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Anotace: 
 
Kichner Petr, Výskyt azbestu v ovzduší 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008, 50 stran 

Klíčová slova: charakteristika, využití, účinky, prevence poškození zdraví   

 

Cílem mé bakalářské práce je studium aktuálního stavu  vlivu azbestu na zdraví, zdrojů 

výskytu azbestu v ovzduší  a shrnutí stávajících požadavků legislativy s poukazem na 

problémy a možnosti dalších řešení.  

Po seznámení s historií byla provedena charakteristika vlastností azbestu a jeho 

rozdělením na dvě základní skupiny. Poté bylo upozorněno na jeho nejčastější výskyt a 

využití. Dále byly uvedeny negativní účinky azbestu na lidské zdraví se zaměřením na čtyři 

nejčastější nemoci, které způsobuje. Následně byly připojeny možnosti prevence poškození 

zdraví z používání azbestu. Na závěr obsahuje tato bakalářská práce legislativní 

požadavky vztahující se k azbestu. 

 Přínosem je vytvoření komplexního náhledu na problematiku azbestu se všemi 

důležitými informacemi shromážděnými v jedné aktuální publikaci. 

 
Annotation: 
 
Kichner Petr, The Occurence of the asbestos in the air 

Bachelor thesis, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2008, 50 pages 

Keywords: characterization, utilization, results, prevention of the health damage 

 

The aim of this bachelor  thesis is study of topical state of influence asbestos at the 

health, sources of the occurence of the asbestos in the atmosphere  and summary requirements 

of legislature with refer to problems and their further methods of solution. 

 After the acquaintance with the history it was performed the characterization of quality 

of asbestos and its discerption in two basic groups. Than it was adviced  for its occurence and 

the most frequent utilization. Than it were found negative of the asbestos at the human health, 

I directes at four the most frequent illnessses  that it makes. Than it were investigated the 

possibilities of the health damage from the asbestos application and in the finish it was stated 

the legislature that is  refer to the asbestos  and that must be observed according to the law. 

The contribution  of the bachelor thesis is  complex  opinion to  problems  of asbestos  

with  important  informations  collect in  one  topical publication. 
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1. Úvod 

 

Azbest je název pro přírodní krystalické silikáty, které se díky svým specifickým 

vlastnostem vyskytují v přírodě zcela výjimečně. Používání se datuje od dob daleko před 

Kristem. Jeho těžba dosáhla největšího využití ve 20.století, ale jak rychle nabrala na 

rozmachu, tak rychle s koncem téhož století poklesla. Důvodem bylo zařazení azbestu mezi 

prokazatelně karcinogenní látky. Proto je uvádění výrobků obsahující azbest na trh nejen 

v Česku, ale v celé v Evropské unii zakázáno. Jsou zakázány práce s azbestem s výjimkou 

prací výzkumných, likvidace nepotřebných zásob, odpadu, práce při jeho zneškodňování.I 

přes tvrzení, že azbest způsobuje řadu onemocnění, se však v určitých zemích dále těží a 

vyváží se především do zemí rozvojových. 

V České republice, stejně jako i v jiných zemích, kde se azbest využíval především ve 

stavebnictví, však i přes jeho zákaz používání a omezení prací s ním představuje stále velké 

riziko. Důvodem je jeho značný výskyt v budovách, které chátrají nebo při rekonstrukci 

budov obsahujících azbestové materiály, kdy může docházet k uvolňování azbestových 

vláken do ovzduší.Právě tato vlákna představují největší nebezpečí pro lidské zdraví díky 

svému chemickému složení vyvolávajícímu řadu závažných onemocnění. 

Cílem mé bakalářské práce je studium aktuálního stavu v přístupech vlivu azbestu na 

zdraví, zdrojů výskytu azbestu v ovzduší  a shrnutí stávajících požadavků legislativy 

s poukazem na problémy a možnosti dalších řešení. A dále také poukázat na azbest jako na 

materiál, jehož rizika s ním spojená jsou často podceňována a širší veřejnosti ne zcela známa, 

což je velkou chybou vedoucí k vystavení ohrožení lidského zdraví.  

Po provedení historií, jsem se zabýval charakteristikou azbestu a jeho rozdělením na 

dvě základní skupiny. Poté jsem upozornil na výskyt a jeho nejčastější využití. Dále jsem se 

zabýval účinky azbestu na lidské zdraví kde jsem se zaměřil na čtyři nejčastější nemoci, které 

způsobuje. Následně jsem připojil možnosti prevence poškození zdraví z azbestu a závěrem 

jsem uvedl legislativu, která se k azbestu vztahuje. 
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2. Historie Azbestu 

 

Historie azbestu, jeho těžby a použití, je dlouhá, začínající již asi ve 4. tisíciletí před 

Kristem. Azbestová vlákna se například mísila do jílovitých zemin, které se používaly 

v hrnčířství. Četné manufakturní  použití azbestu bylo známo ve středověku. Nicméně 

hraniční dobou pro používání azbestu ve velkém měřítku se stal přelom 17. a 18. století, kdy 

začala cílevědomá těžba azbestu i jeho široké používání v manufaktuře a později i 

v průmyslu. 

Dalším přelomovým datem v historii azbestu se stal počátek 20. století kdy Rakušan 

Ludwig Hatschek vynalezl postup kombinující azbestová vlákna s cementem a vytvořil tak 

azbestocement, materiál s vynikajícími technickými vlastnostmi, který mohl mít širokou 

škálu uplatnění. Protože azbest měl „vydržet věčně“ , Hatschek dal postupu jméno Eternit, 

jako věčnost a začal patent prodávat společnostem na celém světě, z nichž mnoho převzalo i 

název Eternit. Kolem roku 1930 dochází také k používání tzv.“postřikové azbestové malty“. 

K jejímu masovému používání pak dochází hlavně mezi roky 1960-1980. 

Od zahájení těžby azbestu se světová situace ve výrobě a spotřebě značně mění. V 

prvních dobách byla těžena pouze velmi dlouhá vlákna. Vlákna byla zpracovávána pro 

textilní užití  a podobné účely. Spotřeba azbestu trvale rostla a doly, aby byly schopny pokrýt 

poptávku po vláknu, budovaly větší a účinnější mlýny. Byly vyráběny třídy s kratšími vlákny 

a to nejen vzhledem k vyšší účinnosti mlýnů, ale  i vzhledem k tomu, že ve většině ložisek 

přirozená distribuce vláken neposkytuje velká množství velmi dlouhých vláken. Nebylo již 

tedy možno provádět tak přísný výběr při vlastní těžbě jako v minulosti, ale bylo nutno se 

více spoléhat na mechanickou separaci podle délky vláken. Bylo pevně zavedeno třídění a 

současně i struktura cen, která odrážela četnost délek těžených vláken. Se zmenšujícím se 

podílem zásob dlouhých vláken v ložiscích byl průmysl azbestocementu nucen ke změnám 

výrobních technologií, aby byl schopen využít třídy s kratšími vlákny, které byly dostupné. 

Řada dolů začala těžit z odpadu z dřívějších dob. Na počátku 80.let se začalo prosazovat 

vědomí, že azbest by neměl být využíván bez příslušných opatření vzhledem k riziku 

spojenému s nebezpečím plynoucím z vdechování prachových částic. K ochraně 

zaměstnanců byla stejně jako v jiných odvětvích důlního průmyslu zavedena bezpečnostní 

opatření. Ve spotřebních průmyslových odvětvích byly zavedeny bezpečnostní pracovní 

postupy a mezní koncentrace. Avšak na počátku 80.let řada průmyslových odvětví snížila 

nebo zcela vyloučila spotřebu azbestu vzhledem k tlaku spotřebitelů. Světová produkce 
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azbestu dosáhla maxima 4,9 mil. tun v roce 1979. Od té doby se produkce azbestu snižuje. 

Produkce azbestu se od roku 80.let přesunovala ze zemí tradičně vyrábějící azbest – Kanady , 

JAR , a USA do tehdejšího SSSR ,  Číny a rozvojových zemí jako je např. Zimbabwe a 

Brazílie. V roce 1953 dodával SSSR pouze 19% světové produkce a Kanada přispívala 58%. 

Naopak v roce 1985 se největším světovým producentem stal právě SSSR, který dodal asi 

57% , následovala Kanada s 18% podílem na světové produkci. 

Navzdory všeobecně známým rakovinotvorným vlastnostem se azbest stále těží a jeho 

těžba dokonce roste. Světová produkce činila 2,13 milionů tun v roce 2002, 2,15 milionů tun 

v roce 2003 a 2,23 milionů tun v roce 2004, asi třetina z tohoto množství pochází z Ruska. 

Kanada, která to sama zakázala, těží a expeduje dvě stě tisíc tun azbestu ročně, především do 

rozvojových zemí. 

Některé negativní dopady azbestu na lidské zdraví jsou známy poměrně dlouhou 

dobu. Již v roce 1898 byla před britský parlament předložena zpráva o "Zlých následcích 

azbestového prachu", zabývající se zejména prostředím továren, kde se azbest používal. 

Kolem roku 1910 byly známy první případy onemocnění azbestózou. V roce 1926 byl v USA 

pro změnu uznán poprvé v historii právní nárok na kompenzaci továrnímu dělníkovi, který 

utrpěl újmu na zdraví ve spojitosti s působením azbestu. Kancerogenní působení azbestu  

(plicní karcinom, mesotheliom) bylo zjištěno mezi léty 1930 a 1960. Od roku 1960 tedy bylo 

bezpečně známo, že vdechovaný azbestový prach může vyvolat rakovinná onemocnění. 

Epidemiologické údaje jsou známy přibližně od roku 1965. A od roku 1977 byly všechny 

druhy azbestu označeny za karcinogení. V rove 1983 byly zavedeny Směrnice rady 

Evropského společenství 477. EEC 1983 na ochranu zaměstnanců proti riziku expozice 

azbestu. Zakázána byla aplikace azbestu stříkáním, byly stanoveny maximální limity pro 

expozici a byla zavedena další preventivní opatření. V roce 1983 byla zveřejněna první 

omezení týkající se trhu s azbestem (Směrnice rady 478.EEC, 1983). Předpisy zakazují ( s 

několika výjimkami) prodej a používání krokydolitu a zavádějí povinné výstražné označení 

pro všechny produkty obsahující azbest. V roce 1991 snížily nové Směrnice rady Evropského 

společenství 382. EEC 1991 maximální hladiny expozice na 0,6 f/ml (vláken/ml) pro 

chrysotil a 0,3 f/ml pro všechny ostatní formy azbestu. A v roce 1999 byla přijata evropská 

směrnice o zákazu azbestu , skutečný zákaz azbestu v celé Evropské unii vstoupil v platnost 

1.1.2003. 

První měření koncentrací azbestového prachu na pracovišti pocházejí z let třicátých. 

Nicméně, systematická měření začala až po roce 1950. Až do  roku 1960 se používalo 

k zachycování prachu z ovzduší konimetru a thermoprecipitátoru. Vláknité částice se počítali 
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pomocí optického mikroskopu. Po roku 1960 byla zavedena jako standardní „Metoda 

membránových filtrů“. Vláknité částice, zachycené na filtru, byly opět počítány pomocí 

optického mikroskopu. Teprve asi od roku 1970 se k vyhodnocení prašných vzorků na 

membránových filtrech používá elektronových mikroskopu, rastrových a transmisních. Tyto 

přístroje mají podstatně lepší rozlišovací schopnost a možnost identifikace vláknitých částic. 

Například v Německu byla standardizovaná metoda rastrového elektronového mikroskopu,v 

ostatních evropských státech , USA , Kanadě atd. byla standardizovaná metoda trasmisní 

elektronové mikroskopie jako referentní. [ 1 ] , [ 3 ] , [ 22 ] 

 

Obrázek č.1: Těžba azbestu v Dobšiné na Slovensku 

 

                             

                             zdroj: http://www.montanya.org/AKCE/RUDOHORI/DOBSINA/index.htm 
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3. Charakteristika azbestu 

 

Azbest je souhrnný název pro přírodní anorganické krystalické silikáty. Vznikl 

přeměnou bazických a ultrabazických hornin. Jde o ojedinělý přírodní anorganický materiál 

zvláštních schopností. Z chemického hlediska se azbest může považovat za systém skládající 

se z kysličníku křemíku, kysličníku kovů a vody. Rozdělujeme jej na dvě základní skupiny 

azbestů, serpentinové azbesty, jejichž hlavní představitel je chrysolit a amfibolové azbesty, 

mezi které zařazujeme krokydolit, amosit, antofylit, tremolit a aktinolit. Obě tyto základní 

skupiny azbestů se od sebe liší chemickým složením, chemickou strukturou a mechanickou 

strukturou, z čehož vyplývají jejich vlastnosti, jejich technická využitelnost a jejich zdraví 

nebezpečnost. Azbest byl zařazen podle IARC (Mezinárodní organizace pro výzkum 

rakoviny) do karcinogenních látek - stupeň 1- prokazatelně karcinogenní pro člověka. 

Makroskopická azbestová vlákna jsou ve skutečnosti svazky tenčích vláken utvořených 

z vlákének. U chrysotilu mají průměr 20 - 20 nm. Každé mikroskopické vlákno je vysoce 

anizotropni a snadno se pří průmyslovém zpracování či zvětrávání rozkládá nebo se odlamuje 

na tenči vlákénka a tak vzniká vláknitý, částečně vdechovatelný aerosol. 

Charakteristické je pro azbestové minerály, že mají vysokou tepelnou rezistenci vůči 

teplu (součinitel tepelné vodivosti pro azbest při teplotě 20°C je 0,12W. m�1  .K-1). Byl pro 

to, pro své výhodné protipožární a tepelně izolační vlastnosti používán v širokém spektru 

výrobků i v domácnostech. Z jeho chemického složení a chemické struktůry vyplývá velká 

odolnost vůči chemickým látkám (kyselinám i zásadám). Dále jsou tyto vlákna velmi pevná a 

ohebná a také nemají žádný charakteristický zápach ani chuť. 

Serpentinová skupina: chrysotil CAS 12001-29-5 

Amfibolová skupina: krokydolit CAS 12001-28-4 

                                     antofylit CAS 77536-67-5 

                                     tremolit CAS 77536-68-6 

                                     aktinolit CAS 77536-66-4 

                                     amosit CAS 12172-73-5 
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Tabulka č. 1: Vlastnosti jednotlivých azbestových minerálů 

minerál vzorec hustota kg/m3 barva 

chrysotil Mg3(Si2O5) (OH)   světle zelená 

krokydolit 3FeIII2(Si8O22)(OH)2 3300-3400  modrá 

antofylit (Mg, Fe)7(Si8O22)(OH)2 2850-3100  bílá až šedohnedá 

tremolit Ca2Mg5(Si8O22)(OH)2 2900-3100  bílá až šedá 

aktinolit Ca2(Mg, Fe)5(Si8O22)(OH)2 3000-3200  světle až tmavě zelená 

amosit (Fe, Mg)7(Si8O22)(OH)2 3400-3500  šedá až hnedá 
  

 zdroj dat: http://www.irz.cz/obsah/latky/azbest 

 

V serpentinových azbestech převažují oxidy SiO2  a MgO ( s obsahy okolo 40%) a ve druhém 

sledu oxidy Fe ( s obsahy kolem 3%). 

Chrysotil (bílý azbest) je zásaditý křemičitan hořečnatý,který je v přírodě značně rozšířen. 

Vlákna jsou jen 10–60 µm tenká, zpravidla 2-6 mm dlouhá, vzácně dosahující větších délek. 

Mezi jeho kladné vlastnosti lze zařadit dokonalou ohebnost, pružnost a značnou tepelnou 

odolnost (bod tání je 1550°C). Dále mají vlákna výborné tepelně i zvukově izolační 

vlastnosti a jsou odolná vůči alkáliím. Jejich nevýhodou je křehkost a špatná odolnost vůči 

kyselinám.  

Obrázek č. 2: Chrysotil 

 

                                                  

                                                 zdroj:http://www.szu.cz/chpnp/?page=azbest 

                                                   

 

V amfibolových azbestech také převládají oxidy SiO2 (s obsahem 40-60%) a ve druhém sledu 

oxidy Fe, jež nahrazují u některých druhů Mg (až 37%). V menší míře je Mg nahrazováno 

také Na-oxidy (až 1-7%) Substitucí MgO železem a alkáliemi se zvyšuje u amfibolových 
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azbestů křehkost a taky kyselinovzdornost,přitom se však snižuje ohnivzdornost. (železité-

alkalické amfibolové azbesty skupiny krokydolitu a amositu). 

Krokydolit:(modrý azbest) je zásaditý křemičitan Fe a Na, je také dobře známý jako jemný 

azbest. Vyniká pevnými a značně ohebnými vlákny velké trvanlivosti, má také velmi dobré 

elektroizolační vlastnosti, ale horší je to už s vlastnosti tepelně izolační. Teplota tání je 

1150°C. 

Obrázek č. 3: Krokydolit 

 

                                                   

                                                  zdroj:http://www.szu.cz/chpnp/?page=azbest 

 

Antofylit:  je zásaditý křemičitan Mg a Fe. Je hlavním zástupcem kosočtverečných amfibolů 

známých také jako ortoamfiboly. Nejčastěji vytváří dlouze jehlicovité, vláknité nebo 

sloupcovité agregáty. Jeho název byl v řečtině odvozen podle lupenitě paprsčitých agregátů, 

zpravidla rovnoběžně uspořádaných. Dosud nebyly nalezeny měřitelné krystaly, které by 

měly zakončení krystalovými plochami. Tam, kde je větší nahromadění antofylitu, dobývá se 

jako azbest. Antofylit se vyskytuje v hadcích a krystalických břidlicích a také v pegmatitech. 

Proslulé jsou například tzv. heřmanovské koule, které vyvětrávají z pegmatitu u Heřmanova 

na Moravě. Jádro těchto koulí je tvořeno biotitem a flogopitem. Na jádro soustředně přisedá 

vrstva antofylitu, jehož vlákna jsou radiálně paprsčitě uspořádaná. 

Obrázek č. 4: Antofylit 

 

zdroj: http://www.mineraly.org/klubjm/muzeum/031/text.htm 
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Tremolit: je zásaditý křemičitan Ca a Mg s F z řady aktinolitu. Vytváří pravítkovité nebo 

dlouze stébelnaté a paprsčité agregáty. Tremolit je ze všech amfibolů nejsvětlejší, protože 

obsahuje nejméně železa (někdy vůbec neobsahuje železo). Tvoří řadu s aktinolitem, který se 

od něho odlišuje právě obsahem železa. Zjednodušeně můžeme říci, že pokud tremolit 

obsahuje více železa, jedná se o aktinolit. Oba minerály se i proto obtížně od sebe 

rozeznávají. Název dostal podle naleziště Campolungo v blízkosti Val Tremola ve 

Švýcarsku. 

 

Obrázek č. 5: Tremolit 

 

zdroj: http://www.mineraly.org/klubjm/muzeum/019/text.htm 

 

Aktinolit:  je zásaditý křemičitan Ca, Mg a dvojmocného Fe  s F, z amfibolové skupiny, 

představitel aktinolitové řady. Někdy také obsahuje příměs Na a Al. Obsah Fe vzhledem 

k podílu Mg nebývá příliš velký, pohybuje se v rozmezí 5-20% . Aktinolit je zelený, 

šedozelený, šedý až černý. Tvoří dlouze sloupcovité a jehlicovité krystaly a jejich stébelnaté, 

paprsčité i zrnité agregáty. 

 

 

Obrázek č. 6: Aktinolit 

 

zdroj: http://www.mineraly.org/klubjm/muzeum/018/text.htm 
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Amosit:(hnědý azbest) je zásaditý křemičitan Fe a Mg. Tento druh azbestu tvoří jemně vláknité 

agregáty, průměrně 15-27 cm dlouhé,které bývají dokonale ohebné a dělitelné. 

 

Obrázek č. 7: Amosit 

 

 

zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Grunerit 

 

 [ 16 ] , [ 18 ] , [ 19 ] 
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4. Výskyt azbestu 

 

Azbestová vlákna se nevypařují do ovzduší ani nejsou rozpustná ve vodě. Jednotlivé 

části vláken se však mohou do vzduchu či vody dostat z chátrajících přírodních úložišť a také 

při používání uměle vyrobených azbestových výrobků. Malá vlákna a částečky obsahující 

tato vlákna pak mohou ve vzduchu zůstat rozptýlené po velmi dlouhou dobu a mohou se 

přemísťovat na dlouhé vzdálenosti pomocí větru nebo vodních proudů, než se usadí. Větší 

vlákna a částice mají tendenci usazovat se rychleji. Azbestová vlákna nemají schopnost 

pohybovat se v půdě. V životním prostředí se nerozpadají na další složky, proto v prostředí 

mohou přetrvat po celá desetiletí i déle a mohou se také například usazovat v tělech zvířat. 

 

Česká republika je země, která je na azbest jako surovinu, chudá. V bývalé 

Československé republice se těžil chrysotil pouze na Slovensku u Dobšiné. Nevelký výskyt 

amfibolových azbestů - anofylitu, aktinolitu a tremolitu na Moravě a ojedinělý výskyt 

chrositilu na několika místech v Čechách a na Moravě neumožňoval jeho dobývání. Proto se 

azbest potřebný k průmyslovému zpracování dovážel převážně z Kanady, bývalého SSSR, 

Jižní Afriky a Kypru. Továrny , které zpracovávaly azbest byly rozmístěny po cele naší zemi. 

 

Vysoké koncentrace azbestu ve vzduchu se mohou vyskytovat v blízkosti 

azbestových nalezišť nebo továren zpracovávajících azbest. Na takových místech mohou být 

koncentrace 200 vláken na m³ nebo více. Větší množství azbestových vláken ve vzduchu se 

také může vyskytovat v okolí budov částečně postavených z azbestových stavebních 

materiálů, když jsou tyto budovy bourány nebo renovovány či se nacházejí poblíž skládky, 

na níž nebyl azbest řádně přikryt nebo jinak uložen, aby byl chráněn před erozí větrem. 

Koncentrace azbestu ve vzduchu v uzavřených prostorách závisí na druhu využití 

látky. Byla-li použita k izolaci, zda se nachází ve stropech nebo podlahových krytinách nebo 

byla při budování interiéru použita za jinými účely. Záleží také na tom, jestli jsou azbestové 

materiály či součásti v dobrém stavu nebo jsou už v horším stavu a dochází u nich například 

k drolení a jiným poruchám materiálu. Koncentrace azbestu naměřené v bytech, domech, 

školách a dalších budovách, v nichž byl azbest použit, se pohybují mezi 0,7 až 6000 vlákny 

na m³.  
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Vyhláška MZ č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 

staveb. V příloze č.2 k této vyhlášce je uvedena tabulka uvádějící limitní hodinové 

koncentrace chemických ukazatelů a prachů. Pro azbestová a minerální vlákna (průměr 

vlákna menší než 3µm a délka vlákna ≥ 5 µm, poměr délky a průměru vlákna je větší než 

3:1) je zde uveden limit 1000 vláken/m³ ( limity jsou stanoveny pro koncentrace látek 

vztažené na standardní podmínky). [ 1 ] , [ 2 ] , [ 13 ]  
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5. Využití azbestu 

 
Na území České Republiky se v letech 1975 – 1990 ročně spotřebovalo kolem 50 000 

tun azbestu. Jeho uplatnění je v řadě oborů a výroků (je známo asi 3000 různých forem 

využití azbestu). Využíval se například jako filtrační materiál v chemickém, farmaceutickém 

a potravinářském průmyslu.Dále se používal jako izolační materiál při stavbě lodí na izolaci 

teplovodních potrubí nebo také například jako brzdové obložení. 

 Ze sedmdesáti procent našel své využití ve stavebním průmyslu. Nejrizikovější 

skupinu ohrožovanou u nás azbestovými nemocemi tak dnes, kdy je v Evropské unii 

používání azbestu prakticky zakázáno, tvoří  zejména pracovníci ve stavebnictví, údržbě 

nebo při čisticích pracích. Při stavbě budov byli používány dva hlavní produkty obsahující 

azbest. 

Prvním jsou nízkohustotní, drolivé materiály jako například stříkaná izolace 

obsahující azbest a tepelná izolace na roury a kotle obsahující azbest. Když je tento materiál 

poškozen či narušen, nebo když je prováděna údržba, renovace či demolice, vlákna se často 

mohou uvolňovat ve vysokém množství do okolního prostředí. 

Druhým jsou vysokohustotní tvrdé materiály, ve kterých jsou azbestová vlákna 

zasazena do hmoty a je velmi nepravděpodobné, že se uvolní během normálního používání. 

Vlákna se však mohou uvolňovat do ovzduší během drsných mechanických operací, jako je 

například broušení, vrtání, řezání či demolice. Eroze, povětrnostní vlivy či stárnutí jsou 

procesy, které byly též popsány jako příčiny uvolňování azbestových vláken, ale v mnohem 

menší míře. Příklady této kategorie jsou azbestocementové roury a desky, podlahové 

dlaždice a stropní materiály. 

Střechy z azbestocementových materiálů jsou často nepochůzné. Je nutné se vždy 

přesvědčit o tom, že bezpečné je samotné pracoviště a přístup na ně. Některé 

azbestocementové střechy mají ještě další vrstvu azbestové izolace aplikovanou na svoji 

spodní stranu (tzv. stříkaná osinková vlákna). Tato vrstva může být uvolněna a může se 

drolit. 

Tabulka č. 2: Přehled stavebních materiálu s obsahem azbestu, které byly v minulosti    

vyráběny 

Výrobek Doplňující údaje Místo výroby 
Ukončení 
výroby 

střešní šablony    
Eternit , Beronit 

400x400x4 mm ,450x400x4 
mm šedé,černé,červené i jiné 

barvy, ρ=2100kg/m3 

Beroun, 
Šumperk, Nitra 

1996 (od roku 
1912) 
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Vlnitá střešní krytina 
typu A a B (podle 
velikosti "vlny") 

desky šede, černe, červené, 
zelené i jiné barvy různých 

rozměrů, ρ=1800 kg/m3 

Beroun, 
Šumperk, Nitra, 
Hranice, Púchov 

1995 

Hřebenáče, tvarovky 
a střešní větrací 

prvky 

různé doplňky k základním 
strešním prvkům 

Beroun, Hranice 
Šumperk, Nitra  

1996 

Izolační šňůra Ø = 1 - 50 mm Zvěřínek 1990 
netkané textílie Netas tloušťka 0,6 - 1,1 mm Zvěřínek 1990 
izolační deska ID a 

IDK 
tloušťka 1 - 6 mm Zvěřínek 1990 

Květinové truhlíky a 
zahradní doplňky 

různá velikost a tvar Beroun, Nitra 1999 

Tlakové a kanalizační 
roury a tvarovky 

Ø 50 - 1000 mm , délek 500 - 
5000 mm 

Beroun, Hranice, 
Nitra 

1999 

Interiérové 
velkoplošné desky 
(Dupronit A, B, C, 

Ezalit A, B, C) 

tloušťka 6, 8, 10, 12 mm 
ρ=600 - 1800 kg/m3 v 

přírodní světle šedé barvě 

Beroun, 
Šumperk, Nitra, 

Púchov 
2000 

Desky exteriérové a 
podstřešní (Dekalit, 
Lignát, Cembalit, 

Cemboplat, Unicel) 

tloušťka 6, 8, 10, 12 mm 
ρ=600 - 2000 kg/m3 v 

přírodní světle šedé barvě 

Beroun, Hranice, 
Šumperk, 

Púchov, Nitra, 
Černousy 

  

Sendvičové desky s 
pěnovým 

polystyrénem 
  Nitra 1995 

Desky Pyral 
požárně odolné sendvičové 
desky s vlnitou hliníkovou 

fólií v jádru 
Praha 1992 

Desky Izomín thermoizolační desky 
Nová Baňa, 

Báňská 
1992 

Akumín, 
Calothermex 

ρ= 250 - 400 kg/m3 Štiavnica   

Asfaltové desky 
ASBIT 

výrobky s mikromletým 
azbestem 

Brno 1990 

Asfaltové pásy - 
např. Aralebit, 

Bitagit, Cufolbit, 
Arabit-S, plastbit 

výrobky s mikromletým 
azbestem 

Brno, Hostiné, 
Bělá pod 

Bezdězem 
1990 

Nástřikové hmoty 
Pyrotherm 

protipožární nástřiky zejména 
na ocelové konstrukce 

Praha, Dlhá Ves, 
Čičajovce, 
Parchovany  

1992 

          

  Zdroj: Státní zdravotní ústav, dostupné na 

 http://www.szu.cz/chzp/puda/metodicke- pokyny/odpady_azbest.pdf 
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Obrázek č. 8: Objekt obsahující azbestové panely v obvodovém plášti 

 

zdroj: http://www.sita.cz/page/2158.sita-cz-sanace-objektu-obsahujici-azbest/ 

 

Obrázek č. 9: Prováděná demontáž azbestových panelů  

 

     zdroj: http://www.sita.cz/page/2158.sita-cz-sanace-objektu-obsahujici-azbest/ 

 

 [ 13 ] , [ 20 ] , [ 21 ] 
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6. Měření koncentrace azbestových vláken 

 

Měření koncentrace respirabilních vláken ve vnitřním a vnějším ovzduší se provádí 

metodou rastrovací elektronové mikroskopie doplněné energiově-disperzním analyzátorem 

X-paprsků metodikou popsanou ve Směrnici VDI 3492-SRN, která je platná ve všech státech 

EU. 

 

Metoda spočívá ve třech krocích: 

1. odběr vzorku prachu s případnými vlákny na povrch analytického filtru se změřeným 

objemem prosátého vzduchu 

2. příprava preparátu pod mikroskop, počítání vláken, měření vláken a jejich identifikace 

podle chemického složení 

3. výpočet koncentrace vláken v m3 vzduchu a výpočet pravděpodobnostního pásu 

spolehlivosti této koncentrace s použitím Poissonova rozdělení 

 

Doporučený limit WHO (Světová zdravotnická organizace), který je uznáván ve všech 

státech EU i v USA, je 1 000 vláken/m³. V ČR je navrhována tato hodnota Státním 

zdravotním ústavem a jeho národním referenčním centrem pro faktory vnitřního prostředí. 

Prahová hodnota pro respirabilní azbestová vlákna, tedy koncentrace ze zdravotního 

hlediska nezávadná, není známa a proto při každé navržené hodnotě povolené koncentrace 

zůstává stále zbytkové riziko, které je nutno udržovat v co nejmenší míře. 

Jasná pravidla jsou pro limitní hodnotu koncentrace respirabilních azbestových vláken ve 

vzduchu v budovách po sanacích azbestu. Limitní hodnoty jsou uvedeny v Předpisu pro 

sanace azbestu TRGS 519-SRN, který platí pro celé EU, a jsou určeny jako 500 vláken/m³  a 

Poissonova hodnota menší než 1 000 vláken/m³. [ 15 ] 
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7. Účinky azbestu na lidské zdraví 

 

Lidský organismus je působením azbestu vystaven nejpravděpodobněji vdechováním 

azbestových vláken rozptýlených ve vzduchu. Na rozdíl od nevláknitých částic je přirozené 

odstraňování vláknitých částic azbestu z plic málo účinné (např. kašlání). Odstraněna mohou 

být jen vlákna kratší než 5 až 10 µm. U kuřáků se toto přirozené odstraňování azbestu  plic 

ještě zhoršuje. Azbestová vlákna mohou pocházet z přírodních odkryvů azbestu a nebo 

z umělých produktů. Nízké hodnoty azbestu, které nejsou zdraví škodlivé ,můžeme nalézt 

skoro v každém vzorku vzduchu. Např. ve venkovských oblastech se obvykle nachází kolem 

0,3-3 vláken na m³ venkovního vzduchu. Krychlový metr přibližně odpovídá objemu 

vzduchu, jaký člověk nadýchá za 1 hodinu. Vyšší hodnoty bývají naměřeny ve městech, kde 

může být 2-300 vláken na m³. Největší riziko hrozí lidem, kteří se s azbestem mohou setkat 

při práci a nejsou dostatečně chráněni. V takových případech mohou být vystaveni ještě o 

mnoho vyšším hodnotám azbestových částic ve vzduchu (např. v řádech tisíců vláken na m³ i 

víc - v závislosti na situaci). 

Jednou z dalších možností expozice lidského organismu vůči azbestu je konzumace 

vláken společně s vodou. Azbest není ve vodě rozpustný, ale může se do ní dostat v důsledku 

eroze z přírodních nalezišť, z úložišť azbestového odpadu, z trubek, jimiž v cementárnách 

proudí pitná voda, nebo z filtrování přes filtry obsahující azbest. Ve většině zásobáren vody v 

USA jsou koncentrace pod 1 milion vláken na litr, ale v některých místech obsahují vzorky 

vody 10-300 milionů vláken na litr i více. S ohledem na riziko rakoviny z azbestu  pitné vodě 

se nejvíce zvažuje možnost rakoviny trávicího traktu, jelikož v něm by měla být koncentrace 

vláken nejvyšší. Navíc, řada studií týkajících  se skupin exponovaných v zaměstnání  uvedla 

údaje o rostoucím výskytu rakoviny trávicího traktu. Vztah mezi rakovinou a expozicí 

azbestu  pitné vodě byl sledován v ekologické studii na devíti populacích. I když některé 

lokalizace rakoviny prokázaly zvýšená rizika v jednotlivých studiích, nebyla důsledně 

prokázána souvislost  mezi počtem případů či úmrtí na rakovinu a množstvím azbestu v pitné 

vodě. V některých studovaných oblastech byla koncentrace azbestových vláken ve vodě 

vyšší než 200 milionů vláken na litr. Pracovní skupina IPCS usoudila, že studie, nejsou 

dostatečně citlivé z důvodů velkého množství odporujících si proměnných, které je složité 

odstranit, a vzhledem k možnosti podcenění rizika rakoviny způsobené přesunem obyvatel 

během latentního období několika desetiletí. V důkladnějším případové studii provedené 

v oblasti Pugetu, která zahrnovala data o jednotlivých expozicích, založené na délce pobytu 
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v oblasti a zdroji vody, nebyl nalezen žádný důkaz o riziku rakoviny z důvodu požití 

kontaminované pitné vody. Studie provedené do dnešního data tak poskytly jen velmi málo 

přesvědčivých důkazů o souvislosti mezi azbestem v dodávané pitné vodě a indukcí 

rakoviny. 

V případě, že dojde k vdechování azbestových vláken do plic se jich část usadí ve 

vzduchových pasážích a v buňkách, jimiž jsou plíce tvořeny. Většina vláken je z plic 

odnesena nebo se dostanou ve vykašlaném hlenu do krku a následně jsou spolknuty a 

dostávají se do žaludku. K tomu případu obvykle dochází v průběhu několika hodin, ale 

vlákna která jsou v dolní části plic se dostávají pryč pomaleji. Část se jich stále pohybuje v 

plicích po mnoho let, nebo se z těla nedostanou ven nikdy. 

Pokud dojde ke spolknutí azbestových vláken (ať už těch, která byla ve vodě anebo 

těch, která se nacházela v hlenu z plic), skoro všechna projdou během několika dní střevy a 

jsou vyloučena ve stolici. Malá část vláken však může proniknout žaludeční nebo střevní 

stěnou a dostane se do krve. Některá se zase mohou zachytit v jiných tkáních a některá jsou 

vyloučena v moči. V případě kontaktu azbestových vláken a pokožky se jich přes ni do těla 

dostane jen velmi málo. 

 

Graf č. 1: Nemoci z povolání způsobené azbestem v ČR (1964-2006) 

Nemoci z povolání zp ůsobené 
azbestem v ČR v letech 1964-2006 

222

120

59

84

azbestóza
hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
karcinom plic s azbestózou nebo hyalinózou pleury

 

zdroj dat: www.szu.cz 
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7.1 Azbestóza  

 

Informace o zdravotních účincích azbestu na lidi pocházejí především ze studií 

pojednávajících o případech, kdy byli lidé v minulosti vystaveni vysokým hodnotám azbestu 

na pracovišti. V plicích lidí, kteří vdechovali azbest ,může vdechnuté azbestové vlákno , 

které pronikne až do alveolu, může způsobit vznik intersticiální fibrózy a poškození pleury. 

Je to dáno praktickou nezničitelností azbestového vlákna, jeho neúplnou fagocytózou a 

trvalým drážděním k nadprodukci řady faktorů, které podporují fibroblastickou aktivitu. Na 

patogenezi azbestózy participují i imunologické děje. Proto výskyt i průběh azbestózy závisí 

na druhu, intenzitě a trvání expozice azbestu i na osobní dispozici. Za podmínek expozice, 

která byla v posledních desetiletích běžná v ČR, dochází ke vzniku azbestózy obvykle za 15-

20 let. 

Azbestóza je charakterizována difuzním prorůstáním vaziva zejména v dolních 

plicních laloků. V klinickém obraze se to projeví na poklese tolerance námahy, kašlem, 

progredující dušností a typickým poslechovým nálezem. Funkční vyšetření plic ukazuje 

pozvolna progredující restrikční ventilační poruchu. 

Diagnóza se opírá o rentgenologický obraz. V ranných stádiích se nachází symerické, 

plošné síťové zastření dolních plicních polí s rozmazanou srdeční konturou. Později  

nepravidelné, drobně skvrnité opacity. 

 

Tabulka č. 3: Výskyt azbestózy v souboru 1239 osob profesionálně exponovaných 

azbestu od roku 1926 

  azbestóza 1953-1963 azbestóza 1964-2006 

celkem (M/Ž) 28 (18/10) 114 (58/56) 

kuřáci 42% 54% 

% hlašených jako NzP 96% 96% 

rok začátku expozice 1934 (1926/1937) 1948 (1920/1984) 

průměrně let expozice 20 22 

průměrná latence od začátku 
expozice do diagnózy  24 34 

průměrný věk při stanovování 
diagnózy 55 63 

  zdroj dat: www.szu.cz 
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7.2 Hyalinóza pohrudnice 

 

Obdobným mechanismem, jakým je vysvětlována etiologie azbestové fibrózy se 

vysvětluje i vznik pleurálních hyalinóz. Jejich výskyt roste s dobou uplynulou od první 

expozice i s délkou expozice. U drtivé většiny případů nedochází, kromě pozvolné progrese 

hyalinózy a kalcifikací, v klinickém stavu pacienta k žádným výrazným změnám. I změny 

plicních funkcí jsou minimální nebo žádné. Tento nález je označován jako hyalinosis 

simplex. 

Zcela ojediněle se v literatuře popisuje kromě pozvolného narůstání hyalinózy pleury 

také akutní zánětlivé onemocnění pleury s výpotkem a funkční poruchou restrikčního typu. 

Bývá též označována jako hyalinosis complicata. 

 

7.3 Mesotheliom a karcinom plic 

 

Azbest může také způsobovat závažné rakovinné onemocnění, které se nazývá 

mesotheliom a které bývá občas mylně zaměňováno s rakovinou plic, i když i ta může být 

azbestem iniciována. V případě mesotheliomu vzniká rakovinné bujení na vnitřní výstelce 

dutiny hrudní (pleury), dutiny břišní (peritonea) a povrchu plic. Zatímco pro rakovinu plic je 

typické zasažení jejich vnitřních částí. Dojde-li k zabodnutí ostrých azbestových vláken do 

kůže, může se pro změnu vytvořit tzv. "azbestová bradavice", což je nezhobný výrůstek, 

který vzniká zárůstem azbestových vláken do kůže.Většina mesotheliomu je způsobena 

přítomností azbestu v poplicnici.Vývoj této formy smrtelného typu rakoviny trvá více než 30 

a často i více než 50let. Zvýšená incidence byla zjištěna kromě u lidí exponovaných 

v zaměstnání též u jedinců žijících ve stejné domácnosti s „azbestovými pracovníky“ nebo 

v blízkosti zdrojů azbestové emise.Četnost mesotheliomů je v mnoha západních zemích na 

vzestupu, v důsledku zvýšení použití azbestu ve 40. a 50. letech. Kouření neovlivňuje vývoj 

mesotheliomu. 

Hodnoty azbestu ve vzduchu, které způsobují onemocnění plic, závisí na celé řadě 

faktorů. Mezi nejdůležitější patří tyto: 

1) Jak dlouho trvalo vystavení člověka této látce 

2) Jak je to dlouho od začátku působení látky 

3) Zda je dotyčný kuřákem, protože interakce mezi cigaretovým kouřem a azbestem zvyšuje 

pravděpodobnost, že se objeví rakovina plic. 
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Mezi vědci probíhá diskuse ohledně rozdílů v rozsahu nemoci způsobené vlákny rozdílného 

typu a velikosti. Některé z těchto rozdílů jsou způsobeny fyzickými a chemickými 

vlastnostmi různých typů vláken. Řada studií například tvrdí, že tremolit, amosit a zvláště 

krokydolit může být škodlivější než chryzotil. Ale nejvíce údajů svědčí o tom, že 

nejdůležitějším faktorem pro vznik rakoviny a mesotheliomu je velikost vlákna (jeho délka a 

průměr). Mnohé studie ukazují, že dlouhá vlákna (delší než 1 pětitisícina palce kdy 1 palec = 

cca 2,5 cm) jsou škodlivější než vlákna krátká (tj. kratší než 1 desetitisícina palce). Obecně 

lze říci, že vlákna o menším průměru nebo šířce souvisí s mesotheliomem, zatímco delší a 

širší vlákna způsobují především rakovinu plic. 

 

Tabulka č. 4: Výskyt karcinomu plic a malignímu mezotheliomu v souboru 1239 osob 

profesionálně exponovaných azbestem od roku 1926 

  karcinom plic maligní mezotheliom 
celkem (M/Ž) 41 (32/9) 3,3% souboru 21 (14/7) 1,7% souboru 

kuřáci 78% 80% 
% hlašených jako NzP 61% 57% 
rok začátku expozice 1951 (1931/1980) 1947 (1926/1967) 
průměrně let expozice 21 24 
průměrná latence od 
začátku expozice do 

diagnózy  32 38 

průměrný věk při 
stanovování diagnózy 64 65 

             zdroj dat: www.szu.cz 

 

[ 2 ] , [ 14 ] , [ 21 ] 
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8. Možnosti prevence poškození zdraví z azbestu 

 

Jako základní krok v prevenci poškození zdraví azbestem bylo učinění zákazu 

používání azbestu s výjimkou prací asanačních, výzkumných a analytických a také nahrazení 

azbestových materiálů, materiály bezazbestovými. 

Mezi hlavní  možnosti prevence patří: 

1. organizační opatření 

2. technické a technologické úpravy 

3. osobní ochranné prostředky 

 

Mezi organizační opatření patří hlavně dodržování právních předpisu vztahující se pro 

práci z azbestem.Tyto předpisy budou uvedeny níže jako legislativa vztahující se k tomuto 

tématu. Podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany veřejného zdraví před 

jejím zahájením. Vymezit kontrolované pásmo a zákaz jídla, pití a kouření v tomto pásmu - 

pro tyto účely musí být vyhrazeno a označeno místo, které není kontaminované azbestem. 

Dále mezi organizační opatření můžeme zařadit kontrolu a pravidelnou údržbu odsávacích 

zařízení, pracovních oděvů, respirátorů. Měla by být také vedena evidence exponovaných 

pracovníků a zajištění závodní preventivní péče. 

Další možnosti prevence je kontrola zdravotního stavu pracovníků,kde patří vstupní, 

periodické, výstupní a následné zdravotní prohlídky i po ukončení expozice.A jako prevenci 

můžeme uvést také zdravotní výchovu pracovníků, kde patří podpora nekuřáctví a dodržování 

opatření k ochraně zdraví. 

 

8.1 Technické a technologické úpravy 

 

Do této kategorie patří například práce za vlhka, aby se zamezilo rozviřování 

azbestového prachu, místní odsávání, hermetizace, fixace, pravidelné čištění podlah, stěn a 

povrchů, odstraňování odpadů v uzavřených a označených obalech apod. 

 

Odstraňování azbestu 

V souvislosti s likvidací azbestu se používají dva termíny – odstranění a sanování. 

První termín představuje skutečné odstranění bezezbytku, sanace je vlastně jen jakýmsi 

„mezikrokem“, kdy se například původní azbestový nátěr kovové konstrukce přestříká 
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vrstvou speciálního přípravku. Ten vytvoří krustu, dojde k zapouzdření a zabránění 

samovolnému uvolňování vláken. Při každé další stavební úpravě ovšem může dojít k 

narušení povrchu a následnému uvolnění azbestového prachu do ovzduší. 

Odstraňování provádějí profesionální firmy, u drtivé většiny domů tak, že se dům 

doslova zabalí. Poté se použijí vysoce výkonné odsávače, které odsají vzduch a přes 

hepafiltry zachytí i mikročástice. Uvnitř objektu vznikne podtlak,aby se ven nedostalo ani 

vlákno. Poté pracovníci ve speciálních oblecích s dýchacími přístroji odstraňují azbestový 

odpad. Kousek po kousku balí suť do pytlů, chemicky ji ošetří a ve speciálních komorách se 

systémem několika přepážek pak balíky s nebezpečným odpadem znova omyjí. Teprve poté 

odpad putuje na nákladní auta. Následně pracovníci výkonnými vysavači vyluxují stěny, 

stropy i podlahu a celou místnost znovu chemicky ošetří. Nakonec přichází na řadu náročné a 

přísné měření s nulovou tolerancí, neboť v konečném efektu je naprosto jedno, zda se v 

kubickém metru vzduchu najde nad limit stanovený normou devadesát devět vláken, nebo jen 

jedno jediné. Autorizované firmy s příslušnou certifikací nakonec náklad odvezou na 

příslušné skládky nebezpečných odpadů. 

 

Obrázek č.10:  Kousek po kousku se ze stěn odstraňuje azbestová vrstva 

 

 

                   zdroj: http://www.living.cz/exterier-stavebnictvi/azbest 
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Obrázek č. 11: Výkonné vysavače odsají mikrovlákna, vnitřek objektu se pak pečlivě vymyje 

a uklidí 

 

                   zdroj: http://www.living.cz/exterier-stavebnictvi/azbest 

 

Obrázek č. 12:  Veškerou činnost v zabaleném domě doprovází pravidelné a přísné měření 

 

                    zdroj: http://www.living.cz/exterier-stavebnictvi/azbest 
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Obrázek č. 13: Získaný odpad skončí ve speciálních uzavřených pytlích, které 

autorizovaná firma odveze na vyčleněné skládky nebezpečných látek 

 

                   zdroj: http://www.living.cz/exterier-stavebnictvi/azbest. 

 

Odstraněni železa z azbestu 

 

Azbestová vlákna jsou toxická především proto, že obsahují železo. Vdechnutá vlákna 

s železem na povrchu poškozují buňky a způsobují v organismu formování vysoce reaktivních 

sloučenin zvaných volné radikály. Tyto volné radikály poškozují genetický kód buněk a 

stávají se spouštěcím mechanismem pro vznik nádorů. Odstraní-li se z povrchu azbestových 

vláken železo,stává se azbest výrazně méně nebezpečným. 

Mnoho půdních mikroorganismů potřebuje železo k tvorbě energie a některé z nich 

umí železo efektivně získat ze svého okolí. Přivlastňují si atomy železa z půdy, koncentrují je 

a ukotvují na sloučeniny zvaná siderophory. Dokáží to houby,které umí například odstranit 

železo z krokydolitu, vyvolávající zhoubné bujení. Od železa „svlečená“ vlákna již nejsou 

schopna vytvářet  rakovinotvorné volné radikály. Nejlepším „sběračem“ železa se ukázala 

plíseň Fusarium oxysporum, která dokázala železo z azbestu odsát již za 7 týdnů. 
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8.2 Osobní ochranné prostředky 

 

§ 104 (1) Zákoníku práce nám říká, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně 

omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 

zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce. 

V souvislosti s pracemi s azbestem se jako osobní ochranné prostředky mohou  používat 

ochranné oděvy, respirátory, filtry, masky a dýchací přístroje.Tyto prostředky se mají 

uchovávat odděleně od civilního oděvu na předem určeném místě k tomu vyhrazeném. Měla 

by se pravidelně kontrolovat jejich provozuschopnost a poškozené osobní ochranné 

prostředky by měli být vyřazeny z používání. 

 

Obrázek č.14: Příklad ochranného oděvu odolávajícího účinkům azbestu firmy 

Tyvek, a čeloobličejové masky firmy 3M 

 

zdroj:http://www.vochoc.cz/prodej.php 

[ 17 ] , [ 21 ] , [ 22 ] 
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9. Legislativa 

 

Rada Evropského společenství zavedla v roce 1987 Směrnice týkající se prevence a 

omezení znečištění životního prostředí, které zahrnují i kontrolu odpadu obsahujícího azbest 

(Směrnice rady 217.EEC, 1987). Rozhodnutím rady 2003/33/ES se stanoví kritéria a postupy 

pro přijímání odpadů na skládkách podle článku 16 směrnice 1999/31/ES a její přílohy II. 

V kapitole 2.3.3. Azbestový odpad jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné 

ukládat odpady s azbestem i na jiných skládkách než pouze skládkách nebezpečného odpadu. 

Stavební materiály, které obsahují azbest, a další vhodné azbestové odpady mohou být 

ukládány na skládkách odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné . 

Skládky, které přijímají stavební materiály s obsahem azbestu a další vhodné 

azbestové odpady, musí splňovat následující požadavky: 

• odpad neobsahuje žádné jiné nebezpečné látky než vázaný azbest, včetně vláken 

vázaných pojivem nebo zabalených v plastu, 

• skládka přijímá pouze stavební materiál obsahující azbest a další vhodné azbestové 

odpady. Tyto odpady mohou být také uloženy v odděleném prostoru skládky odpadů 

neklasifikovaných jako nebezpečné, pokud je prostor dostatečně samostatně uzavřený, 

• aby se zabránilo rozptýlení vláken, úložná zóna musí být denně a před každým 

stlačením překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí se 

pravidelně kropit, 

• aby se zabránilo rozptýlení vláken, musí být na skládce/buňce navezena konečná 

svrchní krycí vrstva, 

• na skládce ne nesmí provádět žádné práce, které by mohly vést k uvolnění vláken (např. 

vrtání děr), 

• po uzavření skládky se uchová plánek umístění skládky/prostoru, který svědčí o tom, že 

jsou zde uloženy azbestové odpady, 

• musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo případnému použití půdy po uzavření 

skládky kvůli zabránění kontaktu lidí s odpadem. 

Pro skládky, které přijímají pouze stavební materiál obsahující azbest, se zmírňují požadavky 

stanovené v příloze 1, bod 3.2 a 3.3 směrnice o skládkách, pokud jsou splněny výše uvedené 

požadavky. 
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Česká republika zařadila azbest mezi prokázané karcinogeny pro člověka v r. 1984 

(Směrnice MZ ČR – hlavního hygienika č. 64/1984 Sb.). Používání azbestových (i pouze 

chrysotilových) výrobků bylo omezeno pouze na případy, kdy nelze užít jiných materiálů. 

Byla zakázána aplikace azbestu nástřikem. 

Od r. 1997 již nebyla povolována výroba azbestových materiálů, takže v nově 

stavěných budovách by se již azbest neměl vyskytovat ( ani v azbesto-cementových a jiných 

směsích). 

 

9.1 Legislativa v ČR 

 

9.1.1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Část pátá 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

§ 101 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví  

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce (dále jen „rizika“). 

(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená  

zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a 

rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení 

v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 

(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou  

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 

ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na 

základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený 

zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 

postupy k jejich zajištění. [ 4 ] 

 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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§ 8 Zákaz výkonu některých prací 

(2) Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní 

práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a 

práce při odstraňování staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací 

práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí. [ 5 ] 

 

9.1.3 Vyhláška 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a 

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

na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 

§ 1 

V příloze č. 1 této vyhlášky se stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) seznam 

nebezpečných chemických látek (dále jen „látky“) a nebezpečných chemických přípravků 

(dále jen „přípravky“), jejichž uvádění na trh je zakázáno. 

Tabulka č. 5: Příloha č.1  

Název látky Číslo CAS 
Polychlorované bifenyly (PCB) a 

přípravky, které je obsahují v 
množství vyšším než 0,005 % hm.   
(s výjimkou monochlorovaných a 

dichlorovaných bifenylů) 1336 - 36 - 3 

Polychlorované terfenyly (PTC) a 
přípravky, které je obsahují v 

množství vyšším než 0,005 % hm. 61788 - 88 - 8 
Azbestová vlákna    

a) krokydolit  12001 - 28 - 4 
b) amosit  12172 - 73 - 5 

c) anthofylit  77536 - 67 - 5 
d) aktinolit  77536 - 66 - 4 
e) tremolit 77536 - 68 - 6  

Dichlor(dichlor-2-
methylbenzyl)benzen (směs isomerů) 

(obchodní název: Ugilec 141) 76523 - 60 - 6 

Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen 
(směs isomerů) 

(obchodní název: Ugilec 121)   

Brom(brombenzyl)methylbenzen 
(směs isomerů) 

(obchodní název: DBBT) 99688 - 47 - 8 
zdroj: [ 10 ] 
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9.1.4 Vyhláška č. 394/2006 Sb., stanovení práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 

a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

 

§ 1 Úvodní ustanovení 

Tato vyhláška zapracovává právo Evropských společenství a stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto 

prací. 

 

§ 2 Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu 

(1) Za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se za podmínek § 3 považují práce: 

a) související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se pracuje pouze s 

nedrolivými materiály, 

b) spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je azbest pevně 

zakotven v pojivu, nebo 

c) při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování ochrannými 

prostředky proti uvolňování azbestu. 

(2) Za práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí se považuje i měření koncentrací azbestu v 
ovzduší a odběr vzorků materiálů ke stanovení přítomnosti a koncentrace azbestu. 

 
 

§ 3 Postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu 

Práce uvedené v § 2 odstavci 1 se považují za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu za předpokladu, že z hodnocení rizik a z určení expozice zaměstnanců azbestu v 

podmínkách práce vyplývá, že přípustný expoziční limit nebude překročen. Přitom lze použít 

výsledky měření koncentrace azbestu v pracovním ovzduší, která byla provedena již dříve na 

jiných pracovištích, při obdobném druhu a podmínkách práce a obdobných materiálech 

obsahujících azbest. [ 12 ] 

 

9.1.5 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

§ 1 Předmět úpravy 

Tento zákon stanoví: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a 

c) působnost orgánů veřejné správy. 
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§ 3 Pojem odpad 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do 

některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k 

odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu 

odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. 

Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama. 

 

Tabulka č. 6: Příloha č.1 

SKUPINY 
ODPADŮKód Skupina odpadů 

Q1 
Zůstatky z výrob a spotřeby dále jinak 

nespecifikované 

Q2 
Výrobky, které neodpovídají požadované 

jakosti 
Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby 

Q4 

Použité, ztracené nebo jinou náhodnou 
událostí znehodnocené výrobky včetně 

všech materiálů, součástek zařízení apod., 
které byly v důsledku nehody 

kontaminovány 

Q5 

Materiály kontaminované nebo znečištěné 
běžnou činností (např. zůstatky z čištění, 

obalové materiály, nádoby atd.) 

Q6 
Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, 

katalyzátory apod.) 

Q7 

Látky, které ztratily požadované vlastnosti 
(např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalicí soli apod.) 

Q8 
Zůstatky z průmyslových procesů (např. 

strusky, destilační zbytky apod.) 

Q9 

Zůstatky z procesů snižujících znečištění 
(např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod.) 

Q10 

Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové 
úpravy materiálu (např. třísky z obrábění a 

frézování, okuje apod.) 

Q11 
Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. 

z dolování, dopravy nafty apod.) 

Q12 
Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné 

PCB apod.) 
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Q13 
Jakékoliv materiály, látky či výrobky, 
jejichž užívání bylo zakázáno zákonem 

Q14 

Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo 
nebude více používat (např. v zemědělství, v 

domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách 
apod.) 

Q15 
Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, 

které vznikly při sanaci půdy 

Q16 
Jiné materiály, látky nebo výrobky, které 

nepatří do výše uvedených skupin 
                                  

 

§ 35 Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu 

(1) Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady 

obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší 

uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin 

obsahujících azbestová vlákna. 

(2) Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k 

tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě 

zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat 

do ovzduší. [ 7 ] 

 

9.1.6 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 podrobnostech nakládání 

s odpady 

 

§ 7 Technické požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky 

(1) Odpady z azbestu mohou být ukládány pouze na skládkách kategorie S-OO a S-NO při 

splnění následujících požadavků: 

(a) budou dodrženy obecné požadavky § 4 odst. 3 a požadavky zvláštních právních předpisů, 

(b) odpad přijímaný na skládku skupiny S-OO do vyhrazených sektorů nesmí obsahovat jiné 

nebezpečné látky než azbest, jehož vlákna jsou vázána pojivem, nebo odpad z azbestu 

zabalený v utěsněných obalech, 

(c) plocha pro ukládání odpadů musí být denně před jejím hutněním překryta vhodným 

materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí být pravidelně zkrápěna, 

(d) na skládce se nesmí provádět žádné vrtné, výkopové a jiné práce, které by mohly vést k 

uvolnění vláken azbestu, 
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(e) musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo jakémukoliv kontaktu lidí s odpadem 

obsahujícím azbest po dobu provozu i po uzavření skládky. 

(2) Na provozovatele skládky, na kterou je ukládán odpad z azbestu, se vztahují dále 

podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 

(3) Dokumentace s plánkem umístění odpadu z azbestu na skládce je součástí evidence 

uložených odpadů, archivované v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) zákona. [ 11 ] 

 

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

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli 

 

§ 1 Předmět úpravy 

(1) Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, faktory a 

limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

(2) (2) Faktorem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele, 

prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, 

které mohou mít nebo mají vliv na zdraví. 

(3) Kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1. Limitní 

hodnoty biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů upravuje příloha č. 2. 

 

§ 2 Zařazovací práce do kategorií 

(1) Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 

(2) Při zařazování prací do kategorií se ve smyslu § 37 odst. 3 písm. e) zákona stanoví 

kategorie rozhodujících faktorů v charakteristické směně. Za rozhodující faktory se 

považují faktory, které při dané práci podle současné úrovně vědeckého poznání mohou 

významně ovlivňovat nebo ovlivňují zdraví. Při zařazení jednotlivých faktorů do 

kategorie práce se do návrhu podle § 37 odst. 3 písm. e) zákona uvede zařazení práce s 

jednotlivými rozhodujícími faktory podle přílohy č. 1 v charakteristické směně. Za 

charakteristickou směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních 
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podmínek, při níž doba výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném 

časovém úseku odpovídá celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže 

těmto faktorům. 

(3) Při zařazování prací do kategorií se bere v úvahu vzájemné ovlivňování účinků 

jednotlivých faktorů, pokud je toto ovlivňování na podkladě současných vědeckých 

poznatků známé. 

 

§ 3 

(1) Ve smyslu § 2 se za práce 

a) kategorie první považují práce, při nichž podle současného poznání není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, 

b) b) kategorie druhé považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze 

očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů 

stanovené zvláštními právními předpisy (dále jen "hygienické limity"), a práce 

naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1, 

c) kategorie třetí považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce 

naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, 

přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají (dále jen "osob"), není 

spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění 

ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, 

organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně 

nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle 

současné úrovně poznání za nemoci související s prací, 

d) kategorie čtvrté považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

(2) Kategorie, do které má být práce zařazena podle § 37 odst. 3 písm. c) zákona, se v 

případě, že jde o práci spojenou s expozicí několika faktorům, stanoví podle nejméně příznivě 

hodnoceného faktoru. 
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§ 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 

azbestu 

Hlášení o provádění prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 

azbestu, včetně prací při odstraňování staveb nebo jejich částí, konstrukcí, zařízení, instalací 

nebo výrobků, jejichž součástí je azbest, musí obsahovat: 

(a) obchodní firmu nebo název, identifikační číslo, u právnické osoby a u fyzické 

osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů2) její jméno, příjmení, 

popřípadě obchodní firmu a místo podnikání, 

(b) počet exponovaných osob, 

(c) místo výkonu prací, jejich povahu, termín započetí prací a pravděpodobnou dobu 

jejich trvání, druh a množství azbestu, vymezení kontrolovaného pásma a způsob 

zajištění místa výkonu prací proti vstupu nepovolaných osob, 

(d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob 

prachu azbestu, 

(e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících 

práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na 

pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici 

azbestu, 

(f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem 

a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu 

dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a 

kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace, 

(g) rozsah a způsob uplatňování režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a 

kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu, 

(h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a 

způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště, 

(i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího závodní preventivní péči a 

jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje, 

(j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v 

péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

(k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob 

zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu. 
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Příloha č.1 k vyhlášce 432/2003 Sb. 

Kritéria kategorizace prací 

 

Kategorie prvá - Prach 

Přípustný expoziční limit (dále jen „PEL") se vztahuje podle povahy prachu buď na hodnoty 

vyjádřené v mg/m3 nebo jde-li o vláknité prachy na počet vláken/cm3. Pokud jde o prach z 

azbestu, u něhož není známé přesné mineralogické zařazení nebo jde o prach pocházející ze 

směsi různých druhů azbestu, použijí se pro zařazení práce do kategorie kriteriální hodnoty 

pro amfibolové azbesty. 

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou: týdenní 

expozice rozdělená jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12-ti hodinové a pod.), 

menší počet směn za pracovní týden než 5, proměnlivý počet hodin za pracovní týden, se pro 

zařazení práce do kategorie druhé až třetí použije hodnocení expozice prachu podle 

celotýdenního časově váženého průměru koncentrací, pokud celosměnová průměrná 

koncentrace v žádném z pracovních dnů nepřekročí trojnásobek hodnoty PEL. 

 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby vykonávající tyto práce (dále jen 

„osoby") exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší 

jsou vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu zvláštním právním 

předpisem4), hodnotu PEL však nepřekračují. 

 

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, jehož průměrné 

celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než hodnota PEL pro tento druh 

prachu stanoveného zvláštním právním předpisem, avšak nepřekračují jeho trojnásobek. 

 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu,  jehož 

koncentrace jsou vyšší než je uvedeno pro třetí kategorii. [ 9 ] 
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9.1.8 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

Díl 7 – ochrana zdraví při práci 

 

§ 37 kategorizace prací 

(1) Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti 

pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do 

kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření 

stanoví zvláštní právní předpis. 

(2) O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Návrh předkládá osoba, která 

zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných pracovních vztazích (dále jen 

"zaměstnavatel"), a to do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Práce do druhé 

kategorie zařazuje zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to do 30 

kalendářních dnů ode dne zahájení jejich výkonu, změny podmínek odůvodňující zařazení 

práce do druhé kategorie, nebo do 10 dnů ode dne vykonatelnosti rozhodnutí orgánu ochrany 

veřejného zdraví vydaného podle odstavce 6 písm. c). Ostatní práce na pracovištích 

zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první. 

(3) Zaměstnavatel v návrhu na zařazení prací do kategorií uvede výsledky hodnocení rizik 

možného ohrožení zdraví zaměstnanců včetně výsledků měření koncentrací a intenzit faktorů 

pracovních podmínek, pro něž jsou stanoveny hygienické limity, a zjištění druhu a typu 

biologického činitele, který může vyvolat ohrožení zdraví a je uveden ve zvláštním právním 

předpise, počty zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a způsob zajištění ochrany jejich 

zdraví. 

(4) Zaměstnavatel je povinen ihned oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému 

podle místa činnosti každou změnu podmínek výkonu práce, která by mohla mít vliv na její 

zařazení do příslušné kategorie. V oznámení zaměstnavatel uvede výsledky měření 

souvisejících faktorů pracovních podmínek. 

 

§ 38 Měření pro účely kategorizace 

Měření pro účely podle § 37 odst. 3 a 4 může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím 

osoby akreditované nebo autorizované k příslušným měřením, pokud není sám takto 

kvalifikován. Při měření zaměstnavatel nebo jiná osoba musí dodržet metody stanovené 

zvláštním právním předpisem. 
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§ 39 Rizikové práce 

(1) Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí 

vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie 

třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. 

(2) Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je povinen 

(a) zabezpečit bezpečné skladování a zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, 

chemickými přípravky a s biologickými činiteli stanovenými zvláštním právním 

předpisem, 

(b) zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, pokud o ně 

požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo pokud tak stanoví 

rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

(c) zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a 

zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto skutečnostech zaměstnance, 

(d) předložit rozsah opatření k omezení faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví na 

nejmenší rozumně dosažitelnou míru před jejich přijetím ke schválení příslušnému 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi 

náklady vynaloženými na omezování faktorů nepříznivě ovlivňujících zdraví 

zaměstnanců a jejich přínosem pro ozdravění pracovních podmínek. 

(3) Překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů sdělí 

zaměstnavateli zařízení vykonávající závodní preventivní péči. Přitom je povinno dodržet 

mlčenlivost o výsledcích testů jednotlivých zaměstnanců. 

(4) Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů upraví prováděcí právní 

předpis. 

 

§ 40 Evidence rizikových prací 

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinen 

(a) u každého zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci 

(1) o jménu, příjmení a rodném čísle, 

(2) o počtu směn odpracovaných při rizikové práci, s výjimkou rizika infekčního 

onemocnění, 

(3) o datech a druzích provedených lékařských preventivních prohlídek a zvláštních 

očkováních souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo o imunitě 

(odolnosti) k nákaze, 



 44

(4) údajů o výsledcích sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních 

podmínek a naměřených hodnotách intenzit a koncentrací faktorů pracovních podmínek 

a druhu a typu biologického činitele, 

(b) ukládat evidenci podle písmene a) po dobu 10 let od ukončení expozice, a jde-li o práce 

(1) s chemickými karcinogeny stanovenými zvláštním právním předpisem, 

(2) s azbestem, 

(3) v riziku fibrogenního prachu, a 

(4) s biologickými činiteli, které mohou vyvolat latentní onemocnění, onemocnění, která 

mají velmi dlouhou inkubační dobu nebo způsobují onemocnění, která se opakovaně 

projevují remisemi či mohou mít závažné následky po dobu 40 let od ukončení 

expozice, 

(c) evidenci o pracích podle písmene b) bodů 1 až 4 předat při svém zániku bez právního 

nástupce, neuplynula-li dosud lhůta podle písmene b), orgánu ochrany veřejného zdraví 

příslušnému podle místa činnosti, 

(d) oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa činnosti všechny 

skutečnosti, které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních 

podmínek. 

 

§ 41Používání biologických činitelů a azbestu 

(1) Zaměstnavatel je povinen ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle 

místa činnosti, že budou poprvé používány biologické činitele skupin 2 až 4, upravené 

zvláštním právním předpisem, a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při 

nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel 

povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce; náležitosti hlášení stanoví prováděcí 

právní předpis. 

(2) Zaměstnavatel nebo osoba jím určená musí při stanovení rizika biologického činitele a 

azbestu postupovat způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. 

(3) Zaměstnavatel je povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s 

používáním biologických činitelů skupin 2 až 4 předem projednat s orgánem ochrany 

veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. [ 6 ] 
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9.1.9 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Díl 4 Azbest 

 

§ 19 Zjišťování a hodnocení expozice azbestu 

(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou 

a) aktinolit CAS 77536-66-4, 

b) amosit CAS 12172-73-5, 

c) antofylit CAS 77536-67-5, 

d) chrysotil CAS 12001-29-5, 

e) krokydolit CAS 12001-28-4, 

f) tremolit CAS 77536-68-6. 

(2) Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o 

rozměrech délky větší než 5 mm, průměru menším než 3 mm a poměru délky k průměru 

větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší. 

 

§ 20 Hodnocení zdravotního rizika 

(1) Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje 

a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází, 

b) předpokládaný rozsah práce s azbestem, 

c) dobu trvání práce s azbestem. 

(2) K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo 

z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o 

nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat. 

 

§ 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší 

požadavky na pracovní postupy, obsah školení 

(1) Jestliže z hodnocení podle § 20 vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je 

nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když 

dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření 

může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a 

výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního limitu 

upraveného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tabulce č. 5. 
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(2) Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující 

azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 

a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím 

azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do 

pracovního ovzduší, 

b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo 

její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla 

při tomto odstraňování vyšší, 

c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a 

ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že 

obsahuje azbest, 

d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí 

být vymezen kontrolovaným pásmem, 

e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními 

ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. 

Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně 

označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv 

poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším 

použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené 

části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu 

neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v 

uzavřeném kontejneru, 

f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na 

povahu práce. 

(3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, 

musí být vypracován plán prací s údaji o 

a) místu vykonávané práce, 

b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 

c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím 

azbest, 

d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem 

nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, 

e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 
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(4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest 

ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním 

ovzduší; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší 

než přípustný expoziční limit. 

(5) Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem 

expozice azbestu. 

(6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu 

obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní 

získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména 

o: 

a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření, 

b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest, 

c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu, 

d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 

e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování, 

f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest 

včetně podmínek jeho používání, 

g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo 

prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě, 

h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest, 

i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 

j) rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance. [ 8 ] 

 

Legislativa vztahující se k azbestu v České republice je podle mého názoru dostatečná 

a jde s moderními trendy legislativ ve vyspělých zemích evropské unie. S určitostí by se však 

mělo více dbát na dodržování příslušných opatření, z čehož vyplývají větší kontroly 

příslušných orgánů státní správy a následné vyšší postihy při zjištěném porušování 

zákonů. 
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10.  Závěr 

 

Pro vypracování této bakalářské práce jsem zvolil problematiku výskytu azbestu 

v ovzduší, neboť mě zaujalo, že o jeho prokazatelně závadné působení na lidský 

organismus nemá velká část širší veřejnosti ani ponětí a nebo rizika s ním spojená berou 

často na lehkou váhu či zcela ignorují. Azbest se vyskytuje všude kolem nás ať už ve 

větší či menší koncentraci. Je v zájmu našeho zdraví, aby tyto koncentrace byly co 

nejmenší. 

Nakládání s azbestovými odpady v České republice vykazuje v současné době 

řadu nedostatků. Nejedná se o legislativu, která je podle mého názoru dostatečná, ale o 

nezodpovědný přístup původců azbestových odpadů a následnou nedostatečnou kontrolu 

příslušných orgánů státní správy. Dalším problémem, jak již jsem zmínil, je také nízká 

úroveň hlubších znalostí problematiky týkající se azbestu, a to jak v laické a úřednické 

veřejnosti, tak i ve stavebních a elektrikářských firmách. Často bývají hrubě porušovány 

nejen zásady ochrany zdraví zaměstnanců při práci s azbestem, ale i pracovníků 

pracujících v prostorách s výskytem azbestových materiálů. 

Ve své bakalářské práci jsem se v úvodu věnoval jeho historii, kde jsem zachytil 

nejdůležitější kroky vývoje azbestu. Zaměřil jsem se především na 20.století, kde jeho 

těžba a používání dosáhlo největšího rozmachu, ale koncem téhož století také poklesu 

díky jeho prokazatelně škodlivému účinku na lidské zdraví. Dále jsem připojil 

charakteristiku azbestu, jeho nejdůležitější vlastnosti a také jeho rozdělení do dvou 

hlavních skupin a následných jednotlivých druhů. Následně jsem uvedl výskyt, využití a 

také typ měření koncentrace azbestových vláken. Česká republika je země, která je na 

azbest jako surovinu, chudá. V bývalé Československé republice se těžil chrysotil pouze na 

Slovensku u Dobšiné. Proto se azbest potřebný k průmyslovému zpracování dovážel. 

Továrny, které zpracovávaly azbest byly rozmístěny po celé naší zemi. Nejdůležitější výrobky 

a místa výroby jsou uvedeny. Dále jsem se zabýval účinky azbestu na lidský organismus. 

Zaměřil jsem se na čtyři nejčastěji se vyskytující nemoci které způsobuje a přiložil jsem také 

výskyt nemoci z povolání způsobené azbestem v České republice. Po účincích jsem se 

zabýval možnostmi prevence poškození zdraví, které jsem rozdělil do tří kategorií, 

organizačními opatřeními, technickými a technologickými úpravami, osobními ochrannými 

prostředky. Zvláště jsem se pak věnoval správnému způsobu odstraňování azbestu ze staveb 

specializovanými firmami a používání osobních ochranných prostředků, které jsou pro práci 
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s azbestem důležité. Závěrem obsahuje tato práce legislativní požadavky vztahující se k 

azbestu, kterými se musí společnosti zabývající se pracemi s azbestem řídit. 

Cílem mé bakalářské práce bylo studium aktuálního stavu vlivu azbestu na zdraví, 

zdrojů výskytu azbestu v ovzduší  a shrnutí stávajících požadavků legislativy s poukazem na 

problémy a možnosti dalších řešení. A dále také poukázat na azbest jako na materiál, jehož 

rizika s ním spojená jsou často podceňována a širší veřejnosti ne zcela známa, což je velkou 

chybou vedoucí k vystavení ohrožení lidského zdraví. Literatury vztahující se k azbestu 

v České republice není mnoho a pokud se nějaká přece jen najde, tak je většinou staršího data. 

Na internetových stránkách je o azbestu zase informací dostatek a jsou i aktuální, bohužel se 

věnují většinou jen určitému zaměření. Přínos této bakalářské práce vidím ve vytvoření 

komplexního náhledu na problematiku azbestu se všemi důležitými informacemi 

shromážděnými v jedné aktuální publikaci. 
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