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1   ÚVOD  

Azbest je materiál, který přinesl do průmyslu hlavně v 50. až 80. letech 20. století 

nové možnosti výstavby. Dobře odolával ohni a teplu, byl pevný a tvárný. Bohužel škodí 

lidskému zdraví a životnímu prostředí. Zastavit jeho používání v některých státech světa se 

snažíme dodnes. Azbest zná mnoho lidí a hodně z nich si je vědomo, že je nebezpečný a 

má karcinogenní účinky. Když jsem shromažďoval materiál na tuto diplomovou práci a 

zmínil se, že zpracovávám diplomovou práci spojenou s azbestem, jejich první odpověď 

byla, že je to nebezpečný materiál s karcinogenními účinky, a proto by se měl ukládat na 

speciální skládky.   

Většina občanů zná eternit a vlnovky, protože se vyskytují nejčastěji v jejich okolí, 

ale azbest byl pro své jedinečné vlastnosti využíván i v mnoha jiných podobách. Azbest se 

vyskytuje v konstrukcích řady budov jak v České republice, tak ve světě. Najdete ho v 

zařízeních v průmyslu, ale i u vás doma a většina lidí o tom nemá vůbec povědomí. 

V některých státech lékaři a vědci prokázali škodlivé vlastnosti azbestu, a proto bylo 

nařízeno jeho okamžité odstranění hlavně ze shromažďovacích prostor, nemocnic a úřadů. 

V jiných státech se k jeho odstranění přistupuje v případě úprav daných konstrukcí nebo 

zařízení, ale najdou se i státy kde tento materiál není ani dnes považován za zdraví 

škodlivý. Existují i státy, které toto riziko a omezení spojené s azbestem do zákonů 

nechtějí přijmout. Týká se to hlavně států ve východní Asii, kde je průmysl svázaný s 

azbestem i v dnešní době hodně rozšířen a pohybují se v něm ohromné částky.  

V diplomové práci jsem uvedl přehled materiálů a konstrukcí, ve kterých je obsažen 

azbest a tyto materiály by se mohly vyskytnout i v České republice. Jsou zde uvedeny i 

postupy na odstraňování azbestu jednotlivci, firmou, podle zákona nebo podle lidského 

úsudku. Nejčastěji jsou totiž lidé ohroženi azbestem při demolicích, případně špatném 

stavu konstrukcí, kdy nejsou dodrženy předpisy pro práci s azbestem. 

Azbest byl pro svoji výbornou požární odolnost využíván k ochraně konstrukcí a v 

mnoha podobách byl doporučován tehdejší normou. Dnes jsou tato protipožární opatření z 

požárního hlediska v mnoha případech stále uznatelná, ale z hygienických důvodů je 

azbest považován za nevyhovující. Určité riziko azbestového prachu může zasáhnout i 

hasiče u zásahu v budově postavené pomocí materiálů s obsahem azbestu. Onemocnění z 

azbestu se projevuje po několika letech, uvádí se i 20 let. Dá se proto očekávat, že v 
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následujících letech počty případů spojených s azbestem určitě klesat nebudou a je možné, 

že budou i stoupat. 

Proto je třeba věnovat azbestu zvýšenou pozornost a zařídit častější informovanost 

obyvatelstva. 

 

Za cíl diplomové práce jsem si vymezil vytvoření přehledu pasivní protipožární 

ochrany s výskytem azbestu, posouzení možnosti zdravotního rizika hasičů v souvislosti s 

azbestem, hodnocení a návrh úpravy současného stavu průzkumu a odstraňování starých 

azbestových zátěží stavebních objektů. 
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2   REŠERŠE 

MÜLLER. J., Katalog výrobků pro stavební část - požární bezpečnost staveb, 

československé středisko výstavby a architektury, září 1986, str. 27 - 74, 326 s. 

Katalog je sepsán jako přehledný seznam výrobků pro požární bezpečnost staveb. 

Jsou zde uvedeny veškeré materiály používané v roce 1985 k požární ochraně budov v 

Československu. V obsahu se dají najít výrobky pro snížení hořlavosti stavebních hmot a 

pro zvýšení požární odolnosti požárních konstrukcí, požární uzávěry otvorů, evakuační a 

požární výtahy, venkovní a vnější zásahové cesty, výrobky pro odvádění kouře a tepla při 

požáru, elektrická požární signalizace, elektrická zařízení, vzduchotechnická zařízení, 

požární vodovod a vodní stabilní hasicí zařízení, hasicí přístroje a zařízení, regulace a 

ovládání. 

 Ve své práci jsem použil charakteristické popisy jednotlivých materiálů s obsahem 

azbestu a výsledky požárních odolností z národních zkoušek 

 

VAŠÁTKO. E., SEIDL. J. & SPOL., s.r.o. - Informace (technický zpravodaj PO), 

březen 2012 jako 41. v pořadí, str. 22-29, 29 s. 

Odborný časopis zabývající se aktuálními tématy v požární ochraně staveb. Tento 

odborný časopis vychází 2 x ročně. A je sestavován předními odborníky v oboru požární 

ochrany staveb v České republice. 

Z časopisu jsem čerpal informace, z článku Azbest v požární ochraně deskových 

materiálů, který napsal plk. ing. Petr Chytrý. Byl zde i seznam protipožárních konstrukcí s 

obsahem azbestu. 

 

SOCHA. S., Skládka odpadů hrádek u Pacova, provozní řád - skupina S-OO3, 

provozovatel: SOMPO, a.s. - Pelhřimov, listopad 2011 

Tento provozní řád popisuje provoz na skládce. Jak zacházet s jednotlivými materiál, 

kde a jak je ukládat. Jaké je vybavení skládky. Zákony, řády a vyhlášky jaké musí na 

skládce dodržovat. Povinnosti zaměstnanců a povinnosti zákazníků. Tento dokument musí 

být vypracován odbornou osobou a musí ho schválit Krajský úřad kraje Vysočina. 

Z provozního řádu jsem čerpal informace jak postupovat při přijetí azbestového 

materiálu na skládku. 
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3  AZBEST A JEHO VLASTNOSTI, VÝSKYT, VYUŽITÍ 

3.1  Vlastnosti azbestu 

Azbest (v České republice znám také jako - osinek) je vláknitá forma světlé až 

tmavozelené barvy, která se v přírodě objevuje u několika nerostů, zejména přírodních 

křemičitanů hořečnatých, jež patří do skupiny serpentinů (chemický vzorec Mg3Si2O5 

(OH)4) nebo amfibolů. Tavení amfibolového azbestu při 1100 °C, tavení serpentinových 

azbestů okolo 1500 °C. Součinitel tepelné vodivosti při 20 °C = 0,12 W. m
-1 

. K
-1

. 

Název azbestu vznikl chybným použitím latinského výrazu pro nehašené vápno 

(asbestos), z původně řeckého slova sbestos - v překladu uhasitelný. Je odvozeno od 

historického používání knotu v lampách kvůli odolnosti azbestu vůči ohni. 

Azbest je anorganický materiál, který je nehořlavý a do určité míry také 

žáruvzdorný. Odolává také kyselinám a zásadám, je vysoce odolný v tahu. 

Nejvíce se uplatňoval serpentinový azbest a to asi 95% produkce - hlavní představitel 

chryzotil Mg3(Si2O5)(OH)4 (bílý azbest). Jeho bod tání byl okolo 1500 °C (to je 

porovnatelné s bodem tání oceli). [18] 

 

Produkty, které jsou nebezpečné, se musí označit v souladu se směrnicemi EU. R- a 

S- věty jsou základním nástrojem, který informuje o klasifikaci látky a nejdůležitějších 

bezpečnostních opatřeních. [31] 

R věty (specifická rizikovost) 

R4: Může vyvolat rakovinu,  

R48/23: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

vdechováním 

S věty (bezpečné skladování, likvidace, poskytnutí první pomoci, ochrana zaměstnanců) 

S 22: Nevdechujte prach 

S 45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

(pokud to bude možné, ukažte toto označení),  

S 53: Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce. [32] 

 

Azbest jako minerál se přirozeně vyskytuje v půdě a v horninách prakticky po celém 

světě. V České republice se nenachází žádné významné naleziště, ve kterém se azbest těžil.    

[18] 
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Azbest se snadno dělí na pevná ohebná dlouhá vlákna, jež lze i spřádat.  Nejčastěji je 

v průmyslu využíván bílý azbest, hnědý azbest a modrý azbest. I když jsou tyto azbesty dle 

názvu rozděleny barvami, nelze je spolehlivě identifikovat. Pro jejich přesné určení je třeba 

vzorky identifikovat laboratorně. 

Hlavními formami azbestu jsou: 

  chryzotil (bílý azbest - vláknitá odrůda serpentin (obr. 1), 

  amosit (hnědý azbest), 

  krocidolit (modrý azbest), 

  tremolit, 

  antofylit, 

  aktinolit. 

 

 

Obrázek 1 Azbestová vlákna chryzotilu na snímku z řádkovacího mikroskopu [2] 

 

 Lékařsky a vědecky prokázané karcinogenní účinky azbestu vedly k omezení jeho 

těžby a jeho aplikací, při nichž se mechanickým pohybem mohou uvolňovat jednotlivá 

vlákna, která při vdechnutí pronikají hluboko do dýchacích cest a poškozují vnitřní orgány. 

[1] 
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3.2  Lokality výskytu azbestu ve světě 

   Chryzotil a krocidolit, ze kterých se azbest vyrábí, se těžily jako běžné minerály 

(obr. 2). Prvním hlavním producentem azbestu byla Kanada v provincii Quebec, kterou 

postupně doplňovaly další státy. Na prahu nového milénia vyvolaly příslušné vědecké 

poznatky v některých zemích odůvodněný zákaz těžby a používání azbestu.  

 

 
Chryzotil 

 
Krocidolit 

 

přetištěno z knihy: Chris Pellant: Horniny a minerály. 

(Vydavateľstvo Osveta, Martin (SR), 1994, 2000. Foto: Harry Taylor) 

 

Obrázek 2 Typy jednotlivých materiálů [4] 

 

Země, kde vývoj těžby azbestu pokračuje, nejsou hospodářsky ani průmyslově moc 

vyspělé. V rychle se rozvíjejících zemích, jako je Indie, Brazílie Kazachstán, Zimbabwe, 

Kolumbie, těžba i spotřeba dokonce vzrostla na násobky hodnot ze sedmdesátých let, kdy 

bylo používání azbestu nejrozšířenější. V Číně dokonce těžba azbestu mezi lety 1990  a  

2000 vzrostla více než dvojnásobně. Obdobná je tato situace i v Rusku, kde těžba od 

sedmdesátých let neklesá.  

V České republice se azbest netěžil. Nejbližší těžba azbestu byla na Slovensku 

v Dobšiné. Ale ani tam dnes již těžba neprobíhá, těžilo se zde v letech 1928 - 1989. [5] 

 

3.3  Historický materiálový vývoj používání azbestu 

Mezi lidmi panuje mylná domněnka, že azbest je produkt 20. století. Vzhledem k 

tomu, že azbest je přirozeně se vyskytující materiál, lidé ho používají po staletí. Už na 

počátku našeho letopočtu rozpoznali jeho hlavní přínos. První azbestový důl se nacházel v 

Řecku na ostrově Ewoia a byl založen kolem prvního století našeho letopočtu. Ale i v této 

době Řekové připustili, že azbest nemá pouze kladné vlastnosti. Pozadu samozřejmě 



  

7 

 

nezůstala ani říše Římská, kde se azbest používal jako stavební materiál, či přísada do látek 

pro svoji nehořlavost. Kolem roku 1800 se azbest začal používat u parních lokomotiv pro 

ochranu topenišť a vedení parního potrubí. Podobné využití měl azbest i v lodním 

průmyslu. 

Komerční těžba azbestu v globálním měřítku spadá do sedmdesátých let 19. století.  

Maximální těžby azbestu se dosáhlo přibližně v sedmdesátých až osmdesátých letech 

20. století, kdy také byla jeho největší spotřeba. V sedmdesátých letech vzrostla produkce 

zhruba na 3,5 milionu tun ročně a v roce 1980 dosáhla světová produkce azbestu až 4,8 

milionů tun. Na přelomu tisíciletí vstoupil v platnost podle vědeckých průzkumů v 

některých zemích odůvodněný zákaz těžby a používání azbestu. Přesto ani z tohoto důvodu 

celková světová produkce azbestu i po roce 2000 nezaznamenává pokles. V roce 2002 byla 

2,13 mil. tun, v roce 2003 stoupla na 2,15 mil. tun a v roce 2004 až k 2,23 mil. tun. Téměř 

třetina z 2,23 mil. tun azbestu je Ruské produkce, která má při současné těžbě odhadované 

zásoby na 100 let.  Kolem roku 2010 byl azbest zakázán v 52 zemích, včetně členských 

zemí EU (což je asi třetina členských zemí WHO).  

V Československu byla spotřeba azbestu velmi vysoká a to zejména z důvodu 

prosazování značné prefabrikace výstavby a ekonomiky stavění. Pro názornost zde 

předkládám jeden zajímavý údaj. V letech 1975–1990 průmysl v Československu 

každoročně spotřeboval kolem 50 000 tun azbestu. Na toto množství připadá ročně řádově  

sto tisíc m
3 

vyrobených různých azbestocementových a obdobných výrobků.  Používání 

azbestu je u nás od roku 2005 zakázáno. [5], [6] 

   Materiály s obsahem azbestu dnes dováží mnohem více zemí, než co azbest těží. 

Především se jedná o země v Asii a východní Evropě, kde nejsou tak přísně sledována 

zdravotní rizika a dodržovány výrobní normy.  

Azbest se uplatňoval v mnoha oblastech průmyslu a jeho odvětvích. Používal se jako 

tepelná, elektrická případně zvuková izolace. Dále se mohl objevovat ve třecích plochách 

různých výrobků, v plochém těsnění, uzávěrech či lepidlech. Azbest měl dobrou odolnost 

proti chemikáliím, a proto se používal v procesech jako je filtrace či elektrolýza.  Azbest se 

rovněž hojně uplatňoval při výstavbě budov různých účelů (obchodní, průmyslové, ale i 

obytné).  

Stav materiálů obsahující azbest se může časem měnit, například v důsledku 

poškození, opotřebení nebo povětrnostních vlivů. [2] 
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3.4  Uplatnění azbestových vláken v průmyslu 

   V České republice je práce s azbestem zakázána zákoníkem práce s výjimkou 

výzkumných a analytických prací, likvidace nepotřebných zásob azbestu, odpadů a 

zařízení obsahujících azbest a prací při jeho zneškodňování. 

V jednom článku časopisu The Lancet se uvádí, že v Asii vznikají stále nové 

obrovské rozvojové projekty, které zajišťují zachování trhu s azbestem. Příkladem 

rostoucího azbestového průmyslu je Indie, kde i přes prokázané a zdravotní riziko převládá 

význam těžby a výroby na udržování zaměstnanosti a dosahování zisku. 

V průmyslu se ale objevují i další látky, přípravky, meziprodukty, výrobky a odpady, 

jež obsahují více než 0,1 hmotnostních procent azbestu. Právě toto množství je považováno 

za nebezpečné pro lidské zdraví. 

V České republice jsou nejznámějšími výrobky s obsahem azbestu střešní krytinové 

a obkladové výrobky s obchodním názvem Eternit. Vznik Eternitu a princip výroby 

vláknocementových desek je spojen s Českou republikou od roku 1900, kdy si ho 

nechal zaregistrovat a následně patentovat Ludwik Hatschek, rodák z Olomouce. [7] 

 

3.5  Uplatnění azbestových vláken ve stavebním průmyslu 

    Převážná část vytěženého azbestu byla použita ve stavebním průmyslu pro výrobu 

celé řady stavebních materiálů a prvků, v nichž se výhodně využívaly některé jeho 

vlastnosti. Z různých statistických údajů bylo vyhodnoceno, že z celkové spotřeby azbestu 

připadá až 70% právě na stavebnictví. A právě toto množství nebezpečného materiálu, 

představuje obrovský problém. 

Azbest se ve stavebnictví uplatňoval hlavně ve výrobcích z azbestocementu (směs 

cementu a azbestových vláken). Azbestocementové produkty se dosud vyskytují v různých 

podobách a formách na mnoha stavebních objektech nejen jako krytina, ale i jako součást 

obkladů obvodových plášťů, sendvičových panelů, konstrukcí lehkých příček, podhledů, 

tepelně izolačních desek a v dalších formách izolačních výrobků. Dále ho najdeme v 

podlahových krytinách, v různých trubních výrobcích, v těsnícím a tamponážním 

materiálu, v tepelně izolačních zástěnách a podložkách. Je součástí dřevostaveb, některých 

ventilačních či vodoinstalačních a kanalizačních výrobků, je obsažen v protipožárních 

nástřicích, omítkovinách a deskových obkladech. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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4  AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S 

VYUŽITÍM AZBESTU 

4.1  Právní předpisy, vyhlášky a právní normy v ČR 

Právní dokumenty spojené s problematikou azbestu jsou velmi obsáhlé, zmíním zde 

tedy ty nejdůležitější. 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, (Hlava II - Předcházení 

ohrožení života a zdraví - § 7 a § 8). 

  Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání.(§ 6 odst. (1) a odst. (2)). 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; a) u každého zaměstnance ode dne 

přidělení rizikové práce vést evidenci, b) ukládat evidenci podle písmene a) po dobu 10 let 

od ukončení expozice a jde-li o práce, c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 

předat při svém zániku bez právního zástupce, neuplynula-li dosud lhůta podle písmene b), 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, d) oznámit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšené expozice 

zaměstnance faktorů pracovních podmínek, § 41. 

  Zákon č. 265/2011 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další 

související zákony. 

  Vyhláška 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, §2 a §3. 

  Vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu, §5 - náležitosti hlášení prací s azbestem. 

  Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 ve znění směrnic MZ č. 17/1970   

O posuzování zdravotní způsobilosti k práci a ve znění pozdějších předpisů. [43] 
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  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, Díl 4 - Azbest.  

§19 - Zjišťování a hodnocení expozice azbestu (vláknité silikáty) - sledovaným 

ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken. 

§20 - Hodnocení zdravotního rizika 

§21 - Minimální opatření k ochraně zdraví 

 Příloha č. 3 - Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení: Část A  

 Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy, Azbestová vlákna všech azbestů - PEL 

početní koncentrace (počet respirabilních vláken/cm
3
) = 0,1. 

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

fyzikálních a biologických uživatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb, §4 - Chemické faktory a prach, Příloha č. 2 - Limitní koncentrace chemických 

ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb. 

  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, Díl 6 - Odpady z azbestu - §32 - Povinnosti při práci s odpady z 

azbestu, Hlava I - Poplatky za uložení odpadů - §48 - Odpady azbestu se zpoplatňují ve 

výši sazby za ukládání ostatních odpadů. 

  Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách při pracích 

s odpady, v platném znění, Hlava III - Zvláštní požadavky na ukládání odpadů z azbestu na 

skládky - §7 - Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. 

  Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), o územním plánování a stavebním úřadu, 

ve znění pozdějších předpisů, Díl 3 - Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení - 

§128 - Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení. 

  Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č. 4 - Rozsah a obsah 

dokumentace bouracích prací - B. Souhrnná technická zpráva. 

  Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před 

riziky spojenými s expozicí azbestu při práci. [43] 
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4.2  Porovnání právních předpisů na odstranění azbestu se západními zeměmi 

Normy a požadavky na odstraňování azbestu v České republice jsou zpracovány v 

několika právních předpisech, ale jejich obsah není tak podrobný jako v Německu nebo 

Spojených státech amerických, které jsem si vybral k porovnání. 

 V České republice je zpracována hygienická vyhláška (č.6/2003 Sb.) o množství 

všech minerálních vláken v ovzduší, a ne jen o množství azbestových vláken. Limitní 

hodinová koncentrace chemických ukazatelů a prachu - azbestová a minerální vlákna: 

1000 vláken na m
-3

 - vztaženo na standardní podmínky.  

Problém nastává v době, kdy je v měřeném prostoru ve vzduchu více vláken než jen 

azbestová, protože tato vyhláška je nerozděluje. Tím je tato vyhláška na výsledný limit 

vláken přísnější než ve vybraných státech. 

Postup odstranění azbestu je popsán v několika právních předpisech a i díky tomu 

vzniká řada nesrovnalostí. 

 I proto se v České republice vyskytlo několik nevyhovujících realizací při 

odstraňování azbestu a následkem toho muselo být uzavřeno několik objektů s negativní 

publicitou v médiích.   

V České republice platí Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, platnost od 12. prosince roku 2007). 

V Německu platí Technische Regel f'ür Gefahrstoffe 519, Asbest: Abbruch-, 

Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (v překladu: Technická pravidla pro nebezpečné 

látky 519, Azbestové: demoliční -, sanační- nebo udržovací práce, vydáno v září 2001 - 

upraveno leden 2003).  

Ve Spojených státech amerických platí právní předpisy od Occupational Safety & 

Health Administration - OSHA (v překlad Bezpečnost práce z ministerstva zdravotnictví), 

Part 1926 - Safety and Health regulations for construction - Subpart Z - Toxic and 

Hazardous Substances - § 1926.1101 Asbestoss (v překladu: Bezpečnostní a zdravotní 

předpisy pro stavebnictví - Hlava Z - toxické a nebezpečné látky), s platností od 1. 

července roku 2011). 

Přehled požadovaných opatření podle uvedených předpisů kvůli azbestu shrnuje  

 tab. 1.  
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Tabulka 1 Popis bezpečnostních opatření v souvislosti s azbestem 

Posuzované technické 

vlastnosti

NV č. 361/2007 Sb.            

ČR
TRGS  519                    Německo

1926.1101 OSHA                

USA

maximální limit 

azbestových vláken

max. počet respirabilních 

vláken 1000/m
3

max. počet azbestových vláken 

1000/m
3

max. počet azbestových vláken 

1000/m
3

sledovaný rozměr 

azbestového vlákna

délka větší než 5µm, průměr 

menší než 3 µm, poměr větší 

než 3:1

délka větší než 5µm, průměr 

menší než 3 µm, poměr větší než 

3:1

délka větší než 5µm, poměr 

větší než 3:1

ochrana dýchacích 

cest pracovníků

v kontrolovaném pásmu musí 

být vybaveni pracovním 

oděvem a ochranou dýchacích 

cest

do 150 000 vl/m
3
 - půl/čtvrt 

masky s filtrem, polomasky, 

masky s ventilátorem a filtrem, 

nad - kompletní masky s filtrem, 

nad 6 000 000 v/m
3
 - izolační 

přístroje s celoobličejovou 

maskou

Rozděleno podle tříd 

znečištění:Třída 1 - práce s 

azbestem, Třída 2 azbestový 

materiál není odstraněn, Třída 3 - 

úklid není prováděn mokrou 

cestou, Třída 4 - odstraňování v 

regulované oblasti

ukládání azbestového 

odpadu

ukládání do neprodyšně 

utěsněného obalu opatřeného 

štítkem

ukládat ve vhodných bezpečně 

uzavíratelných nádobách, drcení 

je nepřípustné

ukládat do pytlů o maximální 

rozměru 60 palců, pytle k tomu 

určené se stěnou 6 mm nebo dva 

pytle, určité pytle s návlekovými 

rukavicemi + štítky

lékařské prohlídky

zajištění závodní preventivní 

péče u exponováného 

zaměstanance, lékařské 

prohlídky v jiném předpisu

při překročení koncentrace          

15 000 vl/m
3 

na pracovošti, 

pouze pokud prošli lékařskou 

prohlídkou 

zaměstnavatel musí uchovávat 

lékařské záznamy a dodržovat 

lékařské prohlídky - popis 

obsahu prohlídky

ohlášení prací s 

azbestem

nejpozději 30 dní před 

začátkem prací s azbestem, 

obsaženo v hygienické 

vyhlášce podle zákona č. 

258/2000 Sb. - ne při 

krátkodobé expozici

nejpozději 14 dní před započetím 

prácí, protokol o ohlášení

ohlášení 14 dní předem, včetně 

dokumenatce, pokud není vše 

doloženo, čas se nepočítá

 

Dle vlastního úsudku a informací co jsem se při shromažďování informací k 

diplomové práci dozvěděl, jsem při porovnávání těchto právních předpisů dospěl k závěru, 

že české právní bezpečnostní předpisy pro práci s azbestem mají určité nedostatky. Ve 

srovnání tří bezpečnostních předpisů zvítězil německý právní bezpečnostní předpis. Na 

druhém místě skončil americký právní bezpečnostní předpis a na třetím místě právní 

bezpečnostní předpis z České republiky [14, 15, 16 ]. 

K porovnání jsem vybral několik podobných hodnot, které se dají jednoznačně 

porovnat. 

V diplomové práci uvedu některá technická data, která by pro český právní předpis - 

nařízení vlády mohla anebo nemusela být přínosem. 

Odlišnosti německého právního bezpečnostního předpisu: 
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Tento předpis ohledně prací s azbestem postihuje veškeré práce a problémy, které se 

mohou v těchto situacích objevit. Je sepsán přehledně a srozumitelně, včetně všech 

technických dat a návodů. Výhodou oproti českým právním předpisům je, že informace 

jsou obsaženy v jednom dokumentu. Vzhledem ke kvalitnímu zpracování řada českých 

firem tento dokument převzala a berou ho jako zákonný předpis, jelikož v mnoha ohledech 

českou normu překonává. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti si tento právní předpis 

nechaly firmy přeložit do českého jazyka. 

Odlišnosti amerických právních bezpečnostních předpisů: 

 I americký právní předpis při uplatnění bezpečnosti je mnohem podrobněji 

zpracován než český. Velký pokrok ve zpracování amerických dokumentů přinášejí 

paradoxně živelné katastrofy, zejména tornáda a hurikány, které na převážně montovaných 

stavbách z deskových prvků (často s obsahem azbestu) způsobují značné škody, jež je 

nutné urychleně řešit. V tomto předpisu je velmi dobře zpracováno odstraňování materiálů 

s obsahem azbestu do izolovaných obalů.  

Dle zjištěných informací a provedeného srovnání právních bezpečnostních předpisů, 

jsem došel k závěru, že české předpisy jsou oproti zahraničním bezpečnostním předpisům 

na nižší obsahové i technické úrovni. Pouze v oblasti počtu nebezpečných vláken v ovzduší 

jsou přísnější, jelikož se zde počítají všechna vlákna v ovzduší a u zbývajících dvou 

předpisů pouze azbestová vlákna.  

Proto bych doporučil úpravu a sjednocení českých právních předpisů do jednoho 

přehledného předpisu. Díky tomu by možná ubylo ne zcela dobře realizovaných prací při 

odstraňování azbestu, které byly v posledních letech v České republice prováděny. Azbest 

je dnes ve světě prokázán jako karcinogenní látka a proto bychom s ním měli tak zacházet. 

[22,23,24,25]. 

 

4.3  Začlenění azbestu na seznam nebezpečných chemických látek 

Ačkoliv byla spojitost mezi azbestem a rizikem onemocnění rakovinou plic odhalena 

již v roce 1935, tak teprve v roce 1977 byly všechny typy azbestu označeny za 

karcinogenní. V roce 1999 byla přijata evropská směrnice o zákazu používání azbestu, ale 

ani tato směrnice nepřinesla jeho úplný konec. Největší přínos pro lidské zdraví přinesl až 

1. leden 2005, kdy vešel v platnost skutečný zákaz používání azbestu v celé Evropské unii 

(včetně České republiky). Toto rozhodnutí je spojováno s konferencí o azbestu v 
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Evropském parlamentu ve dnech 22. a 23. září 2005. Rok 2006 byl prohlášen rokem proti 

využívání azbestu a vyzýval evropské orgány, aby provedly podrobné akční plány 

zahrnující: 

 - preventivní činnost (předcházení nebezpečným expozicím),  

 - boj za lidská práva (práva na práci a život v bezpečném prostředí) 

 - boj proti dvojím normám (mezinárodní zákaz azbestu, nedodržení tohoto nařízení,    

   by mělo být potrestáno pokutou, která by měla být rozdělena mezi zahraniční oběti   

   azbestu) 

Používání azbestu v EU omezují v současnosti specifické právní předpisy a nová 

politika Evropské unie v oblasti chemických látek - Registration evaluation and 

authorisation of chemicals - reach). [8] 

 

  Dohled státních orgánů u nás se opírá o zejména o hygienickou vyhlášku, 

bezpečnost práce, stavební zákon a předpisy spojené s oblastí životního prostředí, kdy je 

původce či realizační firma povinna ohlásit práce spojené s azbestem daným úřadům 

předem. U jednodušších prací postačí doložit postup prací a popis okolí. U staveb 

náročnějších na provádění či v hustě zastavěném prostředí je nutno tyto práce nechat 

posoudit odborně způsobilými osobami a vše doložit měřením, která provádějí k tomu 

určená zdravotnická zařízení. Dokumentace pro odstraňování azbestu by měly být 

doplněny o průzkum staveb pověřenou osobou ministerstva životního prostředí, případně 

osobou z ministerstva zdravotnictví (projektant, stavebník, pověřená osoba k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadu). 

4.4  Omezení vyvolaná azbestovou zátěží 

4.4.1  Zákaz používání azbestu 

Státy kde došlo k zákazu azbestu. 

1984 - 1989 (Norsko, Švédsko, Švýcarsko) - tyto státy mají propracované metody v 

odstraňování azbestu (např. firma SKANSKA) 

1990 - 1999 (Rakousko, Holandsko, Finsko, Itálie, Německo, Francie, Belgie, Velká 

Británie) 

2000 - 2005 (Spojené státy americké, Austrálie, Brazílie, Jihoafrická republika, 

Japonsko, Španělsko, Lucembursko, Řecko, Portugalsko, Česká republika). 
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Azbest způsobuje maligní onemocnění (maligní mezoteliom). Dá se očekávat, že 

nejvíce případů tohoto onemocnění se může projevit kolem roku 2020. [11] 

 

Na začátku prací u problémových staveb je nutné posoudit riziko a určení expozice 

zaměstnanců, které může odstranění, či manipulace s azbestem vyvolat. Zda se jedná o 

ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu se vznikem podlimitních hodnot azbestových 

vláken anebo budou překročeny limitní hodnoty azbestových vláken. [9] 

 

4.4.2  Podmínky odstraňování staré azbestové zátěže 

   Samotnému odstraňování materiálů s obsahem azbestu by měl předcházet stavebně 

technický průzkum stavby, který provádí odborník, jenž ví zejména kde hledat a který 

materiál by mohl být podezřelý. V případě, že je vzorek z průzkumu podezřelý, je poslán 

do akreditovaných zkušebních laboratoří. Vzorek musí být v dostatečném referenčním 

počtu, aby se výskyt azbestu jednoznačně potvrdil. Nesmí nastat situace, kdy by se 

azbestový materiál zatřídil do demoličního odpadu, který končí na recyklačních linkách a 

může být vráceny do nových staveb anebo nesprávně uložen na skládkách. Je vysoce 

pravděpodobné, že výskyt azbestu na stavbě zvýší předpokládané náklady. 

V zahraničí je zcela běžné, že součástí studie proveditelnosti, respektive 

enviromentálních posudků je složka o možném výskytu azbestu, která může potencionální 

investory varovat před vícenáklady. Při nákupu nemovitostí je možné také snížení ceny o 

náklady na případné odstraňování azbestové zátěže. Tento postup již využívá řada 

zahraničních firem při realizaci svých investičních záměrů v České republice. Do 

budoucna je jen otázkou času, kdy investor bude na projektantech za vzniklé vícenáklady 

při odstranění azbestu v případě nekvalitně provedeného azbestového průzkumu požadovat 

finanční náhradu.  

Případné ponechání azbestu ve stavbě po provedené rekonstrukci přináší majiteli 

řadu povinností. Majitel musí zajistit v pravidelných intervalech kontrolu funkčnosti 

krycích nátěrů, respektive provedeného opatření proti uvolňování azbestových vláken, dále 

je nutno počítat při změně dispozice se zásahem do azbestových materiálů a tím prodražení 

pozdějších stavebních úprav. Pokud se při kontrolách zjistí, že azbest není ve vyhovujícím 

stavu nebo situace v okolí není taková, aby mohl být bezpečně ponechán na místě, je třeba 
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zajistit jeho odstranění. Materiály s obsahem azbestu musí být zaznamenány ve výkresové 

dokumentaci, kvůli přehlednosti a kontrole.  

V zahraničí se často používala encaspulace respirabilních vláken (česky zapouzdření) 

azbestových minerálních vláken a tím zabránění jejich volnému poletování. Tato metoda 

byla vyvinuta ve Spojených státech amerických. Výrobek je prodáván pod značkou 

FOSTER. Tyto výrobky byly testovány v amerických laboratořích. Mají deklarovanou 

zdravotní nezávadnost a nehořlavost. V České republice je tento výrobek schválen hlavním 

hygienikem. 

Uvedenou technologií bylo ve Spojených státech amerických napraveno mezi lety 

1979 - 1984 na 280 staveb a to převážně škol a administrativních budov. Následovaly 

západní státy Evropy, kde bylo v letech 1984 - 1993 takto napraveno 180 staveb v 

Holandsku a 70 staveb v Belgii. 

Podstatou této technologie k encapsulování respirabilních vláken jsou polymery 

většinou ředitelné vodou s vysokou schopností pronikat do hloubky azbestového materiálu 

a přitom zapouzdřit jednotlivá vlákna. Bohužel nejde tato technologie použít u všech 

azbestových materiálů. Omezení se týká materiálů s objemovou hmotností více jak 1500 

kg/m
3
, zde je možno vytvořit pouze povrchový film proti rozletu azbestových vláken. [23] 

 Důvody pro opomíjení azbestového průzkumu bývají především v prodloužení doby 

výstavby, která pro investory není výhodná, anebo se tímto problémem nechtějí zabývat. V 

neposlední řadě jde rovněž o zjednodušování projektů a o jejich zlevnění. Pokud se ale v 

průběhu stavby azbest objeví, je jeho odstranění mnohem nákladnější než před začátkem. 

Stavby kdy s těmito pracemi bylo počítáno a kdy je bylo možné správně zkoordinovat. 

Podle českých předpisů je nutné prováděné sanační práce při likvidaci azbestu ohlásit 

příslušné hygienické stanici 30 dnů před zahájením. 

Odběrná místa vzorků musí být vyznačena ve výkresové dokumentaci a z výsledků 

průzkumu musí být zpracována závěrečná zpráva. Poté je možno zhodnotit jaká rizika 

materiály s obsahem azbestu vzhledem k uvolňování vláken do okolního prostředí 

představují. Hlavními faktory jsou především mechanické a fyzikální vlastnosti materiálů a 

neméně pak místa výskytu těchto materiálů. Ze zjištěných rizik jsme schopni stanovit jak 

naléhavé je jejich případné odstranění, nebo jaké podmínky se musí stanovit, aby byl pobyt 

v místech, kde zůstávají azbestové materiály zdravotně nezávadný. Téměř vždy se ale 

doporučuje provést odběr vzorků vzduchu pro zjištění množství respirabilních vláken ve 

vnitřním prostředí. [2] 
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Z hlediska Českých právních předpisů a právních předpisů Evropské unie dělíme 

práce s azbestem na vnitřní a vnější prostředí. V obou případech je stanoven technologický 

postup, který je nutno dodržovat a který je kontrolován způsobilou a odborně znalou 

osobou. Odstraňování azbestu musí vždy probíhat v uzavřeném pásmu a musí být dodržen 

speciální režim s ohledem na Bezpečnost práce a ochranu třetích osob. [13] 

 

Zásady pro odstraňování azbestu: 

 odstraňování stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět odborně  

   způsobilá firma 

  práce na odstraňování stavebních materiálů na bázi azbestu a úklid těchto prostor  

   realizovat pokud možno před ostatními stavebními pracemi 

  části stavebních objektů nebo celé stavby, kde dochází k pracím s azbestem, musí 

být ohraničeny tzv. uzavřeným pásmem s definovanými technickými požadavky a 

režimovými opatřeními (přerušení pracovního provozu v zasaženém objektu 

případně okolí, zajištění energií pro práce) 

  při realizování prací s azbestem zabránit sekundární kontaminaci jak vnitřních  

   prostorů staveb, tak i okolního prostředí azbestem 

  uzavřená pásma vybavit potřebným materiálem a technickým zařízením 

  zaměstnance vybavit vhodnými pracovními ochrannými pomůckami 

  odpady na bázi azbestu balit neprodyšně, označovat a transportovat dle platných    

    předpisů [9] 

 

4.5  Způsoby ukládání azbestu na skládkách po jeho odstranění ze staveb 

4.5.1  Charakteristika skládek pro uložení azbestu 

  Pro přijetí odpadu s obsahem azbestu na skládku k tomu určenou dle platných 

předpisů (zák. 185/2001 Sb. - o odpadech, vyhl. č. 294/2005 Sb. - o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky) by měly být splněny dané podmínky skládky (provozní řád skládky - 

skupiny S-OO3). 

Příklad: Při dodávce odpadu s azbestem (eternit) v množství do váhy přibližně 3 tuny 

bude tento odpad shromažďován v uzavřeném kontejneru 20-30 m
3
 umístěném v boxu 

shromažďovací rampy. Po naplnění bude kontejner vysypán do ohraničeného prostoru 
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určeného ke skladování odpadů s azbestem (prostor musí být zřetelně označen, aby 

nedošlo k omylu a byl jasně rozpoznatelný). Je zde zakázáno provádět práce, které by 

mohly způsobit odhalení odpadu s obsahem azbestu (např. zemní práce, vrtání studní). 

Pokud je množství odpadu větší než 3 tuny, je odpad uskladňován přímo. Odpad s 

obsahem azbestu smí být ukládán pouze do předem vyhloubené jámy ve vytyčeném a 

zaměřeném prostoru (obr. 3,4). 

Odpad, kde je azbest vázán do pojiva (nejčastěji - eternit, odpad č. 17 0605) je 

možno převážet v uzavřených nebo zakrytých kontejnerech. Odpad bez pojiva (azbestová 

izolační vata, odpad č. 17 0601) pouze vlhčený v nepoškozených PE (polyethylenových) 

pytlích. 

 

 

 Obrázek 3 Ukládání odpadů s azbestem [10] 
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Obrázek 4 Místo ohraničené pro uložení azbestu ze skládky Hrádek u Pacova 

4.5.2  Právní předpisy pro ukládání azbestu na skládkách k tomu určených 

Pracovník příjmu je povinen zjistit, zda je přivezený odpad ke skládkování mokrý 

nebo suchý. V případě, že je mokrý, musí při vysypávání azbestových odpadů z kontejneru 

mít řidiči vyklápějící odpad pouze vypnuté větrání, zavřená okna a dveře do kabiny 

automobilu. Pokud je odpad suchý, musí pracovníci skladby zajistit dokonalé zkrápění 

(použije se skládková voda). Pracovník provádějící zkrápění musí dodržovat bezpečnostní 

pravidla (ochrana dýchacích cest proti vdechnutí azbestových vláken, stát mimo směr větru 

a zkrápění provádět z co největší vzdálenosti). Vykládku (vysypávání) odpadu s obsahem 

azbestu je nutno provádět pouze tak rychle, aby docházelo k dokonalému zkrápění. 

Vykládka musí být uskutečněna po směru větru, v místě vykládky bude pouze auto s 

odpadem, řidič a dotčený pracovník skládky (obr. 5, 6). 

Před vyschnutím složeného odpadu obsahujícího azbest, ale nejpozději na konci 

směny musí být odpad přehrnut vhodným materiálem (odpadem) a následně hutněn po 

vrstvách. 

Je zakázáno manipulovat s odpadem obsahujícím azbest v suchém stavu, pokud není 

uložen v nepropustných obalech. 
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Obrázek 5 Správné ukládání odpadu při odvozu         Obrázek 6 Nesprávné ukládání odpadu na skládce   

                   [43]                                                                                 [43] 

 

  Pokud jde o uložení azbestu mimo skládky, nemohu zde 100% tvrdit, že k tomu 

nedochází. Jeden z důvodů by mohla být peněžní částka, která se musí zaplatit při odvezení 

odpadu a jeho náročném skladování a převážení. Částka za azbestový odpad se pohybuje 

kolem 3000 Kč za tunu, což je asi 30x vyšší cena než za tříděnou stavební suť. V 

ojedinělých případech může jít i o neznalost některých osob o škodlivém působení azbestu 

na lidské zdraví a životní prostředí. 

Proto bych zde doporučil fyzickým osobám, které vytvoří nebezpečný odpad, aby se 

informovali na příslušných obecních úřadech, či sběrných dvorech jak s takovým odpadem 

naložit. Myslím si, že odpad s obsahem azbestu nevzniká u většiny lidí pravidelně a je to 

jen ojedinělá situace. Naše zdraví má větší cenu než několik stokorun, které tímto na první 

pohled ušetříme. 

Pokud se jedná o uložení odpadu odbornou firmou, která prováděla práce na 

odstranění azbestu, jsou zde pravidla jiná než u fyzické osoby (tedy původce odpadu). 

 Pokud firma odváží za rok více jak 100 kg nebezpečného odpadu - musí to hlásit 

příslušnému odboru životního prostředí, anebo musí být zaregistrována v elektronickém 

systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností, který je řízen 

zákonem 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí).  

Kontrola tohoto systému se provádí vždy do 15. února následujícího roku. Spočívá v 

tom, že se na úřadech porovná množství odpadu, které firma za rok odstranila s 

množstvím, které firma na skládky k tomu určené uložila. Zpětná vazba je povinností 

správce dané skládky. [12] 
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5  AZBEST JAKO SOUČÁST SYSTÉMŮ PASIVNÍ    

   PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY 

5.1  Dělení protipožárních výrobků s obsahem azbestu  

V minulosti se nejčastěji v požární ochraně používaly deskové materiály s obsahem 

azbestu ve stupních hořlavosti (A - nehořlavé, B - nesnadno hořlavé, C1 - těžce hořlavé, 

C2 - středně hořlavé, C3 - lehce hořlavé), (tab. 2). Tyto stupně hořlavosti byly určeny 

podle tehdy platné normy ČSN 73 0823 "Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň 

hořlavosti stavebních hmot," s platností do 31.12.2007. V současné době je hořlavost 

stavebních výrobků stanovena třídami reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 "Požární 

klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň." 

 

Tabulka 2 Vztah mezi požadavky na stupně hořlavosti a třídami reakce na oheň dle ČSN 73 0810 [21] 

Stupeň hořlavosti dle ČSN 73 0862 Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 

A A1, A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 E, F 

1  

5.2 Porovnání využitelnosti azbestu v ČR a v zahraničí  

Hlavní rozdíl mezi Československou republikou, po rozpadu Českou republikou a 

zahraničím byl v tom, že azbest se u nás netěžil a musel se dovážet. Naleziště chryzotilu a 

dalších minerálů se nacházela v horských pásmech, především v místech s výskytem 

metamorfismu (což je hlubinná mineralogická a strukturální přeměna starších hornin a 

jejich přizpůsobení novým teplotám a tlakům, tyto podmínky se lišily od podmínek při 

jejich vzniku). Tato místa byla nejblíže v Rusku na Urale, případně v Itálii. Země, kde 

firmy azbest těžily, ho také ve většinou rovnou zpracovávaly. Takto předem zpracované 

vlákno se vyváželo do světa a státy včetně Československa si ho poté zpracovávaly do 

finálního produktu, viz. bod 3.1. Výrobky, jež u nás vznikaly, byly především určeny pro 

československý trh. Azbest v České republice (Československu) zaujal v 50. až 80. letech 

dost podstatnou roli v průmyslu. V Československu se azbest objevoval převážně ve 



  

22 

 

stavebnictví - obvodové pláště budov, střešní krytiny, izolační desky, nástřiky konstrukcí, 

tepelně izolační vata, beton v jaderných elektrárnách, podlahové krytiny, ventilační 

potrubí, vodovody, kanalizace a kouřovody. Azbest se dále uplatňoval v textilním 

průmyslu, sklářském průmyslu, automobilovém průmyslu, v kamnářství a topidlech v 

elektrotechnice, kabelových žlabech, používal se také při výrobě nádrží, tanků a cisteren. Z 

tohoto výčtu je patrné, že v Československu se vyrábělo z azbestu téměř vše co jinde ve 

světě. Použití azbestu u nás a v cizině se někdy lišilo ve vyráběném sortimentu, případně 

také množstvím azbestu obsaženém ve výrobcích. 

V 70. a 80. letech 20. století byla ve světě největší spotřeba azbestu, kdy 25 zemí 

vyrábělo cca 5 000 000 tun azbestu. Ten se zpracovával na výsledné výrobky až v 85 

zemích světa včetně Československa. Z azbestu se vyrábělo až na 3000 výrobků, v 

Československu byl počet výrobků z azbestu v desítkách druhů. Po tomto vrcholu a vzniku 

nových studií o závadnosti azbestu na zdraví člověka začala spotřeba klesat. Prvním 

státem, který začal azbest omezovat, byly Spojené státy americké, poté státy v západní 

Evropě, kde se začalo karcinogenní azbestové vlákno nahrazovat jiným bezpečnějším 

materiálem (např. polyamidové vlákno). V Československu však probíhala rychlá 

občanská výstavba a nové (dražší) materiály zde zatím nenacházely velké uplatnění. V této 

době byly i normami a vyhláškami materiály s obsahem azbestu plně podporovány. 

 [18, 20]  

 

5.3  Charakteristika materiálů nahrazujících azbest 

Azbestové materiály (desky, nástřiky) se často používaly na zvýšení požární 

odolnosti ocelových, anebo betonových konstrukcí, případně na rozdělení objektu na 

požární úseky. Požární odolnost těchto nosných prvků v minulosti a dnes je přibližně stejná 

a jejich odolnost se zvyšuje pomocí protipožárních opatření. Pokud byl v protipožárních 

materiálech obsažen azbest, výrobci se ho po jeho zákazu používání snažily nahradit. 

Vývoj byl nakonec dokončen plnou náhradou za azbestová vlákna a to s využitím 

vláknitých křemičitých přísad, kaolínu, polyamidových vláken, polyvinyl alkoholových 

vláken, celulózových vláken a minerálních vláken. Proto mohou i tyto desky po nahrazení 

azbestu dále sloužit v požární ochraně. 

Nedávno se objevil článek o minerálních vláknech, která jsou uměle vyráběna a která 

nahrazují azbest. Tato vlákna mají amorfní strukturu a používají se na ně převážně křemík, 



  

23 

 

hliník a bor. Samostatně jsou tyto materiály považovány za zdraví neškodné a zachovávají 

všechny pozitivní vlastnosti stavebních materiálů. Bohužel studie na laboratorních 

zvířatech varuje před nekontrolovaným používáním těchto vláken, které mohou 

pravděpodobně způsobovat stejné poškození plic jako azbestová vlákna. [24] 

 Dnes se objevují na stavbách nejčastěji deskové výrobky pod všeobecným názvem 

sádrokarton. Při jejich výrobě se daří postupně zvyšovat kvalitu a rozsah použití, tak že 

vyhovují i stoupajícím požadavkům nových požárních norem. Nařízením evropského 

parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 se na stavbách hlídají mimo jiné tyto ukazatele - 

mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena - ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepla. 

Mezi současné výrobky, které nahradily azbestové desky, patří zejména tyto 

výrobky:    

FERMACEL Firepanel A1- složena převážně ze sádry a papírových vláken. Sádra po 

smíchání s vodou pronikne dovnitř a obalí vlákna, to zajistí vysokou pevnost a nehořlavost, 

tl. desky 10/12,5/15/18 mm, třída reakce na oheň A2 [33] 

RIGIPS - sádrové jádro, vyztužené skelným vláknem, opláštěná speciálním 

kartonem, tl. 15 mm, formát desky 1250x2000 mm [34] 

KNAUF - speciální sádrová deska A1 pro protipožární ochranu, plochy desky a 

podélné hrany opláštěn skelným rounem, ve spojení s jádrem ze speciální vysoce 

zušlechtěné sádry zesílené vlákny, reakce na oheň A1, tl. desek 12,5/ 15/20/25/30 mm, 

formát desky 1250x2000 mm [21] 

ORDEXAL - Polyfunkční lepené obklady, desky na bázi minerální plsti, kotvené 

trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojovacími prvky, tl. 20 - 120mm, 

třída reakce na oheň A1, velikost desky 500x1000 a 1000x1500 mm [35] 

PROMAT PRAHA - mezi produkty patří požárně ochranné desky pro všechny 

oblasti stavebnictví, požární skla, zpěňující materiály, požárně ochranné manžety, požární 

stěrky a nátěry, požární malta a tmely, silikony, impregnace. Desky se vyrábějí na 

cementovápenné bázi odolávající vlhkosti, třída reakce na oheň A1, tl. desek 

6/8/10/12/15/20/25mm, velikost desky 1250 x 2500 a 1250 x 3000mm 

CETRIS - cementotřískové desky, třída reakce na oheň A2, tl. desek  

8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32 mm, velikost desky 1250 x 3350mm [36] 

Dnešní obkladové materiály jsou schopné zajistit odolnost konstrukcí od 15 do 180 

minut, při jejich aplikaci je nezbytné důsledně dodržovat technologické pokyny výrobců. 
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Desky jsou navíc používány i jako běžné desky pro výstavbu příček, do konstrukcí podlah 

a předstěn v suché výstavbě. Výhodou je jejich snadná opracovatelnost, rychlost montáže a 

fyzikální vlastnosti. 

Co se týče protipožárních omítkovin na bázi azbestových vláken - např.  

Azbestospray, Limpet (obsah azbestových vláken až 75 % - největší obsah ze všech 

používaných materiálů) musí se dnes pracně a velmi nákladně odstraňovat. Tyto nástřiky 

se aplikovaly strojně pod vysokým tlakem. Některé nástřiky byly dále upravovány, třeba 

jako Pyrotherm se sádrovým pojivem, Porfix na vápenocementové bázi, z něhož se časem 

vyvinul nástřik Terfix. Azbestová vlákna byla nahrazena vesměs skleněnými nebo 

minerálními vlákny, čedičem, případně struskou. [24] 

Nátěry s azbestem se ve stavebnictví nepoužívaly, nebyly by totiž dost účinné, 

protože azbest pouze izoluje - proto je nutné aplikovat nástřik od 5 do 70 mm (od tloušťky 

nástřiku 40 mm nutno použít drátěnou armaturu). 

 

5.4  Chování materiálů s obsahem azbestu při požáru 

Hodnoty požární odolnosti vybraných stavebních konstrukcí uváděla ČSN 73 0821 - 

Požární odolnost stavebních konstrukcí, která platila od října 1974 do března 2010. V 

současné době udává většina výrobců požární odolnost ve svých podkladech pro některé 

konstrukce lze využít i vydané Eurokódy. 

Požární odolnost většiny stavebních konstrukcí lze zvýšit přidáním, popř. zvětšením 

tloušťky vhodného izolačního materiálu. Toho se využívá především u nosných konstrukcí, 

jež bez protipožárních obkladů mají požární odolnost většinou nedostatečnou. Tato 

problematika byla v Československu dopracována do stadia typizační studie, zpracované 

ve Vývojovém ústavu pozemních staveb (VÚPS) Praha, a to pro ocelové, železobetonové a 

dřevěné konstrukce. Na základě experimentálních měření a výpočtových metod stanovení 

požární odolnosti byly na vybrané ochranné materiály sestaveny dimenzační tabulky, které 

ukazují zvyšování požární odolnosti konstrukce. 

Z tabelárních porovnání technicko-ekonomických parametrů jednotlivých požárních 

stěn je patrné, že nejvýhodnějším typem se jeví stěna roštová na bázi lehké prefabrikace, 

která se sestavuje z dílců 600 x 2400 mm, vykazující další přednosti: 

  rychlá a jednoduchá montáž s možností snadné demontáže 

  montáž vysokých stěn lze provádět výhodně z pojízdné montážní plošiny  
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  možnost ručního způsobu montáže bez nutnosti strojních zvedacích prostředků 

  relativně nízká energetická náročnost 

  nízká pracnost 

  nízká spotřeba oceli 

 Požadovaná požární odolnost může být dosažena správnou volbou dimenze 

deskového dílce, (dimenze těchto desek byly stanoveny na základě průkazných 

zkoušek požárních odolností, byly ještě rozšířeny teoretickým výpočtem).  

 požární stěny a jejich konstrukce vyhovují i z jiných hledisek. Lze předpokládat, že 

tyto materiály najdou širší uplatnění, tedy i tam kde požární odolnost nebude 

prvořadou záležitostí. 

Dimenze obkladových materiálů pro ocelový prvek a posouzení jejich vlastností dle 

Katalogu pro požární bezpečnost staveb v roce 1987. (tab. 3, 4) 

Tradiční způsob stanovení požární odolnosti nechráněných ocelových prvků v 

závislosti na součiniteli průřezu O/F (m
-1

), dnes se používá Am/V (m
-1

), 

 kde Am = obvod průřezu, V = průřezová plocha,  

byl v roce 2010 díky konci platnosti normy ČSN 73 0821 zrušen. Skončil tak jednoduchý 

způsob posouzení požární odolnosti nechráněného ocelového prvku, zda vyhoví či 

nevyhoví požadavku R 15 bez ohledu na jeho statické namáhání. [38] 

 

Tabulka 3 Nejmenší tloušťky (mm) deskových obkladů chráněného ocelového prvku namáhaného 

požárem ze čtyř stran, O - obvod ocelového prvku, F - plocha příčného průřezu ocelového prvku [19] 

Poměr Am/V 

ocelového 

prvku 

Požární odolnost 

(min) 

Pyral 

(mm) 

Ezalit B 

Dupronit B 

(mm) 

Izomin, Nobaterm, 

Hobrex (kryté ocelovým 

plechem) - (mm) 
 

 

Am/V = 100 (m
-

1
) 

15 

30 

45 

60 

90 

120 

150 

0 

20 

20 

20 

30 

30 

50 

0 

5 

7 

12 

22 

30 

45 

0 

5 

10 

18 

32 

44 

66 
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Tabulka 4 Použitelnost daných desek z technického a hygienického hlediska [19] 

Druh deskového 

materiálu 

Odolnost vůči 

povětrnosti 

Odolnost vůči 

zvýšené vlhkosti 

Hygienická 

nezávadnost 

Dostupnost 

surovin 

Požární 

izolační 

schopnost 

Azbestocementové 

desky, Ezalit, Dupronit, 

Pyral, Plamex 

 

- 

 

(+) 

 

(+) 

 

(+) 

 

+ 

Akumin, Izomin, 

Hobrex, Nobaterm 

 

- 

 

- 

 

(+) 

 

(+) 

 

+ 

Sádrokarton - - + (x) + 

Cementotřískové desky + + + + + 

 

Legenda k tabulce: 

+ splňuje požadavky, (+) splňuje požadavky v omezené míře, (x) výrobek z dovozu, (-) nesplňuje požadavky 

Nejlépe splňují všechny uvedené požadavky pouze cementotřískové desky 

 

Jako příklad zde uvedu zkoušku požární odolnosti zavěšeného podhledu z desek 

Dupronit na nosné ocelové konstrukci. U této konstrukce se objevily tři případy chování. 

 

Zadání: 

Nosnou vodorovnou konstrukci tvořily ocelové nosníky systém BAUMS, jejichž 

poměr O/F = 300 m
-1

. Chráněné byly zavěšenými deskami Dupronit tl. 10 a 16 mm a v 

druhém pokusu byly chráněny obkladem deskami Dupronit tl. 10 a 16 mm. 

 

Požární odolnost ocelových nosníků u zavěšených desek je: 

 tl. 10 mm = 69 minut 

tl. 16 mm = 125 minut 

Požární odolnost ocelových nosníků chráněných obkladem z desek je: 

 tl. 10 mm = 33 minut 

tl. 16 mm = 43 minut 

 

Případ A - Podhled zůstává celistvý a neporušený po celou dobu zkoušky požární 

odolnosti, tj. až do času ztráty nosnosti nosné vodorovné konstrukce. 

Případ B - Celistvost podhledu je v určitém časovém úseku zkoušky požární 

odolnosti narušena např. rozevíráním spár mezi podhledovými dílci v důsledku jejich 

prostorové deformace. 
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Případ C - Od jistého časového okamžiku nastává v průběhu požáru zřícení 

podhledových dílců (případně částí). Tím dochází k obnažení nosné vodorovné konstrukce 

a jejímu přímému vystavení teplotám vznikajícím v průběhu požáru. 

 

Z tohoto výsledku zkoušek je patrné, že ochrana ocelových nosníků zavěšeným 

podhledem je účinnější, než ochrana přímým obkladem. Toto tvrzení je pravdivé za 

předpokladu, že podhled zůstane v průběhu požáru celistvý a neporušený. 

 

U betonových konstrukcí svislých závisí požární odolnost zejména na: 

  druhu betonu 

  dimenzi profilu stěny či sloupu s ohledem na štíhlost 

  méně rozhodující faktor je způsob vyztužení a krytí výztuže 

 

U betonových konstrukcí vodorovných závisí požární odolnost zejména na: 

  krytí hlavní tahové výztuže  

  celkové výšce průřezu 

  druhu betonu 

  způsob vyztužení 

  šířce průřezu 

Zvýšení požární odolnosti u deskových a trámových konstrukcí lze dosáhnout větším 

krytím hlavní tahové výztuže např. omítkou, nástřikem, deskovým materiálem. 

 

U dřevěných konstrukcí závisí požární odolnost na: 

  dimenzi průřezu (tvaru a průřezu) 

  štíhlosti prutu (sloupy) 

  rychlosti odhořívání povrchových vrstev (závisí na druhu dřeva) 

Zvýšení požární odolnosti pomocí nátěrů (azbestové se nevyráběly), spíše 

omítkovinou a nehořlavými deskami, které sníží jejich hořlavost a současně přispějí ke 

zvýšení jejich požární odolnosti. 

 

Nechráněné ocelové konstrukce mají požární odolnost mezi 7 až 15 minutami. 

Ochranu před požárem lze řešit několika způsoby: 
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  zakrytí ocelových prvků stěnovými plášti (tvarovky Dupronit) nebo zavěšenými  

   podhledy 

  vyplněním jádra dutého uzavřeného profilu hmotou, která odnímá plášti teplo 

  přímou ochranou ocelového prvku izolační hmotou po jeho obvodě. [25] 

 

6  AZBEST A MOŽNOSTI ZDRAVOTNÍHO RIZIKA HASIČŮ 

6.1  Jak ovlivňuje azbest lidské zdraví 

Karcinogenní vlastnosti azbestu jsou dány typem azbestu. Například amfiboly jsou 

rizikovější než chryzotily. Poměr je asi následující (krocidolit (500) > amosit (100) > 

chryzotil (1)). Významná souvislost pro vznik maligního mezoteliomu. Pro karcinom plic 

je souvislost méně prokázána. Pobytové místnosti mají limit 1000 vláken / m
3
. 

Nízké hodnoty azbestu, které nejsou zdraví škodlivé, je možné nalézt skoro v 

každém vzorku vzduchu. Po příklad uvádím, že člověk spotřebuje za 1 hodinu přibližně 

1m
3
 vzduchu. Když si vezmeme venkovské prostředí, nachází se ve vzduchu azbestová 

vlákna v počtu 0,03 - 3 vlákna na m
3
. Ve městském prostředí je toto číslo vyšší a pohybuje 

se od 2 - 300 vláken na m
3
. [30]  

Tato zatížení se mohou týkat převážně pracovníků, kteří pracovali ve 

zpracovatelských závodech: stavební a konstrukční dělníci, údržbáři, elektrikáři, dělníci 

likvidující odpad s azbestem. 

Počet osob profesionálně exponovaných azbestem v České republice znám není. 

Odhad exponovaných zaměstnanců byl proveden v roce 1997 a výsledek byl 55 000 osob, 

z toho asi 28 000 bylo ze stavebnictví (tab. 5) 

 

Tabulka 5 Počty hlášených onemocnění z povolání způsobených azbestem v uplynulých pěti letech [27] 

 Počet 

nemocí 

2008 

Počet 

nemocí 

2009 

Počet 

nemocí 

2010 

Počet 

nemocí 

2011  

Počet 

nemocí 

2012 

Azbestóza 9 8 4 5 4 

Hyalinóza pohrudnice s poruchou 

plicních funkcí 

14 20 27 13 3 

Mezotheliom pohrudnice nebo 

pobřišnice 

5 4 9 5 15 

Rakovina plic nebo hrtanu s 

azbestózou nebo hyalinózou pleury 

0 4 4 2 2 
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Azbestové vlákna se dostávají do plic s vdechovaným vzduchem až do plicních 

sklípků. Zde dlouhá a odolná vlákna vyvolají místní reakci, která může vést ke vzniku 

onemocnění. 

 

Nemoci způsobené azbestem: 

  Benigní - nenádorová, nezhoubná - azbestóza (plicní fibróza) 

                                                              - pleurální hyalinóza (postižení pohrudnice)   

  Maligní - zhoubné nádory - rakovina plic 

                                                                 - maligní mezoteliom (rakovina pohrudnice) 

Pro všechna onemocnění platí: 

  vznik po několikaleté latenci od počátku expozice 

  riziko onemocnění trvá i po skončení expozice 

  diagnostika onemocnění se často dostaví až u lidí v důchodu 

 

Azbestóza 

První zmínky o této nemoci byly zaznamenány již na přelomu 19. a 20. století. 

Přeměna vlastní plicní tkáně na nefunkční vazivo připomínající voštinu. Onemocnění a 

jeho závažnost je závislá na celkovém množství vdechnutých azbestových vláken. Uvádí 

se latence mezi 20 a 30 lety. Díky protiprašným opatřením dnes závažné formy 

zaznamenávány nejsou. 

 

Klinické projevy azbestózy: 

  kašel - zejména neproduktivní 

  klidová dušnost 

  restrikční ventilační porucha 

  porucha transportu kyslíku [26] 

 

Riziko úmrtí na plicní rakovinu u nekuřáků exponovaných azbestem se uvádí asi 5x 

vyšší, u kuřáků exponovaných azbestem ale více než 50x vyšší ve srovnání s 

neexponovanou populací nekuřáků. Pro srovnání - kuřáci neexponovaní azbestem mají toto 

riziko 11x větší. [4] 
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6.2  Volba ochranných prvků proti azbestu 

Pracovní (uzavřená) zóna, kde se pracuje s azbestem, musí být ohraničena a 

označena výstražnými značkami. Musí být nepřístupná všem nepovolaným osobám. V 

místě práce s azbestem musí být zakázáno kouření. 

Pro zaměstnance v pracovní zóně musí být zřízeny prostory, kde mohou jíst a pít bez 

rizika kontaminace azbestovým prachem. 

Zaměstnanci, kteří vstupují do uzavřené zóny, by měli být vybaveni odpovídajícím 

pracovním nebo ochranným oděvem. Tento ochranný nebo pracovní oděv nesmí být 

vynášen z podniku a musí být prán v zařízeních mimo podnik, pokud podnik takové 

zařízení nevlastní. Tato zařízení musí být pro tento druh práce řádně vybavena. Oděv musí 

být převážen v uzavřených kontejnerech. 

V určitých případech je třeba zřídit čisté, případně i špinavé šatny, protože pracovní a 

ochranný oděv musí být odděleně uložen od civilního oděvu. 

Součástí vybavení by měla být i vhodná hygienická zařízení. 

Ochranné prostředky by měly být umístěny na dobře označeném místě a po každém 

použití by měly být kontrolovány a čištěny. Pokud se zjistí nějaké poškození, je nutné 

přijmout vhodná opatření pro opravu nebo nahrazení vadných prostředků před dalším 

použitím. 

Pro ochranu dýchání se v případě dostatku kyslíku používají obličejové masky v 

kombinaci s filtry. Pokud je při odstraňování azbestu méně kyslíku je nutno používat 

masky filtrující částice nebo masky s ventilátory a filtrem. [28] 

U nejvyšší ochrany zaměstnanců před azbestem jsou používány izolační přístroje s 

celoobličejovou maskou nebo náustkem. Ochranné obleky mohou být na jedno použití a po 

konci směny se musí zlikvidovat jako odpad s obsahem azbestu. Další možností jsou 

vícenásobně použitelné obleky, které se musí pravidelně ošetřovat a čistit. Tato opatření 

nejsou zavedena pro hasiče. [14] 

 

6.3  Minimalizace dopadů azbestu na lidské zdraví 

Základním preventivním opatřením by měla být eliminace azbestu a s tím spojený 

zákaz používání azbestu (v České republice po roce 2005). Zaměstnanci by měli dodržovat 

předpisy zaměstnavatele v ochraně zdraví, bezpečné postupy, důsledná protiprašná 

opatření. V pravidelných intervalech by mělo probíhat školení pracovníků a v neposlední 
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řadě by měl fungovat dohled nad zdravím pracovníků v podobě registru osob pravidelně či 

občas exponovaných azbestem (tyto informace v České republice v roce 2012 chyběly), 

preventivní prohlídky, včasná diagnostika. 

Jako další možností minimalizace dopadů azbestu na zdraví se jeví ochrana před jeho 

expozicí. V případě neporušených materiálů obsahujících azbest poškození zdraví nehrozí. 

Měla by být provedena registrace zdrojů azbestu v budovách. Viditelně by měly být 

zobrazeny informace o přítomnosti azbestových materiálů. Mají být prováděny pravidelné 

kontroly míst s azbestem. Pokud je někde narušen materiál s azbestem je nutno ho 

neprodleně opravit například enkaspulací (penetrace azbestového materiálu - zapouzdření), 

zakrytím a pokud ani toto nepomůže, musí dojít k odstranění odborným postupem. 

V České republice se pozvolna začalo s minimalizací azbestu v polovině 70. let 20. 

století, kdy se začala objevovat první protiprašná opatření. V polovině 90. let začalo 

docházet k poklesu spotřeby azbestu a k jeho nahrazení materiály nepoškozující zdraví. Od 

roku 2000 došlo dále k omezení dovozu, distribuce a zpracování azbestu. Začátkem roku 

2005 byl azbest zakázán úplně. [26] 

 

6.4  Názor lékařů na škodlivost azbestu 

U lidí co přicházejí a přicházeli do kontaktu s azbestem, by měla být zajištěna 

dostatečná zdravotní péče. Měla by obsahovat: 

  Vstupní prohlídku: před nástupem do zaměstnání s rizikem expozice azbestem 

  Pravidelné periodické prohlídky: do 15 let od začátku expozice 1 návštěva jednou  

za 2 - 3 roky, po 15 letech by to mělo být díky dlouhé latenci 1 návštěva za 1- 2 roky 

  Výstupní prohlídky: při ukončení pracovního poměru 

  Následné: 1 návštěva za 1 - 3 roky 

  Mimořádné návštěvy: ty by se měly objevit v případě jiných dlouhodobých      

onemocnění, která by mohla mít vliv na zdravotní způsobilost). 

 

Pokud se objeví podezření na nemoc z povolání, postupuje se dle vyhlášky 

 č. 342/1997 Sb. Seznam nemocí z povolání je vypsán v příloze vyhlášky 290/1995 Sb. Je 

zde seznam onemocnění a podmínky, za kterých lze nemoc z povolání uznat. Onemocnění 

vyvolané azbestem spadají do kapitoly III., položky 2; je zde popsán postup odeslání 

pacienta na spádové oddělení pracovního lékařství. Dále je nutno postoupit všechny 
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podklady a výsledky vyšetření na spádové středisko nemocí z povolání (u pracovníků je to 

podle sídla firmy, u důchodců je to podle místa bydliště). Je nutno zajistit hygienický 

posudek, který potvrdí profesionální expozici azbestu a samozřejmě posudek o uznání či 

neuznání nemoci z povolání. 

Pokud jde o nároky postižených po ohlášení nemoci z povolání, kterou prokazatelně 

způsobil azbest, je zde možno žádat o: 

  náhradu za ztrátu na výdělku 

  náhradu účelně vynaložených nákladů, které se vztahují na dané léčení 

  náhradu věcné škody 

  spadají sem i nároky pozůstalých 

  náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění - dle vyhlášky č. 440/2001    

[26] 

 

6.5  Vliv výrobků obsahujících azbest na hasiče 

Pracovníky zaměstnané u HZS je třeba rozdělit na dvě skupiny: 

 na ty, jenž přicházejí do kontaktu s materiály na bázi azbestu (výjezdoví hasiči -        

oblast represe) 

 a na ty, u nichž je tento kontrakt prakticky vyloučen (oblast prevence - povolání a  

kontrola objektů). 

Výjezdoví hasiči mohou přijít do kontaktu s materiály na bázi azbestu v několika 

případech, i když si toho nejsou třeba ani vědomi. A zde je asi první problém, s 

nebezpečností azbestu. Pokud hasiči vyjíždějí k požáru stavebního objektu, mohou se v 

mnoha případech setkat s eternitovou šablonovou nebo vlnitou střechou z azbestových 

materiálů. Pokud se hasiči potřebují dostat do prostoru pod střešní krytinu a cesta vnitřkem 

stavby není bezpečná, volí se cesta skrz střešní plášť. K vytvoření otvoru ve střešním plášti 

se používá většinou rozebrání střešní krytiny a bourací kladivo. Při této činnosti dochází k 

poškození šablon a k uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí. Hašení vodou 

napomáhá ke snížení prašnosti.  

Při požáru pod střechou z eternitových šablon často dochází k razantnímu 

odštěpování jednotlivých vrstev těchto šablon. K odštěpům dochází vlivem tepla z požáru 

cca 500 °C, které působí na šablony, kde se chemicky vázaná voda mění ve vodní páry. Při 

úniku vodní páry vznikají v šabloně velké tlaky na vrchní vrstvu šablony a tím k jejímu 
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odštěpu. Tyto odštěpy šablon mohou zranit jak hasiče, tak přihlížející obyvatelstvo, proto 

je nutné s tímto jevem počítat a označit dostatečně velký ochranný prostor. V případě 

požáru v ubytovnách, továrnách či skladech může být situace s azbestem úplně jiná. Zde se 

totiž azbestové materiály vyskytují díky použité lehké prefabrikaci a protipožární ochraně 

na mnoha místech objektů. Hasiči, kteří přijedou na místo zásahu, řeší v prvotní fázi 

záchranu životů, zdraví osob, zvířat, ochranu majetku a životního prostředí. Z daného 

výčtu je zřejmé, že hasiči pro záchranu života udělají vše, co jim možnosti dovolí a žádné 

hrozby z azbestu si v podstatě nepřipouští. Pokud je nutné vést zásah hasičů přes 

konstrukce s obsahem azbestu příčky, podhledy a obklady, není při požáru většinou čas na 

přemýšlení o azbestu. V takovém okamžiku není možné zabránit šíření azbestových vláken 

do okolí. Většina těchto prácí se provádí destruktivními metodami a proto zde dochází k 

velkému prášení a úniku nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. 

Pro hasiče je toto momentální zvýšení koncentrací azbestových vláken většinou 

neškodné, protože zasahují v zásahových oblecích s přetlakovými dýchacími přístroji 

(běžně IDP Dräger PSS 90, včetně celoobličejové masky Panorama NOVA). Masky jsou 

opatřeny mimo jiné respiračními filtry. Jejich případné ekologické rozhodnutí ohledně 

ochrany zdraví před azbestem většinou znemožní nízká orientace a zakouření objektu, což 

nedovoluje jasnou identifikaci konstrukce a samozřejmě nedostatek času při zásahu. [39], 

[40] 

Po ukončení zásahu, kdy se jednotky vrací na stanici, by se dle povahy zásahu měly 

dát obleky na vyprání a vyčištění. Většinou se čistí jednotně ve speciálních průmyslových 

pračkách určených na zásahové obleky hasičů, které jsou umístěné na centrálních 

hasičských stanicích. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pokud byli hasiči zasaženi nebezpečnými 

azbestovými vlákny, většinou o tom ani neví a pokud ano, tak se odstraňování od 

azbestových vláken při čištění zásahových obleků nezohledňuje. Impulsem pro případné 

lepší čištění obleků by mohlo být zjišťování příčin požáru, kdy by se měly problematické 

materiály a jejich množství prokazatelně zjistit. Poté by zásahová jednotka byla 

informována o možném nebezpečí a obleky by prošly lepší a důkladnější očistou, případně 

by se zasahující hasiči dostavili na lékařskou kontrolu. 

Pokud jde o hasiče na úseku prevence, je u nich přímé zasažení azbestem velmi málo 

pravděpodobné. Spíše se setkávají s problémem při rekonstrukcích objektů, kde azbestové 

materiály sloužily jako protipožární opatření a je třeba posoudit konstrukce dle dnešních 
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nových platných norem. Bohužel se dnešní předpisy azbestem téměř vůbec nezabývají. 

Podle dotázaných hasičů na úseku prevence jsem zjistil, že pokud není azbest porušen, 

nebude se do něj zasahovat a nebude se rekonstrukcí zvyšovat požární zatížení daného 

prostoru, lze ho ponechat na místě a brát ho stále jako protipožární opatření. Pokud ale 

dojde k porušení některé ze tří vyjmenovaných zásad, je nutné azbest vyměnit za nový 

materiál bez přítomnosti azbestových vláken, jež bude splňovat dnešní platné vyhlášky a 

právní normy. Toto rozhodnutí je z ekonomických tak požárních důvodů z mého pohledu 

správné. 

6.6  Účinky azbestu na životní prostředí 

Azbest působí negativně na životní prostředí také zejména v době, kdy se stane 

nepotřebným na stavbě a je ho třeba někde uložit jako nebezpečný odpad. Azbestová 

vlákna díky své velké odolnosti nejsou schopna se rozpadnout ani rozpustit ve vodě. 

Ovšem může nastat situace, kdy jsou malá azbestová vlákna unášena větrem, případně se 

mohou dostat do vody (užitkové, tak pitné). Úlety mohou vznikat při neodborném 

odstraňování azbestu, anebo rozkladu nelegální skládky s azbestovým materiálem, ale i na 

skládkách legálních pokud nedojde ke včasnému překrytí nezabaleného azbestového 

materiálu. Mnoho lidí ani v dnešní medializované době není informováno o nebezpečných 

vlastnostech tohoto materiálu a volí cestu likvidace odvezením stavebního odpadu do 

všech možných koutů přírody (polní cesty, lesní cesty, stráně, menší zalesněné plochy). 

Pokud jde o cesty, je to asi ta nejhorší varianta, protože zde dochází projížděním techniky 

k dalšímu druhotnému lámání azbestových výrobků a tím k nekontrolovatelnému 

uvolňování azbestových vláken do ovzduší. 

Vysoké koncentrace azbestových vláken v ovzduší se mohou vyskytovat kromě 

prostorů s demolicemi azbestových materiálů také v místech zpracování a těžby azbestu. 

Dnes se tato místa nacházejí v Rusku, Kanadě a východní Asii, kde nejsou pravidla okolo 

azbestu tak přísná. 

Zvýšený obsah azbestových vláken v ovzduší se může ovšem objevit i na dalších 

místech včetně Evropy a Spojených států amerických, kde jsou pravidla pro práce s 

azbestem asi nejpřísnější. Jde o bývalé továrny na výrobu azbestového materiálu, dále o 

staré nepoužívané tovární objekty, které chátrají a jsou neudržované. Také na nich se na 

protipožární ochranu používaly materiály na bázi azbestu, stačí připomenout protipožární 
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nástřik Limpet s až 75% azbestu, který zde nekontrolovaně degraduje do okolí. V nemálo 

případech se tyto objekty nacházejí ve středu měst. 

Co se týče koncentrace azbestových vláken v interiéru, tedy v uzavřeném prostoru, 

využívá se často k měření koncentrací azbestových vláken nejmodernějších metod, (viz. 

kap. 7.2.2). Z konečného vyhodnocení je patrné, zda jsou azbestová vlákna v neporušeném 

či porušeném stavu, zda jsou v podlaze, příčkách, anebo v podhledech, v neposlední řadě 

na to mají vliv provozní podmínky v daných provozech. 

Koncentrace azbestových vláken ve vodě se objevuje v místech, kde dochází ke 

zpracování azbestů nebo k jeho úpravám na konečné výrobky. Pokud dojde k požití pitné 

vody s přítomností azbestových vláken člověkem, bylo vědeckými pokusy zjištěno, že 

azbestová vlákna v trávicím ústrojí lidského těla nezpůsobují zvýšené riziko rakoviny. [18] 

 

7  HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PRŮZKUMU A 

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH AZBESTOVÝCH ZÁTĚŽÍ 

STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

7.1  Zhodnocení zabudovaných konstrukcí s příměsí azbestu na kvalitu života a    

       bydlení 

Pokud se zjistí, že v objektu kde žijeme, pracujeme nebo jej navštěvujeme je 

přítomen azbest, je třeba se tímto problémem odpovědně zabývat. S azbestem se můžeme 

setkat také jako sousedé v případě demolice vedlejšího domu, nebo rozpadajícího se 

objektu. Čím je expozice azbestem delší, tím jsou i zdravotní následky horší a vlivem času 

se budou dále zhoršovat. Pokud je materiál narušen, tak okolní vlivy jeho další rozklad 

pouze urychlují a tím se i do ovzduší uvolňuje více azbestových vláken. Stačí pouhé 

uklízení daných míst, používání vzduchotechniky nebo místní úpravy. 

V prvním případě, kdy je azbest přítomen přímo ve stavbě, je nutné dané konstrukce 

zmapovat a prozkoumat jejich stávající stav. Ke stavebně technickému průzkumu a 

zhodnocení stavu těchto konstrukcí by měl být pozván odborník se zkušenostmi 

s azbestovými materiály, platným osvědčením (například autorizací od České komory 

autorizovaných techniků a inženýrů) a praxí v tomto oboru. Mohou to být lidé přímo ze 

staveb (stavební dozor, projektanti) nebo lidé, kteří v objektu pracují (údržbáři, technici, 

majitelé). Je třeba provést měření nebezpečných vláken v ovzduší za běžného provozu 
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nebo simulovaného provozu (obr. 7). Odběr spočívá v odběru vzdušniny za použití 

vhodného čerpacího zařízení přes odběrovou hlavici. Hlavice jsou opatřeny 

membránovými filtry pro stanovení početní koncentrace vláken. Stanovení azbestu se 

provádí určením plošné hustoty vláken na filtru prováděné mikroskopickými technikami a 

výpočtem četnosti vláken v jednotkovém objemu sledované plynné směsi výhradně 

sčítáním vláken. [41, 42] 

 

 

Obrázek 7 Měření azbestových vláken v ovzduší mateřské školky [29] 

 

Po vyhodnocení a předložení závěrečné zprávy, kde jsou zaznamenány výsledky ze 

stavebně technického průzkumu, z měření nebezpečných vláken v ovzduší a zhodnocena 

kvalita materiálů, se přistoupí k odstranění problému případně k minimalizaci nebezpečí. 

Často se stává, že výsledky nejsou dobré jen v některé části objektů a proto se nemusí 

zavírat celá budova, ale musí být přesně nastavena pravidla ohledně prácí s azbestem. 

Problém vzniká při špatných výsledcích v celém objektu, např. u školních a 

administrativních objektů, kde je poměrně velký počet lidí. Pokud to výsledky dovolují, 

nechávají se práce s azbestem na letní prázdniny, kdy může probíhat mnohem lepší a 

rychlejší koordinace prací.  

Pokud se jedná o lokální výskyt, je třeba přijmout přísná bezpečnostní pravidla pouze 

v místech, kde se azbest odstraňuje. Stavbu je možno částečně využívat dál. 
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Co se týče způsobu odstranění, existuje dnes řada možností. Celkové odstranění, 

zapouzdření, změna účelu místnosti. Po těchto úpravách je nutné daná místa stále sledovat 

a pravidelně kontrolovat (odpadá při celkovém odstranění azbestu ze stavby). 

Po ukončení všech prací spojených s odstraňováním azbestové zátěže je nutno znovu 

provést měření ovzduší, zda dosavadní práce snížily počet azbestových vláken pod limitní 

hranici. Pokud měření azbestových vláken vyjde nadlimitní, je nutno přistoupit k dalšímu a 

podrobnějšímu čištění objektu. Po důkladném úklidu následuje další měření, jehož 

výsledek se musí vejít do limitní hodnoty. 

 

Pro přehlednost a následnou pravidelnou kontrolu musejí být všechna nebezpečná 

místa zakreslena ve výkresové dokumentaci. Pokud se u následujících kontrol zjistí, že 

azbest není v dobrém stavu, musí se začít s jeho bezpečným odstraněním. 

V případě, že expozice azbestu by mohla přijít z vnějšího prostředí, jako je výměna 

sousední střechy nebo demolice sousedního objektu, nezbývá nám než se informovat na 

stavbě, zda jsou použity všechny dostupné bezpečnostní metody při odstraňování azbestu. 

Pokud zde nedostaneme patřičné informace a práce se neprovádí dle základních zásad 

pro práci s azbestem, obrátíme se na příslušný městský úřad nebo krajskou hygienickou 

správu, která zajistí kontrolu, zda je stavba v souladu s platnými právními předpisy. 

7.2  Znalost nebezpečí azbestu 

7.2.1  Informovanost o nebezpečnosti azbestu v době jeho používání 

O několika škodlivých vlastnostech azbestu věděli již i jeho objevitelé. Spojitost 

mezi azbestem a rizikem onemocnění rakovinou plic byla odhalena v roce 1935. Poté 

trvalo téměř 40 let, než byly azbestové výrobky označeny za karcinogenní. Následně trvalo 

dalších více jak 20 let než byla přijata evropská směrnice o zákazu azbestu. Skutečný a 

úplný zákaz používání azbestu tedy pouze v Evropské unii vstoupil v platnost k 1. lednu 

roku 2005. 

Azbest, který byl v minulosti ve velkém množství používán, škodí zdraví nejen 

v přítomnosti, ale bude škodit i v budoucnosti. Počet úmrtí spojených s azbestem je 

v Evropě na vzestupu a dle předpokladů tomu bude ještě minimálně deset let. 
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Kvůli obchodu a značnému rozšíření výrobků s podílem azbestu v posledních 50. 

letech se o jeho nebezpečí téměř nemluvilo. Věděli o něm často pouze pracovníci 

výzkumných a zdravotnických zařízení. 

Předpisy a pracovní postupy s materiály s obsahem azbestu nebyly označeny jako 

nebezpečné a proto byly prodávány jako běžné stavební materiály bez škodlivých účinků 

na zdraví a životní prostředí. 

Dle mého názoru řada lidí např. při montáži lehkých příček ani nevěděla, že uvnitř 

tohoto nového výrobku je materiál, který bude škodit jejich zdraví, pokud se stěny nějak 

poruší nebo se budou upravovat (řezáním, vrtáním). [8] 

 

7.2.2  Zhodnocení dnešních nových poznatků o azbestu 

Pokud jde o nové poznatky o azbestových materiálech, tak největší pokrok 

zaznamenala měřící technika pro zjišťování množství a velikosti minerálních a 

azbestových vláken. K tomuto měření se využívají optické mikroskopy s fázovým 

kontrastem, případně ještě přesnější elektronové mikroskopy (umožňují oddělit azbestová 

vlákna od organických a umělých minerálních vláken). Jako další mikroskopy lze použít 

řádkovací elektronický mikroskop, transmisní elektronový mikroskop (pracují na bázi 

chemického složení vláken). 

Samozřejmě je rozdíl v analýzách vzorků na jednotlivých mikroskopech. Nejnižší 

rozlišovací schopnost vláken má optický mikroskop, naopak nejvyšší mají elektronové a 

některé státy si předepisují, jaké musí být pro analýzu použité. 

Z praktických poznatků uvádím, že např. v kraji Vysočina vzorky odborně odebírají 

pracovníci Krajského zdravotnického ústavu v Jihlavě a tyto vzorky se posílají na 

vyhodnocení na centrálu Zdravotnického ústavu do Ostravy. To je v rámci nevelké České 

republiky bezproblémová záležitost a je zde výhoda jednoznačného porovnání, protože je 

nastavena pouze jedna metoda. Mimo Ostravy je možné vzorky odeslat do Náchodu, 

některé firmy odesílají vzorky k analýze do Německa. Cena za vypracování posudku je 

podobná včetně čekací lhůty. [43] 

Limit nebezpečných vláken v ČR je 1000 vláken na m
3
. Tento limit je zde od přijetí 

zákazu používání azbestových materiálů, tedy od roku 2005. Dnes ale některé státy 

vyžadují limit snížený pod 500 azbestových vláken na m
3
, zejména u školních zařízení. A 
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tento limit chtějí mít potvrzený elektronovými mikroskopy. Doporučuji tento snížený limit 

přijmout i v ČR minimálně pro školní a administrativní objekty. 

Přínosem pro osvětu okolo škodlivosti azbestu jsou v poslední době i sdělovací 

prostředky, které v záplavě nedůležitých zpráv přináší i závažné informace. Mezi těmito 

zprávami se objevily články o nesprávném odstraňování azbestu ve školách a jejich 

následném neuvedení do provozu, či případné celkové uzavření. Lidé si alespoň mohli 

uvědomit, jaká hrozba z azbestu plyne a že je třeba při práci s ním postupovat mnohem 

pozorněji. 

Vývoj je také v oblasti odstraňování azbestu. Zde se uplatňují dokonalejší metody a 

postupy, úspěšně vyzkoušené v řadě států. Použití elektronických přístrojů na staveništi - 

detektory prašnosti a tlaku, televizní okruhy pro kontrolu prostředí a zaměstnanců, 

modernější a jednodušší stavby pro šatny, umývárny, pro případnou dekontaminaci od 

azbestových vláken. Naproti tomu jsou všechny tyto metody a přístroje velmi drahé a ne 

každá firma je může použít. V dnešní době, kdy se o téměř každou veřejnou zakázku 

soutěží a hlavním kritériem většinou bývá nejnižší nabídková cena, se nelze divit, že řada 

těchto metod není z finančních důvodů používána.  

7.3  Odstraňování azbestu ze staveb 

7.3.1  Odstranění azbestu z interiéru staveb 

Odstranění azbestu ve větším množství v interiéru vyžaduje vytvoření uzavřeného 

prostoru, aby se zabránilo šíření azbestu do okolí a předešlo se expozici dalších osob. 

Zvýšená kontaminace azbestem zůstává uvnitř uzavřeného prostoru a to díky 

regulovanému přístupu přes přechodové komory a dekontaminaci pracovníků.  

Před vybudováním uzavřeného prostoru je nezbytné pracovníky a pracoviště vybavit 

vhodnými preventivními opatřeními, např. ochrannými oděvy, respirátory, vysavačem 

předepsaného typu.  

Přípravné práce by měly obsahovat: 

  úklid veškerého odpadu bez obsahu azbestu z uzavřeného prostoru 

  důkladné překrytí nebo odstranění předmětů, které by se v případě zaprášení  

špatně čistily 

  zabezpečit místa úniku vody, kouřovody, ucpání klimatizačních a větracích otvorů 

  vhodný přívod elektřiny a vody, včetně záložních zdrojů 
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  uzavřený prostor musí respektovat únikové a zásahové cesty 

  deaktivace hlásičů kouře v uzavřeném prostoru 

  vypnutí a zabezpečení elektrických zařízení v uzavřeném prostoru 

  vstup do prostoru pouze pro oprávněné pracovníky (osobní ochranné prostředky,   

včetně prostředků pro dýchací cesty) 

  uzavřený prostor tvoří konstrukce budovy nebo trvanlivý polyetylen (tloušťka 

 250 µm), po skončení prací se likviduje jako materiál s obsahem azbestu 

  podlaha s hladkou nepropustnou omyvatelnou vrstvou, zabránit šíření kontaminace 

  přechodové komory pro pracovníky a pro odvoz odpadů 

  odsávací ventilace s filtrací, která v uzavřeném prostoru vytváří podtlak, trvalé  

proudění čerstvého vzduchu, výměna vzduchu 8x za hodinu 

  průzory nebo uzavřený televizní okruh 

  rozmístěny výstražné značky a tabule upozorňující na expozici azbestu, dle 

národních předpisů [2] 

 

7.3.2  Odstranění azbestu z obvodového pláště budovy  

Pravidla pro odstraňování azbestu ve vnitřním a venkovním prostředí jsou podobná 

(kap. 7.3.1). Také zde se vytváří uzavřený prostor, pokud se očekávají nadlimitní počty 

azbestových vláken.  

Jsou případy, kdy se tento prostor nemusí zřizovat. Jsou to např. odlehlá místa mimo 

zástavbu nebo uzavřený prostor, kde to není z praktických důvodů možné provést (vysoko 

vedené potrubí, místa kolem střech budov). Zde je nutné použít jiné a účinné prostředky 

zabraňující šíření azbestu.[2] 

  postříkání pojivem 

  udržovat vlhký povrch 

  možno demontovat v suchém stavu, pokud není materiál povrchově narušen 

  rozpustitelné spojovací prostředky ošetřit tak, aby se nerozpadly 

  uvolňování prvků od nosné konstrukce proti směru montáže (od hřebene k  

   okapu) 

  nepovlakové osinkocementové výrobky po demontáži udržovat až do uskladnění  

   vlhké 

  po odstranění materiálu očistit veškeré možné zasažené prostory [14] 
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Postupy a pravidla zde uvedená by měla být všem (firmám i jednotlivcům), kteří 

pracují s materiály s obsahem azbestu, známa a měli by tyto pravidla bez výjimky 

dodržovat.  

 

7.3.3  Odstranění azbestu bez specializované firmy 

Podle mého průzkumu řada lidí azbest nepovažuje za škodlivý, protože ani při 

dlouhodobé práci s azbestem u sebe nezaznamenali žádné potíže. 

Problém je v tom, že následky azbestu na lidské zdraví se projeví až po několika 

letech a to si tito lidé neuvědomují. Možná budou po 20. a více letech po skončení prací s 

azbestem nemile překvapeni, že mají poškozené plíce či jiné zdravotní problémy spojené s 

prací s azbestem. 

Bylo by třeba v této informovanosti udělat lepší a kvalitnější osvětu, kterou by měly 

provádět podle mne pověřené obce formou vyhlášky, aby se tyto informace dostaly do 

širšího povědomí obyvatelstva. Popravdě, kdo z nás při prácích na rodinném domě čte 

normy a vyhlášky o tom, jak postupovat při přestavbě nebo demolicích objektu, pokud 

nejsou velkého rozsahu a není k nim potřeba projektová dokumentace. V případě potřeby 

projektové dokumentace se do prací zapojí projektant a ten by sám ze své profese měl 

navrhnout postup prací, včetně likvidace odpadů.  

Pokud jde o uložení materiálů s obsahem azbestu, jeví se zde situace o trochu lepší a 

to zejména s ohledem na firmy (převážně pokrývačské firmy). Firmy, které vyprodukují 

více jak 100 kg odpadu s obsahem azbestu za rok, se musí nahlásit do elektronického 

systému ISPOP, zřízený u odboru životního prostředí. V případě nedodržení těchto 

pravidel, hrozí firmě pokuty. 

V případě zednických firem se tato pravidla tak nedodržují, protože zneužívají 

možnost zamíchat azbest do stavební sutě a na skládce ji předat jako netříděnou stavební 

suť, což jim ušetří finanční prostředky. Netříděná stavební suť se na skládce nekontroluje a 

často se stane, že skončí na hromadě se směsným odpadem. 

Jediné pozitivní na této situaci je, že odpad neskončil na polní cestě nebo někde pod 

mezí u silnice. Jinak je v těchto případech porušena většina právních předpisů týkající se 

prací s azbestem. 
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Neméně důležitým opatřením při těchto pracích je používání předepsaného 

pracovního oblečení. Při této práci by se měla používat kombinéza, buď jednorázová, nebo 

na více použití. Ochranná kombinéza není u pracovníků menších firem zcela běžná a práce 

jsou prováděny v běžném pracovním oblečení. Cena u kombinéz začíná na 135 Kč a to 

není vysoká cena za ochranu vlastního zdraví.  Proto by bylo dobré, aby alespoň docházelo 

k okamžitému vyprání pracovního oblečení po prácích spojených s azbestem a ne k jeho 

následnému použití. Při pohybu dochází z oblečení k uvolňování vláken do ovzduší, kde je 

můžeme běžně dýchat. 

Co se týče respirátorů, zde je to podobné jako u pracovních kombinéz. Málo kdo ho 

používá, považuje ho za nedůležitou, zbytečnou a obtěžující věc při práci. Při tom ceny 

respirátorů začínají kolem 50 Kč (pozor nezaměňovat s rouškou, která je v tomto případě 

neúčinná). 

 

7.4  Hodnocení současného stavu průzkumu a odstraňování starých azbestových    

       zátěží 

 Mezi projektanty a stavbaři většinou z menších staveb jsem se dotazoval na četnost 

provádění průzkumů za účelem odhalení přítomnosti azbestu. Zjistil jsem, že pokud ve 

stavbě nic nenasvědčuje přítomnosti azbestu (stáří objektu, typ stěn, podhledů, obkladů), 

tak se stavební průzkum s ohledem na azbest neprovádí. Pokud se ale při stavbě azbest 

najde, je odstraněn a uložen dle platných norem a předpisů. 

 V případě rekonstrukcí a demolic větších staveb ve městech, je rozhodnutí většinou 

na investorovi stavby, případně projektantech stavby. V rámci projektu se zpracovává 

stavební technický průzkum na typ a vlastnosti vnitřních a vnějších konstrukcí, ale na 

přítomnost azbestu se často nehledí, protože se tím šetří náklady na projektové a 

průzkumné práce a snižuje se tím nabídková cena za projekt. Velký problém pak nastává 

při dodatečném zjištění přítomnosti azbestu na stavbě a jeho následným odstraňováním ze 

stavby s dodržením stanoveného termínu dokončení stavby, včetně výše předpokládaných 

finančních nákladů. [43] 

V zahraničí je zcela běžné, že součástí studie proveditelnosti, respektive 

environmentálních posudků je složka výskytu azbestu, která může potencionální investory 

varovat před vícenáklady, případně je možné snížit kupní cenu o náklady na odstranění 

azbestové zátěže. Tento postup využívá řada zahraničních firem při realizaci svých 

investičních záměrů v České republice. Do budoucna mohou nastat případy, kdy investor 
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bude na projektantech za vzniklé vícenáklady na odstranění azbestu v případě nekvalitně 

provedeného azbestového průzkumu požadovat finanční náhradu.  

Většina firem pracujících s azbestem má propracované technologické postupy na 

jeho ukládání na skládky, kde je ukládané množství díky zavedenému elektronickému 

systému monitorováno a vyhodnocováno. 

 

8  NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PRO PRŮZKUM A PRO 

ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH AZBESTOVÝCH ZÁTĚŽÍ 

STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

8.1  Azbest a jeho vliv na budoucí užívání staveb 

V otázce budoucnosti staveb s obsahem azbestu je možno říci pouze jedno. 

Vzhledem k novým stále přísnějším předpisům se azbest bude muset ze staveb 

odstraňovat, i když nebude přímo ohrožovat životy a zdraví lidí.  

Již v několika vyspělých státech světa je v platnosti předpis, který nařizuje v případě 

nálezu azbestu, tento materiál ihned odstranit za použití nejnovějších bezpečnostních 

technologií a znalostí o azbestu.  

Kolem roku 2020, kdy se předpokládá vzhledem k dlouhé latenci (30-50 let) vrchol 

případů onemocnění z azbestu, se dá očekávat další vlna zpřísňování předpisů okolo 

azbestu a jeho přítomnosti ve stavebních objektech. 

Dle mého názoru je bezproblémový život s azbestem možný pouze za podmínek, kdy 

není azbestový materiál vůbec porušen a nehrozí jeho následná degradace ať ve venkovním 

nebo vnitřním prostředí. Součástí našeho života se musí stát dodržování stanovených 

předpisů v prostorách s přítomností azbestu a pravidelné kontroly případných úprav a 

opatření proti uvolňování azbestových vláken do ovzduší. 

Pokud se v dnešní době podívá člověk po stavebních objektech postavených od 50. 

do 90. let 20. století, je téměř polovina všech staveb s azbestovou krytinou nebo s jiným 

stavebním prvkem, ve kterém je azbest obsažen. Pokud by například vstoupilo v platnost 

nařízení o odstranění veškerých materiálů s obsahem azbestu, týkalo by se to překvapivě 

vysokého počtu staveb v našem okolí. K určitému pokroku dochází u školských zařízení a 

administrativních budov, kde díky zateplení (dotace státu) a přestavbě těchto objektů 

dochází zároveň také k odstraňování starých azbestových zátěží. Pokud by se odstraňování 
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azbestu ze staveb mělo více rozšířit i do jiných oblastí, tak jedině s podporou státu, tak jako 

u jiných dotačních titulů (zelená úsporám, výměna kotlů ap.). 

Azbestové výrobky používané na střechách mají menší obsah azbestových vláken 

8% - 12% a nejsou-li příliš poškozeny, není prozatím tato myšlenka o celkovém odstranění 

azbestu ze života lidí reálná a myslím si, že pro mnoho lidí ani ekonomicky únosná. 

Směr, kterým by se současný stav měl vydat, by měl být namířen hlavně k objektům, 

kde se delší dobu vyskytuje velký počet osob, jako např. školy, objekty občanské 

vybavenosti a další. Zde by měla nařízení o celkovém odstranění azbestu své největší 

opodstatnění nehledě na ekonomické náklady. 

 

8.2  Návrh na postup hasičů při požáru objektu s prokázanou přítomností  

       azbestu  

Materiály, které působí na hasiče včetně dnešních postupů při zásahu, jsem popsal v 

kapitole 6.2. V této kapitole popisuji, jak by zásah hasičů měl vypadat, pokud by se jednalo 

o budovu s přítomností azbestových materiálů. 

Pokud mají být hasiči informováni o přítomnosti azbestu v zasažené budově, 

doporučuji zpracovat důkladné seznamy objektů. V nich bude uvedeno v jaké podobě či 

formě se azbest v objektu vyskytuje. V seznamu by se měly objevit stavby se střechou z 

azbestových krytin, s podhledy, podlahami, obklady a příčkami z azbestového materiálu. 

Seznam by byl k dispozici veliteli zásahového vozu již při cestě k zásahu.  

Po této informaci by velitel zásahu mohl lépe naplánovat jeho směr a případnou 

ochranu hasičů před nebezpečnými azbestovými vlákny. Mohl by nařídit povinné použití 

masek, pokud by se tyto konstrukce musely rozbít či jinak porušit. Pokud by zásah 

používání masek nevyžadoval, mohlo by k jejich odložení dojít až po dekontaminaci 

hasičů (vysátí povrchového prachu ze zásahového obleku, masek a dýchacích přístrojů 

vysavačem k tomu určeným, který by byl na místo zásahu dovezen po informaci o 

přítomnosti azbestu). 

Jako další způsob informovanosti hasičů o přítomnosti azbestu doporučuji dané 

objekty vybavit jednoduchými informačními štítky. Tato informace by se měla objevit také 

v dokumentaci zdolávání požáru (operativní plán zdolávání požáru, operativní karta 

zdolávání požáru). 
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Navrhuji, aby bylo povinností velitele zásahu nebo jiných zasahujících složek 

poskytnout informaci o zjištění přítomnosti azbestu ostatním složkám a odborníkům 

(záchranáři, policisté, plynaři, projektanti posuzující statiku atd.), kteří budou vstupovat do 

zasažených míst, kde se předpokládá zvýšené množství azbestových vláken, si chránili 

dýchací cesty respirátory nebo prozatím omezí přístup osob do těchto prostor. 

Po návratu zasahujících hasičů na stanici, by měli předat zásahový oděv na patřičné 

vyčištění. Použité nářadí by se mělo očistit minimálně mokrou metodou nebo použít 

vysavače na úklid azbestového odpadu. 

 

9  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo sestavit přehled systémů pasivní protipožární ochrany s 

výskytem azbestu, včetně posouzení zdravotního rizika hasičů a hodnocení současného 

stavu průzkumu a odstraňování staré azbestové zátěže ve stavebních objektech a jejich 

kritické zhodnocení, včetně dílčích návrhů na možnou modifikaci. 

K porovnání byly vybrány dva zahraniční státy, které mají postupy s azbestem velmi 

dobře zpracované.  

V právních předpisech jsem vybral technická data ke stejným situacím a tyto data 

porovnal. Při hodnocení dopadl nejlépe německý předpis TRGS 519. Tento předpis je 

přehledně a graficky velmi dobře zpracován. Je zde popsána většina prací s azbestem, které 

se mohou na stavbě, ale i mimo ni vyskytnout. Český předpis byl velmi stručný, a pokud to 

bylo zapotřebí, další informace se musely hledat v jiných předpisech. Co se týče předpisu 

ze Spojených států amerických, obsahově se může vyrovnat německému, pouze v grafické 

části má několik nedostatků. 

Několik větších firem v České republice německý předpis již převzalo. Při dodržení 

německé normy TRGS 519, je zaručeno bezproblémové odstranění azbestu ze stavby, 

včetně jejího následného užívání. Bylo by třeba, aby tento předpis převzaly i ostatní firmy, 

které se odstraňováním azbestu zabývají. Pokud jim to však nenařídí zákon a vyhlášky, 

těžko je k tomu něco donutí s ohledem na současnou nízkou ekonomickou sílu stavebního 

trhu. Hlavní bod, kterým by se měl nový předpis doplnit je státní kvalifikovaný dozor při 

odstraňování azbestu. Bohužel ani státní kontrolní orgán nedisponuje kvalifikovanými 

pracovníky se zaměřením na azbest. Měla by se zajistit jednoznačnost předpisu, protože v 
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České republice se práce s azbestem řídí cca 14. právními předpisy a jejich výklad není 

jednoznačný, jak pro státní instituce, tak pro firmy azbest odstraňující. 

Toto srovnání jsem prováděl objektivně dle vlastního úsudku, ačkoliv hodnocení 

předpisů může být ovlivněno do jisté míry subjektivním pohledem. Podle mě je tento druh 

analýzy ovlivněn jak lidským faktorem, tak zemí kde člověk porovnání předpisů provádí. Z 

analýzy je patrné, že azbest se v ČR začal řešit mnohem později než v některých západních 

zemích Evropy. Podle mého průzkumu má odstraňování azbestu v ČR minimálně 10 let 

zpoždění. 

Součástí příloh k této práci je seznam materiálů a konstrukcí s obsahem azbestu 

používaných v průmyslu. 

Bohužel ani materiály, které azbest nahradily, podle některých studií nejsou v 

pořádku a poškozují lidské zdraví. Je tedy otázkou času a dalších výzkumů, jak tato kauza 

v budoucnu dopadne. Je s podivem, že se tímto problémem intenzivněji nezabývá více 

organizací, protože by zde mohl vzniknout podobný problém, jako je momentálně s 

azbestem. Doufejme tedy, že nás něco podobného nečeká za 20. let znovu. 

Ze své pozice stavebního projektanta jsem vedl často rozhovor s řadou lidí, kteří 

dělají stavební úpravy na objektech a s azbestem do styku přicházejí. Velmi často jsem se 

setkal s tím, že o nebezpečnosti azbestu vědí i jak mají při práci postupovat díky školení 

BOZP, ale daná pravidla stejně nedodržují. Je nutné se tedy zamyslet, kde je chyba a čím 

ohrožené pracovníky přesvědčit, aby chránili jak zdraví své, tak zdraví občanů v okolí. 

Jediné možné opatření je častější kontrola dotčených orgánů včetně postihů. 

Provedl jsem shrnutí častých nedostatků při průzkumných, projektových a 

demoličních pracích. Podle odpovědných pracovníků firem, je stále velkým problémem 

vysoutěžená cena, tedy ta nejnižší cena. Nejnižší cena je často charakteristická málo 

kvalitní prácí. V tomto ohledu by bylo třeba upravit směrnice pro zadávání veřejných 

soutěží, kde by se mělo přihlížet ke zkušenostem dané firmy s azbestem, k metodám, které 

firma navrhuje, k referencím z předešlých zakázek. 

Na závěr bych chtěl doporučit, aby státní instituce, které mají v popisu své činnosti 

kontroly prací s azbestem, častěji docházely na stavby, kde se manipuluje s azbestem, 

protože pouze díky pravidelným kontrolám se předejde budoucím možným škodám jak z 

hlediska ekonomického, tak z hlediska našeho zdraví.  
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Azbest může být součástí celé řady výrobků. Vyskytuje se v mnoha podobách jako: 

  stříkaný azbestový materiál 

       Stříkaný azbest byl používán především z důvodu protipožárního - pro zvýšení 

protipožární odolnosti elektrických kabelů, ocelových konstrukcí. Ve světě se vyskytuje:  

Pyrotherm (cement + azbestová vlákna) - ČR,  

Limpet - Anglie,  

Cottoncandy - Spojené státy americké tl. až 25 mm) 

 

  azbestocementové desky používané ve stavebnictví 

Vznikly v době rozvíjející se prefabrikace budov v 70. a 80. letech 20. století 

 (tab. A.1) - fasádní prvky (sendvič), příčky, podhledy. [3] 

 

  Tabulka A.1. Přehled azbestových desek používaných ve stavebnictví [3] 

NÁZEV POPIS MÍSTO VÝROBY 
DATUM 

VÝROBY 

AZBESTOCEMENTOVÁ 

DESKA 

obklady dřevostaveb CV Hranice, ČMEZ 

Šumperk 

 

CEMBALIT Desky exteriérové a podstřešní, 

přidáváno 10% azbestu 

Beroun, Hranice, 

Šumperk, Černousy, 

Púchov, Nitra 

1980 - 1992 

CEMBOPLAST izolační konstrukční desky - 

montované obvodové pláště, 

příčky, 

Severočeské 

dřevařské závody - 

Česká Lípa 

 

DUPRONIT Podobné složení jako EZALIT A  

a EZALIT B 

Azbestové závody 

Nitra 

 

ETERNIT střešní krytina, obsahuje méně 

jak 10% azbestu  - chrysotilu 

 

Beroun, Šumperk, 

Nitra 

1912 - 1996 

EZALIT A, EZALIT B obklady stěn a stropů, i jako 

příčky, obsahoval od 18 %  do 

40% azbestu,   

EZA Šumperk  

HORP zakrytí vlhkosti u svislých stěn Obvodní podnik 

služeb - Horní 

Počernice 

 

IDK 3 izolační desky, obsah 30% 

azbestu 

Azbestos 

Zvěřínek 

 

LIGNÁT opláštění lehkých staveb a 

příček - mikroazbest 

Severočeské 

dřevařské závody 

- Česká Lípa 
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  Tabulka A.1. pokračování, Přehled azbestových desek používaných ve stavebnictví [3] 

NÁZEV POPIS MÍSTO VÝROBY 
DATUM 

VÝROBY 

LIGNOPAL opláštění lehkých staveb Severočeské 

dřevařské   závody, 

Česká Lípa 

 

OZIMIN izolační materiál - zvuková a 

tepelná izolace,  

Slovenské závody 

technického skla 

Bratislava 

 

PROBIT 200 střešní izolace Dechtochema  

PYRAL požárně odolné sendvičové 

desky s vlnitou hliníkovou fólií 

v jádru 

Stavební izolace 

Praha 

ukončení 

výroby 1992 

 

  azbestové desky pro zvýšení požární odolnosti 

Pro tyto desky bylo množství azbestu vyšší než 50%. Obkládaly se jimi ocelové 

nosníky ve dvou eventuálně třech vrstvách, dále vzduchotechnické rozvody u předělu 

požárních úseků, např. desky PYRAL 

  azbestové desky do obvodových plášťů budov 

Většina těchto obvodových plášťů se zavěšovala na speciální lehkou ocelovou 

konstrukci, která byla opět chráněna z protipožárních důvodů azbestovými deskami, 

většinou měkkými a spoje byly často dotěsněny azbestovou šňůrou a speciálním tmelem, 

který obsahoval také azbest (tab. A.2).  [3] 

 

Tabulka A.2. Přehled azbestových desek do obvodových plášťů budov [3] 

NÁZEV POPIS MÍSTO VÝROBY 

BDP podhledy a tepelně izolační obklady 

střech průmyslových hal 

Azbestové  

 závody Nitra 

BIOS použití v zemědělství (vnější strana 

azbestocement - vnitřní EZALIT 

Středočeské dřevařské závody 

Praha, závod Sedlčany 

CHANOS dřevěný panel s obkladem - 

EZALIT B 

Pozemní stavby Plzeň, závod  

 Chanovice 

ISODID zateplení plechových a betonových 

střech 

Bratislava 

KOVOPLASTICKÝ 

PLÁŠŤ OBVODOVÝ 

venkovní stěny objektů, vnitřní 

výplň EZALIT B nebo DUPRONIT 

Žiár nad Hronom 

OD-011-A boletický panel - z vnitřní strany 

EZALIT 

Stavokonstrukce Praha 

PANEL AC - AS tepelně izolační panel Plastika Nitra 

SDIDALVARFEAL 

VARM 3 

obvodový plášť Sedlčanské strojírny 

STROSS FASÁDA venkovní opláštění Sedlčanské strojírny 
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  azbestové desky v kabelových rozvodech 

Tyto desky byly instalovány na kabelových lávkách při rozvodech elektrických 

kabelů. Většina těchto desek obsahuje od 10 % do 30 % azbestu. Tyto desky bývají 

nejčastěji porušeny dodatečným vkládáním kabelů. 

  konstrukční systémy s využitím azbestových desek 

Do výroby dřevěných objektů byly zařazeny v 70. a 80. letech 20. století (tab. A.3.). 

Azbestocementové desky měly chránit konstrukční prvky ze dřeva, příčky a stropy. 

Nejčastěji se tyto desky objevují v objektech škol, školek, nemocnic. [3] 

 

Tabulka A.3. Přehled konstrukčních systémů s využitím azbestových desek [3] 

NÁZEV POPIS MÍSTO VÝROBY 

CHANOS použití u rozsáhlých stavebních objektů Pozemní stavby Plzeň 

INPAKO konstrukční systémy pro občanskou a 

průmyslovou výstavbu - v tomto systému 

použit DUPRONIT 

Bučina Zvolen 

MDU - 85 využívaly se při výstavbě mobilních 

dětských ubytoven - desky obsahují 

EZALIT a CEMBALIT 

Jihočeské dřevařské závody, České 

Budějovice 

MONTI výstavba rodinných domů a rekreačních 

chat 

Severočeské dřevařské   

 závody, Česká Lípa 

OMEGA konstrukční systémy halových a 

vícepodlažních objektů 

Železniční    

stavitelství Praha) 

STAMO výstavba rodinných domů, desky s 

obsahem EZALITU 

Severočeské dřevařské závody, 

Česká Lípa 

TL 40/70 výstavba rodinných domů, desky s 

obsahem EZALITU 

Středočeské dřevařské závody, 

Nové Strašecí 
 

  azbestové desky jako střešní krytina 

Jejich první použití se datuje od 30. let 20. století. Na trhu se prodávaly pod 

obchodním názvem ETERNIT. Tvar těchto desek byl čtvercový, obdélníkový 

(400x400x4mm, 450x400x4mm, červené, šedé, případně černé barvy, hustota kolem 2100 

kg/m
3
 ) nebo vlnitý (desky šedé, černé, červené, zelené, případně jiné barvy a různých 

rozměrů, hustota kolem 1800 kg/m
3
, výroba do roku 1995 v Berouně, Šumperku, Nitře a 

Púchově). Tyto šablony obsahovaly od 8 % do 12 % azbestu. I po 80-ti letech se tato 

střešní krytina vyskytuje na mnoha rodinných a hospodářských stavbách. Po 20-ti a více 

letech po jeho instalaci nastává uvolňování cementu vlivem povětrnosti (slunce, mráz, 

déšť, vítr). [3] 
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  azbest v panelových domech 

Používal se hlavně azbestocement na kanalizační trouby, svody, trubky na odvětrání, 

případně na přívodní vodovodní potrubí. Obsah azbestových vláken byl mezi 10% - 12%. 

Výrobky jsou tedy poměrně tvrdé a v podstatě se z nich azbestové vlákno nemůže oddělit, 

pouze v případech kdy se výrobky neodborně demontují (Beroun, Hranice, Nitra - 

ukončení výroby v roce 1999).[3] 

  azbest ve vzduchotechnických rozvodech a rozvodech klimatizačních zařízení 

Byl používán do konce 80. let 20. století pro těsnění přírub plechového potrubí (jako 

těsnící šňůry), a v protipožárních klapkách na rozhraní požárních úseků. K uvolnění 

azbestových vláken u požárních klapek dochází vlivem silného proudění vzduchu a s tím 

spojenou vibrací potrubí.[3] 

  tepelná izolace z azbestové vaty 

Její výskyt je poměrně omezený. Pokud se v objektu vyskytuje, je krytá cementovým 

nátěrem, vyskytovala se převážně v zahraničí.[3] 

  textilie z azbestových vláken 

Zde se nejčastěji používala chryzotilová vlákna. Z těchto textilií se zhotovovaly 

kombinézy hasičů a ochranné rukavice. Chryzotilová vlákna se používaly i pro výrobu 

divadelních opon a závěsů. [3] 

  azbest v podlahových krytinách 

 Přítomnost azbestu v podlahových krytinách byla z protipožárních důvodů. Tyto 

podlahové krytiny se vyskytovaly u počítačových center, kde pod zdvojenou podlahou 

probíhaly rozvody slaboproudých kabelů. Krytina měla podobu nalepovacích dlaždic.[3] 

  azbest v elektrických topidlech 

Azbestové desky se používaly v elektrických akumulačních kamnech. I dnes se tato 

kamna ještě často využívají k vytápění školních zařízení a administrativních objektů.  Podíl 

azbestových vláken v měkkých izolačních deskách byl téměř 70 - 80%, velmi náchylné na 

manipulaci.[3] 

  těsnění přírub s obsahem azbestu 

Tato těsnění se používala pro těsnění trubních přírub, v potrubí na vedení médií pod 

vysokým tlakem, či vysokou teplotou (obchodní název KLINGERIT). [3] 

 

 



PŘÍLOHA B - PŘÍKLADY MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU V PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANĚ 

                                                                                                                                      Bc.Ondřej Smejkal, DiS. 

Původní protipožární ochrana konstrukcí jako možná azbestová zátěž stavebních objektů  

59 

 

  další materiál s přítomností azbestových vláken 

Azbestové destičky jako podklad pod světla nebo krabice elektrických rozvodů v 

chatách a rekreačních zařízeních - nařízení dle tehdejších norem. 

Azbestová vlákna se používala i pro výrobu květinových truhlíků a jiných zahradních 

doplňků, (Beroun, Nitra - ukončení výroby v roce 1999). 

V auto-průmyslu se azbest používal pro brzdová obložení a destičky. [3] 

Azbest se v letech 1940 - 1970 objevoval i u produktů, u kterých by se to na první 

pohled nepředpokládalo a to u vysoušeče vlasů, žehličky, žehlicí prkna, kryty toustovačů, 

konvice na kávu a elektrické přikrývky. 
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EZALIT (nejčastěji se používal EZALIT B, poté ještě EZALIT A a EZALIT C) 

Dodávaly se jako nehořlavé v typech A, B a nesnadno hořlavé v typu C. Desky byly 

určeny zejména k ochraně ocelových konstrukcí (svislé podpory, stěny, stropy, 

podhledy).[17] 

 

DUPRONIT (nejčastěji používaný DUPRONIT B, doplněn byl ještě o DUPRONIT 

A a DUPRONIT C) - zahájení výroby v roce 1975. Dělily se podle objemové hmotnosti - 

oblast použití stejný s deskami EZALIT.[17] 

 

PYRAL (PYRAL H, PYRAL E, PYRAL D, RYRAL DB) - zahájení výroby v roce 

1975 - sendvičové desky byly určeny především do interiéru, kde zvyšovaly požární 

odolnost ocelových konstrukcí.[17] 

 

PANEL AZBESTOCEMENTOVÝ SENDVIČOVÝ BDP (BDP 50, BDP70) - 

zahájení výroby v roce 1972 - panely byly určeny jako tepelně izolační obklad střech 

průmyslových hal.[17] 

 

PLAMEX (stupeň hořlavosti A) 

Požáru odolné panely vyráběné ze dvou nebo více azbestocementových desek, které jsou 

pevně spojeny lepivou požárně odolnou hmotou. Používaly se pro ochranu ocelových 

konstrukcí, pro dělící protipožární stěny. [17] 

 

DESKA LIGNÁTOVÁ ROVINNÁ LIGNÁT 

Desky byly určeny na vnější a vnitřní obklady stěn, stropů, příček a mezistěn, k výrobě 

obvodových panelů dřevostaveb.[17] 

 

DESKA TEPELNĚIZOLAČNÍ CALOTHERMEX (A,B,X,P) - zahájení výroby v 

roce 1985 - nehořlavé desky, určené pro obklady na protipožární ochranu stavebních 

konstrukcí (zejména ocelových), pro konstrukci protipožárních uzávěrů, na výrobu 

nábytku odolného proti požáru (určeno pro lodě, laboratoře apod.).[17] 

 

DESKA UNICEL - určené pro obklad interiérů. [17] 
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DESKY PLÁŠŤOVÉ ROVINNÉ CEMBALIT A LIGNOFLEX 

Azbestocementové desky nehořlavé, případně nesnadno hořlavé. Desky se používaly na 

vnitřní a vnější protipožární ochrany dřevěných konstrukcí.[17] 

 

 IZOKRON 

Tuhá těžce hořlavá deska, určená pro obklad stěn, stropů, ocelových a betonových 

konstrukcí interiérů.[17] 

 

DESKA AZBESTOVÁ IZOLAČNÍ BÍLÁ ID 

Desky byly určeny zejména pro tepelnou izolaci nebo k těsnění součástí přístrojů a 

strojů.[17] 

 

DESKA IZOLAČNÍ IDK 30 - zahájení výroby v roce 1985 

K tepelné ochraně v metalurgii lehkých a barevných kovů a ve sklářském průmyslu.[17] 

 

DESKA AZBESTOCEMENTOVÁ ROVINNÁ LISOVANÁ A NELISOVANÁ 

Desky určeny k obkládání stěn, konstrukcí příček a výplní.[17] 

 

DESKA VLÁKNOCEMENTOVÁ DEKALIT 

Nehořlavá rovinná deska. Používala se jako exteriérová a podstřešní deska. Uplatnění tato 

deska našla i v interiéru.[17] 

 

DESKA TEPELNĚIZOLAČNÍ TVRDÁ IZOMIN (T, ES) - zahájení výroby 1973 

Nesnadno hořlavé desky určené pro zateplování budov, pro lehké montované příčky, 

obvodové pláště.[17] 

 

DESKA MINERÁLNĚ VLÁKNITÁ - HOBREX  N - zahájení výroby v roce 1978 

Vhodné pro lehké přemístitelné příčky s vyšší požární odolností.[17] 

 

CEMBOPLAST - exteriérové a podstřešní desky. 
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Azbest se také přidával do nástřiků, např. PYROTHERM, (dovážené LIMPET, 

EBARBET, ASBESTOSPRAY). V Praze se někde tento nástřik aplikoval ještě začátkem 

našeho tisíciletí. Azbestové nástřiky uvolňují volná azbestová vlákna do ovzduší, na první 

pohled tyto vlákna nejsou vidět, ale potrubí klimatizace jsou jím často zanesena. [17]
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Přesné vymezení termínů a jejich popis: 

DEMOLIČNÍ PRÁCE (postupy prací, místní ochranná opatření, ochrana    

zaměstnanců) 

SANAČNÍ PRÁCE  

UDRŽOVACÍ PRÁCE 

POMOCNÉ PRÁCE 

LIKVIDACE ODPADŮ 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY OBSAHUJÍCÍ AZBEST 

OHLAŠOVÁNÍ - příslušnému dotčenému úřadu, nejpozději 14 dní před začátkem 

prací, obsah ohlášky je dán předpisem 

ZÁKAZ EXPOZICE - zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečným azbestovým 

látkám (mimo demoliční, sanační nebo udržovací práce na stávajících zařízeních, 

vozidlech, budovách, systémech a přístrojích). 

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ - nesmí se manipulovat s nebezpečnými azbestovými 

látkami s hmotnostním obsahem přes 0,1 procenta azbestu (neplatí pro demoliční, sanační 

a udržovací práce). 

VEDENÍ A DOZOR NAD PRACEMI - personální a bezpečnostní (technické 

vybavení firmy vhodné pro tyto práce, zaměstnávat odborně znalé osoby o problematice 

azbestu, toto platí i pro likvidaci odpadů). 

PROVOZNÍ POKYNY A ZAŠKOLENÍ - zaměstnavatel musí připravit provozní 

pokyny pro práci a materiály, kde poukáže na rizika spojená s manipulací s nebezpečnými 

látkami pro lidi a životní prostředí a stanoví potřebná ochranná opatření. 

PRACOVNÍ PLÁN - připravit předem, musí být předložen dotčenému úřadu 

PERSONÁLNÍ POŽADAVKY - každá firma provádějící demoliční, sanační a 

údržbářské práce s nebezpečnými látkami, musí mít odborného vedoucího pracovníka 

VEDOUCÍ DOHLEDU - určí zaměstnavatel, odborník s minimálně 1. roční praxí s 

azbestovými látkami 

KOORDINÁTOR - je nutný v případě, že zhotovitel objedná práci u jiných 

zhotovitelů 

PŘÍPRAVNÁ OPATŘENÍ - před začátkem demoličních prací se musí, pokud je to 

technicky možné, odstranit, ošetřit či neutralizovat azbestové výrobky, upravit počet 

pracovníků v pracovní oblasti, pracovní oblast zřetelně označit 



PŘÍLOHA C - ZKRÁCENNÁ PODOBA NĚMECKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘEDPISU TRGS 519 

                                                                                                                                      Bc.Ondřej Smejkal, DiS. 

Původní protipožární ochrana konstrukcí jako možná azbestová zátěž stavebních objektů  

64 

 

BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÁ OPATŘENÍ - pracovní postup vypracovat tak, aby 

nedošlo k uvolnění azbestových vláken, pokud to není možné dodržet, jsou nutná zařízení 

pro jejich zachycení či zneškodnění, také pomocí homologovaných vysavačů s účinností 

filtrů nejméně 99 - 99,5%, azbestové vysavače označené GS, do třídy prašnosti H. 

OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY -  zaměstnavatel musí zajistit účinné a z 

hlediska jejich vlastností při nošení vhodné osobní ochranné pomůcky, dát je k dispozici a 

tyto udržovat v použitelném a hygienicky bezvadném stavu, délka pracovní doby  

  Do 150 000 vláken/m
3
: (půl/čtvrt masky s filtrem, polomasky filtrující částice, 

masky s ventilátorem a filtrem částic - musí být dostatek kyslíku 

  Vyšší koncentrace: kompletní masky s filtrem, případně se zahříváním 

vdechovaného vzduchu 

  Přes 6 000 000 vláken/m
3
 - izolační přístroje s celoobličejovou maskou nebo 

náustkem, přístroje musí být přezkoušené. 

  Přístroje odborně uložené, vyčištěné a udržované, vycvičení v zacházení s ochranou 

dýchání. 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ - nebrat do pracovních prostor potraviny či poživatiny, 

připravit umývárny a šatny pro čisté a pracovní oblečení, čištění pracovního oblečení, 

kontrola - oprava, likvidace - musí provést zaměstnavatel 

PRACOVNĚ - LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ - při překročení 

koncentrace azbestových vláken přes 15 000 vláken/m
3
 - musí být provedeny pracovně - 

lékařské - preventivní prohlídky 

ODPADY - likvidovat ve vhodných bezpečně uzavíratelných nádobách, aby nebyly 

nebezpečné lidem a živ. prostředí, drcení odpadů je nepřípustné 

DOPRAVA - doprava pouze ve vhodných nádobách a pouze profesionální odborné 

firmy na likvidaci odpadů s patřičným certifikátem (výjimky pro firmy co mají likvidaci 

odpadů v popisu pracovní činnosti) 

SKLADOVÁNÍ - azbestové materiály skladovat na pro ně určených skládkách 

JINÉ POSTUPY LIKVIDACE ODPADU - chemické a tepelné zpracování, pokud 

ani toto nevyhovuje, musí zaměstnavatel stanovit jiná opatření dle individuálních případů 
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POŽADAVKY NA ROZSÁHLÉ PRÁCE -  

  navržená bezpečně technická opatření k zamezení šíření nebezpečného prachu  
 

 musí dosáhnout mimo pracovní oblast (bílá oblast) 1000 vláken/m
3 

  místo s odstraňováním azbestu (černá oblast) - prachotěsně uzavřena (obr. C.1.) 

  dostatečně dimenzovaná vzduchotechnická zařízení s filtry - pokud jsou 

vyžadována - správná koncentrace azbestových vláken, dostatečný podtlak (přesně 

definované hodnoty podtlaků a přetlaků - dle norem jednotlivých států 10 - 20 Pa) 

  automatická detekce poklesu podtlaku, zanesení filtrů 

 

 

Obrázek C.1. Osobní propust (schematický náčrt) [8] 

 

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO PRÁCE V NEPATRNÉM ROZSAHU - práce s 

azbestovými lepenkami, odstraňování těsnění, povlakování kabelových přepážek, 

ZRUŠENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ - může se provést až když je ukončena 

manipulace s azbestem a jinými nebezpečnými látkami obsahující azbest 
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SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE S AZBESTOVÝMI 

VÝROBKY - všeobecné požadavky, pokud se musí používat ručně řízené, mobilní stroje 

nebo přístroje, které jsou určené pro zpracování produktů z osinkocementu a přitom mohou 

uvolňovat prach, musí splňovat požadavky profesních svazů, vymontované desky z 

osinkocementu se nesmí znovu používat, střechy z vlnitého materiálu nejsou bezpečné [14] 

 

 


