
Dobt^y den,

na základě Zákona ta6/1999 Sb. žádám o poskytnuti těchto infonmaci:

1) pr^ovádí Knajská hygienická stanice Ostrava (dále jen KHS) měňení hladiny
oxidu uhličitého ve školách a ve tňídách zejména ve školských zařízení,
zejména po zateplení budov a výměně oken za plastová?

Pokud ano, /víz. bod t)/:

1.1) jakým způsobem byla tato měření prováděnal

1.2) kdy a na jakých školách v Praze byla tato měření prováděna?

]-.3) jaká metodika měření byla použita a jak dlouho měření pnobíhalo?

1.a) jaký byl výsledek těchto měření a jaké hodnoty byly naměřeny,
případně k jakým závěnůrn KHS došla?

Pokud ne, /viz. bod 1)/:

1-.1) bude se KHS města Prahy tímto měňením zabývat zvlášť v současné
době, při vynucování zaknývání dýchacích cest u dětí v těchto budovách ze
stnany KHS a vedení těchto školských zaíízení?

1.2) bude se KHS zabývat tímto pnoblémem obecně ve všech veřejných
pnostonách, které byly rekonstruovány dle současných trendů (zateplení,
výměna těsných oken, atd.)t

Pňikládám ještě odkaz na zdroj informací k tomuto tématu:

https : / /www. denik . cz / regiony / po-zatepleni - je-v- budove - skoly - v-malem- uj ezdu -
ma 1o - kys 1 iku - 2 al612a8. htm]_



https : / /www. e15. cz/nagazínldrtiva-vetsina-novostaveb-je-podle-odbonniku-
zdravi - skodliva - 977 5a9

https : / /www. novinky . cz/bydleni/tipy - a -trendy/ c 1anek/ pri - nedostatecnem -
vetraní - bytu - 5e- pres -noc -ve-vzduchu -nahromadi - kniticke-mnozstvi - skodlivych -
1atek-40379296

Pňedem děkuji za poskytnuté informace.
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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacímo ve znění pozdějších předpisů

Dne 30.11.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem vOstravě (dále jen

1#J#*:ť§ffff ;:i""T"§;ŤJ,1HtT:ff*l,?fi:,ffiX#á1 jg#'":jjižádo

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal pos§tnutí informací, blíže specifikovaných následovně:

,.l) provádí Krajská hygienická stanice O,strava (dále jen K}IS) měření hladiny oxidu tthličitého ve školách a ve
třídách zejména ve školslq,ch zařízení, zejména po zateplení budov a výměně oken za plastová?

Pokud ano, h,iz. bod 1)/:

1.1) jafum způsobem byla íato měření prováděna?
l 2) kdy a na jalq,ch školách v Praze byla taío měření prováděna?
I.3) jaká metodika měření byla použita a jak dlouho měření probíhalo?
l.a).jctky byl výsledek těchto měření a jaké hodnoty byly naměřeny, případně k jalq,rn závěrům KHS došla?

Pokud ne, /viz. bod l)/:

1.1) bude se KHS ntěsta Prahy tímto měřením zabýat zvlášt'v současné době, při l.ynucování zakrývání
dýchacích cest u dětí v těchto budovách ze strany KHS a vedení těchto školskych zařízení?

1.2) bude se KHS zabývat tímto problémem obecně ve všech veřejných prostorách, které byly rekonstruovány
dle současných trendů (zateplení, výnĚna těsných oken, atd.1?

Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm, d)
zákona ě. Ia6/ 1999 Sb. předmětnou informaci:

Ad 1) Ano, Krajslcá hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prováděla měření hladiny
oxidu uhličitého ve školách a ve ťídrách.
1.1) Odbor hygieny dětí a mládeže prováděl vrr{mci výkonu státrrího zdravotního dozoru ve školách a

škols§ých zaťtzntri měření koncentrací oxidu uhličitého orientaěně, a to pomocí přístroje CO2 monitor
T5000. Dále v roce 2015 bylo měřeno pomocí Zdravotrriho ústavu se sídlem v Ostravě na 4 školách.

l.Z) Škohka zaŤízeni v Praze nespadají pod místní příslušnost Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Osťavě.
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Monitoring kvality vniťního prostředí ve školách v roce 2019:

Součástí státnílro zdravotního dozoru ve školách bylo orientační měřerrí koncentrace oxidu uhličitého pornocí
přístroje CO2 monitor T5000. Bylo měřeno:
- 61 ZS,I13 tříd: 35 koncentrace oxidu uhličitého vyhovující,v 32 případech na limitu ave 46 případech
nevyhovqjící._
- 81 MS: provedeno 109 měření, v limitu bylo 60 heren, na limitu 27 heren a22 jich by|o nad limitern.
- 4 SŠbyloprovedeno l0 měřerrí, ztolropouze 4tíídy bylyvlimitu,2 nalirnitu a4 nevyhovovaly
liygienickému požadavku.
- 3 ostatní zařízení pro děti, kde byla provedena 4 rněření s výsledkem vyhovující.

U tříd, které lykazovaly koncentraci oxidu uhliěitého nad limitem 1500 ppm nebo na jeho limitu, byla
pracovnfty Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedena náLežitá
edukace pedagogického personálu a vedení školy o mohtých dopadech ,,lydýchaného vzduchď' nazdraví déti a
záraveň byly vysvětleny základní principy účinného větnání.

Y r. 2020 a v r.2021 z důvodu pandemie COWD-l9 rněření nebylo prováděno (po většinu času byly školy
uzavřerry). Státní zdravotní dozor ve školách byl v uplynulém období primr{rně zaměřen zejména na kontrolu
dodržovrání mimořádných opaťení UZ Čn.

Mgr. Eva Siejová v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
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