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Anotace 

 V předložené bakalářské práci jsou uvedeny základní informace o problematice 

výskytu azbestu v horninách, stavebních materiálech a v pracovním a mimopracovním 

ovzduší. Dále je provedena úvaha zda i nově používané materiály nahrazující azbest 

nemají stejné negativní vlastnosti jako azbest a rovněž je nastíněna problematika 

druhotného výskytu azbestu v těžených horninách. 

 

Klíčová slova: azbest, respirabilně vláknitý prach, SEM, TEM, EDAX, mezoteliom 

 

Summary 

There are given essential information about the issue of the presence of asbestos in 

construction materials and rocks, in the work and outdoor air pollution in this Bachelor's 

work. Also there is a consideration included about new materials used as asbestos 

substitutes, whether they have the same negative characteristics such as asbestos; and also 

there is outlined the issue of secondary presence of asbestos in the mined rocks. 
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Seznam použitých zkratek 

 

CAS Chemical Abstrakta Service 

US EPA Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí) 

WHO World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

NIOSH The National Institute for Occupational Safety and Health (Národní institut pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci). 

OSHA Occupational Safety & Health Administration (organizace pro bezpečnost 

práce a zdraví při práci) 

IARC International Agency for Research on Cancer (mezinárodní agentura pro 

výzkum rakoviny) 

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Spolkový institut pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci) 

NAIMA North America Insulation Manufacturers Association (Severo Americké 

sdružení výrobců izolací) 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ZÚ Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

EU evropské společenství národů 

IČO Identifikační číslo osoby 

PCM Mikroskopie s fázovým kontrastem 

PLM Mikroskopie v polarizovaném světle 

SEM skenovací elektronová mikroskopie 

TEM transmisní elektronová mikroskopie 

EDAx energeticky disperzní rentgenová analýza 

EIA Enviromental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů a životní prostředí) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/ionizing_radiation/research/iarc/en/
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1. Úvod a cíl práce 

Důvod proč jsem se rozhodl v rámci bakalářské práce věnovat problematice výskytu 

azbestů v ovzduší je ten, že se ve své profesní kariéře již řadu let věnuji právě odběrům 

vzorků jak pracovního tak mimopracovního ovzduší a okrajově i vyhledávání a posuzování 

stavebních materiálů s ohledem na přítomnost azbestu.  

Název AZBEST je komerčním pojmenováním pro šest přirozeně se vyskytujících vláknitě 

silikátových světlých až tmavozelených minerálů, jejichž typickou vlastností je tvorba 

dlouhých a tenkých vláknitých struktur s dobrým lomem po jejich délce. Pojmenování 

azbest a je odvozeno od řeckého slova sbestos (uhasitelný), minerály označovány jako 

azbest jsou totiž velmi špatnými teplenými vodiči a k jejich tavbě dochází až při teplotách 

1 100 – 1 500°C. 

Vzhledem k popsaným vlastnostem a rozvojem industrializmu se azbest začíná více těžit a 

zpracovávat v průběhu 19 století. V počátcích těžby a zpracování azbestu nebyl vůbec 

řešen možný vliv azbestu na lidský organismus a převládalo nadšení nad jeho skvělými 

vlastnostmi. 

První zmínky o možné škodlivosti se začínají objevovat v počátcích 20. století a až do 70 

let probíhá spousta výzkumů zaměřujících se na prokázání spojitosti mezi expozicí 

azbestem a výskytem typických onemocnění. V roce 1976 pak IARC klasifikoval azbest 

jako karcinogen (skupiny 1) pro člověka. Využití azbestu v rámci EU trvá až do 90 let 

dvacátého století, kdy již ve většině zemí použití, prodej a těžba azbestu zakázána a azbest 

je ve stavebních materiálech nahrazován jinými materiály jako např. minerální vlna, skelná 

vlákna, celulosová vlákna atd. V zemích jako je Čína, Rusko a Indie probíhá těžba a 

zpracování azbestu i v současné době.  

Doposud ne zcela relevantně zodpovězenou otázkou zůstává, zda nově používané 

materiály nahrazující azbest, díky svým obdobným vlastnostem tzn. pružnost, dobré 

tepelně izolační vlastnosti, špatná tepelná vodivost a dobrá odolnost jak mechanickému tak 

chemickému rozrušování, nemohou působit na lidský organismus stejně negativně jako 

azbest. 

V rámci ČR se pak nově otevírá problematika expozice respirabilními vlákny azbestu 

uvolňujících se do ovzduší při těžbě a zpracování horniny (metabazalty) s druhotným 

obsahem azbestu nejčastěji amfibolitů (tremolit a aktinolit).  
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Cílem této práce je snaha podívat se na problematiku použití azbestu a materiálů 

nahrazujících azbest ve stavebních materiálech se zaměřením na to zda i tyto nové 

materiály nemají stejné negativní účinky na lidský organismus jako azbest. Dalším cílem je 

pak popsání problematiky druhotného výskytu v těžených horninách a návrh legislativního 

řešení v rámci České republiky.  
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2. Azbesty (mineralogická charakteristika, toxicita, zdravotní rizika) 

Kapitola je ve svém pojetí úvodní částí popisující základní mineralogické 

charakteristiky, toxicitu a zdravotní rizika pramenící z použití materiálů obsahujících 

azbest a případné expozici minerálními respirabilními vlákny uvolňující z těchto materiálů 

při jejich zpracování, odstraňováni nebo jiné manipulaci. 

 

Mineralogická charakteristika 

 Název AZBEST je odvozen od řeckého slova sbestos (uhasitelný) a je používán pro 

přirozeně se vyskytující skupinu vláknitě silikátových světlých až tmavozelených 

minerálů, jejichž typickou vlastností je tvorba dlouhých a tenkých vláknitých struktur 

s dobrým lomem po jejich délce. Nejčastěji se vyskytující skupinou jsou serpentiny neboli 

hadce (chryzotil obr. č. 1,2 a 3). Druhou nejčastější skupinou jsou amfibolity (amosit obr. 

č. 4, 5 a 6; krocidolit obr. č. 7, 8 a 9; aktinolit - tremolit obr. č. 10, 11, 12 a 13, antofylit 

obr. č. 14 15 a 16) toto rozdělení bylo zavedeno organizací US EPA již v roce 1976. 

Azbestové minerály se ze 40 – 60% skládají z křemíku, zbylou část tvoří oxidy železa, 

hořčíku a ostatních kovů. Jednotlivé druhy azbestových minerálů mají i své neazbestové 

formy viz tabulka č. 1. Neazbestové formy vykazují stejné chemické složení jako příslušný 

druh azbestu, ale [1] liší se od sebe svými morfologickými charakteristikami (délka, 

průměr a poměr stran, chemické, fyzikální nebo mechanické vlastnosti). 

Pro azbest je charakteristický výskyt polyfilamentních svazků, složených z dlouhých, 

velmi pružných vláken s relativně malým průměrem (často méně než 0,5 m). 

Charakteristickým rysem jsou vějířovitě rozevřené konce a snadná oddělitelnost vláken [2; 

3]. Neazbestové formy vykazují kratší vlákna s větším průměrem často jehlicovitého tvaru 

se zubatými hranami [4]. Neazbestové formy se při tlaku lámou na prizmatické fragmenty 

(štěpné úlomky). Průměr takových útvarů většinou bývá větší než 1mm s poměrem stran 

5:1 a více s částí fragmentů s poměrem stran 20:1 případně více [5]. 
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Rozdíly mezi jednotlivými typy azbestů jsou hlavně v morfologii a chemickém složení. 

Oproti této skupině nerostů označujících se obecně jako Azbest se dále vyskytují i jiné 

nerosty např. Erionite a Taconite, které rovněž obsahují vláknité struktury s potenciálním 

nebezpečím způsobit stejně závažné zdravotní problémy jako víše zmíněných šest 

minerálů. Druhy azbestu, jejich chemické složení a registrační číslo (CAS) uvádí tabulka č. 

1. 

 

Tabulka č. 1: Druhy azbestu, jejich CAS číslo, chemické složení a neazbestové varianty. 

 

 

 

 

 

 

 

Chryzotil: 

Jediný zástupce skupiny serpentinů ve skupině azbestů. Serpentinity jsou silikáty hořčíku, 

se stopovými obsahy hliníku event. dalších prvků s OH skupinou a jsou tak příbuzné 

jílovým minerálům jako slídy, chlority. Serpentin Mg3Si2O5(OH)4 se nejčastěji vyskytuje 

jako horninotvorný minerál serpentinitů (též označovaný jako hadce), vznikající 

hydrotermální přeměnou peridotitů (olivínovců) [6]. Serpentin tvoří neprůhledné hadcovité 

struktury a to buď celistvé nebo vláknité, černé, žlutozelené nebo až bílé agregáty[7]. 

Serpentin se vyskytuje ve třech polymorfních modifikacích: antigorit (monoklinická 

soustava, m), lizardit (triklinická soustava) a chryzotil (monoklinická soustava 2/m). 

Chryzotil se nejčastěji vyskytuje ve formě vláknitých až plstnatých agregátů. Chryzotilová 

vlákna jsou žáruvzdorná, chemicky velmi odolná a relativně dosti pružná oproti 

amfibolovým azbestům je lze tedy velmi dobře spřádat, díky těmto vlastnostem byl 

chryzotil hojně využíván na výrobu izolačních žáruvzdorných materiálů. 
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Charakteristika [6]: 

 

název CHRYZOTIL

skupina fylosilikáty

symetrie monoklinická (A2/m)

složení Mg6Si4O10(OH)8

barva bílá, zelená, hnědá

štěpnost/lom/lesk dobrá / nerovný / hedvábný

froma výskytu
dlouze vláknité agregáty / 

průsvitný

tvrdost 2 - 2,5

hustota 2,5 - 3,0

výskyt

Je běžným minerálem 

vznikajícím přeměnou olivínu 

a pyroxenů v ultrabazických 

horninách, tvoří základní 

součást serpentinitů. Vzácně 

se může objevit v mramorech 

a erlanech.
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Amfibolové azbesty 

  Amfiboly tvoří díky proměnlivému chemismu, rozmanitému vzhledu 

rozsáhlou skupinu minerálů. Patřící spolu s křemeny, živci a pyroxeny mezi nejrozšířenější 

horninotvorné minerály s odhadem, že celkem tvoří cca 5% zemské kůry. Jedná se o 

silikáty železa, vápníku, hořčíku, sodíku atd., přičemž jednotlivé prvky se ve struktuře 

amfibolů mohou navzájem zastupovat. 

Amosit: 

Zástupce skupiny amfibolových azbestů též v minulosti označován jako „hnědý azbest“ a 

to díky svému specifickému zbarvení díky přítomnosti železa a hořčíku, označován též 

jako Grunerit. Díky svým vlastnostem byl Amosit druhým nejčastěji azbestem při výrobě 

stavebních materiálů s odhadem, že cca 5% všech stavebních materiálů na bázi azbestu 

obsahuje Amosit. Pro svoje skvělé žáruvzdorné vlastnosti byl používán především u 

tepelněizolačních výrobků jako zpomalovač hoření. 

 

Charakteristika [6]: 

 

 

 

název AMOSIT

skupina inosilikáty

symetrie monoklinická (C2/m)

složení Fe7(Si8O22)(OH)2

barva hnědá, tmavě zelená, šedá

štěpnost/lesk dokonalá / skelný, perleťový

froma výskytu

krystaly mají sloupcovitý 

habitus, většinou tvoří 

jehlicovité nebo vláknité 

agregáty

tvrdost 5,0 - 6,0

hustota 3,4 - 3,5

výskyt

vyskytuje se v některých 

kontaktně i regionálně 

metamorfovaných horninách 

bohatých železem.
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Krokydolit: 

Též podle svého typického zbarvení označován jako modrý azbest, s formou výskytu od 

průsvitného až po téměř neprůhledného. Oproti jiným typům azbestů tvoří velmi tenké 

rovné nebo zakřivené vláknité struktury [6]. Díky své pružnosti je možno vlákna ohýbat při 

jejich využití až do cca 90°. Existence krokydolitu byla poprvé zdokumentována v roce 

1800 v Jižní Africe, kde byl minerál nazýván „vlněný kámen“. 

 

Charakteristika [6]:  

 

 

 

 

 

 

název KROKYDOLIT

skupina inosilikáty

symetrie monoklinická (C2/m)

složení
Na2(Fe

+2
3Fe

+3
2)(Si8O22)(O

H)2

barva modrá, šedá, zelená, černá

štěpnost/lesk dokonalá/skelný hedvábný

froma výskytu

Sloupcovité krystaly mohou 

dosahovat značné velikosti, 

mají pseudohexagonální 

symetrii. Agregáty bývají 

zrnité, stébelnaté, radiálně 

paprsčité.

tvrdost 4

hustota 3,4

výskyt

je poměrně běžným 

horninotvorným minerálem v 

alkalických plutonických i 

vulkanických horninách, 

vzácně doprovází 

metamorfované páskované 

rudy Fe.
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Aktinolit - Tremolit 

Jedná se o minerály z řady amfibolů nejčastěji tmavé barvy, které se můžou vyskytovat 

v různých formách jako např. husté a kompaktní nebo křehké a vláknité. Název minerálu 

„aktinolit“ je odvozen od řeckého slova „aktinos“ (paprsčitý), a to proto, že aktinolit 

nejčastěji tvoří paprsčité stébelnaté agregáty. Aktinolit tvoří řadu s Tremolitem, přičemž 

tyto dva minerály se od sebe liší pouze obsahem železa. V případě, že aktinolit obsahuje 

méně železa (nebo žádné) jedná se právě o tremolit. Díky malému nebo žádnému obsahu 

železe je tremolit nejsvětlejším z řady amfibolových azbestů. 

 

Charakteristika [6]: 

 

 

 

název
AKTINOLIT - 

TREMOLIT

skupina inosilikáty

symetrie monoklinická (C2/m)

složení Ca2(Fe,Mg)5(Si8O22)(OH)2

barva
zelená, šedozelená, černá, 

bílá

štěpnost/lesk dokonalá/skelný hedvábný

froma výskytu

krystaly jsou dlouze 

sloupcovité, agregáty 

nejčastěji zrnité, stébelnaté, 

vláknité s paralelním nebo 

radiálně paprsčitým 

uspořádáním.

tvrdost 5 - 6

hustota 3,1 - 3,2

výskyt

v magmatických horninách je 

zpravidla produktem 

druhotné přeměny pyroxenů 

a olivínu bazických a 

ultrabazických hornin. Je 

typickým horninotvorným 

minerálem středně 

metamorfovaných bazických 

hornin (zelené břidlice, 

amfibolity, rohovce, 

aktinolitové břidlice, 

krupníky). Spíše ojediněle se 

vyskytuje ve skarnech nebo 

eklogitech.
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Antofylit 

Antofylit tvoří sloupcovité až jehlicovité krystaly a jejich paprsčité a rovnoběžně vláknité 

agregáty. Je bezbarvý, bílý, zelený a hnědý. Vyskytuje se v některých amfibolitech a 

rulách. Často tvoří žilky prostupující zvětralými hadci. Žilky jsou tvořeny rovnoběžně 

jemně vláknitými agregáty – asbesty, s vlákny uspořádanými kolmo na plochu žilky. 

 

Charakteristika [6]: 

 

 

 

 

 

 

 

název ANTOFYLIT

skupina inosilikáty

symetrie rombická (Pnma)

složení Mg7(Si8O22)(OH)2

barva
bezbarvý, světle zelená, 

světle hnědá

štěpnost/lesk dokonalá/skelný

froma výskytu

Vytváří dlouze sloupcovité až 

jehlicovité krystaly s 

převládajícími prizmatickými 

plochami. Agregáty bývají 

rovnoběžně vláknité (forma 

azbestu) nebo radiálně 

paprsčité.

tvrdost 5,5 - 6

hustota 2,85

výskyt

 Bývá horninotvorným 

minerálem některých 

metamorfitů (amfibolity, ruly, 

skarny), vzniká druhotně 

přeměnami ultrabazických 

hornin, typický je pro reakční 

zóny mezi ultrabaziky a 

kyselými magmatity.
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Toxicita, zdravotní rizika 

Definice vlákna ve vztahu k účinkům silikátových minerálů na zdraví člověka se liší od 

definice vlákna v mineralogii. Na rozdíl od mineralogické definice je, za účelem 

vyhodnocení zdravotních účinku, vlákno definováno kritickými parametry konvence 

Světové zdravotnické organizace (WHO), která považuje za vlákno jakoukoliv 

prodlouženou pevnou částici, ať už přírodní nebo uměle vyrobenou, s rovnoběžnými 

stranami, která má průměr menší než 3 m, délku větší nebo rovnu 5 m a poměr délky 

k šířce větší než 3. Rozlišení respirabilních a nerespirabilních vláken je dáno jejich 

průměrem přičemž, za respirabilní vlákno je považováno vlákno s průměrem menším než 

3m [8]. Pevné částice, včetně silikátových minerálů (azbestu i jeho neazbestových 

forem), které při mikroskopické analýze splňují definici WHO, jsou z hlediska účinku 

považovány za respirabilní částice vláknitého prachu s fibrotickým a karcinogenním 

účinkem. 

 

Primární cestou expozice azbestu je inhalace vzduchu s jeho obsahem, případně v menší 

míře požití v důsledku kontaminace pitné vody nebo potravy. Sekundární cestou expozice 

je například inhalace z kontaminovaných pomůcek nebo oblečení, při nedodržování zásad 

bezpečnostních opatření pro práci s azbestem. Expozice azbestu je spojována se vznikem 

jak benigních (nenádorových, nezhoubných) onemocnění: azbestózy a hyalinózy, tak i 

maligních (nádorových, zhoubných) onemocnění: karcinomu pic, mezoteliomu. Četné 

studie rovněž uvádí pozitivní asociace mezi expozicemi všem formám azbestu a rakovinou 

hrtanu, žaludku a kolorekta. Vztah mezi zvýšeným rizikem rakoviny plic a mezoteliomu a 

expozicí azbestu je jednoznačně statisticky doložen a v odborných kruzích panuje 

konsensus i z hlediska kauzality [9]. IARC klasifikoval azbest jako látku karcinogenní pro 

člověka (skupina 1) již v roce 1976. Podle současných poznatků i jiné varianty silikátových 

minerálů, vyskytujících se v přírodě, které nejsou označovány jako azbest, pravděpodobně 

vykazují stejný typ účinků – karcinom plic a mezoteliom. 

 

Při vdechnutí vláken záleží na jejich parametrech, nerespirabilní částice se do dýchacích 

cest buďto vůbec nedostanou nebo jsou zachyceny a odstraněny z bronchů (průdušek) 

vrstvičkou hlenu, která pokrývá bronchiální sliznici. Pohybem řasinek jsou vlákna 

zachyceny, dopraveny směrem do dutiny nosní a ústní, odkud jsou vykašlány, vysmrkány, 
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případě spolykány (tzv. rychlá fáze samočistící funkce plic). V alveorálních chodbičkách a 

alveolách (plicních sklípcích) však již řasinkový epitel není a proto respirabilní částice, 

které se dostanou až do těchto alveolů, mohou být odstraněny jen pomocí makrofágů. 

Makrofágy vznikají z monocytů, které prostupují z krevních kapilár do plicních alveolů, 

kde pohlcují prašné částice a dopravují je do bronchiolů, odkud jsou již transportovány 

řasinkovým epitelem (tzv. pomalá fáze samočistící funkce plic). Jedná se o poměrně 

pomalý proces, jehož poločas může být až 700 dnů [10]. Makrofágy nejúčinněji zasahují 

proti částicím o velkosti 1-3m [11; 12]. Dlouhá respirabilní vlákna (s délkou > 20m), 

však nedokážou již makrofágy obejmout čímž dojde k narušení procesu fagocytózy tzv. 

frustrated fagocytosis [13]. viz. obr. č. 17. 

 

 

 

Obr. č. 17: paradigma procesu narušení fagocytózy ve vztahu k dlouhým a krátkým 

vláknům azbestu [13] 

 

Organizmus v tomto případě nemá jinou možnost, jak si s tímto problémem poradit a 

vlákna přetrvávají v intersticiu (pojivová tkáň), vyvolávají permanentní dráždění a vedou 

až ke vzniku zánětlivého procesu a prostřednictvím mechanistického účinku až ke vzniku 

novotvaru. 

Mechanizmus karcinogenity vychází z mechanistické interakce cílové buňky a 

azbestového vlákna. Hlavní roli hrají rozměry a bioperzistence vláken. Na základě studií in 
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vitro se uvádí několik možných mechanizmů, které se pravděpodobně mohou v průběhu 

procesu vzájemně ovlivňovat: 

- Přímá interakce mezi azbestovými vlákny a cílovými buňkami in vitro 

o tvorba volných radikálů s genotoxickým účinkem – zlomy DNA a 

oxidovaná místa v DNA 

o přímá fyzická interference s mitotickým aparátem, která vede k aaneuploidii 

a polyploidii 

- Nepřímé mechanizmy: 

o Aktivace makrofágů a přetrvávající zánět vede ke tvorbě reaktivního 

kyslíku a dusíkatých látek, které přispívají k poškození tkání, genotoxicitě a 

epigenetickým změnám. Přetrvávající zánět a chronický oxidační stres jsou 

spojovány s aktivací signálních drah uvnitř buněk, rezistenci vůči apoptóze 

a stimulaci proliferace buněk. 

 

Azbestóza je progresivní plicní fibróza (přeměna plicní tkáně na nefunkční vazivo). Vzniká 

v důsledku vysokých a dlouhodobých expozic azbestových vláken. V současnosti se doba 

latence (tj. doba mezi expozicí a nástupem onemocnění) odhaduje na 20 – 30 let. Nejčastěji 

vzniká u osob vystavených expozici azbestu v rámci pracovní činnosti, je však popsán i 

výskyt u populace žijící v blízkosti významných zdrojů azbestu. 

 

Hyalinóza je benigní onemocnění pohrudnice a poplicnice. Vlákna azbestu se dostávají do 

pohrudnice přes lymfatické cesty. V závislosti na typu a rozsahu expozice lze Hyalinózu 

indikovat až u 1/3 exponovaných osob [14]. Dobal latence 15 let v případě, že se nejedená 

o významné postižení, tak obvykle nezpůsobuje zásadní zdravotní problémy a to ani pokles 

plicních funkcí. 

 

Mezoteliom je rakovina výstelky plic a hrudníku (pohrudnice) či dutiny břišní (pobřišnice). 

Vzniká výhradně v důsledku expozice azbestu, a proto je považován za markér expozici 

azbestu. Odhadovaná doba latence je 30 – 50 let. Jedná se o novotvar s velmi nepříznivou 

prognózou (medián přežití je 4 – 18 měsíců). Amfibolové azbesty vykazují výrazně vyšší 

karcinogenní potenciál ve srovnání s chryzotilem nebo jinými silikátovými minerály. 

Zvýšený výskyt onemocnění byl zjištěn u profesně exponovaných osob a u osob žijících ve 
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stejné domácnosti s pracovníky z provozu zpracovávající azbest nebo žijících v blízkosti 

zdrojů azbestových emisí. Četnost výskytu mezoteliomu je ve většině zemí stále na 

vzestupu (předpokládaný vrchol rok 2020), a to z důvodu intenzivního používání azbestu 

ve 40. a 50. letech a dlouhé době latence. Kouření se v případě mezoteliomu nepovažuje za 

rizikový faktor vedoucí k jeho vzniku. 

 

Dalším významným maligním onemocněním ve vztahu k expozici azbestu a respirabilních 

vláknitých prachů vůbec, je rakovina plic. Podíl onemocnění mezoteliomem a karcinomem 

plic ve vztahu k expozici azbestu je zhruba 1:30 [14]. V případě rakoviny plic je však 

etiologie pestrá a nedá se příliš odlišit, zda z původce vzniku lze považovat minulou 

expozici azbestu, případně jiné příčiny (např. kouření). Doba latence se odhaduje přibližně 

od 20 do 40 let, přičemž kouření představuje významný rizikový faktor, odhaduje se, že 

kuřáci jsou vystaveni 10x vyššímu riziku rakoviny plic než stejně exponováni nekuřáci. 

Dále se odhaduje, že 2 – 12% všech karcinomu plic je způsobeno expozici azbestem. 

 

V renomované studii HEI – AR se uvádí karcinogenní riziko 4 x 10
-3

 (tj. 4 případy na 1000 

osob) pro 40 letou expozici azbestem v pracovním prostředí na úrovni 0,1 vláken/cm
3
 = 

100 000 vláken/m
3
 [15]. Riziko uvedené ve studii HEI-AR se shoduje s karcinogenním 

rizikem dle US EPA 4,3 x 10
-3

 pro 40 letou expozici azbestem po dobu 240 dnů v roce, 8 

hodin za den nebo inhalaci 10 m
3
 vzduchu za den, které vychází z jednotky karcinogenního 

rizika v životním prostředí 2,3 x 10
-1

 na 1 vlákno/cm
3
 pro 24 hod. expozici azbestu za den 

365 dní v roce po dobu 70 let a inhalovanému množství vzduchu 10 m
3
. OSHA 

specifikovala karcinogenní riziko v pracovním prostředí na úrovni 4,5 x 10
-3

 pro 20 letou 

expozici azbestu na úrovni 0,2vlákna/cm
3
, což odpovídá, při lineární konverzi, riziku 4 x 

10
-3

 pro 40 letou expozici azbestu na úrovni 0,1vlákna/cm
3
 [16]. WHO na základě několika 

studií doporučila, jako nejoptimálnější jednotku rizika pro mezoteliom z expozic 

v životním prostředí na úrovni 2x10
-5

 na 100vláken/m
3
 [17], stejné riziko pak uvádí studie 

[18]. 
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2.1 Výskyt azbestů v horninách 

 

V podkapitole jsou uvedeny souhrnné informace o typických výskytech azbestu 

v horninách a dále pak nejvýznamnější celosvětový producenti. 

 

CHRYZOTIL je minerálem vznikající při přeměně olivínu a pyroxenů v ultrabazických 

horninách. Vzácně se může vyskytovat v mramorech a erlánech. 

AMOSIT se vyskytuje v některých kontaktně i regionálně metamorfovaných horninách 

s bohatým obsahem železa. 

KROKYDOLIT jedná se o minerál běžně se vyskytující v horninotvorných minerálech 

v alkalických plutonických i vulkanických horninách a vzácně může doprovázet 

metamorfované páskované železité rudy. 

AKTINOLIT – TREMOLIT jsou typickými horninotvornými minerály středně 

metamorfovaných bazických hornin (zelené břidlice, amfibolity, rohovce, aktinolitové 

břidlice, krupníky). Spíše ojediněle se vyskytuje ve skarnech nebo eklogitech. 

ANTOFYLIT minerál metamorfitů (amfibolity, ruly, skarny), vzniká druhotně přeměnami 

ultrabazických hornin, typický je pro reakční zóny mezi ultrabazické a kyselými 

magmatity. 

 

Mezi nejznámější přírodní zdroje chryzotilu patří ložiska v Rusku (Minusinská pánev a na 

Uralu), dále ložiska v USA (Skalisté hory, Salt River a Sierra Ancha), v Kanadě (okolí 

Quebecu), v Zimbabwe (Shabani a Mashaba), v Číně (Pao-Tchou a Lai-Yuan). V rámci 

území bývalého Československa se historicky chryzotil těžil pouze u obce Dobšiné 

(Slovensko) to do konce 90. let minulého století. Na území ČR jsou zaznamenány ložiska 

chryzotilu např. v Mirovicích u Písku, v Jedově u Náměště nad Oslavou. Produktová těžba 

chryzotilu na území ČR nebyla nikdy realizována, pouze na ložisku Jedová u Mirovic 

proběhla pouze pokusná těžba, ale vzhledem k malému rozsahu s nízkým obsahem azbestu 

a špatnou kvalitou suroviny bylo ložisku pro těžbu neperspektivní. 

Nejvýznamnější ložiska Tremolitu a Aktinolitu se nacházejí v Kanadě (okolí Quebecu), 

v Rusku (Ural), v Itálii (Lombardie). Ložiska Krokydolitu se pak nacházejí převážně 

v JAR (Koegas, Prieska a Msauli), dále pak v Austrálii, Bolívii a na Ukrajině. Amozitová 

ložiska se nacházejí v JAR (Penge, Pietersburg). Ložiska Antofylitu se nachází v USA 
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(Apalačské pohoří), v Brazílii, v Rusku a ve Finsku. V rámci České republiky, byla 

nalezena ložiska Antofylitu u Věžném Býšovce a Zlatkova u Nedvědic. Ložisko tremolitu 

pak bylo nalezeno u Loužic u Železného Brodu. Všechna uvedená ložiska byla co do svého 

významu malá a se špatnou kvalitou suroviny. 

 

V současné době je možno v celosvětovém měřítku vzhledem k množství vytěženého 

azbestu identifikovat 7 hlavních producentů azbestu viz tabulka č. 2 a graf. č. 1. Z uvedené 

tabulky a grafu je patrné, že masivní těžba v současnosti probíhá v Rusku a Číně, zatímco 

dřívější velký producent Kanada svou těžbu omezuje a v brzké době uzavře i svůj poslední 

důl na těžbu azbestu. V rámci evropského kontinentu, není prováděna komerční těžba 

azbestu v žádném ze států EU, jen na územích Ruska a Kazachstánu ležících částečně 

v Evropě probíhá těžba i v současné době. 

Těžba azbestu je v současnosti prováděna převážně formou povrchových lomů, které jsou 

tvořeny stupňovitou kaskádou jednotlivých etáží dolu, rozloha dolu se zvětšuje úměrně 

s hloubkou dolu. Hornina s obsahem azbestu je od masivu nejčastěji oddělována pomocí 

odstřelu, následně je dopravována do úpravny, kde dochází k dílčímu rozrušování horniny 

a získávání „čistého“ azbestu pro následné využití. 

 

Tabulka č. 2: Množství vytěženého azbestu v tunách na nejvýznamnějších nalezištích za 

roky 2003 – 2011 (  http://www.indexmundi.com/minerals/?product=asbestos). 

 

 

rok Rusko Čína Brazílie Kazachstán Canada Indie Argentína

2 003 878 000 500 000 231 117 354 500 200 500 19 000 166

2 004 923 000 400 000 252 067 346 500 220 000 18 000 267

2 005 925 000 400 000 236 047 305 500 200 000 19 000 260

2 006 925 000 360 000 227 304 314 700 200 000 20 000 299

2 007 1 025 000 390 000 254 204 292 600 180 000 21 000 282

2 008 1 017 000 380 000 287 673 230 100 160 000 20 000 298

2 009 1 000 000 440 000 288 000 230 000 150 000 19 000 290

2 010 1 000 000 400 000 302 000 214 000 100 000 20 000 300

2 011 1 000 000 440 000 302 000 223 000 50 000 19 000 -

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=asbestos
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graf. č. 1: množství vytěženého azbestu v tunách na nejvýznamnějších nalezištích za roky 

2003 – 2011 (http://www.indexmundi.com/minerals/?product=asbestos).  

 

Samostatnou kapitolou v rámci „těžby“ azbestu je pak výskyt azbestových minerálů, 

nejčastěji amfibolů, v dobývaných horninách, kde nejsou prvoplánově těženým 

materiálem. Hornina je z fyzikálně-chemického pohledu materiálem složeným z různých 

minerálů, které se navzájem liší chemický složením, pravidelným nebo nepravidelným 

rozmístěním v prostoru. Na základě těchto vlastností hornin se jedná o hmotu různého 

chemického složení a oproti minerálům pak nelze vyjádřit jednoduchým chemickým 

vzorcem. Naproti tomu má minerál ve všech svých částech a jedincích stejné chemické 

složení a stejnou strukturu. Minerály vznikají krystalizací z taveniny nebo roztoku [19], a 

shluky krystalů jednoho minerálu se nazývají agregáty. Vznik vláknitých azbestových 

minerálů úzce souvisí s procesem mineralizace, resp. krystalizace, protože tyto procesy 

mají různé formy a probíhají za různých chemických a fyzikálních podmínek, nelze 

bezpečně stanovit nebo vyloučit přítomnost jejich vláknitých forem ve sledovaných 

horninách.  

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=asbestos
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Amfibolové minerály jsou poměrně častými horninotvornými minerály, které jsou 

přítomny v celé řadě hornin. Základní otázkou pro posouzení zdravotních rizik je však to, 

zda jsou přítomny ve své azbestové formě tj. vláknité struktuře. Z nástinu geologického 

původu azbestových minerálů je zřejmé, že jejich geneze je značně složitá a variabilní a že 

jejich výskyt je možno zaznamenat u hornin různého původu i druhu. Tato variability 

bohužel vnáší do celého systému sledování výskyty azbestových minerálů v těžených 

horninách značnou nejistotu. V rámci České republiky není problematika výskytu 

amfibolových azbestů v těžených horninách nijak speciálně řešena a regulována viz 

kapitola č. 4 – Legislativa. 

 

2.2 Výskyt azbestů ve stavebních materiálech 

 

Azbesty v průmyslu a stavebních materiálech byly (v rámci zemí jako Čína, Rusko, Indie a 

v omezené míře i USA pořád ještě je) využívány hlavně díky jeho zcela specifickým 

vlastnostem a dá se říct, že v prvopočátcích jeho použití byl považován za skoro zázračný 

materiál v hodný na všechny různé aplikace ve stavebnictví, při kterých je požadována 

odolnost proti vysokým teplotám, chemická stálost, nevylučováni nežádoucího zápachu či 

chutě. Azbest je ohebný, ale zároveň i pevný, je špatným tepelným vodičem a odolává 

vysokým teplotám. Amfibolové azbesty se taví při teplotách kolem 1 100°C a serpentinové 

dokonce až při teplotách okolo 1 000°C. Zároveň je azbest dobře odolný proti kyselinám i 

zásadám. 

 

První zmínky použití nehořlavých tkanin se datují do doby „starého Řecka“ kdy po 

skončení hostiny, byly znečištěné pokrývky stolů vhozeny do ohně, kde došlo ke spálení 

organických zbytků a tím k vyčištění použité pokrývky, dále pak je historicky doložena 

skutečnost, že Karel Veliký v 8. století vlastnil nehořlavou košili. 

 

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem, jsou stavební materiály na bázi azbestu (s 

přídavkem azbestu), používány hlavně pro aplikace kdy je zapotřebí, aby daný stavební 

materiál odolával buď dlouhodobě vysokým teplotám (odvody tepla z technologických 

procesů), anebo sloužil jako oddělující protipožární zábrana. 
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Mezi nejrozšířenější formy stavebního materiálu na bázi azbestu patří azbestocementy, kde 

jsou azbestová vlákna pevně fixována v cementové matrici. Díky vlastnostem azbestových 

vláken je možné z azbestocementové směsi vytvořit v podstatě jakýkoliv stavební prvek 

viz. tabulka č. 3. Další hojně rozšířenou oblasti použití azbestu ve stavebních materiálech 

jsou izolační materiály jako např. stříkaná izolace na ocelové konstrukční prvky, izolační 

šňůry a ucpávky, barvy, tmely a omítky, ale také v žáruvzdorném oblečení, obalech a 

zvukových izolacích. Azbest se také používá v automobilovém průmyslu, a to zejména 

jako žáruvzdorná ochrana výfukového potrubí a motoru, dále jako spojkové a brzdové 

obložení anebo v těsnícím systému u motoru (těsnící podložky, kroužky atd.). 

Od roku 2003 platí v rámci zemí evropského společenství zákaz těžby, výroby a distribuce 

azbestu, což znamená, že na jednotném evropském trhu, tedy i v ČR je od tohoto roku 

použití výrobků s obsahem azbestu zakázáno. V současnosti probíhá těžba a zpracování 

azbestu v zemích jako je Rusko, Čína a Indie a i do USA je v průměru dovezeno a 

zpracováno 4 500 tuna azbestu za rok, přičemž až 80% celosvětové produkce azbestu je 

použito na výrobu materiálů na bázi azbestocementu, zbylých 20% je použito k výrobě 

těsnících tmelů, nátěrů povrchů atd. Na území ČR bylo použití azbestu k výrobě ukončeno 

v roce 1999, na Slovensku pak o rok později tj. v roce 2000 viz. tabulka č. 3, která 

poskytuje přehled vyráběných výrobků s použitím azbestu a výrobních závodů včetně 

ukončení výroby v jednotlivých závodech. 

I přes zákaz výroby, vývozu, dovozu a distribuce azbestu na území ČR od roku 1998 a 

v rámci celého Evropského společenství od roku 1999, je z tabulky č. 2 a obrázku č. 18, 

patrné, že těžba azbestu po celém světě probíhá i v současnosti a je tedy velmi málo 

pravděpodobné, že by se azbest použitý ve výrobcích dovážených zvláště ze zemí jako 

Čína nebo Indie nemohl objevit. Bohužel ani Česká republika není v této oblasti úplně bez 

černé kaňky na svém štítu neboť v roce 2007, byl Italskou zkušební laboratoří potvrzen 

výskyt azbestu ve výrobku (termoska) české firmy Tescoma. Dalším rokem záchytu pak 

byl rok 2012, kdy byly identifikovány použité materiály na bázi azbestu (těsnění motoru a 

brzdové destičky) v autech dovážených z Číny. 
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Tabulka č. 3: přehled některých stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly 

v ČR* v minulosti vyráběny (SZÚ Praha, Dlouhá, 2012). 

Stavební materiál  Místo výroby  
Ukončení 

výroby  

Střešní šablony Eternit, Beronit  Beroun, Šumperk, Nitra  1996 (od roku 

1912)  

Vlnitá střešní krytina typu A a B (podle 

velikosti „vlny“)  

Beroun, Šumperk, Hranice, 

Nitra, Púchov  

1995  

Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací 

prvky  

Beroun, Šumperk, Hranice, 

Nitra  

1996  

Izolační šňůra  Zvěřínek  1990  

Netkané textilie NETAS  Zvěřínek  1990  

Izolační deska ID a IDK  Zvěřínek  1990  

Květinové truhlíky a zahradní doplňky  Beroun, Nitra  1999  

Tlakové a kanalizační roury a tvarovky  Beroun, Hranice, Nitra  1999  

Interiérové velkoplošné desky (Dupronit 

A, B, C, Ezalit A, B,C)  

Beroun, Šumperk,  

Nitra, Púchov  

1995  

2000  

Desky exteriérové a podstřešní (Dekalit, 

Lignát, Cembalit, Cemboplat, Unicel)  

Beroun, Hranice, Šumperk, 

Černousy, Púchov, Nitra  

1995  

Sendvičové desky s pěnovým 

polystyrenem  

 1995  

Desky Pyral  Praha  1992  

Desky Izomin,  Nová Baňa, Baňská  1992  

Akumin, Calothermex  Štiavnica   

Asfaltové desky ASBIT  Brno  1990  

Asfaltové pásy – např. Aralebit, Bitagit, 

Cufolbit, Arabit-S, plastbit  

Brno, Hostinné, Bělá pod 

Bezdězem  

1990  

Nástřikové hmoty Pyrotherm  Praha, Dlhá Ves, Čičajovce, 

Parchovany  

1992  

ČR – Česká republika, pod tímto názvem jsou pro potřeby tohoto metodického pokynu míněny i státní útvary, do nichž ČR 

patřila před svým vznikem (ČSR, ČSSR, ČSFR, Č-SFR)
  

Výrobci: Beroun, Hranice, Nitra, Púchov – Azbestocementové závody n.p. (s.p.)
  

Šumperk – Eternitové závody n.p. (s.p.)
  

Zvěřinek – Azbestos n.p. (s.p.)
  

Brno – Izolační závody n.p. (s.p.)
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Praha – Stavební izolace n.p. (s.p.)
  

Černousy – Severočeské dřevařské závody n.p. (s.p.) Česká Lípa
  

Hostinné – Krkonošské papírny n.p. (s.p.)
  

Bělá pod Bezdězem – Dehtochema n.p. (s.p.)
  

Baňská Štavnica – Rudné bane n.p. (s.p.)Nová Baňa – Stavební závody těžkého strojírenství (výroba desek ukončena 1970 Dlhá Ves, 

Čičajovce, Parchovany – Jednotné rolnické družstvo (JRD)
  

  

V podstatě od přiznání karcinogenity azbestu pro lidský organismus v roce 1976, začalo 

výrobci stavebních materiálů pozvolné nahrazování azbestu jinými vhodnými materiály 

mající obdobné technické vlastnosti, ale nemající negativní dopad na lidsky organismu. 

Nahrazování azbestu začalo samozřejmě ve světle stavu vědomí o škodlivosti těchto 

materiálů pro lidský organismus. Mezi nejčastější materiály, kterými je azbest nahrazován 

patří skelná a kamenná vlna, celulózová, polyesterová a polypropylénová, skleněná a 

uhlíková vlákna. 

Postupem času se začaly objevovat úvahy a studie, že i tyto nově používané materiály 

mohou díky obdobným technickým vlastnostem jako azbest mít i obdobné negativní 

účinky na lidský organismus. Jak je popsáno v části dvě té to práce, je nejzávažnějším 

problém při expozici vláknitým prachem výskyt a množství respirabilních vláken 

v ovzduší, které mohou být vdechnuty a dostat se až do plicních alveol kde může dojít 

k jejich „uvíznutí“ a odkud pak již nemohou být uvolněny a vyloučeny z organismu. 

Protože určujícím kritériem pro narušení fagocytózy je hlavně rozměr a trvanlivost vlákna 

„uvíznutého“ v plicních alveolách, je namístě důvodné podezření, že i respirabilní vlákna 

z jiných anorganických materiálů mohou způsobovat stejná onemocnění jako vlákna 

azbestová. Z tohoto důvodu byla a jsou anorganické materiály používající se jako náhrada 

azbestu a mající schopnost vytvářet vláknité struktury, podrobovány studiím a zkoumáním 

s ohledem na možné negativní účinky na lidský organismus. Například studie Dr. Stantona 

[20], již z roku 1977 poukazuje na určité podobnosti co do vlivu na organismus mezi 

azbestovými a jinými minerálními vlákny a zároveň vnáší myšlenku, že u karcinogenity 

závisí hlavně na rozměrech a trvanlivosti vláken, a ne tak až na jejich fyzikálně-

chemických vlastnostech. Asi největší pozornost této problematice je věnována 

v Německu, kde tu to oblast upravuje předpis institutu BAuA, TRGS 905 z roku 2008 

„Seznam karcinogenních, mutagenních nebo látek toxickými pro reprodukci“, kde v části 

„2.3 Prach anorganických vláken (s výjimkou azbestu), tohoto dokumentu je uveden 
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postup hodnocení karcinogenity podle kategorií dle přílohy VI, č. 4.2.1, směrnice 

647/548/EHS. Samotné posouzení karcinogenity KI je provedeno na základě součtu 

hmotnostních zlomků (v procentech) oxidy sodíku, draslíku, boru, vápníků a bária mínus 

dvojnásobek oxidu hlinitého. V případě výsledku KI ≤ 30, jsou vlákna zařazena do 2 

kategorie a konkrétně v Německu nemohou být materiály s těmito vlákny použity při 

výstavbě nebo rekonstrukcích školských zařízení a nemocnic, při výsledku KI 30 – 40 jsou 

vlákna zařazeny do kategorie 3 a doporučuje se vlákna podrobit zkoušce karcinogenity 

(testování na živém organismu), při výsledku KI ≥ 40 nejsou pro tyto vlákna dle WHO 

pozorovány žádné karcinogenní účinky. 

Obdobné diskuse jako u minerálních neazbestových vláken je vedena i u vláken jiných 

typu např. celulosových kde i těchto typů vláken a vysokých expozic dochází dle studie Dr. 

Miltona [21] k negativním vlivům na organismus zejména v oblasti interalveolárních sept. 

Dle materiálu organizace NAIMA[22] srovnávající výhody izolačních materiálů na bázi 

minerální vlny a celulózy je uvedeno, že ani po 70 letech používání izolace na bázi 

minerální vlny nebyla prokázána při dodržování pokynů výrobce její zdravotní závadnost, 

zatímco u celulózy nebyly provedeny ani základní toxikologické studie prokazující její 

nezávadnost. K diskusi je však část tohoto dokumentu odkazující se na to, že u minerální 

vlny nebyla prokázána zdravotní nezávadnost při dodržování pokynů výrobce během její 

aplikace, ono v podstatě to stejné platí i u azbestu tzn. pokud budeme dodržovat zásady 

bezpečné práce a budeme používat všechny předepsané osobní ochranné pomůcky nemůže 

dojít k ohrožení zdraví ani při práci s azbestem. 

 

Z výše popsaného je patrné, že ve světě je dané problematice věnována značná pozornost a 

že se možná v brzké době dočkáme stejného závěru jako u dříve opěvovaných látek jako 

DDT, AZBEST a PCB, kdy zpočátku byly považovány za skvělé materiály, ale postupem 

doby, kdy byly prokázány jejich škodlivé účinky na zdraví, bylo jejich používání 

zakázáno. 
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3. Metody identifikace 

Kapitola poskytuje přehled v současnosti nejčastěji používaných metod stanovení početní 

koncentrace respirabilních azbestových vláken a identifikace azbestu v odebraných 

vzorcích ovzduší, stavebních materiálech a horninách. Dále pak popisuje odběr vzorků 

ovzduší pro stanovení azbestu. 

 

Pro stanovení azbestu se nejčastěji používají mikroskopické metody a to buď pomocí 

klasické mikroskopie metody PCM (mikroskopie s fázovým kontrastem) a PLM 

(mikroskopie s polarizací světla), anebo metody na principu elektronové mikroskopie TEM 

(transmisní – prozařovací elektronová mikroskopie) nebo SEM (skenovací elektronová 

mikroskopie). Vzhledem k rozdílnosti zmíněných metod je třeba podotknout, že každá 

z metod je vhodná k použití pro jinou aplikaci (ovzduší, stavební materiál nebo hornina) 

identifikaci azbestu a zvláště mezi metodami klasické mikroskopie (PCM a PLM) a 

elektronové mikroskopie (SEM a TEM) může docházet k značným rozdílům ve výsledcích 

[23]. 

 

Mikroskopie s fázovým kontrastem (PCM) 

Fázová mikroskopie patří mezi speciální mikroskopické metody, které se uplatňují při 

pozorování nativních nebo nebarevných preparátů. Díky technice fázového 

mikroskopování zřetelně vystoupí i nejjemnější struktury v běžném světle neviditelné. Za 

objev tohoto způsobu mikroskopie vděčíme holandskému fyzikovy F. Zernikovi, který 

první typ tohoto mikroskopu sestrojil už v roce 1932, přičemž v roce 1953 za tento objev 

obdržel Nobelovu cenu. 

Metoda PCM je v rámci analytických metod pro stanovení početní koncentrace a 

identifikace azbestu používána jako jedna ze základních metod pro stanovení početní 

koncentrace respirabilních vláken v ovzduší (zachycených na filtru). Metodou není možno 

provést identifikaci jednotlivých druhů azbestu (serpentiny nebo amfiboly), anebo rozlišit 

mezi azbestovými vlákny a jinými minerálními vlákny. Dalším limitem metody PCM je to, 

že zkoumané vlákna musí být větší než 5 m. Princip metody popsán v metodice 

NIOSH7400 [24]. 
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Mikroskopie v polarizovaném světle (PLM) 

Metoda využívá interakce polarizovaného světla s opticky anizotropními látkami, při které 

dochází k tzv. dvojlomu. Původní paprsek se po průchodu vzorkem rozdělí na dva nové, 

řádný a mimořádný, které jsou navzájem fázově posunuté (šíří se různou rychlostí) a 

kmitají v různých rovinách. V analyzátoru mikroskopu se oba paprsky složí do stejné 

roviny kmitu a jejich fázový posun se projeví vznikem interferenčních barev. 

Identifikace a rozlišení azbestových vláken a jiných minerálních vláken je u této metody 

provedena na základě optických vlastností jako morfologie, barva, pleochroismus, 

anizotropie a charakteru zóny. Omezení metody je nemožnost identifikace u vláken 

menších než 1 m. Princip metody popsán v metodice NIOSH 9002 [25]. 

 

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Obraz zkoumaného vzorku se vytváří na fluorescenčním stínítku svazkem elektronů, které 

prošly studovaným vzorkem, nebo které difraktovaly. V případě připojení volitelných 

detektorů např. energiově disperzní RTG – fluorescenční detektor pro chemickou analýzu 

je možno provést i analýzu prvkového složení zkoumaného vzorku. Metoda TEM 

umožňuje určení částic o velikostech až 0,01 m, teoretická hranice rozlišení se pak uvádí 

0,24 nm. TEM je v USA považována za referenční metodu pro určení početní koncentrace 

a identifikace azbestových vláken v ovzduší. Princip metody popsán v metodice 

NIOSH7402 [26]. 

 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Zkoumaný vzorek je u této metody „ostřelován“ svazkem elektronů s malým prostorovým 

objemem a úhlovým šířením a s volitelnou energií.  Svazek elektronů vstupuje do systému 

čočky, tvořeného několika elektromagnetickými čočkami, vychází z něj a naráží na povrch 

vzorku. Signál generátoru skenu, zdroje pro vychylovací systém, pohybuje svazkem v 

rastrovacím obrazci po ploše vzorku, čímž se mění elektrické napětí a tak poskytuje 

pravidelné informace o povrchu vzorku. Tento signál, modulovaný jedním z detekčních 

systémů, vytváří na stínítku obraz povrchu vzorku. Elektrony srážející se vzorkem, reagují 

s jeho povrchem a tvoří tři základní typy signálu: zpětně odražené elektrony, sekundární 
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elektrony a rentgenové záření. Detekční systém snímá tyto signály, přeměňuje je na 

zesílený elektrický signál, který je odesílán na ovládací PC a zobrazován na monitoru.  

Celá cesta elektronů z děla na vzorek musí být ve vakuu, aby nedocházelo ke kolizím 

elektronů s molekulami vzduchu. V rámci standardního režimu zkoušení se využívá 

zvětšení 2000 x. Nejčastějším detektorem pro určení elementárního složení a tím určením 

typu azbestu eventuálně rozlišení zda se jedná o vlákno azbestové nebo jiné minerální je 

využíváno EDAx mikroanalýzy. Při EDAx mikroanalýze je zkoumaný materiál ozářen 

elektrony, přičemž vlivem vzájemného působení záření elektronů a materiálu dojde ke 

vzniku rentgenového záření. Díky tomu, že pro každý prvek je specifická jiná energie 

tohoto RTG záření, je možno provést identifikaci prvků obsažených ve zkoumaném 

vzorku. 

 

V rámci metod vhodných pro stanovení početní koncentrace respirabilních vláken (PCM, 

TEM a SEM) se postupuje podle následujících pravidel [25]: 

- počitatelné respirabilní vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je >  5 μm,  průměr 

< 3μm, poměr délky ku průměru minimálně 3 : 1. 

- jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř zobrazené plochy se 

počítá jako jedno vlákno, jakékoliv vlákno, jehož jen jeden konec je uvnitř plochy 

se počítá jako polovinou vlákna,  

- plochy pro počítání se vybírají nahodile uvnitř exponované plochy filtru 

- svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo ve více bodech 

jako nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen do oddělených svazků, se počítá 

jako jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému vláknu 

- v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna dotýkají nebo kříží, 

se vlákna počítají individuálně, jestliže je lze dostatečně rozlišit tak, aby bylo 

možno určit, zda odpovídají definici pro počitatelné vlákno 

- jestliže je více než jedna osmina plochy pokryta částicemi nebo jejich svazkem, 

musí být pro počítání zvolena jiná plocha 

- u TEM a SEM rozsah početní analýzy vychází z Poissonova rozdělení výskytu 

vláken na filtru a hustoty zachycených vláken, konkrétní počet skenovaných ploch 

odpovídá ploše cca 1 mm
2
.  
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- průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počitatelných 

vláken počtem vyšetřených polí  

 

Pro určování početní koncentrace respirabilních vláken v ovzduší a rozlišení zda se jedná o 

organická, azbestová anebo ostatní minerální vlákna se z výše popsaných metod dle mého 

názoru nejvíce hodí metody na principu elektronové mikroskopie TEM a SEM s použitím 

vhodného detektoru pro určení prvkové analýzy zkoumaného vlákna, hlavním důvodem 

pro používání těchto metod je hlavně to, že v rámci jednoho zkoumání vzorku jsme 

schopni stanovit jak početní koncentraci, tak i prvkové složení zkoumaných vláken. Právě 

díky komplexnosti metod na principu elektronové mikroskopie v oblasti identifikace a 

stanovení početní koncentrace vláknitých prachů získávají tyto metody stále větší obliby. 

V rámci USA je pak metoda TEM stanovena jako referenční metoda pro stanovování 

početní koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší. 
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3.1 Metody odběru vzorků v ovzduší 

Podkapitola je zaměřena na popis metod odběru vzorků ovzduší (pracovního a 

mimopracovního) používaných v rámci ČR. Pro odběr ovzduší se používá sestava 

skládající se z odběrové hlavice, propojovacích hadic a odběrového čerpadla (nízko 

objemové do 5 l/min pro osobní bateriové nebo vysoko objemové nad 5 l/min.), pro 

nastavení průtoku se používají buď elektronické nebo plovákové rotametry. Určení 

celkového odebraného množství vzduchu se provádí buď pomocí výpočtu na základě 

nastaveného průtoku před a po odběru a délky měření anebo pomocí plynových hodin. 

Veškeré zařízení používající k nastavení průtoku nebo stanovení celkového množství 

odebraného vzduchu musí být v pravidelných intervalech kalibrovány certifikovanou 

kalibrační laboratoří. 
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Obecná specifikace odběrového zařízení: 

 

- Odběrová hlavice (obr. č. 18) musí splňovat požadavky dle platných technických 

norem a legislativních předpisů, přičemž k odběru se používají hlavice 

s cylindrickým nástavcem z vodivého plastu, přesahující o 33 až 44 mm rovinu 

filtru a vymezující kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Odběrová hlavice 

se osazuje membránovým filtrem (smíšené estery nebo dusičnany celulosy) o 

průměru 25 mm a velikosti pórů 0,8 – 1,2 m. 
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- Odběrová čerpadla (obr. č. 19) musí splňovat požadavky dle platných technických 

norem (např. ČSN EN 1232 a ČSN EN 12912) a platných legislativních předpisů, 

přičemž k odběru se používají nejčastěji bateriové čerpadla s elektronickou regulací 

průtoku, které po celou dobu odběru zajišťují kontrolu a regulaci průtoku do 5% od 

nastavené hodnoty před zahájením odběru. 
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- Kalibrátory průtoku a plynové hodiny musí splňovat požadavky na přesnost dle 

platných legislativních předpisů. Pro ověření nastaveného průtoku se nejčastěji pro 

průtokové rychlosti do 20 l/min používají elektronické rotametry (obr. č 20). Nad 

tuto průtokovou rychlost se nejčastěji používají plovákové rotametry (trubice 

s vyznačenou stupnicí ve které se pohybuje plovák – obr. č. 21). V případě, kdy se 

pomocí průtokoměru nastaví pouze počáteční průtok anebo je čerpadlo už od 

výroby konstruován tak, že odebírá pořád stejné množství vzduchu bez možnosti 

regulace je pro určení celkového množství odebraného vzduchu používáno 

plynových hodin (obr. č. 22). 
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Specifika odběru pracovní ovzduší: 

Odběr vzorků se provádí dle postupů uvedených v technických normách ČSN EN 482 a 

ČSN EN 689 a specifikací upravující odběr pracovního ovzduší s ohledem na vyhodnocení 

pro Minerálně vláknité prachy popsaných v příloze č. 3, část B, k Nařízení vlády 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění. Pro odběr 

vzorku se používají zařízení popsané v úvodu této podkapitoly. Dle tohoto NV se vzorky 

vzduchu odebírají v dýchací zóně zaměstnance (polokoule obepínající zpředu obličej o 

poloměru 300 mm). Průtok vzduchu se na začátku odběru nastavuje na 1 l/min ±5% a musí 

být udržován v rozmezí ±10%. Doba odběru se musí měřit s přesností ± 2%. Délka odběru 

se volí s ohledem na pracovní činnost proměřovaných pracovníků a to v ideálním případě 

tak, že pro každého pracovníka odebereme dva samostatné vzorky jeden např. po dobu  

60min. a druhý pod dobu minimálně 120min. Při odběru musí ústí cylindrického nástavce 

směřovat kolmo dolů a to z toho důvodu aby bylo co nejvíce zabráněno možné 

kontaminaci odběrového filtru sedimentujícími částicemi vyskytujících se v pracovním 

ovzduší. Protože se v rámci hodnocení pracovní expozice zaměstnanců vláknitým prachem 

posuzuje je hmotností koncentrace prachu je v rámci odběru vláknitého prachu třeba 

rovněž provést i odběr ovzduší pro stanovení hmotnostní koncentrace pomocí jiné 

odběrové hlavice než pro odběr vláknitého prachu. 

 

Specifika odběru vnitřního a venkovního ovzduší: 

Protože v rámci EU neexistuje normovaný předpis pro vzorkování venkovního ovzduší ke 

stanovení početní koncentrace vláknitého prachu, je v rámci těchto měření postupováno 

obdobně jako při měření ostatních škodlivin ve venkovním ovzduší, tzn. měření prováděno 

na návětrné a závětrné straně vzhledem k předpokládanému zdroji a odběrová technika 

použita stejná jako pro měření ve vnitřním prostředí budov. Problematickou oblastí při 

odběrech vzorku venkovního ovzduší s ohledem na určení početní koncentraci 

resbirabilních azbestových i ostatních minerálních vláken je homogenita odebíraného 

vzorku. Při pokusných odběrech, které jsem prováděl v rámci mé pracovní činnosti, byly 

zjištěny koncentrační rozdíly v řádu 100% a to i při odběru kdy odběrové hlavice byly 

umístěny na hrotech pomyslného trojúhelníku o rozměrech 1 x 1 x 1m a 1,2m nad terénem 

ve volném prostoru ve vzdálenosti od možného zdroje azbestových vláken větší než 800m. 
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Při odběru vnitřního ovzduší pro stanovení početní koncentrace azbestu a jiných minerálně 

vláknitých prachů se postupuje v souladu s ČSN EN ISO 16 000-7 Vnitřní ovzduší – Část 

7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší, která ve 

své podstatě vychází z německého technické normy VDI 3866. 

Zmíněná norma ČSN EN ISO 16 000 – 7 popisu postup přípravy měření, cíle měření 

včetně volby analytické metody. V návaznosti na vybraný cíl měření a podmínek při 

měření s ohledem na využitím zkoumaných prostor během měření jsou pro případy kdy je 

měření prováděno mimo dobu používání, popsány i způsoby simulace využití. Simulace 

sloužící k zajištění homogenizace vnitřního ovzduší s přihlédnutím k tomu, aby se co 

nejvíce sedimentovaných vláken dostalo zpět do vznosu a bylo je tak možno zachytit 

během odběru. Vzhledem k tomu, že při odběrech vzorků ať už vnitřního nebo vnějšího 

ovzduší je důležitý počet míst měření, je v normě (část 6.1.4 – Počet vzorkovacích 

stanovišť) popsán postup výpočtu minimálního počtu odebraných vzorků pro kvalitativní 

posouzení kontrolovaných prostor. Jak bylo popsáno výše, je část normy 6.3.8. Vzorkování 

venkovního ovzduší jedinou zmínkou v norovaných předpisech, že je třeba provádět 

měření i ve venkovním prostředí a to stejným způsobem (použití odběrového zařízení, 

umísťování odběrových hlavic atd.) jako ve vnitřním prostředí. Norma dále popisuje i 

základní principy stanovení jednotlivých analytických metod (PCM, SEM a TEM), 

výpočet nejistot, mezí detekce a postupy hodnocení získaných výsledků. 
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4. Legislativa 

Kapitola popisuje přehled základních legislativních předpisů pro oblast hodnocení 

koncentrace azbestových vláken v pracovním a mimopracovním ovzduší platících na 

území ČR a vybraných zemích EU. 

Pracovní ovzduší 

Pro práci s azbestem jsou stanovena přísná pravidla, která mají chránit nejen pracovníky, 

provádějící práce, ale i obyvatele nezatížené pracovní expozicí, před nepřiměřeně vysokou 

expozicí v důsledku prací s materiály obsahujících azbest. Pracovníci provádějící práce 

s materiály obsahujících azbest musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 

prostředky jako např. kombinéza, obličejovou maskou nebo polomaskou s filtrem 

odpovídající účinnosti, návleky na obuv a rukavicemi. Ochranné pracovní pomůcky jsou 

vlastně takovou mechanickou zábranou proti expozici azbestu, kterou však ochrana 

pracovníku nekončí. Další řada opatření zahrnuje úkony od pravidelných školení až po 

lékařské prohlídky. Důležitou podmínkou pro práci s azbestem je to, že veškeré práce musí 

být prováděny vždy v kontrolovaném pásmu tak, aby bylo zabráněno šíření azbestových 

vláken mimo kontrolovaný prostor.  

Stručný přehled legislativních požadavků upravující práci s azbestem: 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy(zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 

znění, kde je uvedeno „Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, 

jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, 

odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování staveb a části 

staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce 

s ojedinělou krátkodobou expozicí“. 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení 

povolování a omezování chemických látek (dále REACH). Ve kterém je v příloze 

č. XVII uvedeno „Zákaz uvádění na trh nebo používání azbestových vláken a 

předmětů, která je obsahují, pokud do nich byla tato vlákna záměrně přidávána“. 
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Dále pak v příloze V. část 7 se píše „se vyjímají z problematiky, týkající se 

registrace azbestu, mj. …. látky, které se vyskytují v přírodě, nejsou-li chemicky 

upravené: minerální látky, rudy, koncentráty rud ….“ 

- Nařízení vlád č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, v platném znění. Toto nařízení vlády obsahuje definici vlákna (dle WHO), 

postupy pro měření, hodnocení, četnosti měření a výčet minimálních opatření 

k ochraně zdraví zaměstnance. 

 

Limitní koncentrace pro respirabilně vláknité prachy v ČR upravuje Příloha č. 3, tabulka 5 

Nařízení Vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění viz. tab. č.4. V tabulce č. 5 je pak uveden přehled expozičních limity pro 

azbestová respirabilní vlákna ve vybraných zemích. 

 

Tabulka č. 4: limity pro minerálně vláknité prachy (NV 361/2007 Sb. v platném znění). 

 

 

Vzhledem k tomu, že již od roku 1998 je použití azbestu k výrobě staveních materiálů, 

autodílů atd. zakázáno, jsou v současnosti řešeny pouze expozice vláknitými azbestovými 

prachy vnikající při sanačních a demoličních pracích v objektech, kde byly použity 

stavební materiály na bázi azbestu viz. tabulka č.3. 

Opět velký otazník visí nad pracovní činnosti v lomech, ve kterých se v mateční těžené 

hornině vyskytují amfibolové typy azbestu. Ve světle toho, že je zakázáno v ČR i EU 

azbest těžit, zpracovávat, distribuovat se vlastně i při těžební kamene s obsahem azbestu 
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jedná o zakázanou práci s azbestem. Druhý pohled (REACH) zase v případech kdy se 

jedná o zpracování přírodního materiálu, který se nijak chemicky neupravuje a ani se 

speciálně do výrobku (kamenivo) nepřidává, je že se v tomto případě nejedná o přímou 

práci s azbestem. V české republice je tedy postupováno v souladu s NV 361/2007 Sb., 

v platném znění tzn. provádí se měření pracovní expozice respirabilních vláken azbestu a 

celkové prašnosti, výsledky se srovnávají s limity dle přílohy č. 3 a podle překročení nebo 

dodržení limitních hodnot se pak dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařadí dané profese do 

příslušné rizikové kategorie. Danou problematiku má asi nejlépe vyřešeno sousední 

Německo kde platí předpis TRGS 517 [27] z roku 2013 (Technische Reglen für 

Gefahrrstoffe – Tätigkeiten mit potenziell asbest – halting mineralische Rohstoffen und 

daraus hergestellten Gemischen und Erzeugnissen), který podrobně popisuje způsoby 

nakládání s potencionálně nebezpečným materiálem obsahující azbest při jeho těžbě, 

zpracování a transportu a to včetně jeho vzorkování, dále popisuje pracovní prevenci a 

metody stanovení např. hmotnostního obsahu azbestu v těžené hornině nebo výrobku, 

expozici azbestových vláken a v neposlední řade upravuje i kvalifikační požadavky pro 

osoby věnující se dané problematice. 
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Tabulka č. 5: Expoziční limity pro azbestová respirabilní vlákna ve vybraných zemích 

(IRSST 2012) 

 

a – TWAEV – časově vážená průměrná expoziční hodnota; b – pro aktinolit, antofylit, chrysolit, tremolit; c - pro amozit, 

krokydolit; d – jednohodinové; e – Bindung Occupational Exposure Limit Value – BOELV (EU); f – expoziční 

koncentrace na pracovišti ve vztahu k navrhovanému tolerovatelnému karcinogennímu riziku; g – referenční hodnota – 

individuální opatření jsou vztažena k této LV; h – expoziční koncentrace na pracovišti ve vztahu k navrhovanému 

předběžnému akceptovatelnému karcinogennímu riziku; i – s výjimkou amozitu a krokydolitu 

*- převzato z GESTIS International limit values 2006 

WHO ve svých materiálech limitní hodnotu pro pracovní prostředí neudává a argumentuje 

to tím, že azbest je látka s bezprahovým účinkem, a proto nemůže být ani stanovena žádná 

bezpečná úroveň expozice [17]. 
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Vnitřní a venkovní ovzduší 

Pro danou oblast jsou v rámci ČR upraveny limity pouze pro vnitřní prostředí, a to 

vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Tato 

vyhláška se však vztahuje „pouze“ na vnitřní prostory škol, zdravotnických zařízení a 

staveb pro shromažďování většího počtu osob, bohužel se nevztahuje na vnitřní prostory 

pobytových místností (bytů). Vyhláška ve své příloze č. 2, tabulce 5, uvádí jako limitní 

hodnotu pro azbestová a minerální vlákna 1 000 vláken /m
3
. Vzhledem k tomu, jak je 

postaven limit pro vláknité prachy v dané vyhlášce dochází mnohdy k jeho překročení a to 

i v případech kdy nejsou azbestová vlákna vůbec nalezena (jsou pod mezí detekce použité 

metody), ale jsou za to nalezena ostatní minerální vlákna jako např. skleněná vlákna, 

kamenná vlákna (minerální vlna ROCKWOL) a ve školských zařízeních nejčastěji 

zachycena sádrovcová vlákna, jejichž zdrojem byla ve většině případů používaná křída. 

Vzhledem k tomu, že v roce 2012 proběhla v ČR velká monitorovací akce ohledně výskytu 

azbestu v ovzduší školských zařízení, a zmíněný limit dle vyhlášky č. 6 způsoboval značné 

problémy při hodnocení zjištěných koncentrací minerálních vláken, byl Ministerstvem 

zdravotnictví přijat speciální metodický pro tuto akci „ Metodický návod odběru vzorků 

pro stanovení počtu minerálních vláken včetně azbestových v ovzduší školských zařízení“, 

který v sobě již zahrnoval přístup k hodnocení minerálních vláken v ovzduší, dle 

Německého modelu a rozděloval limity zvlášť pro azbestová vlákna a zvlášť pro ostatní 

minerální vlákna (u těch pak ještě zvlášť na sádrovcová a ostatní).  

Při hodnocení kontaminace venkovního prostředí je v současnosti využíváno 

doporučených hodnot dle WHO 1000 vláken/m
3
 a to z toho důvodu, že v rámci ČR 

v současnosti neexistuje žádný legislativní předpis, který by danou oblast upravoval. Do 

roku 2009 byla v platnosti vyhláška MŽP č. 356/2009 Sb., která upravovala jak limity 

v hmotnostním toku emisí azbestu, tak limity fungitivních emisí hodnotou 1 000 

vláken/m
3
. 
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5. Výskyt azbestu ve volném ovzduší 

V rámci této kapitoly jsou uvedeny obecné informace o výskytu azbestu v pracovním a 

mimopracovním ovzduší, přičemž tato kapitola je úzce spjata s kapitolou číslo 6, která 

popisuje oblasti s možným větším výskytem azbestu v ovzduší.  

 

Vzhledem k mechanickým a chemickým vlastnostem azbestových vláken, která příliš 

nepodléhají mechanické ani chemické degradaci přetrvávají tyto vlákna ve volném ovzduší 

značně dlouho dobu a jejich transport ve vzdušných masách je možný na velmi velké 

vzdálenosti. Protože v rámci EU platí zákaz těžby, zpracování, distribuce a nakládání 

s azbestem jsou v současnosti nejvýznamnějšími zdroji azbestu takzvané staré zátěž, mezi 

něž patří převážně stavební materiály na bázi azbestu použité v minulých dobách např. 

střešní krytiny, kdy postupem času dochází k degradaci nosné matrice a tím k uvolňování 

azbestových vláken do ovzduší. Dalším možným zdrojem je pak uvolňování azbestu do 

ovzduší z nedostatečně zabezpečených skládek, nebo z pracovních činností při demolici 

objektů, ve kterých byly použity stavební materiály na bázi azbestu.  I když v rámci ČR 

oproti např. Německu, Francii a dalším zemím EU není problematika výskytu azbestu 

(převážně amfibol) v těžených horninách (např. metabazaltech) nijak řešena, je velmi 

pravděpodobné, že i právě tato činnost bude významným zdrojem azbestu uvolňujícího se 

do ovzduší. 

 Výskyt v pracovním ovzduší 5.1

V rámci profesní expozice azbestem patří v současnosti k nejvýznamnějším zdrojům 

sanační a demoliční práce v objektech, ve kterých byly v minulých letech použity stavební 

materiály na bázi azbestu, anebo sanační práce továren ve kterých byl v předešlých letech 

přímo zpracován azbest. Protože v rámci výstavby objektů nebyly používány pouze 

materiály na bázi azbestu, ale i materiály s přídavkem jiných minerálních nebo 

organických vláken je bezpodmínečně nutné provádět odběry vzorků a následnou analýzu 

tak aby bylo možno zcela jasně rozlišit azbestová a ostatní minerální vlákna. Obrázek č. 23 

ukazuje typické zobrazení metodou SEM exponovaného filtru z pracovního prostředí, kde 

jsou jasně rozpoznatelné vlákna azbestová a ostatní minerální (světlejší zobrazení) a 

organická vlákna (tmavší zobrazení). Pro následné rozlišení mezi azbestovými a ostatními 

je využíváno např. EDAX analýzy prvkového složení. 
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Zjištěné koncentrační úrovně azbestových a ostatních minerálních vláken v pracovním 

ovzduší jsou následně porovnány s limitními hodnotami dle NV 361/2007 Sb. v platném 

znění. 
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6. Oblasti se zvýšeným výskytem azbestů v Evropě a ČR 

Cílem kapitoly bylo, poskytnou informace o oblastech se zvýšeným výskytem azbestu 

v ovzduší v  ČR a evropských zemí. Bohužel při hlubším zkoumání dané problematiky 

jsem zjistil, že ani v ČR a ani v okolních zemích není v rámci pravidelného monitoringu 

ovzduší sledována koncentrace azbestu. Měření nejsou povinně vyžadována ani při 

rekonstrukcích stavebních objektů anebo v okolí skládek, na které se azbest ukládá. Opět 

samostatnou kapitolou je pak v ČR legislativně neupravena těžba a zpracování kameniva, 

které obsahuje azbest. 

Pro vyjádření míry kontaminace venkovního ovzduší respirabilními vlákny azbestu se dá 

proto vycházet pouze ze zahraničních studií, které v různém rozsahu odběrových míst a 

délek monitorování a za použití různé analytické metody zkoumaly venkovní ovzduší 

s ohledem na výskyt azbestových respirabilních vláken. Většina těchto studií je z období 

konce 20 století (80 a 90 léta) a jen malá část jich pak spadá do prvního desetiletí 21 

století. Mezi poslední komplexní studie sledující koncentraci respirabilních vláken azbestu 

ve venkovním ovzduší patří studie z roku 2009 [28] zpracována týmem Italských 

odborníků. Studie si klade za cíl provést monitoring venkovního ovzduší na území Itálie 

s ohledem na typologii dané oblasti, a proto rozděluje monitorované lokality do 4 skupin: 

a.) absolutně nebo relativně čisté lokality, ve kterých nebyly nalezeny materiály na bázi 

azbestu – použita jako lokalita pro stanovení pozadí azbestu ve vzduchu; b.) lokality se 

zástavbou civilních budov, u kterých je použito střešní krytiny z azbestocementu; c.) 

průmyslové lokality se střešní krytinou z azbestocementu; d.) oblasti zvláštního významu 

např. železniční stanice, ve kterých bylo na násypku železničního tělesa použito kamene 

(metabazaltů) s možným obsahem azbestu. Celkově pak bylo pro monitorování vybráno 9 

lokalit. Protože se v rámci studie jednalo o sledování azbestu v dlouhodobém časovém 

horizontu, bylo pro odběr použito speciální odběrové zařízení, viz obr. č. 24, které díky 

osazenému čerpadlu umožnovalo přes filtr prosát až 1 000 l/min. z tohoto důvodu a 

z důvodu možného přehlcení filtru byly filtry v zařízení měněny každých 48 hod. Zjištěné 

koncentrace minerálních neazbestových respirabilních vláken se pohybovaly v rozmezí od 

6 vláken/m
3
 do 29 vláken/m

3
 azbestových pak od 1 vlákna/m

3
 do 12 vláken/m

3
.  Studie 

rovněž naznačuje jednu možná až paradoxní hypotézu, ač by se dalo předpokládat, že při 

odběrech prováděných během deštivých dnů bude koncentrace respirabilních vláken 

v ovzduší nižší oproti dnům, kdy nepršelo je tomu dle studie právě naopak obr. č. 25. Dle 
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studie [28] je toto pravděpodobně způsobeno tím, že kapky vody narážející na 

azbestocementové střešní krytiny nebo ostatních materiálů obsahujících azbest díky své 

kinetické energii rozrušují cementovou matrici a tím uvolňují azbestová vlákna do vznosu. 

Uvolněné azbestová vlákna jsou pak od místa zdroje transportovány pomocí dešťových 

kapek do místa usazení, odkud se po zaschnutí mohou opět pomocí větru dostat do vznosu 

a tak putovat na velké vzdálenosti od místa svého původu. Dle zmíněné studie nebyla 

zjištěna závislost vlivu rychlosti větru na koncentrační úrovni azbestových vláken 

v ovzduší u bodových zdrojů (budovy, výrobní haly atd.), zatímco u plošných zdrojů 

(lomy) byla závislost prokázána s tím, že dále závisí na směru větru a návětrná strana je 

exponována více než závětrná. 
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Dřívější ojedinělé měření ve venkovním prostředí v provedené v ČR ukazují, že v ulicích 

velkých měst byly běžně měřeny koncentrace blížící se 200 000 vláken/m
3
 a 

předpokládaným zdrojem byl prach vznikající otěrem brzdových destiček automobilů při 

jejich brždění. Dalším neméně významným zdrojem je pak degradace cementových matric 

azbestocementových stavebních materiálů jako střešní krytiny, odvody spalin atd. a tím 

uvolňováni azbestu do ovzduší. 

Jednotlivá měření jsou prováděna vždy buď pro experimentální účely, nebo pro zajištění 

podkladů v rámci řízení např. EIA, povolení provozu atd.  

Z výše popsaného se dá pouze teoreticky předpokládat, že oblasti se zvýšeným výskytem 

azbestu ať už v ČR nebo v rámci Evropy budou lokality, kde se provádí nebo prováděla 

těžba kamene s obsahem azbestu, oblasti se zvýšeným použitím stavebních materiálů 

s obsahem azbestu (střešní krytina), okolí závodů kde se v minulosti buď těžil, anebo 

přímo zpracovával azbestový materiál a ve venkovním prostoru skládek určených pro 

ukládání azbestu. 
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7. Vyhodnocení a závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo podívat se na problematiku výskytu azbestu v ovzduší 

pohledem člověka, který se danou problematikou zabývá a setkává se ve své profesní praxi 

s řadou problematických oblastí. 

V rámci práce jsou popsány jednotlivé typy minerálů označujících se souhrnným názvem 

azbest, včetně jejich mineralogických charakteristik, míst nejčastějších výskytů a způsobu 

použití, základní způsoby odběru pracovního a mimopracovního ovzduší včetně 

analytických metod pro stanovení početní koncentraci respirabilních vláken v ovzduší a 

pro identifikaci organických, azbestových a ostatních minerálních vláken. Práce rovněž 

uvádí zdravotními účinku azbestu na lidský organismus a také nastiňuje problematiku 

nahrazování azbestu jinými vláknitými materiály a jejich možnými stejnými negativními 

účinky na lidský organismus jako u azbestu. Protože hlavní faktory u negativního působení 

vláknitých prachů na lidský organismus, jsou rozměr a trvanlivost vlákna, dá se 

předpokládat, že i jiné neazbestové materiály mající obdobné technické vlastnosti jako 

azbest, mohou na lidský organismus působit stejně jako azbest.  

Dále jsou v práci nastíněny dvě problematické oblasti a to, koncentrace respirabilních 

vláken v ovzduší a těžba horniny s druhotným obsahem amfibolových azbestu (nejčastěji 

tremolit a aktinolit), přičemž ani jedna není v rámci ČR nijak řešena nebo legislativně 

ošetřena. 

Závěry práce je možno rozdělit do několika, samostatných částí: 

1. Přestože existuje řada studií zabývajících se zdravotní nezávadností minerálně 

vláknitých materiálů, neexistuje zcela jasné stanovisko, zda jsou nebo nejsou 

zdravotně nezávadné to, že jsou zdravotně nezávadné při dodržení pracovních 

postupů výrobců, o tom není pochyb, ale to je vlastně i azbest pokud při práci 

s azbestem budu dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce a používat osobní 

ochranné pomůcky, taky nedojde k ohrožení lidského zdraví. Dále je třeba uvést, že 

většina studií je zaměřena „pouze“ na minerálně vláknité materiály a jen velmi 

malá část zpracovává i problematiku jiných materiálů např. celulózových 

vláknitých materiálů. Bohužel z výše uvedených důvodu se dá pouze konstatovat, 

že není zcela jednoznačně prokázána nezávadnost materiálů nahrazujících azbest a 

proto, by bylo velmi žádoucí zpracovat komplexní rizikovou studii na všechny tyto 
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materiály (organické i anorganické), která by poskytla odpovědi na všechny 

vznesené otázky. 

2. Jak naznačuje studie [28] provedená na území Itálie není výskyt respirabilních 

azbestových vláken v ovzduší ničím neobvyklým. Protože však na území ČR 

nebyla nikdy takto rozsáhlá studie zkoumající výskyt azbestových respirabilních 

vláken v ovzduší uskutečněna, bylo by žádoucí takovou to studii realizovat. 

Přičemž jako odběrová místa by se dali s výhodou využít měřící stanice ČHMÚ 

nebo hygienické služby. Financování studie by mohlo být řešeno z prostředků 

státního rozpočtu nebo pomocí grantu a tak spolufinancována Evropskými fondy. 

3. V rámci problematiky výskyty azbestu v těžených horninách a výrobcích se jako 

stěžejní jeví to, že nelze horniny a výrobky rozlišovat pouze do dvou kategorií 

azbestové a neazbestové, ale bude třeba zavést jakousi mezi kategorii. Daná 

problematika se totiž netýká pouze samotné těžby a úpravy horniny, ale činností 

spojených s použitím takovéto horniny jako např. výroba a recyklace betonu a 

živičných směsí včetně frézování vozovek, pokládka a úprava železničních svršků a 

v neposlední řadě použití kamene jako podkladu pod finální povrch při úpravách 

náměstí měst nebo v okolí rodinných domů atd. Vzhledem k tomu, že v ČR není 

tato problematika nijak vhodně legislativně upravena, nabízí se využít již 

zpracovaných postupů používaných v zahraniční. V tomto případě se jedná 

především o materiál TRGS 517[27] zpracovaný Německým institutem BAuA. 

Tento materiál by pouze stačilo mírně modifikovat pro naše podmínky a ve velice 

krátké době zapracovat do naší legislativy.  
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