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Úvod

Hlavním úkolem orgánu ochrany veøejného zdraví je 
ochrana a podpora veøejného zdraví. Jedním ze zpùsobù, 
jak ovlivnit veøejné zdraví, je zakotvit požadavek jeho 
ochrany a podpory do strategických dokumentù, podle 
kterých se bude øídit rozvoj regionu po pøíští léta. 

Strategické dokumenty pøicházejí na krajské hygie-
nické stanice èasto až díky procesu posuzování vlivù 
koncepce na životní prostøedí (dále jen SEA). Avšak ani 
proces SEA nezaruèí, že orgán ochrany veøejného zdraví 
obdrží všechny strategické materiály, protože pod zákon 
è. 100/2001 Sb., v platném znìní, spadají jen vymezené 
strategické dokumenty a to se netýká napøíklad koncepcí 
a politik vznikajících v oblasti sociální, ve školství atd. 
Proto tyto strategické dokumenty pokud sám zpracovatel 
neuzná za potøebné je nechat posoudit orgánem ochrany 
veøejného zdraví, nebývají z hlediska dopadù na veøejné 
zdraví pøíliš analyzovány. 

Pøitom metoda Health Impact Assessment (dále jen 
HIA) se ukázala jako úèinný nástroj, který umožòuje 
zohlednit zdraví v koncepci, popsat vlivy na veøejné 
zdraví, stanovit indikátory, posoudit zdroje dat o zdraví, 
navrhnout monitoring, urèit podmínky pro výbìr pro-
jektù a pøedevším upravit cíle strategie tak, aby ochrana 
a podpora veøejného zdraví byly výsledkem naplòování 
koncepce èi politiky (1).

Metodika

Potøeba zmìnit systém aplikace zdraví do strategic-
kých dokumentù se ukázala pøi realizaci a prosazová-
ní cílù zdravotní politiky Libereckého kraje, která je 
implementací Zdraví 21 do podmínek regionu a která 
je již nìkolik let v Libereckém kraji úspìšnì realizová-
na. Pøestože jsou v našem kraji vytvoøeny pro realizaci 
aktivit zdravotní politiky kraje velmi dobré organizaèní 
(stálá pracovní skupina) i materiální (grantová podpo-
ra) podmínky, vyplynula ze zkušeností minulých let 
naprosto jednoznaèná nutnost prosadit na podporu 
realizace cílù zdravotní politiky ve strategických doku-
mentech systémové øešení. Toto systémové øešení mìlo 
zajistit, aby schválená zdravotní politika nebyla prosa-
zována do rozvojových strategií pouze pøípad od pøípa-
du a v závislosti na úspìšném èi neúspìšném lobování 
èlenù Pracovní skupiny, ale aby se stala obecným, trvale 
platným kritériem, se kterým budou všechny rozvojové 
dokumenty porovnávány. Technické øešení, tj. nástroj 
pro zhodnocení strategického dokumentu, jeho vlivu na 
zdraví a jeho souladu se zdravotní politikou, pøedstavo-
vala právì metoda HIA.

Vhodnou pøíležitostí k prosazení tohoto zámìru byl 
projekt Svìtové zdravotnické organizace „Investment for 
health and development“, do kterého se Liberecký kraj 
pøihlásil a byl následnì i pøijat. Zde je ale nutné zmínit 
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Í významnou iniciaèní, koordinaèní a zejména odbornou 
roli orgánu ochrany veøejného zdraví, bez níž by tento 
proces neprobìhl. Na základì realizace tohoto projektu 
Rada kraje na jaøe 2005 v usnesení è. 660/05/RK ustano-
vila úkol pøedložit návrh systému posuzování rozvojo-
vých dokumentù Libereckého kraje z hlediska schválené 
zdravotní politiky Libereckého kraje a pøedložit návrh 
na zmìnu statutu Pracovní skupiny pro realizaci zdra-
votní politiky Libereckého kraje s cílem užšího zapojení 
do procesu pøipomínkování rozvojových dokumentù 
Libereckého kraje (2).

Následnì na podzim 2005 uložila Rada kraje v usne-
sení è. 1282/05/RK zpracovat metodiku proškolování 
v metodì HIA, zpracování metodiky posuzování doku-
mentù z hlediska schválené zdravotní politiky a zajistit 
zakotvení metody HIA jako souèásti vybraných rozvo-
jových dokumentù kraje (výèet tìchto dokumentù jde 
výraznì nad rámec zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejí-
cích zákonù, v platném znìní) (3).

Výsledky

Plnìním uvedených usnesení Rady kraje se opakova-
nì zabývala Pracovní skupina pro realizaci zdravotní 
politiky kraje i užší pracovní tým Krajské hygienické 
stanice Libereckého kraje. Výstupem bylo stanovení cílové 
skupiny, která by mìla být s metodou seznámena, urèe-
ní termínu školení na podzim roku 2006 a projednání 
obsahu a rozsahu školení, vèetnì organizaèního zajištìní. 
Zároveò byla konstatována návaznost na cíl è. 14 Zdraví, 
dùležité hledisko v èinnosti všech resortù v Dlouhodobé-
mu programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
Èeské republiky Zdraví pro všechny v 21. století. Výsled-
kem bylo rozšíøení zdravotní politiky Libereckého kraje 
v roce 2006 o výše uvedený cíl (4).

Pøi realizaci našeho zámìru, vyjádøeného usneseními 
Rady kraje, jsme využili i skuteènosti, že prakticky ve 
stejné chvíli byla dokonèena Státním zdravotním ústa-
vem v Praze publikace „Hodnocení vlivù na zdraví“, která 
pøedstavuje první materiál týkající se problematiky HIA 
v Èeské republice. Tato publikace se stala podkladem pro 
obsah semináøe, který se uskuteènil ve dnech 9. až 11. 
øíjna 2006 pod názvem „Hodnocení vlivù strategických 
a koncepèních materiálù a politik na zdraví“. Cílovou 
skupinou semináøe byli zpracovatelé, zadavatelé a adre-
sáti strategických a koncepèních materiálù a politik. 
Poèet úèastníkù se pohyboval ve všech tøech dnech oko-
lo 35. V rámci semináøe úèastníci obdrželi zmiòovanou 
publikaci Státního zdravotního ústavu v Praze „Hod-
nocení vlivù na zdraví“ a CD s pøednáškami semináøe 
(Implementace zdraví do rozvojových a strategických 
dokumentù, Hodnocení vlivu na zdraví metodou Health 
impact assessment – HIA, Determinanty zdraví, Postu-
py zpracování HIA, Pilotní hodnocení strategického 
dokumentu). 

Úsilí zahrnout zdraví do strategických materiálù 
prostøednictvím metody HIA a porovnání se zdravotní 
politikou Libereckého kraje vyústilo v usnesení Rady 
kraje è. 1034/06/RK z 3. 10. 2006, kdy Rada kraje uložila 
zadavatelùm krajských rozvojových dokumentù zapra-
covat do tìchto dokumentù hodnocení vlivu na zdraví 
metodou HIA a pøedkládat návrhy dokumentù k posou-
zení Pracovní skupinì pro zdravotní politiku pro zjištìní 
souladu dokumentu se schválenou zdravotní politikou 

Libereckého kraje. Dále Rada kraje uložila povinnost spo-
lupracovat s Pracovní skupinou pro zdravotní politiku 
Libereckého kraje. (5)

Diskuse

Úspìšnost realizace popsaného zámìru, vèetnì efektu 
školení, se projevila již v následujících pøedložených stra-
tegických dokumentech, které orgán ochrany veøejného 
zdraví po semináøi obdržel. Tím prvním byl Program hos-
podáøsky slabých oblastí Libereckého kraje, kde v kapitole 
veøejné zdraví byl první pokus o uplatnìní metody HIA 
a poprvé zpracovatel dokument posoudil z hlediska sou-
ladu se Zdravotní politikou Libereckého kraje. Druhým 
a více propracovaným pøíkladem byla Strategie rozvoje 
Libereckého kraje, která v rámci hodnocení vlivù na veøej-
né zdraví se ještì hloubìji zabývala ovlivnìnými faktory, 
metodou HIA a vazbou na Zdravotní politiku Liberec-
kého kraje. Velmi pozitivnì zde v tomto druhém pøípadì 
dopadá i porovnání s obdobným dokumentem z roku 
2001, kde jsme jen s velkými obtížemi prosadili opatøení 
vedoucí ke zpracování Zdravotní politiky kraje.

Uvedené strategické dokumenty pøedstavovaly hodno-
cení po ukonèení zpracování koncepce (tj. ex – post). První 
strategický dokument, kde HIA bìží soubìžnì s tvorbou 
koncepce (tj. ex – ante) je Program rozvoje Libereckého 
kraje. Ten se v souèasnosti zpracovává a již probìhlo prv-
ní setkání zpracovatelù HIA a orgánu ochrany veøejného 
zdraví týkající se vstupních dat.

Z regionálního pohledu vnímáme jako významnou 
podporu i aktuální dìní a aktivity na republikové úrovni, 
kde v souèasnosti probíhá projekt Zdravotního ústavu se 
sídlem v Kolínì a Státního zdravotního ústavu v Praze 
podporovaný nizozemskou vládou „MATRA – lex pro-
ject“. Ve dnech 22. a 23. 3. 2007 probìhlo první školení 
v metodì HIA (pøedstavení metody, nástrojù, screenin-
gu, legislativy, terminologie, pøíkladù) prostøednictvím 
zástupcù nizozemského RIVM (Národní institut pro 
veøejné zdraví a životní prostøedí). Další školení pro širší 
okruh posluchaèù se uskuteènilo v dubnu 2007. Infor-
mace z tìchto školení budou promítnuty i do semináøe, 
který orgán ochrany veøejného zdraví Libereckého kraje 
bude realizovat na podzim za úèelem výmìny a roèního 
vyhodnocení zkušeností s aplikací této metody do stra-
tegických dokumentù v Libereckém kraji.

Závěr

Metoda HIA a porovnání se zdravotní politikou Libe-
reckého kraje jsou velmi úèinná kritéria pro zhodnocení 
implementace zdraví do strategie, zaruèující, že ochrana 
a podpora zdraví nebudou hrát pouze vedlejší roli pøi 
rozvoji regionu v budoucnosti, a to je dùvod, proè o jejich 
implementaci ve strategických dokumentech v Liberec-
kém kraji usilujeme.
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