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Věc: Žádost Qoskxtnuti informace

Dobrý den,

na Vaši Žádost ze dne 8. 2. 2020, kdy nás žádáte na základě zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném

přístupu k informacím 0 odpověď na Vaše dotazy, uvádíme následující informace.

Dotaz: U ved'te počet bytů nebo domů? VC kterých byly provedeny ve vnitřním prostředí odběry

vzorků slěrů plisní nm zdech 21 V kolika případech Z vyšetřovaných vzorků stěrú byly identifikovány

člověka anebo s zdravotní nebo mit vliv naplísně pro škodlivé, potenciálem způsobit komplikace

vznik alergií. J ake' druh y 7:1 rody plísní byly obj eveny,

Odpověď: V roce 2019 byly provedeny slěry/otisky ve 3 bytech a domech. Jednalo SČ 0 rozbory

kvantitativní, tedy o zjištění počtu plísní V9 vnitřním prostředí um definované ploše. Kvalitativní

rozbor identi li kace druhů Ě! rodů na základě žádosti klienta. Vplísní je prováděna pouze případě

stěrü byla identifikace plísní Ve stěreoh provedena na žádost u 1 klienta. Jako hlavní zástupci

přítomných mikromyoct byly identifikovány rody Penicílium a Cladosporidíum.

Dotaz: Uveďte počet bytů nebo domů ve kterých bylo provedeno vyšetřeni kvality vzduchu litr-J

přítomnost plísní ›u v kolika případech Z vyšctřovaných vzorků byly identifikovány plísně pro

člověka škodlivé anebo s zdravotní nebo mít vliv na vznikpotenciálem způsobit komplikace alergií.

Jake' druhy a rody plísní byly objeveny.

Odpověď: Vyšetření kvality vnitřního ovzduší na přítomno st plísní bylo provedeno v roce 2019

ve 3 bytech m domech. Kvalitativní rozbor identifikace druhů a rodů plísní je prováděna pouze
nm

základě výslovne' žádosti klienta V případě klienta byla provedena identifikace plísní ve vnitřním

ovzduší . Jako hlavní zástupci přítomných mikromycct byly identifikovány rody Penícilium el

C Iadasporidíum. Jednalo SČ o stejného klienta. který požadoval identifikace plísní ve stěreeh.
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Dotaz: Uveďte počet vy šetření ve vnitřním prostředí pobytových místností, jako jsou školy, školky

hotely nebo úřady, VC kterých byly provedeny vc vnitřním prostředí odběry vzorků stčrů plísní na

zdech a V kolika případech Z vyšetřovanýeh vzorků stěrů byly identifikovány plísně pro
člověka

škodlivé Zl nebo s potenciálem způsobit zdravotní komplikace nebo mít vliv „w vznik alergií. Jaké

7.1druhy rody plísní byly objeveny.

Odpověď: V ['OCE 201 9 byl provedeny 2 odběry vzorku ml účelem zj ištěni výskytu plísní na zdech

pobytových místnosti. Identifikace plísní nebyla provedena ani V jednom případě, neboť je

prováděna pouze na základě výslovne' žádosti klienta a ani jeden klient tuto službu nevyžádal.

Dotaz: Uveďte počet vyšetření V roce 2019 ve vnitřním prostředí pobytových místností, jako jsou

školy, školky hotely nebo úřady, ve kterých bylo provedeno vyšetření kvality vzduchu tm

přítomnost plísní a v kolika případech 7 vyšetřovaných vzorků byly idcntiíikovány plísně pro

člověka škodlivé a nebo e. potenciálem způsobit zdravotní komplikace nebo mít vliv na vznik

alergií. Jake' druhy a rody plísní byly o bj eveny.

Odpověď: odpověď koresponduje s odpovědí V předcházejícím případě V IOCC 2019 byl

2 vzorku za účelem v ovzduší mísmosti.provedeny odběry zjištění výskytu plísní pobytových

Identifikace plísní nebyla provedena ani V jednom případě, nebot' je prováděna pouze na základě

výslovně žádosti klienta a ani jeden klient tuto službu nevyžádal.

Dotaz: A dále
zprávy, existuje-li, 0 výskytu zdraví škodlivých plísní V České republice a jejich

dopadu na zdraví obyvatelstva a také vlivu plísní jako alergenu pro člověka.

Od pověď: Pokud je tím my šlen Výskw plísní v domech 27 bytech, tak žádnou takovou zprávu Státní

zdravotní ústav nezpracovává, ani neexistují podklady, Ze kterých by .ii bylo možno zpracovat. Také

nám není 7námo, že by jí zpracovával někdo jiný. Souhrnná informace 0 výskytu plísní ve

venkovním ovzduší je součástí výroční zprávy pylove'ho monitoringu 21 je možno ji nalézt na

webových stránkách Státního zdravotního ústavu:

http ://www.szu.cz/uploads/documents/cth/ovzdusi/Pylovy_monitoring/py]y_v_mzsoý201 ,pdf

Informace O významu plísní v bytech je tim webových stránkách szÚ zde:

html/Lola:szu.cztugkvldo'documents/eth/ovzdusi/V :dani ovzdus'L/“v' Y 1 IODNOCENI ZDRAVO

TND-IO RlZIKA VYSKYTU PLISNI V B YTEíH ODBORNÉ STANDVISKdef.
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