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A. ÚVOD 

A.1. Terminologie užívaná ve zprávě; legislativa a další předpisy 

ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) 

IO - Foster Bohemia s.r.o., Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA  

ZL - Foster Bohemia s.r.o., Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA 

IP02 - akreditovaný inspekční postup, kterým se stanoví účinnost sanace azbestu a jiných 

nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí (jedná se o inspekční postup pracovně 

označovaný „akreditovaný dozor“). 

Azbestová vlákna - řadíme mezi anorganická nekovová (silikátová) vlákna:  

/pro následující klasifikaci minerálů je použit mineralogický systém podle Bernarda, Rosta a kol. (1992)/ 

  TŘÍDA SILIKÁTY 

  A/ Oddělení FYLOSILIKÁTY 
       Skupina kaolinitu-serpentinu: 

• chryzotil (CAS č. 12001-29-5)  

B/ Oddělení INOSILIKÁTY 
     Skupina amfibolů: 

• aktinolit   (CAS č. 77536-66-4) 
• amozit  (CAS č. 12172-73-5) 
• antofylit   (CAS č. 77536-67-5) 
• krokydolit  (CAS č. 12001-28-4) 
• tremolit   (CAS č. 77536-68-6) 

 
Ostatní anorganická vlákna - nekovová (silikátová) vlákna.  

ZŠ - ZŠ Máj I, M. Chlajna 1319/21 a ZŠ Máj II,  M. Chlajna 1347/23, 370 05 České 

Budějovice 2. 

ZŠ Máj I - ZŠ na adrese M. Chlajna 1319/21, 370 05 České Budějovice 2. 

ZŠ Máj II - ZŠ na adrese M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice 2. 

NP - nadzemní podlaží (1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro, 3.NP = 2. patro, 4.NP = 3. patro). 

VZT - vzduchotechnické, ventilační nebo odvětrávací potrubí, zařízení nebo soustrojí.  

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Sanace - v tomto případě se jednalo o: 

• dekontaminaci vnitřních prostor ZŠ od volných, usazených azbestových a 
ostatních anorganických vláknitých částic, 

• odstranění azbestových podložek pod elektroinstalačními prvky, 

• odstranění protipožárních klapek (dále jen PK), 

• odstranění desek jako vnitřní izolace stěn dmychadel VZT, 

• odstranění azbestových těsnících šňůr z přírub VZT, 

• čištění VZT potrubí. 
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Sanační firma - firma provádějící sanaci/dekontaminaci vnitřních a vnějších prostor ZŠ. 

V tomto případě se jednalo o firmu SITA CZ a.s. (dále jen SITA). 

KP - kontrolované pásmo (jedná se o prostor, ve kterém probíhá sanace/dekontaminace). 

V tomto případě byl za KP prohlášen celý vnitřní prostor ZŠ (pavilony 231, 232, 234, 235, 

236, 423, 424 a 426) kromě: bytů obou školníků, protiatomového krytu, podzemních 

průchozích kolektorů pod ZŠ a garáže ZŠ.     

Vnit řní KP - speciální KP (hermeticky uzavřený prostor), ve kterém je zajištěna tlaková 

diference vzduchu v rozmezí 20 až 40 Pa. Pro značení vnitřních KP byla zvolena 

následující pravidla: 

• např. KP1/I (231,4.NP) = KP č. 1 v ZŠ Máj I, pavilonu 231, 4.NP.  

• např. KP2/II (423,3.NP) = KP č. 2 v ZŠ Máj II, pavilonu 423, 3.NP.   

Personální DS - personální dekontaminační systém, který zajišťuje bezpečný přechod 

pracovníků z prostor mimo vnitřní KP do vnitřního KP; umožňuje jejich očistu a 

zamezuje tím kontaminaci okolí. 

Filtr č. - identifikační číslo speciálního filtru, resp. vzorku ZL.   

Respirabilní (vdechnutelné) vláknité částice - charakterizované jako vlákna, která mají 

délku vlákna ≥ 5 µm, tloušťku vlákna ≤ 3 µm a poměr délky ku tloušťce vlákna > 3:1. 

Monitoring/m ěření - odběr včetně analýzy, resp. stanovení početní koncentrace 

respirabilních anorganických vláknitých částic vyskytujících se ve sledovaném prostoru, 

resp. prostředí.  

Definované ofukování/víření, vytváření rázových zatížení - simulace provozních 

podmínek při monitoringu/měření dle VDI 3492:2004 (simulace se neprovádí pouze ve 

zvláštních případech např. během sanace, kdy jsou zapnuty speciální odsávací jednotky). 

Koncentrace - hodnota vypočtená z údaje počtu respirabilních anorganických vláknitých 

částic na vyhodnocené ploše filtru po přepočtu na celou činnou plochu filtru a z údaje 

prosátého objemu vzduchu (směrnice VDI 3492:2004). 

Poissonova hodnota - hodnota koncentrace respirabilních anorganických vláknitých 

částic odpovídající horní hranici 95-ti % pásu spolehlivosti (směrnice VDI 3492:2004). 

Inspekce se provádí ve vztahu k následujícím specifikacím - legislativě a dalším 

předpisům: 

•••• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 

2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
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76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES; 

v platném znění. 

•••• Vyhláška MŽP č. 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (ze dne 23.7.2009).  

•••• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (ze dne 14.7.2000). 

•••• Vyhláška č. 6/2003 Sb., ČR, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb (ze dne 16.12.2002).  

•••• Směrnice VDI 3492:2004 (německá směrnice) - Měření znečištění vzduchu ve 

vnitřním a vnějším prostředí (měření anorganických vláknitých částic pomocí metody 

rastrovací elektronové mikroskopie - REM). 

•••• TRGS 519: září 2001 (německá směrnice) - Technická pravidla pro nebezpečné 

látky. Azbestové demoliční, sanační nebo udržovací práce. 

•••• ČSN EN ISO 16000-7 (květen 2008) - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku 

při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší. 

•••• Objednatel požadoval, aby sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů byla ukončena 

pouze za předpokladu, když hodnoty početních koncentrací respirabilních 

anorganických vláknitých částic budou nula vláken/m3.  

A.2. Informace o nebezpečnosti azbestu 

Azbest je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých silikátů, 

které se nacházejí v horninách. Azbesty řadíme do dvou základních skupin (viz bod A.1. 

této zprávy). Azbest má mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti jako např. odolnost 

vůči vysokým teplotám, oxidaci, korozi , díky tomu byl v minulosti velmi hojně používán 

(stavební, izolační a těsnící materiály aj.).  

Historie používání azbestu sahá hluboko do minulosti. Cílevědomá těžba azbestu 

začíná počátkem 20. století. Již od roku 1900 byly používány azbestocementové střešní 

krytiny pod známým komerčním označením Eternit. V 60. letech pozvolně narůstala 

produkce dalších azbestových materiálů, a to azbestocementových rour a desek, těsnících 

šňůr, azbestových malt aj. V 70. letech dvacátého století dosáhla světová produkce těžby 

azbestu svého maxima. Přes 90 % všeho vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví. 

Azbest řadíme mezi škodliviny pracovního a životního prostředí. Respirabilní 

azbestová vlákna, resp. vláknité částice působí negativně zejména na orgány dýchacích 

cest (př. azbestóza, bronchogenní karcinom plic, maligní mezoteliom). Všechny typy 
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azbestu jsou podle WHO (Světové zdravotnické organizace) řazeny do I. skupiny 

karcinogenních látek. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit (podle WHO) zdravotně 

nezávadnou koncentraci (prahovou hodnotu) respirabilních azbestových vláken, je nutné 

zamezit uvolňování azbestových vláken do prostoru, a tím koncentraci azbestových vláken 

minimalizovat. Zdravotní riziko vzrůstá zvláště s koncentrací azbestových vláken 

v prostoru a s dobou jejich působení na osoby (doba expozice). 

A.3.  Popis objednané inspekční práce 

• Odběratel požadoval, na základě smlouvy o dílo č. 2012000159 ze dne 19.01.2012, 

provedení každodenní akreditované inspekce účinnosti sanace azbestu a jiných 

nebezpečných vláken ve vnitřním a vnějším prostředí (pracovně označované 

„akreditovaný dozor“) včetně realizace akreditovaného monitoringu, resp. měření 

početní koncentrace respirabilních anorganických vláknitých částic v ovzduší a jejich 

následné analýzy (dle VDI 3492:2004).  

• Byty obou školníků, protiatomový kryt, podzemní průchozí kolektory pod ZŠ a garáž 

ZŠ nebyly předmětem sanace/dekontaminace ani inspekce. 

A.4.  Datum inspekce na místě 

20.01.2012  až  04.03.2012  

A.5. Identifikace zařízení použitého pro měření nebo zkoušení a informace o 

odběrech vzorků 

Při monitoringu/měření byly odebírány vzorky odběrovými zařízeními formou 

záchytu částic na speciální měřící filtry. Odběry a analýzy prováděli pracovníci ZL, a to 

podle VDI 3492:2004. Kontrola a/nebo stanovení tlakové diference vzduchu bylo 

prováděno speciálním měřidlem FLUKE 922. Stanovení prováděli pracovníci ZL. 

Všechna  použitá zařízení jsou kalibrována. 

B. ROZDÍLY  OPROTI  DOHODNUTÉMU  ROZSAHU 

B.1. Identifikace inspekčního postupu s uvedením odchylných, dodatečných nebo 

vynechaných částí dohodnutých metod či postupů 

Žádný z dohodnutých postupů nebyl vynechán. 

B.2. Parametry prostředí 

V průběhu sanace byla pravidelně zjišťována teplota a relativní vlhkost prostředí. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v příslušných Protokolech v Přílohách 3, 4, 5, 6 a 7. 
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C. PRŮBĚH  INSPEKCE 

1. Úvod. V průběhu 2. poloviny roku  2011 byla provedena kontrolní měření v souvislosti 

s prováděnými rekonstrukcemi v ZŠ. Měření prokázala přítomnost respirabilních 

anorganických nekovových vláknitých částic v nadlimitních koncentracích. Na základě 

výsledků těchto měření bylo rozhodnuto: 

• o sanaci/dekontaminaci vnitřních prostor odbornou sanační firmou, 

• o provedení akreditované inspekce účinnosti sanace, pracovně označované 

„akreditovaný dozor“.  

Inspekční činnosti byly vždy prováděny pracovníky IO, a to v návaznosti na 

sanační/dekontaminační procesy.  

2. Rozsah prací prováděných pracovníky IO a ZL:  

• pravidelné konzultace se zástupci sanační firmy a s jejími pracovníky,  

• sledování dodržování stanovených sanačních/dekontaminačních postupů, 

• fotodokumentace sanačních/dekontaminačních prací,  

• monitoring/měření ve vnitřním a vnějším prostředí (celkem 317 měření): 

o kontrolní měření před zahájením sanace/dekontaminace v bytech obou školníků, 

v protiatomovém krytu, v podzemních kolektorech a v garáži ZŠ (13 měření); 

Poznámka: Tyto prostory byly následně vyjmuty ze sanace/dekontaminace.  

o kontrolní měření před zahájením sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů (18 

měření),  

o během sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů ve vnitřních KP (4 měření),  

o po ukončení sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů v KP (279 měření), 

o po ukončení sanace vně pavilonů (3 měření).  

Poznámka: Během provádění měření (před, během a po sanaci ve vnitřním prostředí) je vždy realizována tzv. 

simulace provozních podmínek (dle VDI 3492:2004). Ve zvláštních případech, kdy jsou zapnuty speciální odsávací 

jednotky se tato simulace vypouští/nerealizuje se (např. během sanace, kde je zajištěna tlaková diference v rozmezí 

20-40 Pa). Při tzv. simulaci provozních podmínek se provádí definované ofukování/víření a v určitých případech 

vytváření rázových zatížení (doplňková metoda).  

 Definované ofukování či víření/rozviřování usazenin prachu, které hypoteticky můžou obsahovat respirabilní 

vláknité částice anorganického původu, je prováděno v dané prostorové buňce vždy pomocí vířidla s regulovaným 

proudem vzduchu 4 m/s (± 20%) minimálně v okruhu 3-5 m kolem měřící/odběrové soupravy. Doba definovaného 

ofukování/víření je individuální, závisí na prašnosti monitorovaného prostředí. Vytváření rázových zatížení se 

provádí např. v tělocvičně pomocí nárazů míče v okruhu 5 m kolem měřící/odběrové soupravy alespoň 40krát. 

V místnostech, kde je koberec se provádí simulace pádů předmětů typických pro danou prostorovou buňku. Je 

důležité tyto nárazy vytvářet opět minimálně v okruhu 5 m kolem měřící/odběrové soupravy z výšky 1m alespoň 

5krát. Doba rázových zatížení je opět individuální, závisí na prašnosti monitorovaného prostředí. 

• pravidelná kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

ve vnitřním KP a v průběhu pracovní směny (bez vystavení Protokolu), 
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• dokumentace všech míst, kde probíhala měření (fotodokumentace, záznamy do 

odběrových protokolů, záznamy do situačních plánků), 

• pravidelné měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu sledovaného prostředí,  

• laboratorní analýzy, 

• závěry inspekce účinnosti sanace.  

3. Kontaktní osoby:  

• Odběratele: Ing. Kamil Calta, náměstek primátora.  

• Sanační firmy: Mgr. Rudolf Jaszay, projektový manažer; Ing. Michal Hampejs, 

stavbyvedoucí; pan Alexandr Batoušek, zástupce stavbyvedoucího. 

4. Podklady.  

• Inspekční zpráva č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 - vytypování materiálů podezřelých 

na přítomnost azbestu. 

• Dodatek č. 1 ze dne 29.12.2011 k Inspekční zprávě č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 – 

zpřesnění výsledků Inspekční zprávy, kvantifikace azbestových materiálů, analýza 

rizik. 

• Rámcový projekt sanace azbestu. 

• Aktuální půdorysy jednotlivých podlaží pavilonů.  

• U nástaveb 4.NP byl k dispozici jen situační plánek 4.NP pavilonu 231 a půdorys 

z roku 1995 4.NP pavilonu 423. 

• Nebyly k dispozici plánky kolektorů a protiatomového krytu. 
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D. POPIS  OBJEKTŮ  

1. ZŠ Máj I  byla postavena v roce 1988 a sestává z pavilonů č.: 231 - 1. stupeň, 232 - 

2.stupeň, 234 - vstup se šatnami společný pro ZŠ Máj I a II, 235 - tělocvičny a jejich 

zázemí, 236 - kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory (společný pro ZŠ Máj I a II) viz 

Situace na titulní straně inspekční zprávy.  

ZŠ Máj II  byla postavena v letech 1990 a 1991. Sestává z pavilonů č.: 423 - 

1.pavilon, 424 - 2. pavilon, 234 - vstup se šatnami společný pro ZŠ Máj I a II, 426 - 

tělocvičny a jejich zázemí, 236 - kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory (společný 

pro ZŠ Máj I a II) viz Situace na titulní straně inspekční zprávy.  

 

2. V průběhu let prošly obě ZŠ řadou větších či menších rekonstrukcí, z nichž poslední 

byla v roce 2011 a týkala se zejména výměny a zateplení obvodových plášťů některých 

objektů. Hlavní nosné konstrukce pavilonů jsou železobetonové v kombinaci s 

vyzdívkami, u nástaveb pavilonů 231 a 423 jsou ocelové. Obvodové pláště jsou různých 

typů: původní s meziokenními vložkami tzv. MIVKY, původní ze sendvičových tzv. 

boletických panelů, vyzdívané nebo z betonových panelů v kombinaci s velkoplošnými 

okny. Střechy jsou ploché, zateplené většinou s novou krytinou ze svařované fólie na 

bázi gumy. Střechy pavilonů 231 a 423 jsou valbové s taškovou krytinou. Stropy jsou 

většinou betonové, někde obložené izolačními vláknitými deskami typu AKUMIN. 

Příčky jsou převážně vyzdívané, výjimečně ze sádrokartonu nebo z dřevovláknitých 

desek. Někde jsou příčky navíc obložené dřevem, izolačními deskami typu AKUMIN, 

koberci atd. 
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E. VÝSLEDKY INSPEKCE 

E.1. Pátek  20.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• celková obhlídka areálu a vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupcem sanační firmy o plánovaném postupu prací, 

• přípravné práce,  

• měření před zahájením sanace/dekontaminace uvnitř pavilonu 236 viz Příloha 4 

- Protokol č. 020/12 (expertiza). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přejímka staveniště, 

• celková obhlídka areálu a vnitřních prostor ZŠ, 

• přípravné práce. 

E.2. Sobota  21.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací, 

• přípravné práce.  

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení) viz Foto č. 3 až 6,  

• zakrývání oken a dveří PE foliemi viz Foto č. 3, 4, 7 a 8,  

• instalace zákazových a příkazových tabulí viz Foto č. 1 a 2. 

E.3. Neděle  22.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací, 

• přípravné práce, 

• monitoring před zahájením sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů 231, 232 a 

236 viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení) viz Foto č. 3 až 6,  

• zakrývání oken a dveří PE foliemi viz Foto č. 4, 7 a 8.  
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E.4. Pondělí  23.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací, 

• schůzka pracovníků SITA a IO s důrazem na pravidla BOZP a používání OOPP,  

• přípravné práce, 

• monitoring před zahájením sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů 423 a 424 

viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12, 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení, bezpečnostní 

zakrývání oken a dveří PE foliemi, atd.) viz Foto č. 3 až 8,  

• instalace zákazových a příkazových tabulí viz Foto č. 1 a 2, 

• detailní mapování VZT. 

E.5. Úterý  24.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací, rozmístění a 

značení vnitřních KP, 

• kontrolní monitoring p řed zahájením sanace/dekontaminace v bytech 

školníků uvnitř pavilonů 235 a 426 viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12, 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení, bezpečnostní 

zakrývání oken a dveří PE foliemi, atd.) viz Foto č. 3 až 8,  

• instalace zákazových a příkazových tabulí viz Foto č. 1 a 2, 

• stavba přechodové komory v zádveří u vchodu do pavilonu 231 viz Foto č. 9,  

• příprava na stavbu vnitřních KP, 

• detailní mapování VZT. 
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Foto č. 1 – Zákazová a příkazová tabulka u vstupu do KP (1.NP pavilonu 231). 

 
Foto č. 2 – Označení vstupu do areálu ZŠ. 



                                                                                               15 / 101                                               
Inspekce účinnosti sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice 2;  

Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

 
Foto č. 3 – Přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení). 

 

 
Foto č. 4 – Přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení). 
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Foto č. 5 – Přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení). 

 

 
Foto č. 6 – Přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení). 

 

 
Foto č. 7 – Přípravné práce. Bezpečnostní zakrývání oken a dveří PE foliemi.  
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Foto č. 8 – Okna na schodišti zakrytá PE foliemi. 

 

Foto č. 9 – Přechodová komora u vstupu do KP v pavilonu 231, 1.NP. 
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E.6. Středa 25.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací, rozmístění a 

značení vnitřních KP,  

• konzultace se zástupci sanační firmy o značení azbestových materiálů v systému  

VZT. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• přípravné práce (navážení materiálového a strojního vybavení),  

• mytí rámů oken v prostorách připravovaných vnitřních KP, 

• detailní mapování VZT, 

• označování přírub VZT s azbestovými šňůrami, 

• označování azbestových izolačních desek na krytech dmychadel VZT, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace ve vnitřních KP (stavba 

personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.) viz Fota 

č. 10, 11 a 12, 

• průběžný úklid prostor vytíráním.  
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Foto č. 10 – Pavilon 423, 4.NP, nástavba. Příprava personálního DS před zahájením sanace/dekontaminace. 

 

  
Foto č. 11 – Pavilon 423, 4.NP, nástavba. Odsavač 
instalovaný v jedné z učeben. 

Foto č. 12 – Pavilon 231, 4.NP, nástavba. 
Materiálová propusť. 
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E.7. Čtvrtek 26.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• kontrola tlaková diference vzduchu v KP1/I(231,4.NP) a KP1/II (423,4.NP) před 

zahájením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/I(231,4.NP) a KP1/II (423,4.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP1/I(231,4.NP) viz Foto č. 13, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP1/II (423,4.NP) viz Foto č. 14, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů viz Foto č. 15. 
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Foto č. 13 - KP1/I(231,4.NP). Stírání prachu z 
povrchu zářivek. 

Foto č. 14 - KP1/II (423,4.NP). Demontáž 
protipožární klapky. Odkrývání příruby zabudované 
v betonové podlaze pomocí pneumatického kladiva.  
 

 
Foto č. 15 – Průběžný úklid vnitřních prostor ZŠ, zejména chodeb. 
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E.8. Pátek 27.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/I(231,4.NP),  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/II (423,4.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP2/II (423,3.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP1/I(231,4.NP) viz Foto č. 16, 17 a 18, 

• sanace/dekontaminace v KP1/II (423,4.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP), 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP3/I (231,3.NP), 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 16 - KP1/I(231,4.NP)). Vyfukování prachu 
z klimajednotky tlakovou pistolí. 
 

Foto č. 17 - KP1/I(231,4.NP)). Vysávání prachu 
z povrchu stěny. 
 

 
Foto č. 18 - KP1/I(231,4.NP)). Vyfukování prachu z z klávesnice počítače. 
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E.9. Sobota 28.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v mikropásmu KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP3/I (231,3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/I(231,4.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/II (423,4.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP2/II (423,3.NP),  

• monitoring během sanace v KP2/II (423,3.NP) – v průběhu demontáže 

azbestových podkladových desek pod zářivkami viz Příloha 5 - Protokol č. 

066/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v mikropásmu KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v 

jídelně) viz Foto č. 19 a 20, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP3/I (231,3.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP1/I(231,4.NP) - dokončovací práce, 

• sanace/dekontaminace v KP1/II (423,4.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP) Foto č. 21, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 19 - KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně). 
Sanace/dekontaminace VTZ potrubí a protipožárních 
klapek. 

Foto č. 20 - KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně). 
Balení demontovaných protipožárních klapek do PE 
pytle. 
 

 
Foto č. 21 - KP2/II (423,3.NP). Vysávání demontovaných zářivkových těles. 
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E.10. Neděle 29.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v mikropásmu 

KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP3/I (231,3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP1/II (423,4.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP2/II (423,3.NP), 

• monitoring po sanaci v KP1/I(231,4.NP) viz Příloha 6-231 - Protokol č. 067/12,  

• kontrolní monitoring p řed zahájením sanace/dekontaminace v protiatomovém 

krytu viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP1/I(231,4.NP), 

• sanace/dekontaminace v mikropásmu KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• sanace/dekontaminace v KP3/I (231,3.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP1/II (423,4.NP) – dokončovací práce viz Foto č. 22, 

• sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP) viz Foto č. 23 a 24, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 22 - KP1/II (423,4.NP), sklad a strojovna VZT. Dokončovací sanační práce.  

VZT potrubí po odstranění azbestových protipožárních klapek.  
 

Foto č. 23 - KP2/II (423,3.NP). Vyfukování, 
ofukování tiskovin a jejich následné balení do PE 
fólií. 

Foto č. 24 - KP2/II (423,3.NP). Stírání prachu z 
povrchu kovové tabule.  
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.11. Pondělí 30.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v mikropásmu 

KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP3/I (231,3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP2/II (423,3.NP), 

• obhlídka KP1/II (423,4.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP1/II (423,4.NP) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 072/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v mikropásmu KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• sanace/dekontaminace v KP3/I (231,3.NP) Foto č. 25 a 26, 

• sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP), 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP1/II (423,4.NP) Foto č. 27, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 25 - KP3/I (231,3.NP).  

Vyfukování prachu z těžko přístupných míst na VZT potrubí. Demontáž zářivek před jejich čištěním. 
 

  
Foto č. 26 - KP3/I (231,3.NP). Třídění učebních 
pomůcek, tiskovin, papírů atd. před jejich 
sanací/dekontaminací.  

Foto č. 27 - KP1/II (423,4.NP), půdní prostor. 
Elektroinstalační prvky po odstranění azbestových 
podložek.  
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.12. Úterý 31.01.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v mikropásmu 

KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• obhlídka KP3/I (231,3.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP2/II (423,3.NP), 

• obhlídka přípravných prací na zahájení provozu dalších KP4/I(231,2.NP), 

KP5/I (232,3.NP) a KP3/II (423+424,2.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP4/I(231,2.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v mikropásmu KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně) viz 

Foto č. 28, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP3/I (231,3.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP) - dokončovací práce viz Foto č. 29, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.) 

zejména KP4/I(231,2.NP), KP5/I (232,3.NP) a KP3/II (423+424,2.NP),  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 28 – Mikropásmo KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně). Vysávání uvnitř VZT potrubí.  

 
 
 

 
Foto č. 29 - KP2/II (423,3.NP). Sanace/dekontaminace čistících nástrojů a jejich následné balení do PE fólie. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.13. Středa 01.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v mikropásmu 

KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP5/I (232,3.NP),  

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP3/II (423+424,2.NP),  

• obhlídka KP2/II (423,3.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP3/I (231,3.NP) viz Příloha 6-231 - Protokol č. 067/12, 

• monitoring po sanaci v KP2/II (423,3.NP) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 072/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP4/I(231,2.NP) viz Foto č. 31, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP5/I (232,3.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP), 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP2/II (423,3.NP) viz Foto č. 30, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.)  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 30 - KP2/II (423,3.NP). Sklad učebnic po ukončení sanace/dekontaminace. 

 
 
 

 
Foto č. 31 - KP4/I(231,2.NP).  

Vyfukování prachu z kovových úchytů a zámku na demontovaných dvířkách skříně. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.14. Čtvrtek 02.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v mikropásmu 

KP2/I (236,1.NP,šachta VZT v jídelně), 

• obhlídka KP4/I(231,2.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP5/I(232,3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP3/II (423+424,2.NP), 

• kontrolní monitoring p řed zahájením sanace/dekontaminace v podzemních 

kolektorech viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP4/I (231,2.NP) – dokončovací práce viz Foto č. 32, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP4/I(231,2.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP5/I (232,3.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 33 a 34, 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v dalších vnitřních KP 

(stavba personálních DS, stavba materiálových propustí, instalace odsavačů, atd.)  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 32 - KP4/I (231,2.NP). Jedna z učeben po ukončení sanace/dekontaminace. 

 
 

 
Foto č. 33 - KP3/II (423+424,2.NP). Třídění a 
vyfukování tiskovin. 

Foto č. 34 - KP3/II (423+424,2.NP). Vysávání 
povrchu VZT potrubí. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.15. Pátek 03.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ, 

• konzultace se zástupci sanační firmy o plánovaném postupu prací,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP5/I (232,3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP3/II (423+424,2.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP4/II (424,4.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP6/I (232,2.NP), 

• monitoring po sanaci v KP4/I(231,2.NP) viz Příloha 6-231 - Protokol č. 067/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP5/I (232,3.NP) viz Foto č. 35 a 36, 

• sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 37 a 38, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP4/II (424,4.NP), 

• přípravné práce před zahájením sanace/dekontaminace v KP6/I (232,2.NP) – 

regulace podtlaku, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 35 - KP5/I (232,3.NP). Čištění tabule. 
 

Foto č. 36 - KP5/I (232,3.NP). Vyfukování prachu 
z lišt obložení stěn učebny. 
 

  
Foto č. 37 - KP3/II (423+424,2.NP). Stírání povrchu 
konstrukce židle. 

Foto č. 38 - KP3/II (423+424,2.NP). Jedna z učeben 
po odstranění azbestových podkladových desek pod 
zářivkami. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.16. Sobota 04.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů ve vnitřních 

KP: KP5/I (232,3.NP), KP3/II (423+424,2.NP) a KP4/II (424,4.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu v KP5/I (232,3.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP6/I (232,2.NP), 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací.   

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanační práce v KP5/I (232,3.NP) viz Foto č. 39,  

• sanační práce v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 40, 

• sanační práce v KP4/II (424,4.NP) viz Foto č. 41, 

• zahájení sanačních/dekontaminačních prací v KP6/I (232,2.NP) viz Foto č. 42,  

• přípravné práce na zahájení provozu dalších vnitřních KP, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 39 - KP5/I (232,3.NP). Třídění a vyfukování 
tiskovin, vytírání skříní a polic. 
 

Foto č. 40 - KP3/II (423+424,2.NP). 
Sanace/dekontaminace v chemické laboratoři. 

  
Foto č. 41 - KP4/II (424,4.NP). 
Sanace/dekontaminace vysáváním. 

Foto č. 42 - KP6/I (232,2.NP). Demontáž VZT 
potrubí před jeho sanací/dekontaminací. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.17. Neděle 05.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů ve vnitřních 

KP: KP5/I (232,3.NP), KP6/I (232,2.NP), KP3/II (423+424,2.NP) a 

KP4/II (424,4.NP), 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací.   

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanační práce v KP5/I (232,3.NP) viz Foto č. 46 a 47,  

• sanační práce v KP6/I (232,2.NP),  

• sanační práce v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 43 a 44, 

• sanační práce v KP4/II (424,4.NP) viz Foto č. 45, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid uvnitř pavilonů. 
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Foto č. 43 – KP3/II (423+424, 2.NP). Sanace obrazů vyfukováním prachu a otíráním mokrou cestou. 

 

  
Foto č. 44 – KP3/II(423+424, 2.NP). Otírání vysátých 
povrchů VZT. 

Foto č. 45 – KP4/II(424,4.NP). Vysávání povrchů 
skříní. 
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Foto č. 46 – Označení vnitřního KP5/I(232,3.NP). Příkazové a zákazové tabulky na vstupu do KP. 

 
Foto č. 47 – KP5/I(232,3.NP). Důkladné čištění radiátorů. 
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Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

E.18. Pondělí 06.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• podrobná konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP5/I (232,3.NP) před 

ukončením sanace,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP6/I (232,2.NP), KP3/II (423+424,2.NP) a KP4/II (424,4.NP), 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• dokončovací práce v KP5/I (232,3.NP) před ukončením sanace/dekontaminace viz 

Foto č. 48 a 49,  

• sanace/dekontaminace v KP6/I (232,2.NP),  

• sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 50 až 52, 

• sanace/dekontaminace v KP4/II (424,4.NP) viz Foto č. 53, 

• přípravné práce na zahájení provozu dalšího vnitřního KP v 1.PP, pavilonu 236 viz 

Foto č. 54, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 48 – KP5/I(232,3.NP). Důkladné vytírání podlahy před ukončením sanace/dekontaminace. 

 

  
Foto č. 49 – KP5/I(232,3.NP). Strojovna VZT po 
sanaci. Nově zabudované bezazbestové těsnící šňůry 
v přírubách VZT.  

Foto č. 50 – KP3/II(423+424,2.NP). Stírání 
povrchu VZT potrubí. 
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Foto č. 51 – KP3/II(423+424,2.NP). 
Sanace/dekontaminace vysáváním.  
 

Foto č. 52 – KP3/II(423+424,2.NP). Vyfukování 
zářivkových těles. 

  
Foto č. 53 – KP4/II(424,4.NP). Stírání prachu z 
povrchu speciálních rolet. 

Foto č. 54 – Příprava materiálové propusti na rampě 
v 1.PP pavilonu 236. 
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E.19. Úterý 07.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• monitoring po sanaci v KP5/I (232,3.NP) viz Příloha 6-232 - Protokol č. 068/12      

a Foto č. 60, 

• obhlídka sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP4/II (424,4.NP) 

před ukončením sanace/dekontaminace,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP6/I (232,2.NP) a KP3/II (423+424,2.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP7/I (231, schodiště od 1.NP do 4.NP a výměník v 1.NP), 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP6/I (232,2.NP) viz Foto č. 55,  

• sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 56 a 57, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP7/I (231,schodiště od 1. do 4.NP a výměník 

v 1.NP) viz Foto č. 58 a 59, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP4/II (424,4.NP),  

• přípravné práce na zahájení provozu dalšího vnitřního KP v 1.PP, pavilonu 236, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 55 – KP6/I(232,2.NP). Vyfukování prachu 
ze zářivkových těles. 
 

Foto č. 56 – KP3/II(423+424,2.NP). Stírání prachu 
z povrchu listů rostlin. 

  
Foto č. 57 – KP3/II(423+424,2.NP). Vysávání 
povrchu dřevěných obkladů. 

Foto č. 58 – KP7/I(231,schodiště od 1. do 4.NP a 
výměník v 1.NP). Pohled ze 4.NP do schodišťového 
zrcadla. 
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Foto č. 59 – KP7/I(231,schodiště od 1. do 4.NP a výměník v 1.NP). Vysávání povrchů v prostoru schodiště.  

 
 

 
Foto č. 60 – KP5/I(232,3.NP). Nastavování měření po sanaci pracovníky akreditované ZL a IO. 
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E.20. Středa 08.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP8/I (231,schodiště od 1. do 4.NP) a obhlídka dodržování sanačních postupů 

během  sanace/dekontaminace, 

• obhlídka prací a dodržování sanačních postupů v průběhu sanace/dekontaminace 

v KP7/I (231, schodiště od 1.NP do 4.NP a výměník v 1.NP),  

• obhlídka dodržování sanačních postupů v průběhu a před ukončením 

sanace/dekontaminace v KP6/I (232,2.NP), 

• monitoring po sanaci v KP4/II (424,4.NP) viz Příloha 6-424 - Protokol č. 073/12 

a Foto č. 61, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP3/II (423+424,2.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP5/II (424, 3.NP) viz Foto č. 63, 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• dokončovací sanační práce v KP6/I (232,2.NP),  

• sanace/dekontaminace v KP7/I (231,schodiště od 1. do 4.NP a výměník v 1.NP), 

• zahájením sanace/dekontaminace v KP8/I(231,schodiště od 1. do 4.NP) - malé 

schodiště u bočního vchodu do pavilonu 231, 

• sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP) viz Foto č. 62, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP5/II (424, 3.NP), 

• přípravné práce na zahájení sanace/dekontaminace v nových KP,  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 61 – KP4/II(424,4.NP). Definované víření 
před zahájením monitoringu po ukončení 
sanace/dekontaminace. 
 

Foto č. 62 – KP3/II(423+424,2.NP). Stírání povrchu 
krytu kamen. 

 
Foto č. 63 – KP5/II(424, 3.NP). 

Kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanačních prací.  
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E.21. Čtvrtek 09.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka prací a dodržování sanačních postupů v průběhu sanace/dekontaminace 

v KP7/I (231, schodiště od 1.NP do 4.NP a výměník v 1.NP),  

• obhlídka KP6/I (232,2.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP6/I (232,2.NP) viz Příloha 6-232 - Protokol č. 068/12, 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP9/I(232, malé schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP10/I(232,velké schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• monitoring po sanaci v KP8/I (231,schodiště 1. až 4.NP) viz Příloha 6-231 - 

Protokol č. 067/12, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů 

v KP5/II (424,3.NP) viz Foto č. 64 až 67, 

• monitoring během sanace v KP5/II (424,3.NP) – v průběhu demontáže 

protipožární klapky č. 15 viz Příloha 5 - Protokol č. 066/12 a Foto č. 64, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů 

v KP3/II (423+424,2.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ mimo vnitřní KP, 

• fotodokumentace průběhu sanačních prací. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP7/I (231,schodiště od 1.NP do 4.NP a výměník 

v 1.NP), 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP6/I (232,2.NP),  

• zahájení sanace/dekontaminace v KP9/I(232,malé schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP8/I (231,malé schodiště od 1. do 4.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP5/II (424,3.NP) viz Foto č. 64 až 67, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP3/II (423+424,2.NP), 

• přípravné práce na zahájení sanačních prací v nových KP,  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 64 – Nastavení monitoringu během demontáže 
protipožární klapky č.15.   

Foto č. 65 – Demontáž protipožární klapky č.15. 

KP5/II (424,3.NP). Sanace/dekontaminace v chemické laboratoři. 

  
Foto č. 66 – Demontovaná protipožární klapka č.15 
před balením. 

Foto č. 67 – Penetrace vnitřních povrchů VZT 
potrubí speciálním enkapsulačním prostředkem po 
demontáži protipožární klapky č.15. 

KP5/II (424,3.NP). Sanace/dekontaminace v chemické laboratoři. 
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E.22. Pátek 10.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP10/I(232, 

velké schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP9/I(232, 

malé schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• obhlídka KP7/I (231, schodiště od 1.NP do 4.NP a výměník v 1.NP) před 

ukončením sanace/dekontaminace, 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP11/I(236, 1.PP), 

• monitoring po sanaci v KP3/II (423+424,2.NP) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 

072/12 a Příloha 6-424 – Protokol č. 073/12, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP5/II( 424, 

3.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP6/II( 423,2.NP šatny), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů 

v KP6/II( 423,2.NP šatny), 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP10/I(232, velké schodiště 1.NP až 3.NP) viz 

Foto č. 68, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP7/I (231, schodiště od 1.NP do 4.NP a 

výměník v 1.NP),  

• sanace/dekontaminace v KP9/I(232, malé schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• přípravné práce na zahájení sanace/dekontaminace v KP11/I(236, 1.PP),  

• sanace/dekontaminace v KP5/II( 424, 3.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP6/II( 423,2.NP šatny) viz Foto č. 69, 

• přípravné práce na zahájení sanačních prací v nového KP,  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 68 – KP10/I(232, velké schodiště 1.NP až 3.NP). Vysávání prachu z prostoru pod schodištěm. 

 

 
Foto č. 69 – KP6/II(423,2.NP šatny).  

Tříkomorový dekontaminační systém ze silnostěnných PE fólií u vstupu do vnitřního KP.  
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E.23. Sobota 11.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka KP9/I(232, malé schodiště 1.NP až 3.NP) před ukončením 

sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• monitoring po sanaci v KP7/I (231,schodiště 1.NP až 4.NP a výměník v 1.NP) 

viz Příloha 6-231 - Protokol č. 067/12, 

• obhlídka KP10/I(232, velké schodiště 1.NP až 3.NP) před ukončením 

sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP3/II (423+424,2.NP) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 

072/12 a Příloha 6-424 - Protokol č. 073/12, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP5/II( 424, 

3.NP) a v KP6/II( 423,2.NP šatny), 

• monitoring po sanaci v KP9/I(232,malé schodiště 1.NP až 3.NP) viz Příloha 6-232 

- Protokol č. 068/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP9/I(232, malé schodiště od 1.NP do 3.NP), 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP10/I(232, velké schodiště 1.NP až 3.NP a 

přilehlé místnosti) viz Foto č. 70 a 71, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP11/I(236, 1.PP),  

• sanace/dekontaminace v KP5/II( 424, 3.NP) viz Foto č. 73, 

• sanace/dekontaminace v KP6/II( 423,2.NP šatny) viz Foto č. 72, 

• přípravné práce na zahájení sanačních prací v nového KP,  

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 70 – KP10/I, pavilon 232. Vysávání 
vnitřního prostoru rozvaděče. 
 

Foto č. 71 – KP10/I, pavilon 232, strojovna VZT. 
Stírání prachu z povrchu regálů. 

  
Foto č. 72 – KP6/II(423,2.NP šatny). Stírání prachu 
z povrchu kovových dělících příček, resp. mříží. 

Foto č. 73 – KP5/II(424, 3.NP). Vymetání 
usazeného prachu ze spár obkladu. 
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E.24. Neděle 12.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• monitoring po sanaci v KP10/I(232,velké schodiště 1.NP až 3.NP) viz Příloha 

6-232 - Protokol č. 068/12, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu přípravných prací na zahájení sanace/dekontaminace v 

KP12/I(236, 1.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP7/II (426, 1.NP), 

• obhlídka KP5/II (424, 3.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v  

KP6/II (423,2.NP šatny). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP),  

• přípravné práce na zahájení sanace/dekontaminace v KP12/I(236,1.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP7/II (426,1.NP) viz Foto č. 76, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP5/II (424,3.NP) viz Foto č. 74 a 75, 

• sanace/dekontaminace v KP6/II (423,2.NP šatny), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 74 – KP5/II(424,3.NP). Stav jedné z učeben a přilehlého skladu po ukončení sanace/dekontaminace. 

 
 

  
Foto č. 75 – KP5/II(424,3.NP). Stav jednoho 
z kabinetů po ukončení sanace/dekontaminace.  

Foto č. 76 – KP7/II(426,1.NP). Stav jedné z místností 
při zahájení sanace/dekontaminace. 
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E.25. Pondělí 13.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v  

KP12/I(236, 1.NP), 

• monitoring po sanaci v KP5/II (424,3.NP) viz Příloha 6-424 - Protokol č. 073/12,  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP7/II (426, 

1.NP), 

• obhlídka KP6/II( 423,2.NP šatny) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu přípravných prací před zahájením sanace/dekontaminace v 

KP8/II (424,1.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) viz Foto č. 77,  

• přípravné práce na zahájení sanace/dekontaminace v KP12/I(236, 1.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP7/II (426, 1.NP) viz Foto č. 78 a 79, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP6/II (423,2.NP šatny), 

• přípravné práce na zahájení sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 77 – KP11/I(236,1.PP). Odkrývání příruby 
zabudované do betonového stropu před demontáží 
protipožární klapky č.15. 
 

Foto č. 78 – KP7/II(426,1.NP). Vyfukování prachu 
z prostoru mezi stropem a zářivkovým tělesem.   
 

 
Foto č. 79 – KP7/II(426,1.NP), tělocvična. Vyfukování a vysávání prachu z prostoru u stropu tělocvičny.  
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E.26. Úterý 14.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP12/I(236, 

1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP7/II (426, 

1.NP), 

• monitoring po sanaci v KP6/II (423,2.NP šatny) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 

072/12,  

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace v  

KP8/II( 424,1.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP12/I(236, 1.NP) viz Foto č. 83, 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236, 1.PP) viz Foto č. 80 až 82,  

• sanace/dekontaminace v KP7/II (426, 1.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů. 
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Foto č. 80 – KP11/I(236, 1.PP). Čištění povrchu VZT 
potrubí.     
 

Foto č. 81 – KP11/I(236, 1.PP). Vysávání výtahové 
šachty nákladního výtahu.     

  
Foto č. 82 – KP11/I(236, 1.PP). Vyfukování a vysávání 
prachu v rozvodně VN/NN. 

Foto č. 83 – KP12/I(236, 1.NP). Čištění povrchu 
VZT potrubí.     
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E.27. Středa 15.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP12/I(236, 

1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP7/II (426, 

1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v  

KP8/II (424,1.NP). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP12/I(236,1.NP) viz Foto č. 84 až 88, 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) viz Foto č. 89, 

• sanace/dekontaminace v KP7/II (426,1.NP) viz Foto č. 90, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) viz Foto č. 91, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 84 Foto č. 85 

  
Foto č. 86 Foto č. 87 

KP12/I(236, 1.NP), strojovna VZT. Penetrace povrchu narušeného obvodového pláště z tzv. boletických 
panelů speciálním enkapsulačním prostředkem. 
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Foto č. 88 – KP12/I(236, 1.NP), kuchyň. Vysávání 
povrchu VZT potrubí. 
 

Foto č. 89 – KP11/I(236, 1.PP). Vysávání a stírání 
povrchů VZT potrubí a technologie. 

  
Foto č. 90 – KP7/II(426, 1.NP), tělocvična. 
Vysávání, čištění a stírání povrchů VZT potrubí a 
závěsů basketbalového koše. 
 

Foto č. 91 – KP8/II(424,1.NP). Vyfukování prachu 
z tiskovin a jejich následné balení.   
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E.28. Čtvrtek 16.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP11/I(236,1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP12/I(236,1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP7/II (426,1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v  

KP8/II (424,1.NP), 

• monitoring během sanace v KP8/II (424,1.NP) - v průběhu odstraňování 

protipožárních klapek č. 21 a 22 viz Příloha 5 - Protokol č. 066/12 a Foto č. 92, 

• monitoring během sanace v KP8/II (424,1.NP) - v průběhu odstraňování 

azbestových podložek pod zářivkami viz Příloha 5 - Protokol č. 066/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) viz Foto č. 95, 

• sanace/dekontaminace v KP12/I(236,1.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP7/II (426,1.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) viz Foto č. 92 až 94, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 92 – KP8/II(424,1.NP). Monitoring během 
demontáže protipožárních klapek č. 21 a 22.   
 

Foto č. 93 – KP8/II(424,1.NP). Demontovaná 
protipožární klapka. Stabilizace povrchu listu 
protipožární klapky enkapsulačním prostředkem. 
 

  
Foto č. 94 – KP8/II(424,1.NP). Odstraňování 
azbestových podložek pod zářivkami. Stabilizace 
povrchu podložky enkapsulačním prostředkem. 

Foto č. 95 – KP11/I(236, 1.PP). Stírání prachu z 
povrchu kabeláže. 
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E.29. Pátek 17.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP12/I(236, 

1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP8/II (424,1.NP), 

• obhlídka KP7/II (426, 1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236, 1.PP) viz Foto č. 96, 

• sanace/dekontaminace v KP12/I(236, 1.NP) viz Foto č. 97 a 98, 

• sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) viz Foto č. 99, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP7/II (426, 1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 96 – KP11/I(236, 1.PP). Stírání prachu z 
povrchu odložených věcí a demontovaných krytů.  

Foto č. 97 – KP12/I(236, 1.NP), kuchyň. Vysávání 
prachu z povrchu konstrukce světlíku. 
 

  
Foto č. 98 – KP12/I(236, 1.NP), strojovna VZT. 
Překrývání napenetrovaného tzv. boletického panelu 
sádrokartonem.  

Foto č. 99 – KP8/II(424,1.NP). Vysávání koberců na 
stěnách místnosti. 
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E.30. Sobota 18.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP12/I(236, 

1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP8/II (424,1.NP), 

• monitoring po sanaci v KP7/II (426,1.NP) viz Příloha 6-426 - Protokol č. 074/12. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) viz Foto č. 100, 

• sanace/dekontaminace v KP12/I(236,1.NP) viz Foto č. 101 a 102, 

• sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) viz Foto č. 103, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 100 – KP11/I(236, 1.PP). Stírání prachu z 
povrchu odložených kovových krytů. 
 

Foto č. 101 – KP12/I(236, 1.NP), jídelna. Stírání 
prachu z povrchu demontovaných krytů zářivek. 

  
Foto č. 102 – KP12/I(236, 1.NP), jídelna. Vysávání 
prachu z povrchu otvoru po demontované mřížce. 

Foto č. 103 – KP8/II(424,1.NP). Vyfukování prachu 
z povrchu map, jejich následné rolování a ukládání 
do PE vaku. 
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E.31. Neděle 19.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP11/I(236, 

1.PP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP12/I(236, 

1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP8/II (424,1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka vnitřních prostor ZŠ. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236, 1.PP) viz Foto č. 104, 

• sanace/dekontaminace v KP12/I(236, 1.NP) - dokončovací práce viz Foto č. 106, 

• sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) - dokončovací práce viz Foto č. 105, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 104 – KP11/I(236, 1.PP). Stírání prachu z 
povrchu svislých a vodorovných potrubí.   
 

Foto č. 105 – KP8/II(424,1.NP). Stírání prachu z 
povrchu demontovaných částí zářivek. 

 
Foto č. 106 – KP12/I(236, 1.NP), jídelna. Závěrečné stírání povrchu FeAl podhledů. 
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E.32. Pondělí 20.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka KP11/I(236, 1.PP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka KP12/I(236, 1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP12/I(236,1.NP) viz Příloha 6-236 - Protokol č. 071/12, 

• obhlídka KP8/II (424,1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace viz Foto č. 109, 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP), 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP13/I(235,1.NP) viz Foto č. 110. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) - dokončovací práce, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP12/I(236,1.NP) viz Foto č. 107 a 108, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP8/II (424,1.NP) viz Foto č. 109, 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP13/I(235,1.NP), 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 107 – KP12/I(236, 1.NP), strojovna VZT.  
Stav před sanací. Narušený tzv. boletický panel na 
obvodovém plášti pavilonu. 

Foto č. 108 – KP12/I(236, 1.NP), strojovna VZT.  
Stav po sanaci. Dokončené zakrytí, zalištování a 
zatmelení původně silně narušeného tzv. boletického 
panelu na obvodovém plášti pavilonu. 

 
 

Foto č. 109 – KP8/II(424,1.NP). Obhlídka KP před 
ukončením sanace. Zjišťování přítomnosti usazeného 
prachu v těžko dostupných místech pracovníkem IO. 

Foto č. 110 – KP13/I(235,1.NP). Kontrola tlakové 
diference vzduchu před zahájením 
sanace/dekontaminace.  
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E.33. Úterý 21.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP13/I(235,1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP9/II (část 

234+část 423,1. a 2.NP), 

• monitoring po sanaci v KP11/I(236,1.PP) viz Příloha 6-236 - Protokol č. 071/12, 

• obhlídka přípravy dalších KP, resp. personálních DS. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP13/I(235,1.NP) viz Foto č. 112, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) viz Foto č. 111, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP11/I(236,1.PP) viz Foto č. 113 a 114, 

• příprava dalších KP, resp. personálních DS, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 

 

 
Foto č. 111 – KP9/II(část 234+část 423,1. a 2.NP). 
Stírání povrchu obkladu stěn v části pavilonu 234.  

Foto č. 112 – KP13/I(235,1.NP). Čištění tělocvičného 
nářadí a pomůcek.  
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Foto č. 113 – KP11/I(236, 1.PP), výměník. Stav před sanací. 

 

 
Foto č. 114 – KP11/I(236, 1.PP), výměník. Stav po sanaci. 
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E.34. Středa 22.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP13/I(235,1.NP), 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP9/II (část 

234+část 423,1. a 2.NP), 

• monitoring po sanaci v KP8/II (424,1.NP) viz Příloha 6-424 - Protokol č. 073/12, 

• kontrola tlakové diference vzduchu před zahájením sanace/dekontaminace 

v KP14/I(235,1.NP), 

• započetí souběhu prací ve vysanovaných/dekontaminovaných prostorách mimo 

vnitřní KP (zahájení montáže nových protipožárních klapek) viz Foto č. 118  a    

č. 119. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP13/I(235,1.NP) viz Foto č. 116 a 117, 

• sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) viz Foto č. 115, 

• přípravné práce na zahájení provozu v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny, 

• příprava dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 115 – KP9/II(část 234+část 423,1. a 2.NP). 
Čištění zábradlí kolem schodiště.   

Foto č. 116 – KP13/I(235,1.NP), tělocvična. 
Vysávání, stírání a čištění stěn, radiátorů a dřevěných 
parapetních krytů.  
 

 
Foto č. 117 – KP13/I(235, 1.NP), tělocvična.  

Nosník/průvlak u stropu tělocvičny napenetrovaný speciálním barveným enkapsulačním prostředkem. 
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Foto č. 118 – Stav před sanací/dekontaminací. 

Pavilón 236, 1.NP, jídelna ZŠ Máj I. Šachta VZT. Původní „azbestové“ protipožární klapky. 
 
 
 

 
Foto č. 119 – Stav po sanaci/dekontaminaci. 

Pavilón 236, 1.NP, jídelna ZŠ Máj I. Šachta VZT. Nové „bezazbestové“ protipožární klapky. 
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E.35. Čtvrtek 23.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka KP13/I(235,1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP9/II (část 

234+část 423,1. a 2.NP) viz Fota č. 120 až 123, 

• monitoring během sanace (personální odběry) v KP9/II (část 234+část 423,1. a 

2.NP) - v průběhu demontáže azbestových podkladových desek pod zářivkami; viz 

Příloha 5 - Protokol č. 065/12, 

• monitoring po sanaci v KP13/I(235,1.NP) viz Příloha 6-235 - Protokol č. 070/12, 

• souběh prací ve vysanovaných/dekontaminovaných prostorách mimo vnitřní KP 

(zahájení montáže podhledových pásů z pozinkovaného plechu v jídelnách 

pavilonu 236) viz Foto č. 124. 

 Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP13/I(235,1.NP), 

• sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) viz Fota č. 120 až 

123, 

• příprava na zahájení dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 

 

 

 

 

 



                                                                                               82 / 101                                               
Inspekce účinnosti sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice 2;  

Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

  
Foto č. 120 – Demontáž zářivek.  Foto č. 121 – Penetrace azbestových podkladových 

desek před jejich demontáží. 

KP9/II, pavilon 423, 1.NP, učebna č. dveří 3. 

  
Foto č. 122 – Demontáž azbestových podkladových 
desek, jejich následná penetrace a ukládání do PE 
vaků. 

Foto č. 123 – Penetrace míst původního umístění 
azbestových podkladových desek po jejich demontáží. 

KP9/II, pavilon 423, 1.NP, učebna č. dveří 3. 
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Foto č. 124 - Souběh prací. Montáž podhledových pásů z pozinkovaného plechu v jídelnách pavilonu 236  

po ukončení sanace/dekontaminace. 
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E.36. Pátek 24.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP9/II (část 

234+část 423,1. a 2.NP), 

• kontrolní monitoring p řed zahájením sanace/dekontaminace v garáži ZŠ, 

pavilon 236, 1.PP viz Příloha 3 - Protokol č. 064/12. 

 Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny viz Fota č. 125 až 128, 

• sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP), 

• příprava na zahájení dalších KP, resp.  personálních DS, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 125 –  Vyfukování prachu z kovových dělících 
příček/mříží.  
 

Foto č. 126 – Čištění kovových dělících příček, resp. 
mříží mokrou cestou. 

  
Foto č. 127 –   Čištění regulační hlavice radiátoru. Foto č. 128 – Čištění zábradlí mokrou cestou. 

KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny. 
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E.37. Sobota 25.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny, před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny viz Příloha 6-234 - 

Protokol č. 069/12, 

• obhlídka KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) před ukončením 

sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) viz Příloha 6-234 - 

Protokol č. 069/12 a Příloha 6-423 - Protokol č. 072/12, 

• obhlídka přípravných prací na zahájení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 

231, 1.NP).  

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny viz Foto č. 129, 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP9/II (část 234+část 423,1. a 2.NP) viz Foto 

č. 130 a 131, 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 231, 1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 129 – KP14/I(234,1.NP a 2.NP) šatny. 
Stírání povrchu lavic v jedné ze šatních kójí.   
 

Foto č. 130 – KP9/II(část 234+část 423,1. a 2.NP), 
výměník. Dočišťování povrchu potrubí. 

 
Foto č. 131 – KP9/II(část 234+část 423,1. a 2.NP). Vysávání topidla. 
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E.38. Neděle 26.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• pokračování monitoringu po sanaci v KP14/I(234,1.NP a 2.NP) a v KP9/II (část 

234+část 423,1. a 2.NP) viz Foto č. 132,  

• obhlídka přípravných prací na zahájení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 

231, 1.NP) a KP10/II (423, část 1.NP),  

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 231, 1.NP), 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP10/II (423, část 1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 

 

E.39. Pondělí 27.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• kontrola tlakové diference v KP15/I(232+část 231, 1.NP) před zahájením 

sanace/dekontaminace viz Foto č. 133 a 134, 

• obhlídka přípravných prací na zahájení sanace/dekontaminace v KP10/II (423, 

část 1.NP).  

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 231, 1.NP), 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace v KP10/II (423, část 1.NP), 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 132 – KP9/II, 1.NP, výměník. Monitoring po ukončení sanace/dekontaminace. 

 
 

  
Foto č. 133 Foto č. 134 

Kontrola tlakové diference vzduchu KP15/I(232+část 231, 1.NP) před zahájením sanace/dekontaminace. 
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E.40. Úterý 28.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace a přípravě 

dalších vnitřních KP, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v kontrola v 

KP15/I(232+část 231, 1.NP), 

• kontrola tlaková diference vzduchu v KP10/II (423, část 1.NP) před zahájením 

sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v kontrola 

v KP10/II (423, část 1.NP), 

• kontrola tlaková diference vzduchu v KP16/I(231, část 1.NP) před zahájením 

sanace/dekontaminace.  

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 231,1.NP) viz Foto č. 135, 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP10/II (423,část 1.NP) viz Foto č. 136, 

• příprava na zahájení sanace/dekontaminace KP16/I(231,část 1.NP) viz Foto č. 137, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 135 - KP15/I(232+část 231, 1.NP). Sanace/dekontaminace kuchyňky, resp. cvičného bytu. 

 

  
Foto č. 136 - KP10/II(423,část 1.NP). Vyfukování a 
čištění povrchů zařízení kabinetu.  
 

Foto č. 137 - Označení vstupu do KP16/I(231,1.NP). 
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E.41. Středa 29.02.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace, 

• obhlídka KP15/I(232+část 231, 1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP16/I(231, 

část 1.NP),  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP10/II (423, 

část 1.NP), 

• monitoring po sanaci v KP, pavilon 236, 1.NP (chodba a strojovna VZT) viz 

Příloha 6-236 - Protokol č. 071/12 a Foto č. 138, 

• monitoring po sanaci v KP15/I(232+část 231, 1.NP) viz Příloha 6-231 - 

Protokol č. 067/12 a Příloha 6-232 - Protokol č. 068/12, 

• souběh prací ve vysanovaných/dekontaminovaných prostorách mimo vnitřní KP 

(zahájení montáže žaluzií). 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP15/I(232+část 231, 1.NP), 

• zahájení sanace/dekontaminace v KP16/I(231, část 1.NP) viz Foto č. 139 a 140,  

• sanace/dekontaminace v KP10/II (423, část 1.NP) viz Foto č. 141, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 138 – Pavilon 236, 1.NP, strojovna VZT. 
Monitoring po sanaci v KP.   
 

Foto č. 139 – KP16/I(231, část 1.NP). Třídění a 
vyfukování tiskovin.   

  
Foto č. 140 – KP16/I(231, část 1.NP). Vyfukování 
prachu z těžko přístupných míst pod lištou.   

Foto č. 141 – KP10/II(423, část 1.NP). Čištění 
prostoru za tabulí. 
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E.42. Čtvrtek 01.03.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP16/I(231, 

část 1.NP),  

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v KP10/II (423, 

část 1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP10/II (423,část 1.NP) viz Příloha 6-423 - Protokol č. 

072/12, 

• obhlídka vnitřních prostor pavilonů ZŠ. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• sanace/dekontaminace v KP16/I(231, část 1.NP) viz Foto č. 142 a 143,  

• ukončení sanace/dekontaminace v KP10/II (423, část 1.NP) viz Foto č. 144 a 145, 

• průběžné ukládání vysanovaných materiálů do speciálních kontejnerů, 

• průběžný úklid chodeb. 
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Foto č. 142 – KP16/I(231, část 1.NP). Důkladné 
čištění těžko přístupných míst za a pod radiátory. 

Foto č. 143 – KP16/I(231, část 1.NP). Čištění 
povrchu radiátorů mokrou cestou. 
   

  
Foto č. 144 – KP10/II(423, část 1.NP). Závěrečné 
luxování a vytírání podlahy.  

Foto č. 145 – KP10/II(423, část 1.NP). Stav jedné 
z učeben před ukončením sanace/dekontaminace. 
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E.43. Pátek 02.03.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o postupu sanace/dekontaminace, 

• obhlídka průběhu sanačních prací a dodržování sanačních postupů v 

KP16/I(231,část 1.NP) před ukončením sanace/dekontaminace viz Foto č. 147, 

• monitoring po sanaci v KP ve vybraných učebnách pavilonů 423 a 424 ve 2. a 3.NP 

viz Příloha 6-423 - Protokol č. 072/12 a Příloha 6-424 - Protokol č. 073/12, 

• monitoring po sanaci ve vnějším prostředí u hlavního vchodu do areálu ZŠ 

v místě původního stanoviště kontejnerů na azbestový odpad viz Příloha 7 - 

Protokol č. 075/12 a Foto č. 146, 

• monitoring po sanaci v KP16/I(231,část 1.NP) viz Příloha 6-231 - Protokol č. 

067/12 a Foto č. 148, 

• obhlídka vnitřních prostor pavilonů ZŠ. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• ukončení sanace/dekontaminace v KP16/I(231,část 1.NP) viz Foto č. 147 a 148,  

• celkový úklid prostor ZŠ po ukončení sanace, 

• vyklízení a stěhování sanační techniky a vybavení viz Foto č. 149, 

• souběh prací (instalace nových podložek pod zářivky, atd.). 
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Foto č. 146 – Monitoring vně pavilonů v místě v místě původního stanoviště kontejnerů na azbestový odpad. 

 

 
Foto č. 147 – KP16/I(231, část 1.NP). Kontrola čistoty KP před ukončením sanace/dekontaminace.  
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Foto č. 148 – KP16/I(231, část 1.NP). Definované víření před zahájením monitoringu. 

 
 

 
Foto č. 149 – Vyčištěné odsavače připravené na odvoz.  
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E.44. Sobota 03.03.2012 

Rozsah prací prováděných pracovníky IO: 

• konzultace se zástupci sanační firmy o ukončení sanace/dekontaminace, 

• monitoring po sanaci v KP ve vybraných prostorách pavilonů 231, 232 a 236 viz 

Příloha 6-231 - Protokol č. 067/12, Příloha 6-232 - Protokol č. 068/12 a Příloha 6-

236 - Protokol č. 071/12, 

• obhlídka vnitřních prostor pavilonů ZŠ viz Foto č. 150 a 151. 

Práce prováděné pracovníky sanační firmy: 

• celkový úklid prostor ZŠ po ukončení sanace, 

• vyklízení a stěhování sanační techniky a vybavení. 

E.45. Neděle 04.03.2012 

Ukončení sanace/dekontaminace na základě výsledků měření. 
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Foto č. 150 – Pavilon 424, 3.NP, strojovna VZT, č.d. 14.  

Původní protipožární klapky před zahájením sanace/dekontaminace. 
 

 
Foto č. 151 – Pavilon 424, 3.NP, strojovna VZT, č.d. 14.  

Nové protipožární klapky po ukončení sanace/dekontaminace. 
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Inspekce účinnosti sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice 2;  

Číslo zakázky a inspekční zprávy: 120/011/12 

F. ZÁVĚRY 

1. Po ukončení sanace/dekontaminace uvnitř pavilonů bylo provedeno celkem 279 

měření. Všechny hodnoty celkové početní koncentrace respirabilních azbestových a 

ostatních anorganických vláknitých částic byly nula vláken/m3.  

Následující kritéria úspěšnosti sanace azbestu byla splněna pro všechna měření:  

a) vizuální kontrolou nebyly nalezeny žádné zbytky azbestových materiálů, 

b) hodnoty početní koncentrace respirabilních azbestových vláknitých částic 

nepřekročily 500 vláken/m³, 

c) Poissonovy hodnoty početní koncentrace respirabilních azbestových vláknitých 

částic nepřekročily 1000 vláken/m³. 

2. Hodnoty tlakové diference vzduchu ve vnitřních KP se v průběhu 

sanace/dekontaminace pohybovaly v rozmezí 20 - 40 Pa. 

G. INSPEKČNÍ  NÁLEZ 

Inspekce provedená v pavilonech ZŠ Máj I a ZŠ Máj II na výše uvedených adresách, 

jejíž jednoznačné závěry jsou uvedeny v bodě F, byla ve shodě s inspekčním postupem IP02 

a specifikacemi vyjmenovanými v bodě A.1. této inspekční zprávy. 

Inspekční zprávu nelze, bez souhlasu zhotovitele a odběratele, reprodukovat jinak než 

jako celou. 

 

Inspekci provedli:  

Ing. Zuzana Doležalová, inspektor a vedoucí IO  
Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., inspektor a zástupce vedoucí IO  
Ing. Yaroslav Ushev, inspektor 
Bc. Viktor Garčár, inspektor 
Ing. Tomáš Urban, inspektor 
Ing. Lucia Kertysová, inspektor 
 

 

Schválila: 
 
 

Podpis: 

Ing. Zuzana Doležalová 
vedoucí inspekčního orgánu 

 


