech, nepovolené zdroje hluku).  

 
 

Bezprostřední realizací opatření na 
ochranu zdraví v rámci zákonných 
kompetencí orgánu ochrany veřejného 
zdraví bylo zakončeno 155 oprávněných 
podnětů. Podnět občanů slouží KHS LK 
k usměrnění státního zdravotního dozoru.   
 
 
 

Nejčastější předměty oprávněných podnětů 

 hluk ze stacionárních zdrojů umístěných v průmyslových závodech, hluk z dopravy                            
a z provozovaných živností 

 nedostatečná úroveň provozní nebo osobní hygieny v zařízeních společného stravování 
 riziko šíření infekčních onemocnění zejména v souvislosti s výskytem epidemiologicky významných 

parazitů, hlodavců, či hmyzu 
 pracovní podmínky - nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovišti, nedodržení 

hygienických limitů pro faktory pracovních podmínek (prach, hluk, osvětlení), nesplnění podmínek 
pro ochranu zdraví při práci s materiálem obsahujícím azbest  

 nevyhovující hygienické podmínky při provozech škol a školských zařízení  
 nedoložení zdravotní nezávadnosti výrobků pro styk s potravinami a kosmetických přípravků  
 nevyhovující organoleptické vlastnosti pitné vody - zákal, pach, barva, chuť  
 výskyt členovců v ubytovacích zařízeních, nedostatečná úroveň úklidu  
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PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ   

V roce 2019 bylo za zjištěná porušení povinností v oblasti ochrany veřejného zdraví pravomocně 
uloženo 374 správních trestů – 366 pokut v celkové výši  1 783 000,- Kč a 8 napomenutí. Napomenutí 
(nejmírnější formu trestu, který neukládá peněžité plnění) byla uložena 5x  subjektům vyrábějícím teplou 
vody z vody pitné, 2x fyzickým osobám za používání zdroje hluku a 1x provozovateli venkovní hrací 
plochy.   

PARAMETRY ZJIŠŤOVANÝCH NEDOSTATKŮ  
Společné stravování – 157 pokut - obecné požadavky na potravinářské prostory (nevhodné uspořádání, 
nedostatečný pracovní prostor, nedostatečné vybavení) • ochrana potravin/pokrmů před kontaminací 
(křížení pracovních ploch) • označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů (konkrétně neoznačení 
datem výroby a datem spotřeby) • datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti (používání potravin 
s prošlou dobou spotřeby) •  požadavky na hygienu provozu (nedodržování zásad provozní hygieny, 
zejména úklid, čistota). 

Ochrana zdraví při práci – 54 pokut – nesplnění povinností k provedení kategorizace • nepředložení 
protokolu z měření rizikových faktorů • nezajištění pracovních podmínek • nezajištění kontrolovaného 
pásma při práci s azbestem • nezajištění pracovně lékařských prohlídek • neuzavření smlouvy                          
o pracovnělékařských prohlídkách • neprovádění rozboru teplé vody.  

Koupaliště – 17 pokut - • nevyhovující úroveň úklidu • absence dezinfekčního prostředku • 
nevyhovující kvalita vody ke koupání • nedodržení četnosti kontroly jakosti vody • 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 • prodej kosmetických přípravků s prošlou dobou minimální trvanlivosti                            
a s chybějícími nabývacími doklady. 
Dezinfekce, dezinsekce a deratizace – 1 pokuta – neprovedení speciální ochranné dezinsekce 
k likvidaci štěnice domácí a speciální ochranné deratizace cílené na hubení potkanů v ubytovacím 
zařízení z Rozhodnutí KHS LK. 

Provozovny péče o tělo  - 21 pokut – nedodržení provozní a osobní hygieny • chybějící evidence zdrojů 
neionizujícího záření v soláriích •  neschválený provozní řád • absence zdravotních průkazů. 
Porušení zákona č. 65/2017 Sb. – 7 pokut - 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 9 hlavními cíli, z nichž některé jsou dále 
rozděleny do dílčích cílů. 

Cíl 1: Podpora zdraví během celého života 
• Zdravý start do života 
• Zdraví mladých 
• Zdravé stárnutí  
Cíl 2: Zdravější životní styl 
• Podpora pohybové aktivity populace 
• Správná výživa a stravovací návyky populace 

Cíl 3: Duševní zdraví 
Cíl 4: Omezení zdravotně rizikového chování  
• Úrazy 
• Návykové látky 
Cíl 5: Snižování zdravotních rizik ze životního             

a pracovního prostředí 
Cíl 6: Zvládání infekčních nemocí 

Cíl 7: Snížení výskytu neinfekčních nemocí 
• Nádory • Diabetes mellitus • Orální zdraví 

Cíl 8: Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech rezortů 
Cíl 9: Monitoring zdravotního stavu a determinant zdraví 

Výroční zpráva „Zdravotní politika Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatel - Akční plán 2019-2020“ za rok 2018  byla schválena Radou LK dne 
14. 5. 2019 - usnesením č. 873/19/RK a Zastupitelstvo LK vzalo na vědomí písemnou informaci 
usnesením č. 245/19/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 2019 se konala 1 schůzka komplexní pracovní skupiny a několik individuálních schůzek za účasti 
gestora dílčího cíle, zástupce KÚ LK, KHS LK a VZP. Předmětem bylo zhodnocení aktivit zařazených do 
Akčních plánů pro Liberecký kraj, jež jsou inspirovány národními akčními plány Zdraví 2020. Cíle a 
aktivity jsou navrženy do roku 2020 a za rok 2019 dojde k první revizi jejich plnění. Následně se budou 
Akční plány pravděpodobně aktualizovat podle připravované strategie Česká republika 2030. 
Omezení výskytu vakcínami preventabilních infekcí - v roce 2019 byla provedena analýza povinného 
očkování v ČR, literární rešerše aktuálních vědeckých prací vztahujících se k tématu váhavosti a odmítání 
očkování a dále prací zabývajících se studiemi, kterými lze zjistit faktory, která váhavost a odmítání 
očkování ovlivňují. Byl napsán první draft protokolu studie „Znalosti, postoje a praxe těhotných žen                 
o spalničkách a očkování proti nim v Libereckém kraji“. Další práce přerušila epidemie virové žloutenky 
typu A v Libereckém kraji.  
Podpora udržitelnosti kvality pitné vody – pokračovalo mapování obsahu pesticidních látek ve 
vodovodech, které byly vytipovány na základě zkušeností s výskytem pesticidních látek. Vzorky pitné 
vody byly vyšetřeny  v rozsahu, který byl sestaven na základě informace o výskytu pesticidních látek a 
jejich metabolitů v LK v podzemních vodách (data poskytl ČHMÚ).  

Ocenění „Dobrá praxe“ za realizaci Zdravotní politiky LK udělené Libereckému kraji a Krajské 
hygienické stanici Národní sítí Zdravých měst je využíváno na propagaci Zdravého kraje.  

Více informací včetně Roční zprávy o realizaci ZP LK, která popisuje ostatní dílčí aktivity k naplnění 
jednotlivých cílů na www.khslbc.cz\zdravotní politika.  

http://www.khslbc.cz/zdravotní%20politika


  
 24                                                                                                                           Zpráva o činnosti 2019 
 
 

METODICKÁ, VÝCHOVNÁ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST   

 
PŘEDNÁŠKY PRO STÁTNÍ SPRÁVU, SAMOSPRÁVU A NEZISKOVÝ SEKTOR 
 2 přednášky   

Šíření ektoparazitů a jiných hygienicky významných členovců v moderní společnosti 
Problematika  hluku garážových vrat 

PŘEDNESENÁ SDĚLENÍ V RÁMCI ODBORNÝCH AKCÍ 
 28 sdělení 

Problematika nebezpečných chemických látek/směsí ve sklářském průmyslu 
Problematika lokální svalové zátěže 
Kvalita pracovnělékařských služeb a výskyt nemocí z povolání 
Problematika umělého osvětlení na pracovišti 
Hodnocení denního a umělého osvětlení  
Zásobování letních dětských táborů pitnou vodou 
Deset kroků při šetření epidemie 
Ohlédnutí za epidemií v Novém Boru 2015 aneb pár poznatků o tom, jak tato zkušenost ovlivnila praxi 
Role epidemiologa v systému používání molekulární surveillance 
Jsme připraveni na používání OOP pro zdravotnické pracovníky a základní složky IZS proti infekčním agens ve 
specifických situacích? 
Šetření epidemií, může GIS pomoci? 
Anatomie epidemie 
Využití KAP dotazníkové studie v praxi 
Epidemie VHA v Libereckém kraji 
Epidemie norovirových gastroenteropatií na horských chatách v LK 
Šíření štěnic a švábovitých – kazuistiky 
Šíření štěnic, vší šatních a švábovitých, problém moderní společnosti, kazuistiky a jejich řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Spalničky 
Stanovení míst odběrů při odebírání vzorků pitné vody s pomocí GIS  
Využití metod GIS pro hodnocení kvality ovzduší v případě nedostatku dat získaných mobilními systémy - 
případová studie, Česká Lípa 
Proaktivní přístupy k řešení prevence vzniku odpadů ve zdravotnických zařízeních 

PŘEDNÁŠKY PRO PROVOZOVATELE 
 23 přednášek 

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 
Problematika legionel 
Stanovení míst odběru při odebírání vzorků pitné vody s pomocí GIS 
Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče z pohledu hygienické 
služby 

VZDĚLÁVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VEŘEJNOSTI 
 9 přednášek  

Hygienické minimum – provozovny školního stravování  
Předmět kontroly OOVZ,  práva a povinností kontrolované i kontrolující osoby, nejčastější zjišťované závady  
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PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY, STUDENTY A PEDAGOGY 
 7 přednášek 

Činnost odboru hygieny obecné a komunální 
Činnost odboru hygieny práce 
Činnost odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání 
Činnost odboru epidemiologie 
Hygiena půl zdraví -2 
Využívání a nakládání s vodami 

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ  
 2 přednášky  

Aplikace přestupkového zákona v praxi OOVZ 
Právní problematika odborů hygieny dětí a mladistvých a hygieny výživy  

SEMINÁŘE PRO LÉKAŘE  
 8 sdělení  

Odborná způsobilost pro lékaře v oboru praktického lékařství 
Aktuální epidemiologická situace 
Aktuální otázky v očkování proti chřipce 
Cestovní legionelóza, problematika legionel v teplé vodě 

STÁŽE A PRAXE  
předatestační praxe studentů 6. ročníku LF Hradec Králové – 8 studentů 
stáž v rámci získávání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství – 2 lékaři 
praxe v rámci Akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v OPVZ – 1 účastník 

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 Úvod do problematiky materiálů a předmětů v kontaktu s potravinami, pokrmy                     

a pitnou vodou 
Témata - aktuální legislativní a normativní rámec; zdravotní rizika a jejich minimalizace, systémy 
rychlého varování a výměny informací v rámci EU; povinnosti uvádění materiálů a předmětů na trh; 
autorizace látek a procesů v EU, role Evropského úřadu pro bezpečnost potravin; rizika pro bezpečnost 
potravin s ohledem na uplatňování principů oběhového hospodářství, recyklované a alternativní 
materiály; úřední kontroly v členských státech EU, dohled Evropské komise nad implementací a 
vymáháním legislativních požadavků členských států EU; koordinovaný evropský monitoring jako 
součást úředních kontrol; státní zdravotní dozor na úrovni státu a regionu. 

 mezinárodní konference Zdraví a GIS 
pořadatelé - Technická univerzita v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
záštita - doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor TUL, a prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., 
Ph.D., náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví ČR 

partneři  
 
konferenční témata – prostor a zdraví; prostorová epidemiologie, ochrana veřejného zdraví, veřejná 
správa, zdravotnická data, mapy a vizualizace, sdílení dat a komunikace, vzdělávání 
předkonferenční workshop – příležitosti digitálních technologií pro práci v terénu – mobilní GIS, jak 
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využívat výhody GIS a zůstat nezahlcen technologiemi – webový GIS 
 celorepubliková konference Problematika výskytu legionel v teplé vodě 

pořadatelé - Technická univerzita v Liberci a KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
záštita - Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR, doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor 
TUL, a MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort zdravotnictví 
partneři   
 
 

konferenční témata – Úvod do problematiky – kde 
hledat problémy s legionelami ve vodovodních rozvodech; legionely z pohledu klinika; surveillance 
legioneloz EU, ČR 20089-2018; praktické zkušenosti s výskytem; cestovní legioneloza, aplikace 
opatření na teplou vodu v rámci zdravotnického zařízení; výskyt legionel na VŠ kolejích; nová právní 
úprava 
 

 seminář Neionizující záření  
→ vyhodnocení plošného měření znečištění venkovního ovzduší 
→ vedení bakalářských prací 
→ vedení práce studentů 

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY  
→ Pre-conference to the 12th European Public Health Conference Health Impact Assessment (HIA) 
institutionalization and multisectoral collaboration in Europe (Marseille, Francie) - The situation of 
implementation HIA in the Czech Republic – HIA and technological support via GIS 
→ 30th national Immunisation, Conference for Health Care Workres (Manchester, Velká Británie) - 
Mandatory vaccination in the Czech Republic 
→ Hidden Geographies International Conference (Ljubljana, Slovinsko) - Hidden Geografy for 
Epidemiologist (spoluautorství přednášky) 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  
→ Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 
 Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu salmonelózy v MŠ, okres Liberec 
→ Časopis Hygiena   
 Zdraví a GIS: stav a možná řešení v České republice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tul.cz/


  
 27                                                                                                                           Zpráva o činnosti 2019 
 
 

www.khslbc.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ aktuální informace 

→ odborná sdělení 

→ příručky 

→ doporučení 

→ vzory 

→ zprávy 

→ informace o platné 
legislativě 

 

Osnova provozního řádu 

→ zařízení pro nakládání 
s odpady 

→ provozovny služeb péče o tělo 

→ zásobování pitnou vodou 

→ ubytovacího zařízení  

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

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 

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