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Anotace 

Diblík, T. Měření výskytu azbestu ve vybrané škole: Bakalářská práce Ostrava: VŠB – TUO, 

2013. 37 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou výskyty azbestu ve školském zařízení, kde je 

možné riziko uvolňování azbestových vláken do ovzduší vnitřního prostředí. K odhalení 

výskytu azbestu bylo provedeno měření. V úvodní části práce jsou uvedeny základní právní 

předpisy související s danou problematikou. Následující část představuje azbest, jeho 

vlastnosti, historii, zdravotní rizika a výskyt. Dále následuje praktická část, ve které je 

popsáno měření výskytu azbestu ve vybrané škole.  Také jsou zde uvedeny výsledky daného 

měření s následným zhodnocením, kde jsou mimo jiné uvedena opatření vedoucí 

k minimalizaci uvolňovaní prašných vláken. 

Klíčová slova: azbest, škola, měření 

Annotation 

Diblík, T. Asbestos presence measuring in a chosen school: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - 

TUO, 2013. 39 p. 

This bachelor thesis focuses on the topic of presence of asbestos in an educational institution, 

where there is a possible risk of release of asbestos fibres into air of inner environment. 

Measurements were taken in order to reveal the presence of asbestos. In the opening part of 

the thesis elementary legal regulation concerning the issue is presented. The following part 

introduces asbestos, its attributes, history, health risks and occurence. Afterwards a practical 

part follows, dealing with measuring of asbestos in the selected school. This part also includes 

results of the measurements with subsequent evaluation, incorporating steps leading to 

minimalisation of emission of dusty fibres. 
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1 Úvod 

Azbest je materiál, který je lidskému zdraví a životu nebezpečný, má však také řadu 

pozitivních vlastností, které byly příčinou jeho využívání v minulosti, zejména pak v oblasti 

stavebnictví. Přínosem je zejména jeho chemická odolnost, nehořlavost nebo izolační 

schopnosti. Azbest se začal využívat již v dobách před naším letopočtem. Nejvíce byl však 

využíván až ve 20. století, kdy jeho spotřeba ve světě nárazově vzrostla z 340 tisíc tun v roce 

1930 až na 4865 tisíc tun v roce 1980, kdy se vyžíval ve více než 3 tisících výrobcích. Ale ve 

druhé polovině stejného století byly publikovány první studie, které upozorňovaly na 

negativní vliv azbestu na zdraví člověka. Brzy na to byl azbest zařazen mezi prokazatelně 

karcinogení látky, což mělo za následek prudký pokles jeho spotřeby.  

Koncem roku 2011 v České republice vzbudily velký zájem veřejnosti a médií případy 

výskytu azbestu v některých školách. Na to reagovaly státní orgány kontrolními měření ve 

vytipovaných školách. V současnosti jsou v České republice a celé Evropské unii zákony, 

které zakazují využívání azbestu. Jsou povoleny jen výzkumné a demoliční práce. Ale i přes 

zákonná opatření azbest stále představuje riziko. Důvodem je jeho výskyt v budovách. 

Obzvláště rizikové jsou budovy postavené z boletických panelů, které obsahují azbest. 

Z takových panelů se na přelomu 70. a 80. let stavěly nemocnice, obchodní centra nebo také 

školy.  Nebezpečné se tyto budovy stávají, pokud jsou ve špatném stavu nebo byly nešetrným 

způsobem rekonstruovány. V takových budovách pak hrozí nebezpečí uvolňování 

azbestových vláken do ovzduší, které člověk může vdechnout. Azbestová vlákna jsou vysoce 

odolná, a protože je lidský organismus není schopen rozložit, mohou způsobit závažná 

onemocnění.  

Cílem této bakalářské práce je poukázat na nebezpečí výskytu azbestu ve školských 

zařízeních a charakterizovat postup měření azbestu ve vnitřním prostředí škol s následným 

vyhodnocením výsledků. Měření se provádí podle německé směrnice VDI 3492, která je 

celosvětově používána, a je také popsána v normě ČSN ISO 16000 – 7.  
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2 Rešerše literatury 

ČERVENKA, Václav. Azbest a jeho nebezpečnost: vybrané kapitoly ze základní 

problematiky azbestu. Praha: Skanska CZ, 2006, 202 s. ISBN 80-254-0002-6. 

Tato publikace se věnuje všeobecné problematice azbestu. Zabývá se geologickým 

původem azbestu, negativními účinky na zdraví, právními předpisy České republiky, 

zahraničními předpisy, také se zabývá problematikou nevyužívaných a opuštěných 

zemědělských staveb obsahujících azbest. Dále se publikace věnuje laboratorním zkouškám 

a sanaci azbestu. 

 

ČSN EN ISO 16000 – 7. Vnitřní ovzduší – část 7: Postup odběru vzorku při stanovení 

koncentrace azbestových vláken v ovzduší. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

Tato norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace 

azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Pro práci byla využita zejména kapitola zabývající 

se odběrem vzorků azbestu. 

 

Praktická příručka o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik 

azbestu při práci (potenciálně) zahrnující kontakt s azbestem: pro zaměstnavatele, 

zaměstnance a inspektory práce: příručka osvědčených postupů. 1. vyd. Praha: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2007, 143 s. ISBN 978-80-7071-282-5. 

Příručka vznikla na podnět Výboru vyšších inspektorů práce, který je složen 

z reprezentantů jednotlivých členských států. Tato příručka radí, jak předcházet rizikům 

spojeným s azbestem a jak rizika minimalizovat u různých typů práce, při nichž pracovníci 

přicházejí s azbestem do styku. 

 

BARTOŇ, Roman. Problematika zemědělských brownfields s expozicí azbestu. 

Praha, 2011. Diplomová práce. VŠE. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou azbestu a především jeho expozicí ve 

starých zemědělských stavbách. Pro práci bylo využito poznatků z teoretické části práce. 
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3 Právní předpisy dané problematiky 

První škodlivé účinky azbestu byly popsány již v prvním století našeho letopočtu, přesto 

trvalo dlouho dobu, než se problematika azbestu začala objevovat v právních normách. 

V Evropě byla přijata první právní norma týkající se problematiky azbestu v roce 1976 

Evropským hospodářským společenstvím. Jednalo se o Směrnici Rady 76/769/EHS, která 

dnes již neplatí. Další norma zabývající se problémem azbestu byla přijata v roce 1983. Byla 

to Směrnice Komise 83/477/EHS o ochraně pracovníků před rizikem expozice azbestu při 

práci. V roce 2003 se tato směrnice dočkala doplnění, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2003/18/ES.  

V České republice došlo k omezení používání azbestu v roce 1984, kdy byl azbest 

zařazen mezi prokázané karcinogeny pro. Azbestové výrobky se směly používat pouze 

v případech, kdy nešlo užít jiných materiálů. Azbest také nemohl být aplikován nástřikem. Se 

vstupem České republiky do Evropské unie musela být problematika azbestu sladěna 

s evropským právem. Azbest se pak objevil v několika právních předpisech. [5] 

3.1 Zákony 

K právním předpisům, které mají souvislost s problematikou azbestu, lze přiřadit níže 

uvedené zákony. 

3.1.1 Zákoník práce 

Zákoník práce je zákon 262/2006 Sb. naposledy byl novelizován 24. října 2012 

zákonem č. 385/2013 Sb. Upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Nejrozsáhlejší část zákona upravuje záležitosti, které souvisejí 

s pracovním poměrem, jako například vznik a zánik pracovního poměru, pracovní dobu, 

mzdu, ale také upravuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pro tuto bakalářskou práci je 

důležitá část pátá, která se zabývá právě bezpečností a ochranou zdraví při práci. [30] 

3.1.2 Zákon o dalších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jedná se o zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pro tuto práci je důležitá hlava 2, 

která se nazývá Předcházení ohrožení života a zdraví. Důležité jsou paragrafy 7 a 8. 

§ 7 se zabývá rizikovými faktory a kontrolovanými pásmy v pracovních podmínkách. 

§ 8 zakazuje výkon některých prací, včetně výkonu prací s azbestem, nejde-li o výzkumné 

laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která 
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obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo 

opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí.[31] 

3.1.3 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

Zákon 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů 

ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Pro tuto práci je důležitý díl 7, 

týkající se ochrany zdraví při práci. Přesně pak § 40 a § 41. § 40 se zabývá povinností 

zaměstnavatele vést evidenci zaměstnanců vykonávajících rizikovou práci. § 41 zadává 

zaměstnavateli povinnost ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví používání 

biologických činitelů a azbestu. [29]  

3.1.4 Zákon o odpadech 

Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany 

lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje
 
a při omezování nepříznivých dopadů využívání 

přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání. Dále upravuje práva a povinnosti 

osob v odpadovém hospodářství a  působnost orgánů veřejné správy v odpadovém 

hospodářství. Problematika týkající se azbestu nachází v díle 6 v § 35 zabývající se 

povinnostmi při nakládání s odpady obsahujícími azbest.[28] 

3.2 Nařízení vlády a vyhlášky 

V této kapitole budou představeny důležité vyhlášky, které byly většinou vydány 

Ministerstvem zdravotnictví, a nařízení vlády tykající se azbestu.  

3.2.1 Nařízení vlády 114/2011 Sb., 

Tímto nařízením se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým jsou stanoveny nemoci 

z povolání. Nemoci způsobené azbestem jsou zmíněny ve třetí kapitole. [15] 

3.2.2 Nařízení vlády 361/2007 Sb.,  

Stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci. Důležité jsou paragrafy 19, 20 a 21. 

§ 19 se zabývá zjišťováním a hodnocením expozice azbestu. V § 20 se nachází návod, jak 

hodnotit zdravotní rizika při práci s azbestem. § 21 uvádí minimální opatření k ochraně 

zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy 

a obsah školení. V této vyhlášce je také důležitá příloha č. 3, ve které jsou uvedeny seznamy 

prachů a jejich přípustné expoziční limity.[16] 



5 

 

3.2.3 Vyhláška 221/2004 Sb.,  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví 

a Ministerstvem zemědělství, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek 

a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 

uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. § 1 této vyhlášky odkazuje na přílohu 

č. 1, která stanovuje v souladu s právem Evropských společenství 1) seznam nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno. 

[24] 

3.2.4 Vyhláška č. 394/2006 Sb., 

Je vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanovující práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.[25] 

3.2.5 Vyhláška 432/2003 Sb., 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli. V této vyhlášce je důležitý § 5, který se zabývá 

náležitostmi hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 

azbestu. [26] 

3.2.6 Vyhláška č. 6/2003 Sb. 

Je vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb. Důležitý je § 4, který určuje limitní koncentrace chemických faktorů a prachu ve 

vnitřním prostředí staveb. Limitní koncentrace jsou uvedené v příloze č. 2 v tabulce č. 5 této 

vyhlášky.[27] 

3.3 Technická norma 

Jedná se o normu ČSN EN ISO 16000 Vnitřní ovzduší. Důležitá část pro tuto 

bakalářskou práci je část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových 

vláken v ovzduší. Norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace 

azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Ministerstvem zdravotnictví byl vydán metodický 

návod odběru vzorků pro stanovení počtu minerálních vláken včetně azbestových v ovzduší 

školských zařízení vycházející z normy ČSN EN ISO 16000 – 7. Návod zpracoval Zdravotní 

ústav se sídlem v Hradci Králové, Zdravotní ústav Ostrava a národní referenční laboratoř pro 
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venkovní ovzduší Státního zdravotního ústavu Praha. Metodický návod specifikuje podmínky 

měření, způsob měření, interpretaci výsledků. [9] 

4 Charakteristika Azbestu 

Souhrnným názvem azbest označujeme přírodní anorganické krystalické silikáty. Jedná 

se o jedinečný přírodní anorganický materiál se zvláštními schopnostmi. Podrobněji se 

problematikou azbestu zabývají následující kapitoly. 

4.1 Vlastnosti azbestu 

Typickou vlastností pro azbest je schopnost vytvářet azbestová vlákna, jejichž velikost 

se pohybuje v desítkách nanometrů. Vlákna jsou vysoce anizotropní a snadno se při 

zvětrávání nebo při průmyslovém zpracování rozkládají nebo se odlamují na tenčí vlákenka. 

Tímto způsobem vzniká vláknitý aerosol, který můžeme vdechnout. Všechny druhy azbestu 

jsou podle IARC (Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny) karcinogeny kategorie 1, 

což znamená, že způsobují zhoubné nádory. Mezi další charakteristické vlastnosti azbestu 

patří nehořlavost, pevnost a ohebnost, dají se z něho tkát tkaniny. Z jeho chemické struktury 

a složení vyčteme velkou odolnost vůči kyselinám i zásadám. Azbest nemá žádnou 

charakteristickou vůni ani chuť.  

Z chemického hlediska můžeme azbest považovat za systém skládající se z kysličníku 

kovu, kysličníku křemíku a vody. Na základě struktury azbest dělíme na dvě skupiny, 

amfibolové azbesty, mezi které patří amosit, antofylit, krokydolit, tremolit a aktinolit, 

a serpentinové azbesty, jejichž hlavním představitelem je chrysolit. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeny základní azbestové minerály. [13]  
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  Tabulka č. 1: Azbestové minerály [13] 

Minerál Vzorec Barva 

Chrysotil Mg3(Si2O5) (OH) Světle zelená 

Krokydolit 3Fe 
III

2(Si8O22)(OH)2 Modrá 

Antofylit (Mg, Fe)7(Si8O22)(OH)2 Bílá až šedohnědá 

Tremolit Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 Bílá až šedá 

Aktinolit Ca2(Mg, Fe)5(Si8O22)(OH)2 Světle až tmavě zelená 

Amosit (Fe, Mg)7(Si8O22)(OH)2 Šedá až hnědá 

Směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2003/18/ES, o ochraně zaměstnanců před 

riziky spojenými s expozicí azbestu při práci, jednoznačně definuje minerální vlákna azbestu 

buď pomocí mineralogických termínů, nebo podle čísla CAS (Chemical Abstract Service). 

Pro účely této směrnice se azbestem rozumí tyto vláknité křemičitany: [20] 

 Aktinolit CAS č. 77536-66-4  

 Amosit CAS č. 12172-73-5  

 Antrofylit CAS č. 77536-67-5  

 Chryzotil CAS č. 12001-29-5  

 Krokydolit CAS č. 12001-28-4  

 Tremolit CAS č. 77536-68-6 

4.2 Historie Azbestu 

Historie využívaní azbestu je dlouhá začínající již ve 4. tisíciletí před naším letopočtem, 

kdy se azbestová vlákna mísila do jílovitých zemin, které se používaly v hrnčířství. Další 

zmínky o využití azbestu se objevují v antickém Řecku. V této době také dostal azbest své 

jméno. Slovo azbest má původ v řeckém slově „asbestos“, které znamená „neuhasitelný“ či 

„nezničitelný.  Řekové z azbestu například vyráběli knoty do lamp, tkali kremační roucha pro 

vládce, nebo z něj šili ohnivzdorné oblečení a ubrusy. V antickém Řecku si také lidé začali 

uvědomovat zdravotní rizika související s těžbou azbestu. Řecký geograf Strabo si všiml 

zdravotních obtíží otroků, kteří pracovali v azbestových dolech. Pozoroval především 

zhoršené dýchání a nemoci plic. Již v téhle době bylo navrženo používání ochranné pracovní 



8 

 

pomůcky, jednalo se o respirátor z průhledného měchýře kůže, který by otroky alespoň 

částečně ochraňoval před vdechováním prachu.   

Ze středověku příliš zmínek o použití azbestu nemáme. Možná to způsobila odhalení 

jeho zdravotních rizik. I když pár výjimek dokumentováno je. Například Karel Veliký prý 

vlastnil nehořlavou košili vyrobenou z azbestu, nebo Marko Pólo po svých cestách do Číny, 

informoval o předmětech vyrobených z azbestových vláken. 

Moderní používání azbestu je datováno na začátek 19. století a je spojeno s rozvojem 

textilního průmyslu v Itálii. Azbest byl používán hlavně na výrobu tkanin, látek, provazů nebo 

přebalů knih. První informace o používání azbestu na našem území pocházejí z roku 1897. 

V Tachově byla provozována prádelna spřádající mimo jiné azbestová vlákna. 

V roce 1900 dochází k dalšímu zlomu ve způsobu využívání azbestu. Rakušan Ludwig 

Hatschek vynalezl postup kombinující cement s azbestovými vlákny a vytvořil tak materiál 

s mimořádnými technickými vlastnostmi. Tomuto technologickému postupu dal jméno 

Eternit. Díky nové technologii zpracování bylo možné začít s hromadnou výrobou 

nehořlavých stavebních materiálů, což mělo za následek zvýšení poptávky po azbestu.  Další 

alternativy využití azbestu způsobil rozmach automobilového průmyslu. Azbest se začal 

používat při výrobě brzd, spojek či těsnění. Zásluhou těchto nových technologií poptávka 

i spotřeba azbestu na světovém trhu rostla.  

V roce 1900 činila světová spotřeba 31487 tun, ale již v roce 1910 spotřeba stoupla na 

109105 tun a o dalších deset let později byla produkce azbestu dvojnásobná oproti roku 1910. 

Během první světové války produkce azbestu poklesla, ale poté díky rozvoji stavebnictví opět 

následoval strmý růst spotřeby.  Kromě zvyšující se spotřeby stavebního a automobilového 

průmyslu rostla také poptávka po azbestových nástřicích ochraňujících ocelové konstrukce, 

izolacích elektrických vodičů, po elektrických panelech či po tepelně odolných střešních 

materiálech.  

V roce 1958 byl azbest již použit ve 3000 výrobcích. Nejvyšší poptávka po azbestu byla 

zaznamenána v 70. letech 20. století. V té době azbest těžilo 25 zemí a 85 zemí z něj vyrábělo 

výrobky. Poté v USA následoval pokles poptávky, možným důvodem mohlo být zveřejnění 

zdravotních rizik. Výzkumy z 50. a 60. let 20. století totiž jednoznačně prokázaly spojitost 

mezi azbestem a řadou nemocí, např. rakovina plic či azbestóza. Výrobci i zpracovatelé 

museli za zdravotní rizika převzít odpovědnost a to je motivovalo vyhledávat jiný, méně 

nebezpečný materiál nahrazující azbest. Z grafu č. 1 je patrné, že největší nárůst spotřeby byl 

od roku 1940 do roku 1980, kdy bylo dosaženo vrcholu, poté následoval pokles spotřeby. Od 

roku 2000 se světová spotřeba azbestu stále pohybuje okolo 2 milionů tun za rok, přesto že 
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v Evropě i Severní Americe spotřeba klesá. To je dáno tím, že se trh s azbestem přesunuje do 

Asie. [18], [5], [21] 

 

 

Graf č. 1: Světová spotřeba azbestu [21]  

4.3 Negativní vliv azbestu na zdraví a život člověka 

Azbest má vynikající chemické i fyzikální vlastnosti, díky kterým je využíván již od 

starověku. Jeho jedinou, ale za to zásadní negativní vlastností, je vliv na lidské zdraví. Těchto 

negativních vlastností si někteří vědci, jako například řecký geograf Strabo, všimli již 

v prvních etapách využívání azbestu. V novodobé historii se objevily první informace 

o škodlivém působení azbestu na konci 19. století. Na našem území byly negativní účinku 

azbestu na zdraví poprvé popsány v roce 1897 v Tachově, kdy se u zaměstnanců přádelen 

bavlny a azbestových vláken objevily dechové obtíže a kašel. 

Azbest se stává nebezpečným, pokud je rozptýlen ve vzduchu a je ve formě velmi 

malých vláken, které nelze spatřit pouhým okem. Jedná se o tzv. respirabilní vlákna, která 

jsou podle mezinárodní konvence tenčí než 3 μm a zároveň delší než 5 μm s poměrem délky 

k tloušťce větší než 3:1. Taková azbestová vlákna mohou být inhalována do spodních partií 

dýchacích cest, kde mohou poškozovat plicní tkáň. Po vstupu azbestového vlákna do plic se 

jej snaží tkáň rozložit a vstřebat, aktivuje makrofágy a enzymy. Tím vzniká zánětlivá reakce, 

která může iniciovat vznik vážného onemocnění. [14]  
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Obrázek č. 1: Usazení azbestového vlákna v plicích[1] 

Na výše uvedeném obrázku lze sledovat zjednodušený proces usazení azbestového 

vlákna v plicích. Na následujícím obrázku je zobrazen detail usazeného vlákna v plicích. 

      
 

         Obrázek č. 2: Detail azbestového vlákna v plicích[10] 
  

Rozdělení nemocí způsobených vdechováním azbestových vláken: 

 Benigní onemocnění – nenádorová, nezhoubná (Azbestóza, Pleurální hyalinóza) 

 Maligní onemocnění - zhoubné nádory (Karcinom plic, Mezoteliom) 

Pro všechna tato onemocnění platí, že vznikají po mnohaleté latenci, asi 20 – 30 let od 

začátku expozice, ale riziko onemocnění i progrese trvá i po ukončení expozice. Onemocnění 

se často diagnostikuje až u osob v důchodu. Všechna tato onemocnění můžeme podle nařízení 

vlády 114/2011 označit jako nemoci z povolání. [10] 
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4.3.1 Azbestóza 

Azbestóza je onemocnění plic, kdy se vlastní plicní tkáň přeměňuje na nefunkční vazivo 

připomínající voštinu. Závažnost onemocnění je přímo úměrné celkovému množství 

vdechnutých azbestových vláken. Současná doba latence se pohybuje mezi 20 až 30 lety. 

Závažné formy jsou již dnes spíše raritou díky protiprašným opatřením. [10] 

4.3.2 Pleurální hyalinóza 

Azbest způsobuje změny nejen na plicní tkáni, ale přechází i na obaly plic, poplicnice 

a pohrudnice, kde způsobuje ztluštění a srůsty kalcifikace. Tvorba vaziva vede k úbytku plicní 

tkáně, čímž se zmenšuje aktivní dýchací plocha. Může přecházet i na obal srdce osrdečník, 

dále na bránici i pobřišnici. [23] 

4.3.3 Karcinom plic 

Zhoubné, metastazující onemocnění plic, v ČR se řadí na první příčky úmrtnosti na 

nádorová onemocnění. Azbest je příčinou 2 – 3% vzniku karcinomu plic. Na vznik karcinomu 

plic se nejvýznamněji podílí kouření, pokud působí společně azbest a kouření, riziko 

karcinomu plic se několikrát zvyšuje. [23] 

 

    Graf č. 2: Riziko vzniku karcinomu plic [23] 

4.3.4 Mezoteliom 

Nádor vyrůstající z pohrudnice většinou do volné pohrudniční dutiny. Často bývá 

objeven náhodně. Může být ve formě ohraničené nebo difuzní, kdy má mnohem horší 

prognózu. V 90% je příčinou azbest. Riziko onemocnění mezoteliomem je vyšší u osob 

vystavených azbestu v nižším věku než u osob, které jsou jeho působení vystaveny 

v pozdějších fázích života. [10] 
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4.4 Výskyt azbestu 

V České republice se s azbestem můžeme nejčastěji setkat ve stavebních materiálech, 

ale můžeme ho naleznout i v přírodě. 

4.4.1 Výskyt azbestu v přírodě 

V životním prostředí se můžeme s azbestem setkat zcela přirozeně. Azbestová vlákna se 

mohou vyskytovat ve vzduchu, ve vodě i v půdě. Jsou nerozpustná ve vodě, nevypařují se, 

jsou tvrdá, polétavá a lehce vdechnutelná. Velká vlákna a částice se v přírodě usazují rychle. 

Malá vlákna azbestu a částečky obsahující tyto vlákna naopak mohou zůstat rozptýlené 

v přírodě dlouhou dobu a mohou se pomocí vodních proudů nebo větru přemísťovat na velké 

vzdálenosti, než se usadí. Vlákna azbestu nejsou schopná se pohybovat v půdě. V životním 

prostředí mohou přetrvat několik desetiletí, protože se nerozpadají na další složky. Při 

přítomnosti azbestu v půdě lidem ani přírodě žádné nebezpečí nehrozí. Tedy až do chvíle, než 

se začne s půdou nějakým způsobem manipulovat. Ve vzduchu se azbestová vlákna mohou 

objevit hned několika způsoby. Přirozenou cestou se dostávají do ovzduší větrnou erozí 

přírodních zdrojů nebo z chátrajících nalezišť azbestu. V blízkosti azbestových dolů tak 

obvykle naměříme vyšší koncentrace azbestu ve vzduchu. Největší azbestové doly se zejména 

nachází v Rusku, Kanadě, Jižní Africe či Austrálii. V samotné České republice se nenachází 

žádná významná naleziště vhodná pro průmyslovou těžbu. Pokusná těžba azbestu sice 

probíhala u Mirovic a Jedova ve 20. letech minulého století, ale v obou případech byla ložiska 

neperspektivní s ohledem na jejich malý rozsah, nízký obsah a špatnou kvalitu suroviny. Ale 

ještě za dob Československa byl azbest od roku 1928 do konce devadesátých let těžen 

v Dobšíné na Slovensku. Nadprůměrné množství azbestových vláken se může také objevit 

v okolí budov postavených z částečně azbestových stavebních materiálů. Zvláště když jsou 

tyto budovy ve špatném stavu, nebo jsou renovovány. Dalším místem, kde hrozí únik 

azbestových částic, jsou skládky nebo místa v blízkosti skládek. Hlavně v případech, kdy 

azbest není uložen takovým způsobem, aby byl chráněn před erozí větrem. Na obrázku č. 5 je 

znázorněn jeden z největších azbestových dolů na světě, který se nachází v provinci Quebec 

v Kanadě. [5] 
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    Obrázek č. 3: Azbestový důl v Kanadě [2] 

 

 Na níže uvedeném obrázku je vidět nejbližší důl od České republiky, který se nachází 

na Slovensku. 

 

Obrázek č. 4: Azbestový důl v Dobšiné na Slovensku[12] 

4.4.2 Materiály obsahující azbest 

Azbest našel široké uplatnění v mnoha oblastech použití. Používal se jako zpevňující 

složka nebo jako elektrická, tepelná a zvuková izolace. Využíval se také ve třecích výrobcích, 

uzávěrech, v plochém těsnění či lepidlech. Byl také používán díky své chemické odolnosti 

v některých procesech, jako a je elektrolýza nebo filtrace. Azbest se také uplatňoval 

v průmyslových, obytných a obchodních budovách. Sloužil také jako izolační materiál, který 

můžeme nacházet na lodích, v železničních vagónech, ale také v letadlech a v některých 
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vojenských vozidlech. V následující tabulce jsou uvedeny příklady výrobků obsahujících 

azbest a jejich typická použití. 

Tabulka č. 2: Použití azbestu[10] 

Výrobek Použití 

Volně ložené směsi azbestových vláken 

v kombinaci s drolivými anorganickými 

materiály, cementová sádra, vodný 

křemičitan vápenatý, zásaditý uhličitan 

hořečnatý, rozsivková zemina (křemelina) 

Tepelné izolace, žáruvzdorná ochrana, 

protihluková zábrana 

Azbestocementové desky a roury 

vodovodní a odpadní roury; obklady v 

interiérech; střešní krytina; obaly 

elektrického vedení; žáruvzdorné materiály; 

nádrže pro chemikálie; elektrické rozvaděče 

a jiné součástky 

Azbestové třecí produkty 

obložení spojky; brzdové destičky pro 

silniční a železniční vozidla; průmyslové 

třecí materiály 

Azbestové papírové produkty 

stolní a tepelné ochranné podložky; izolace 

teplovodů a elektrického vedení; průmyslové 

nápojové filtry; součástky malých přístrojů; 

podkladový materiál pod podlahovou krytinu 

Azbestové textilní produkty 
obalové materiály; tepelné a žáruvzdorné 

oblečení; žáruvzdorné záclony 

Azbestové plstěné produkty zvukové izolace 

Jiné azbestové produkty 

stropní a podlahové dlaždice; těsnění; barvy, 

omítky a tmely; těsnící a opravné pásky, 

obložení akumulačních kamen, izolační 

výplně boilerů, protipožární zástěny 

lokálních topidel, ozdobné květináče apod. 

  Nebezpečí uvolňovaní azbestových vláken, závisí především na stavu materiálu, zda je 

nebo není poškozen. Stav materiálu se s průběhem času může měnit a to především 

v důsledku opotřebení, poškození nebo povětrnostních vlivů. Pro uvolňování azbestu 
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z materiálu je také důležitá míra drolivosti a snadnost jakou se azbestová vlákna mohou 

z materiálu uvolňovat. [16] 

4.4.3 Problematika výskytu azbestu ve školách 

Azbest byl součástí mnoha materiálů, mimo jiné také tzv. boletických panelů. Boletické 

panely se používaly v 70. a 80. letech minulého století při výstavbě škol, zdravotnických 

zařízení nebo nákupních středisek. Byly složeny z ocelové konstrukce, která je vyplněna 

minerální vatou a je opláštěná azbestovou deskou a sklem. Z důvodu vyšších nároků na 

zabránění úniku tepla z budov, byly prováděny rekonstrukce s výměnou oken a zateplování 

školských zařízení. Při necitlivé rekonstrukci mohlo dojít k uvolnění azbestových vláken. 

 

  Obrázek č. 5: Boletické panely[5][3] [7] 

Dalším rizikem azbestu ve školách je vyšší citlivost ke karcinogenům u dětí. Děti ve 

věku 2 až 16 let jsou azbestem ohroženy přibližně 3 krát více než dospělí. Ve Velké Británii 

padl 9. Března 2011 rozsudek, ve kterém bylo potvrzeno vystavení bývalé studentky Dianne 

Willmore azbestu z nedbalosti v době studia na střední škole a v následné příčinné souvislosti 

její smrt na mezoteliom ve věku 49 roků. Takových případů bylo potvrzeno 140 během 

desetiletého sledování (1999 – 2008). Ale nejenom děti jsou ve škole ohroženou skupinou. Ve 

Velké Británii umírají na mezoteliom průměrně 3 učitelé za rok. Na tyto čísla Velká Británie 

zareagovala v roce 2004, kdy byla vyhlášena kampaň určená ke zlepšení situace azbestu ve 

školách. Výsledky v této kampani byly šokující. Přibližně 75% škol byly překročeny limitní 

koncentrace azbestu v ovzduší. [23] 

4.4.4 Problematika azbestu ve školách České republiky 

V České republice se o výskytu azbestu ve školách začalo mluvit na podzim roku 2011, 

kdy statní zdravotní ústav prováděl kontrolní měření na popud občanské iniciativy v Českých 

Budějovicích. Jednalo se o školy ZŠ Máj 1, ZŠ Máj 2 a o Waldfordskou základní školu. Dne 
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26. listopadu město oficiálně potvrzuje uvolnění azbestových vláken ve školách. Za příčinu 

nadlimitního výskytu azbestových vláken byla označena letní rekonstrukce budov v létě téhož 

roku. Školská zařízení byla uzavřena a následně muselo přibližně tisíc dětí dojíždět do 

náhradních prostor do doby, než se situace vyřeší. 20. ledna 2012 začíná sanace škol, která 

trvala do 7. března, kdy byly budovy od azbestu vyčištěny. 19. března se žáci vrátili do svých 

lavic. Celou kauzu škol v Českých Budějovicích provázely a stále provází hádky o viníkovi 

uvolněného azbestu. Policie kauzu dodnes šetří.[3] 

 

Obrázek č. 6: Škola na Máji v Českých Budějovicích[19] 

Mimo Českých Budějovic byl objeven azbest na podzim roku 2011 také v některých 

školách v Praze. Reakce státních orgánů na vzniklou situaci byla téměř okamžitá. Česká 

školní inspekce vytipovala 293 škol, ve kterých mohlo dojít k úniku azbestových vláken. 

23. prosince 2011 byl zahájen nad školami státní zdravotní dozor. První etapa státního 

zdravotního dozoru byla dotazníková akce ve vytipovaných školách českou obchodní 

inspekcí. V rámci dotazníkové akce byli osloveni ředitelé vytipovaných škol a příslušné 

stavební úřady. Tím bylo zjištěno, u kterých budov z boletického panelu byla provedena 

rekonstrukce, a jestli byla dodržena všechna bezpečnostní pravidla.     

Dne 27. ledna 2012 byl vydán hlavním hygienikem České republiky pokyn k provedení 

úkolu sledování výskytu azbestových a minerálních vláken ve školách a školských zařízeních. 

V okresech Šumperk a Jeseník bylo v souladu s tímto pokynem vytipováno 5 školských 

objektů, které patří pod dozor Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje územní 

pracoviště Šumperk. Jednalo se o jednu mateřskou školu a čtyři základní školy.  
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5 Měření výskytu azbestu ve vybrané škole 

Měření prováděli pověření pracovníci zdravotních ústavů na objednávku krajské 

hygienické stanice. O měření byl vyhotoven protokol s vyhodnocením výsledků, který byl 

předán krajské hygienické stanici. KHS při měření zahájila státní zdravotní dozor, o kterém 

byl sepsán protokol, který byl dokončen až po předání výsledků. 

5.1 Charakteristika školského zařízení 

Z důvodu ochrany dat a zachování mlčenlivost o zjištěných údajích není název školy 

konkretizován, pro účely této práce budu školu nazývat XY. Měřená základní škola XY se 

nachází v okrese Šumperk. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Školu 

navštěvuje přibližně 300 žáků. Ve školském areálu má škola k dispozici 4 budovy. 

 hlavní budovu postavenou v roce 1895, ve které se nachází 9 kmenových učeben 

pro celý druhý stupeň a vyšší třídy prvního stupně, 10 kabinetů, knihovna, 

sborovna, ředitelna, kancelář, malá tělocvična a 9 specializovaných učeben 

 budovu prvního stupně postavenou v roce 1974 s 6 kmenovými učebnami, 

knihovnou, sborovnou, 3 kabinety a 2 odděleními školní družiny 

 budovu školní jídelny postavenou v roce 1980 s vlastní kuchyní 

 budovu tělocvičny postavenou v roce 2005  

Při stavbě budovy prvního stupně byly použity izolační panely obsahující azbest. 

Budova je třípodlažní objekt, ve kterém se v podzemí nachází šatny a pomocné prostory, 

v 1. a 2. nadzemním podlaží je šest učeben, dvě družiny, kabinety a pomocné prostory. 

Všechna patra jsou propojena společným otevřeným schodištěm. Režim ve škole je podobný 

jako na jiných školách. Škola je otevřena od 7:00 hodin (dále jen h) do 16:30 h, výuka probíhá 

v učebnách od 8:00 h do 12:35 h. Před začátkem výuky a po skončení výuky část dětí odchází 

do družiny a na oběd. Úklid prostor školy je prováděn denně způsobem na mokro. 

Rekonstrukce budovy jako celku provedena nebyla. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce 

hygienických zařízení a během uplynulých deseti let byla provedena rekonstrukce osvětlení. 

5.2 Princip odběru vzorků azbestu 

Odběr vzorku ovzduší je náročný na čas, umístění odběrových souprav, počtu osob při 

odběru. Měření předcházela podrobná pasportizace vybraného objektu včetně nákresů.  

Princip metody odebírání vzorků ze vzduchu spočívá v tom, že měřený objem vzduchu 

je prohnán pomocí čerpadla s příslušným kolektorem filtrem, ve kterém se zachytí vlákna, 
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která se ve vzduchu vyskytují. Odběrová sonda ve vytipovaném prostoru musí splňovat určité 

podmínky. V prostoru do 100 metrů čtverečních (dále jen m
2
) musí být sonda umístěna 

přibližně ve středu místnosti 2 metrů (dále jen m) od stěny ve výšce 1,2 – 1,5 m. Ve větších 

místnostech musí odběrová sonda být 2 m od stěny a ve výšce 1,2 – 1,5 m. Pro zajištění 

reprezentativnosti vzorku měření probíhaly všechny činnosti obvyklým způsobem. Kdyby 

nešlo měřit za běžných podmínek, musely by se běžné podmínky užívání simulovat. 

Odběrová sestava ve vybraném prostoru byla umístěna do výše 1,2 m v prostoru přednostně 

využívaným sedícími osobami (učebny a družiny), a 1,5 m v prostoru přednostně využívaném 

stojícími osobami (šatna a chodba). Odběr vzorku musí být prováděn stacionárním způsobem 

pomocí čerpadla odpovídajícímu použitému typu kolektoru od 2 decimetrů krychlových za 

minutu (dále jen dm
3
/min) do 16 dm

3
/min. Doba odběru vzorku závisí na výkonu čerpadla, 

ale doporučená doba odběru je minimálně 4 hodiny, maximálně 8 hodin, přičemž odebraný 

objem vzdušiny musí být minimálně 1 metr krychlový (dále jen m
3
). Naše měření trvalo 6 

hodin a odebraný objem vzduchu ve všech místnostech přesáhl 1,3 m
3
. Pro zajištění kvality 

jsou v rámci odběru zajišťovány také terénní slepé vzorky. [9], [6] 

5.3 Odběrná místa  

Pro monitoring kontaminace budovy bylo vybráno 6 místností: 

 Šatna, chodba, družina 1. oddělení, družina 2. oddělení, učebna 3. A, 

učebna 2. A 

Výběr místností reprezentuje všechny podlaží budovy. Kdyby součástí budovy byla 

jídelna a tělocvična, musely by být také změřeny. 

5.3.1 Šatna 

Prvním odběrným místem byla šatna. Místnost o půdorysných rozměrech 24 m x 7,5 m 

a výšce 2,9 m je stavební přepážkou rozdělena na chodbu a šatny, vstupní část šaten je 

propojena prosklenými dveřmi se schodištěm od vstupu do školy a otevřeným průchodem 

s otevřeným schodištěm do všech podlaží budovy. Okny je šatna orientována na jihovýchod 

směrem do zahrad. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny omítkou, natřené ve vodě rozpustnou 

barvou. Šatna byla vymalována před třemi nebo více lety. V místnosti je 6 oken, které mají 

železné rámy. Rozměry okna jsou 2 m x 0,5 m. Rozměry prosklených dřevěných dveří od 

schodiště od vstupu do školy, s prosklenými postranicemi jsou 2,7 m x 2,9 m. Na podlaze je 

položena dlažba. V uplynulých deseti letech nebyla v šatně provedena žádná rekonstrukce. 
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V prostoru je umístěno 9 kusů šatnových kójí z pletiva a dřevěné lavičky, vše z roku 1980. 

Obvyklý počet osob v prostoru je 9 dospělých a 90 dětí. 

Měřící zařízení bylo umístěno 5,7 m od vstupní stěny od schodiště a 8,2 m od pravé 

boční ve výšce 150 centimetrů nad podlahou. Na obrázku č. 9 je zobrazen prostor šaten 

s označením odběrového zařízení č. 1. 

Mikroklimatické podmínky: 

 7:42 h: t = 19,0 °C, Rh = 49,2%, pn = 1026 hPa 

 13:33 h:  t = 20,3 °C, Rh = 45,1%, pn = 1026 hPa 

Činnost během odběru: 

 7:24 h- 7:45 h – příchod žáků 

 7:45 h – 11:30 h – výuka, bez žáků 

 11:30 h – 11:40 h – převlékání 25 žáků 1. ročníku + 3 dospělí 

 12:15 h – 12:25 h – převlékání 31 žáků + 2 dospělí, 

 do 14:36 odchod 6 žáků z družiny 

 

Obrázek č. 7: Prostor šatny s označením odběrného zařízení č. 1 

5.3.2 Chodba před družinou 2. oddělení 

Druhým odběrným místem byl prostor chodby v 1. nadzemním podlaží o půdorysných 

rozměrech 6,3 m x 6,0 m a výšce 3,25 m, který je propojený s družinou 2. Oddělení. Okny je 

chodba orientována na severozápad směrem k silnici. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny 
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omítkou, natřené ve vodě rozpustnou barvou. Chodba byla vymalována před třemi nebo více 

lety. Na chodbě jsou tři dřevěná okna o rozměrech 1,2 m x 2,4 m. Rozměry dveří družiny jsou 

2,0 m x 0,9 m. Na podlaze je položena dlažba. V uplynulých deseti letech nebyla v chodbě 

provedena žádná rekonstrukce. V prostoru je umístěna zástěna s plastovými stěnami. Obvyklý 

počet osob v prostoru je 1 dospělý a 30 dětí.  

Měřící zařízení bylo umístěno 3,86 m od zadní stěny a 3,26 m od stěny s okny ve výšce 

150 cm nad podlahou. 

Mikroklimatické podmínky: 

 7:59 h: t = 21,2 °C, Rh = 37,4%, pn = 1026 hPa 

 13:38 h:  t = 20,2 °C, Rh = 45,5%, pn = 1026 hPa  

Činnost během odběru: 

 7:26 h- 7:40 h – přesun 8 žáků a jednoho dospělého do tříd 

 11:25 h – 11:30 h – příchod 9 žáků + 1 dospělého do družiny a odchod na oběd 

 Ve 12:15 h příchod 6 žáků + 1 dospělého 

 Ve 12:45 h příchod 8 žáků 

 Ve 13:15 h odchod 2 žáků 

 do 14:36 odchod 6 žáků z družiny 

5.3.3 Družina 1. oddělení 

Třetím odběrným místem byla družina 1. oddělení. Družina se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. Místnost o půdorysných rozměrech 8,9 x 7,7 a výšce 3,25 m je propojena 

dveřmi s chodbou. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny omítkou, natřené ve vodě rozpustnou 

barvou. Družina byla vymalována před 1 rokem až 2 lety. Okny je družina orientována na 

jihovýchod směrem do zahrad. V místnosti je 6 dřevěných oken. Rozměry okna jsou 

1,5 m x 2,5 m a 1,3 m x 2,5 m. Na oknech jsou záclony a rolety. Rozměry dveří družiny jsou 

2,0 m x 0,9 m. Podlaha v místnosti je z polyvinylchloridu (dále jen PVC), v hrací části je 

koberec o rozměrech 5,5 m x 3,0 m. V uplynulých deseti letech nebyla v družině provedena 

žádná rekonstrukce. Prostor je vybaven školním sedacím nábytkem z roku 2008, 

dřevotřískovými skříňkami z roku 1980, gaučem, 2 dětskými kuchyňkami, jednou ze dřeva a 

druhou z plastu, tabulí, televizí a umyvadlem. Stěna za umyvadlem je obložena keramickými 

obklady. Obvyklý počet osob v prostoru je 1 dospělý a 30 dětí. 

Měřící zařízení bylo umístěno 3,67 m od vstupní stěny a 4,05 m od stěny s tabulí ve 

výšce 120 cm nad podlahou. 
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Mikroklimatické podmínky: 

 7:56 h: t = 21,2 °C, Rh = 40,9%, pn = 1026 hPa 

 13:45 h:  t = 22,3 °C, Rh = 48,5%, pn = 1026 hPa 

 

Činnost během odběru: 

 od 7:25 h – prázdná družina 

 10:10 h – 10:17 h – úklid družiny – vytření podlahy namokro a vynesení koše 

 11:20 – 11:30 h příchod 9 žáků + 1 dospělého do družiny a odchod na oběd 

 Ve 12:15 h příchod 23 žáků + 1 dospělého  

 Do 13:40 h postupně odchod 6 žáků 

 Ve 13:40 odchod 17 žáků + 1 dospělého do tělocvičny 

5.3.4 Družina 2. oddělení 

Čtvrtým odběrným místem byla družina 2. oddělení. Družina se nachází v prvním 

nadzemním podlaží. Místnost o půdorysných rozměrech 8,9 x 7,7 a výšce 3,25 m je propojena 

dveřmi s chodbou. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny omítkou, natřené ve vodě rozpustnou 

barvou. Družina byla vymalována před 1 rokem až 2 lety. Okny je družina orientována na 

jihovýchod směrem do zahrad. V místnosti je 6 dřevěných oken. Rozměry okna jsou 

1,5 m x 2,5 m a 1,3 m x 2,5 m. Na oknech jsou záclony a rolety. Rozměry dveří družiny jsou 

2,0 m x 0,9 m. Na podlaze je položeno PVC, v hrací části je koberec o rozměrech 

5,0 m x 3,0 m. V uplynulých deseti letech nebyla v družině provedena žádná rekonstrukce. 

Prostor je vybaven školním sedacím nábytkem z roku 2008, dřevotřískovými skříňkami 

z roku 1980, gaučem, 2 dětskými kuchyňkami, jednou ze dřeva a druhou z plastu, tabulí, 

televizí a umyvadlem. Stěna za umyvadlem je obložena keramickými obklady. Obvyklý počet 

osob v prostoru je 1 dospělý a 30 dětí. 

Měřící zařízení bylo umístěno 2,64 m od venkovní stěny s okny a 5,23 m od stěny 

s tabulí ve výšce 120 cm nad podlahou.  

Mikroklimatické podmínky: 

 7:58 h: t = 21,9 °C, Rh = 41,9%, pn = 1026 hPa 

 13:42 h:  t = 23,1 °C, Rh = 48,5%, pn = 1026 hPa 

Činnost během odběru: 

 7:26 h – 7:40 – 8 žáků + 1 dospělý 

 10:47 h – 10:58 h – úklid družiny – vytření podlahy namokro a vynesení koše 

 11:25 – 11:30 h příchod 9 žáků + 1 dospělého, pak odchod na oběd 
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 Ve 12:15 h příchod 6 žáků + 1 dospělého  

 Ve 12:45 h příchod 8 žáků  

 Ve 13:15 odchod 2 žáků  

Na obrázku č. 10 je zaznamenán prostor 1. nadzemního podlaží s označením odběrových 

zařízení č. 2, 3,4. 

 

Obrázek č. 8: Prostor 1. nadzemního podlaží s označením odběrných zařízení č. 2, č. 3 a č. 4 

 

5.3.5 Učebna 3. A 

Pátým odběrným místem byla učebna 3. A. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny omítkou, 

natřené ve vodě rozpustnou barvou. Učebna byla vymalována před 1 rokem až 2 lety. Učebna 

se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Místnost o půdorysných rozměrech 8,9 m x 7,7 m 

a výšce 3,25 m je propojena dveřmi s chodbou. Okny je učebna orientována do zahrad 

směrem do zahrad. V místnosti je 6 dřevěných oken. Rozměry okna jsou 1,3 m x 2,5 m. Na 

oknech jsou textilní závěsy a žaluzie v oknech. Rozměry dveří učebny jsou 2,0 m x 0,9 m. Na 

podlaze je položeno PVC. V uplynulých deseti letech nebyla v družině provedena žádná 

rekonstrukce. Prostor je vybaven školním sedacím nábytkem z roku 2009, dřevotřískovými 

skříňkami z roku 2009, tabulí s diaprojektorem, bílou tabulí, klavírem a umyvadlem. Stěna za 

umyvadlem je obložena keramickými obklady. Obvyklý počet osob v prostoru je 1 dospělý 

a 21 dětí. V době odběru přítomno 17 dětí a jeden dospělý 
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Měřící zařízení bylo umístěno 3,8 m od venkovní stěny s okny a 5,65 m od stěny s tabulí 

ve výšce 120 cm nad podlahou. 

Mikroklimatické podmínky: 

 8:34 h: t = 24,2 °C, Rh = 40,9%, pn = 1026 hPa 

 13:52 h:  t = 22,3 °C, Rh = 60,4%, pn = 1026 hPa 

Činnost během odběru: 

 7:40 h – 12:15 – výuka 

 13:18 – 13:35 – úklid vytírání na mokro, vynesení koše  

5.3.6 Učebna 2. A 

Šestým odběrným místem byla učebna 2. A. Vnitřní stěny a strop jsou opatřeny 

omítkou, natřené ve vodě rozpustnou barvou. Učebna byla vymalována před 1 rokem až 

2 lety. Učebna se nachází ve 2. nadzemním podlaží. Místnost o půdorysných rozměrech 

8,9 m x 7,7 m a výšce 3,25 m je propojena dveřmi s chodbou. Okny je učebna orientována do 

zahrad směrem do zahrad. V místnosti je 6 dřevěných oken. Rozměry okna jsou 

1,3 m x 2,5 m. Na oknech jsou textilní závěsy a žaluzie v oknech. Rozměry dveří učebny jsou 

2,0 m x 0,9 m. Na podlaze je položeno PVC. V uplynulých deseti letech nebyla v družině 

provedena žádná rekonstrukce. Prostor je vybaven školním sedacím nábytkem z roku 2008, 

dřevotřískovými skříňkami z roku 2008, tabulí s diaprojektorem, plechovou tabulí, klavírem 

a umyvadlem. Stěna za umyvadlem je obložena keramickými obklady. Obvyklý počet osob 

v prostoru je 1 dospělý a 23 dětí. V době odběru přítomno 21 dětí a 1 dospělý 

Měřící zařízení bylo umístěno 4,12 m od vstupní stěny s okny a 4,45 m od stěny s tabulí 

ve výšce 120 cm nad podlahou. 

Mikroklimatické podmínky: 

 8:31 h: t = 24,1 °C, Rh = 45,6%, pn = 1026 hPa 

 13:48 h:  t = 22,3 °C, Rh = 58,8%, pn = 1026 hPa 

Činnost během odběru: 

 7:40 h – 12:15 – výuka 

 13:18 – 13:35 – úklid vytírání na mokro, vynesení koše  

Na následujícím obrázku lze vidět odběrové zařízení č. 5 v učebně 3. A a odběrové 

zařízení č. 6 v učebně 2. A. 
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Obrázek č. 9: Prostor 2. nadzemního podlaží s označením odběrného zařízení č. 5 a č. 6 

5.4 Vybavení pro odběr vzorků z ovzduší 

Metodický pokyn také určuje zařízení a požadavky na zařízení použitých při měření.  

 Lamelové nebo membránové čerpadlo - musí mít minimální průtok 2 dm
3
 

a maximální 30 dm
3
. Diferenciální tlak musí být minimálně 0,5 baru. U čerpadel je 

nutné před odběrem vzorků a po skončení odběru vzorků nastavit a zkontrolovat 

skutečný průtok vzdušiny přes kolektor. Průtoky vzdušiny přes kolektor se nesmí 

před odběrem a po odběru lišit více než 5%. 

 Ověřený průtokoměr - s odpovídající citlivostí. Pomocí něj provedeme kontrolu 

průtoku, můžeme například použít pístový či bublinkový digitální průtokoměr, 

plováčkový rotametr nebo podobný přístroj. 

 Zařízení k nastavení průtoku – regulační prvek například jehlový ventil. 

 Spojovací prvky - odběrové tratě. 

 Transportní kazety - pro exponované a neexponované. Po ukončení expozice se 

dopraví uzavřená kazeta do laboratoře provádějící analýzy. 

 Kolektor - neboli odběrová hlavice slouží k odběru vzorků pro stanovení početní 

koncentrace vláken. Jedná se o otevřenou hlavici s cylindrickým nástavcem 

přesahujícím o 33 milimetrů (dále jen mm) až 44 mm rovinu filtru a vymezující na 

25 mm filtru kruhovou prosávanou plochu o průměru 20 mm. 

 Filtry - měly by být před odběrem a po odběru uloženy při konstantních 

podmínkách. Doporučená teplota je 20 – 25°C, vlhkost méně než 70%. Porosita filtru 

je 0,8 μm. Filtry jsou uloženy v odběrových kazetách, kde je eliminován 
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elektrostatický náboj, protože použitý materiál hlavic je vodivý polypropylen 

s karbonem. Odběrovým skupinám zajišťuje jednotný typ sběrných kolektorů 

pracoviště, které realizuje finální analytické stanovení počtu vláken. [6] 

Pro dané měření byly použity tyto přístroje: 

 Osobní odběrové čerpadlo SKC, Aircheck 224 – PCXR 4 – 6 kusů 

 Standartní odběrové cylindrické hlavice SKC s filtrem 

 Průtokoměr DC – Lite, DC – Lite ML 

 Termohygroanemometr TESTO 452 

 Termohygrometr TESTO – Therm 6010 

 Aneroid Bruel & Kjar, typ UZ 0004 

Všechny přístroje jsou a kalibrovány a opatřeny kalibračními listy. 

   

Obrázek č. 10: Odběrové čerpadlo        Obrázek č. 11: Odběrová hlavice [11] 

5.5 Metoda laboratorního zjištění azbestu 

Odebrané vzorky byly poslány do akreditované laboratoře Zdravotního ústavu v 

Ostravě, kde pomocí normované metody skenovací elektronové mikroskopie (dále jen SEM) 

vycházející ze směrnice VDI 3492, která je obsažena v normě ČSN 16000 – 7, došlo 

k vyhodnocení vzorků. Metoda SEM slouží pro určení, zda není překročena limitní hodnota 

koncentrace azbestových a minerálních vláken ve vnitřním ovzduší. Metoda SEM využívá 

elektronový mikroskop. Uvnitř elektronového mikroskopu jsou elektrony, což jsou záporně 

nabité částice, které procházejí povrch vzorku umístěného ve vakuu. Tím, že ho elektrony 

procházejí, způsobují emisi jiných elektronů, které jsou zachyceny detektorem a převedeny na 

reálný obraz, který lze vidět na obrazovce. Pro určení složení zachycených vláken slouží 

energiově disperzní rentgenová analýza. Pro výpočet průměrné hodnoty početní koncentrace 
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vláken v ovzduší se použije objemově vážený průměr, který je zcela určen dvěma parametry, 

tj. výsledným počtem vláken ve vzorku (xi) a příslušným objemem vzorku vzduchu (Vp): 

  
   

  
 

Samotný objem vzorku vzduchu Vp určuje mez detekce: 

  
    

   
 

Výsledný údaj početní koncentrace respirabilních vláken ve vzduchu v sobě zahrnuje 

nespolehlivost v odběru vzorku a dalším zpracovaní, nespolehlivost v počítání vláken 

v mikroskopu. Náhodný rozptyl naměřených výsledků může být odhadnut za pomoci 

Poissonovy statistiky. [4], [8] 

5.6 Hygienické limity 

Limity jsou uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 6/2003, kterou se stanoví 

hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

pobytových místností některých staveb. V příloze č. 2 vyhlášky je stanoven limit 1 000 vláken 

v 1 m
3
 pro směs minerálních a azbestových vláken. Limit je stanoven formou hodinové 

střední hodnoty v měřeném intervalu. Samostatný limit pro azbestová vlákna není stanoven. 

Ale podle Světové zdravotnické organizace, jsou za rizikové považovány hodnoty 

azbestových a minerálních vláken vyšší než 1000 vláken na m
3
 a zároveň hodnoty 

azbestových vláken vyšší než 500 vláken na m
3
. Z těchto doporučení vycházel i pokyn 

hlavního hygienika. Podle konkrétní výše azbestových a minerálních vláken jsou 

doporučována opatření, které vedou ke snížení vláken v ovzduší pobytových místností. Jedná 

se například o vymalování, o důkladný úklid s opravou spár nebo o mokrý stěr podlah. Dále 

se zjišťuje zdroj vláken, poté následuje jeho minimalizace. Při výrazném překročení hodnot se 

může přistoupit až k přerušení provozu zařízení. [27] 

5.7 Výsledky měření 

Limit pro azbestová a minerální vlákna byl ve škole XY ve všech místech odběru v den 

měření prokazatelně překročen. Početní koncentrace samotných respirabilních azbestových 

vláken ležela ve všech vzorcích pod mezí detekce použité metody, která je 140 – 290. Pokud 

početní koncentrace samotných respirabilních azbestových vláken leží pod mezí detekce, 

nelze prokázat jejich přítomnost v analyzovaném vzorku. Převažující část minerálních vláken 
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nalezených v odběrovém zařízení č. 4 odpovídá svým chemickým složením sádrovci. Ve 

vzorku bylo zjištěno rovněž několik MMMF vláken.   

Tabulka č. 3: Výsledky měření 

Odběrové zařízení č. Místo odběru 

Koncentrace 

respirabilních 

azbestových vláken 

[m
-3

] 

 

Koncentrace 

respirabilních 

azbestových vláken 

a minerálních vláken 

[m
-3

] 

 

1 Šatna < 290 1945 

2 Chodba < 220 3170 

3 Družina 1. Oddělení < 220 10825 

4 Družina 2. Oddělení < 225 3845 

5 Učebna 3. A < 140 1590 

6 Učebna 2. A < 140 3215 

 Z výše uvedené tabulky vyplývá, že limit pro azbestová vlákna byl dodržen, ale limit 

pro azbestová a minerální vlákna byl překročen, což je znázorněno v níže uvedeném grafu. 
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Graf č. 3: Rozdíl mezi naměřenou a limitní koncentrací azbestových a minerálních vláken 

5.8 Zhodnocení měření 

Vzhledem k tomu, že bylo prokazatelně zjištěno překročení limitů uvedených ve 

vyhlášce č. 6/2003 Sb., (1000 vláken na m
3
), muselo vedení školy provést opatření vedoucí 

k zajištění vyhovujícího vnitřního prostředí ve škole. Za příčinu lze předpokládat faktické 

nedodržení požadavků na úklid, jak je uvedeno v provozním řádu předmětné školy. Ve zprávě 

k nedostatkům zaslané na Krajskou hygienickou stanici, ředitelství školy zdůvodnilo vyšší 

prašnost kumulací oprav ve škole. Jednalo se o výměnu plynového kotle, demontáž starých 

tabulí a výměna svítidel. Hlavní úklidové práce, které byly naplánovány na dobu jarních 

prázdnin, byly provedeny dříve.  Také byly urychleny opravné práce plánované až na dobu 

hlavních prázdni, jednalo se: 

 vymalování a následný úklid všech prostor budovy 1. stupně, ve kterých se zdržují děti 

 oprava, případně výměna podlahových krytin (linolea) ve všech učebnách 

Po úklidu proběhlo kontrolní měření na základě objednávky školy, které bylo hrazeno 

z prostředků zřizovatele školy. 

5.9 Výsledky kontrolního měření 

Opatření, která provedla škola na základě hygienických doporučení, se vyplatila. V den 

kontrolního měření byl limit pro azbestová a minerální vlákna ve všech místech prokazatelně 
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dodržen, jak lze vyčíst z níže uvedené tabulky. Na následujícím grafu to pak je pro lepší 

přehlednost graficky znázorněno.  

Tabulka č. 4: Výsledky kontrolního měření 

Odběrové zařízení č. Místo odběru 

Koncentrace respirabilních 

azbestových vláken a minerálních 

vláken 

[m
-3

] 

 

1 Šatna 562 

2 Chodba 305 

3 Družina 1. Oddělení 561 

4 Družina 2. Oddělení 297 

5 Učebna 3. A 140 

6 Učebna 2. A 132 

 

 

Graf č. 4: Rozdíl mezi limitní a naměřenou koncentrací 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na nebezpečí výskytu azbestu ve školských 

zařízeních a charakterizovat postup měření azbestu ve vnitřním prostředí škol s následným 

vyhodnocením výsledků. 

V České republice se s azbestem setkáváme především ve výrobcích z dřívější doby 

(střešní krytina, brzdové těsnění ve starých typech aut, stavební materiál). Při manipulaci je 

nutno dbát na platné předpisy, protože azbest patří mezi další látky, které se v minulosti 

využívali v celé škále odvětví pro své vynikající vlastnosti, ale podobně jako například DDT, 

po zjištění jeho účinků na zdraví byl zakázán. Tyto zákazy však neplatí v asijských zemích, 

a tak se stává, že se v zemích kde je azbest zakázán objevují výrobky s jeho obsahem. 

V České republice byl azbest objeven v termoskách vyrobených v Číně, v Austrálii byl 

objeven v Čínských automobilech. 

První část práce je věnována rešerši literatury, kde jsou uvedeny dokumenty, které vedly 

k získání informací pro potřeby bakalářské práce. Další kapitola je orientována na právní 

předpisy České republiky vztahující se k azbestu. Následující kapitola představuje 

charakteristiku azbestu. V této části jsou představeny vlastnosti, historie, vliv na zdraví 

člověka a také místa, kde se s azbestem můžeme setkat.  

Následuje praktická část, která se zabývá charakteristikou měření výskytu azbestu ve 

škole. Je zde uveden popis objektu, princip odběru vzorků, odběrná místa, přístroje použité při 

měření a metoda laboratorního zkoumaní. Dále jsou v praktické části obsaženy hygienické 

limity, výsledky a hodnocení měření. 

Při srovnání výsledků zjištěných v ostatních školských zařízeních v okresech Šumperk 

a Jeseník, byly závěry obdobné. Pouze v jednom případě v mateřské školce byly výsledky 

vyhovující. V dalších třech základních školách bylo měření z důvodů zvýšené koncentrace 

respirabilních azbestových a minerálních vláken opakováno. V jednom případě bylo dokonce 

provedeno třetí měření, neboť při druhém (opakovaném), bylo jedno z odběrových čerpadel 

nedostatečně zabezpečeno, a jak bylo následně zjištěno, žáci prášili v blízkosti zařízení 

křídou. Také se potvrdilo, že v některých školských zařízeních je podceňován úklid prostor 

školy, dle zpracovaného školního řádu. Řádný úklid na mokro ve všech měřených 

místnostech včetně stropů, svítidel a topných těles, případně vymalování vždy vedl ke snížené 

prašnosti v objektu. Tím bylo také prokázáno, že pokud se při manipulaci s boletickými 

panely zachovávají bezpečnostní předpisy, provede se důsledná sanace zevního prostředí 

a řádný úklid vnitřních prostor, riziko pro zdraví dětí a dospělých pracovníků je minimální. 
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Seznamy 

Seznam požitých zkratek 

ČSN  Česká technická norma 

DDT  1,1,1–trichlor- 2,2 -bis(4-chlorfenyl)ethan 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EN  Evropská norma 

ES  Evropské společenství 

PVC  Polyvinylchlorid 

SEM  Metoda skenovací elektronové mikroskopie 
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