


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě (KHS MSK) je orgánem ochrany veřejné
ho zdraví, který je přímo podřízený ministerstvu zdravot
nictví.

Mezi hlavní náplně KHS MSK patří hodnocení a řízení 
zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovliv
nění zdravotního stavu obyvatelstva či podílení se na 
monitorování vztahů životního prostředí a životních a pra
covních podmínek. Další oblastí je spolupráce se správ
ními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě zdravotní 
politiky, podílení se na úkolech integrovaného záchranné
ho systému. KHS MSK je výukovým pracovištěm lékařské 
fakulty Ostravské univerzity, pořádá odborné konference 
a semináře, je členem krizových štábů a komisí, publikuje 
výsledky do odborných časopisů, poskytuje infromace, 
vydává ročenky a zpravodaje.

KHS MSK vykonává státní zdravotní dozor, který je zamě
řen zejména na následující oblasti:

dodržování protiepidemického režimu, předcházení 
vzniku a šíření nemocničních nákaz ve zdravotnických 
zařízeních a zařízeních sociálních služeb

úroveň školních jídelen a výdejen, zotavovacích akcí 
pro děti

kontroly u provozovatelů činností epidemiologicky 
závažných (služby) a v ubytovacích zařízeních, dále 
v zařízeních a objektech určených pro koupání nebo 
saunování (většinou spojených i s odběry vody), kon
troly plnění povinností provozovatelů dodávajících 
pitnou vodu pro veřejné zásobování obyvatel, kontrol
ní činnost v souvislosti s měřením hluku s ohledem na 
obytnou zástavbu

kontroly provozoven s výskytem rizikových prací (ka
tegorizace prací), zajištění pracovnělékařských služeb

kontroly provozoven společného stravování (provozov
ny s přípravou pokrmů i v nevyvařujících provozov
nách – bary, pivnice, herny)

kontroly výrobců, dovozců a distributorů předmětů 
běžného užívání (materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami, hračky, kosmetické přípravky a výrobky 
pro děti ve věku do 3 let)



Voda
V oblasti hygieny vody plní KHS 
MSK úlohu v prevenci i ve státním 
zdravotním dozoru. Z hlediska 
prevence se jedná o posuzování pro
jektů zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, úpravny pitné vody, vodárenské 
technologie či výrobků přicházející do styku 
s pitnou vodou. Dále se posuzují projekty ven
kovních koupališť, krytých bazénů a rehabilitačních bazénů, 
včetně schvalování provozních řádů koupališť, saun a služeb 
epidemiologicky závažných. V oblasti kontroly se jedná 
o dozor nad kvalitou pitné vody ve veřejných vodovodech či 
studnách, které slouží k veřejnému zásobování pitnou vodou. 
KHS MSK také kontroluje podmínky provozu koupališť, krytých 
bazénů a saun včetně sledování kvality vody. Důležitým aspek
tem působnosti je problematika výskytu legionel v chladících 
zařízeních. V posledních letech je věnována zvýšená pozornost 
monitoringu a případné eliminaci kalamitních komárů.

Ovzduší
Mezi rizikové faktory životního prostředí patří v Moravskoslez
ském kraji ovzduší, o jehož kvalitu se KHS MSK zajímá jako 
o podklad pro hodnocení zdravotních dopadů na obyvatelstvo. 
Úloha orgánu ochrany veřejného zdraví v oblasti venkovního 
ovzduší spočívá v připomínkování strategických materiálů 
/SEA/ či dokumentací posouzení vlivu na životní prostředí 
/EIA/ a v uplatňování regionální zdravotní politiky. Dále jsou 
podporovány projekty na snížení emisí, zvýšená pozornost je 
věnována budování průmyslových zón či výrobních podniků 
s cílem eliminace dopadu nežádoucích látek v ovzduší na lid
ské zdraví. Dochází k podpoře nízkoemisní dopravy a výstav

by obchvatů a nových koridorů vedoucích k její 
plynulosti a zefektivnění. V rámci státního 

zdravotního dozoru je pozornost zamě
řena na kvalitu ovzduší ve vnitřním 

prostředí budov. KHS MSK informu
je o zdravotních rizicích z půso
bení škodlivin ve volném ovzduší 
s důrazem na smogové situace 
nebo nevhodné vytápění.



Pracovní prostředí
Ochrana veřejného zdraví spočívá rovněž v dohledu nad 
pracovním prostředím obyvatel v rámci prevence i dozorové 
činnosti. Mezi sledované faktory patří vibrace, prach, hluk, ne
ionizující záření nebo lasery. Jedním z cílů ochrany pracovního 
prostředí je také zajištění dostatku čerstvého vzduchu, vhod
ného množství světla či správné teploty. KHS MSK dbá na sta
novení zvláštních podmínek při provádění speciální ochranné 
dezinfekce, dezinsekce, deratizace nebezpečnými chemickými 
látkami či vysoce toxickými přípravky. Na základě míry rizika 
jsou pracovní pozice rozděleny do několika kategorií. Důleži
tým aspektem dozoru je řešení nemocí z povolání či hodnocení 
zdravotních rizik. KHS MSK se také zabývá řešením podnětů 
občanů na nevhodné pracovní podmínky.

Děti a mládež
KHS MSK posuzuje míru závažnosti zátěže dětí a mladistvých 
vystavených rizikovým faktorům životních a pracovních pod
mínek a způsobu života. Řídí rozhodovací proces s cílem snížit 
zdravotní rizika, kontroluje a řídí místní programy ochrany 
a podpory zdraví dětí a mladistvých, spolupracuje se správními 
úřady a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky zamě
řené na děti a mladistvé.

Přenosná onemocnění a drogy
Při výskytu infekčního onemocnění KHS MSK provádí opat
ření k zabránění přenosu na další osoby. Jsou vedeny registry 
infekčních onemocnění a je prováděn sběr dat o výskytu 
přenosných onemocnění na člověka. Data jsou hodnocena, 
analyzována a jsou poskytovány informace o trendech a vý
skytech infekčních onemocnění. KHS MSK zajišťuje zvaní dětí 
na pravidelné očkování prostřednictvím informačního systému 
imunizace dětí (ISID). Dále je sledována proočkovanost dětí 
a osob, které podléhají zvláštnímu či mimořádnému očková
ní. Jsou posuzovány infekční choroby související s výkonem 
povolání a provádějí se prevalenční studie výskytu infekčních 
onemocnění v nemocničních zařízeních a šetření rezistentních 
kmenů bakterií. KHS MSK provádí monitorování závislostí na 
návykových látkách a ve spolupráci s referátem drogové epide
miologie zabezpečuje sběr a zpracování informací o závislých 
osobách, které žádaly o službu v léčebně kontaktních centrech.



Hluk
Jednou z hlavních náplní KHS 
MSK je ochrana veřejného zdraví 
před hlukem v životním prostředí. 
Konkrétně se jedná o hluk vznika
jící působením právnické či fyzické 
podnikající osoby, kterému je obyvatel
stvo vystaveno v tzv. chráněných prostorech. 
Může se jednat o hluk např. z automobilové dopravy 
na silnicích a dálnicích, hluk z železniční či letecké dopravy, 
z větrných elektráren, průmyslových objektů, různých gastro
nomických zařízení, hluk z veřejné produkce hudby či hluk 
z mnoha druhů technologií, zejména ze vzduchotechnických 
zařízení a klimatizací. Fenoménem poslední doby je také hluk 
z tepelných čerpadel. Mezi chráněné prostory patří stavby 
pro bydlení, nemocniční lůžková zařízení či školská zařízení. 
Ochrana zdraví před hlukem je prováděna jak preventivně 
prostřednictvím posuzování záměrů v rámci procesu EIA či 
projektových dokumentací, tak ve státním zdravotním dozoru 
akreditovaným měřením hluku.

Potraviny
KHS MSK zkoumá příčiny vzniku a šíření alimentárních 
onemocnění ve všech typech potravinářských provozů od 
výroby po uvádění potravin do oběhu, provádí odběry vzorků 
potravin a předmětů běžného užívání za účelem ověření jejich 
zdravotní nezávadnosti. Šetří podněty týkající se hygienické 
úrovně dozorovaných zařízení. Provádí šetření zdravotních 
potíží po konzumaci potravin nebo zdravotních potíží souvi
sejících s používáním předmětů běžného užívání. Ověřuje vý

skyt nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých 
výrobků na území Moravskoslezského kraje. 

Organizuje zkoušky znalostí hub, zkouš
ky ověřování znalostí osob činných při 

výrobě a uvádění potravin a pokrmů 
do oběhu a při výrobě kosme

tických prostředků, organizuje 
semináře pro provozovatele 
zařízení společného stravování.



Územní pracoviště:

Bruntál
Zahradní 5, 792 01 Bruntál

tel: 554 774 111

Frýdek-Místek
Tř. Palackého 121, 738 02 FrýdekMístek

tel: 558 418 311

Karviná
Těreškovové 2206, 734 01 Karviná

tel: 596 397 111

Nový Jičín
Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín

tel: 556 770 370

Opava
Olomoucká 82, 746 01 Opava

tel: 553 668 841

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
tel: 595 138 111

podatelna@khsova.cz

Úřední hodiny:
 Pondělí 8,0017,00
 Úterý  8,0015,30
 Středa  8,0017,00
 Čtvrtek  8,0015,30
 Pátek  8,0015,30

WWW.KHSOVA.CZ


