
Zdravotní rizika při práci s materiály obsahujícími azbest 

 

Azbest jako zdroj ohrožení zdraví  
Většina současné expozice naší populace azbestu pochází z využití a zneškodňování odpadů obsahujících azbest. 

Širokého komerčního využití se dostalo řadě vláknitých křemičitanů (chrysolit, amosit, krokydolit), jež jsou 

základem mnoha výrobků vyráběných dříve v ČR a SR. 

Vdechování všech typů azbestových vláken je příčinně spojeno se čtyřmi hlavními zdravotními obtížemi: 

azbestózou, hyalinózou pleury, rakovinou plic a mesoteliomem pleury a peritonea. U exponovaných 

skupin se objevila také rakovina zažívacího traktu a bylo pozorováno zvýšení počtu onemocnění rakovinou hrtanu.  

Azbest způsobuje rakovinu v závislosti na dávce. Vdechování azbestu by proto mělo být omezeno na nejnižší 

možnou míru.  

Kde lze azbest nalézt  
Nejširší využití našel azbest ve stavebnictví a tam dnes také představuje největší problém. 

V budovách lze azbest nalézt v plášti lehkých příček, ventilačních rourách, střešních krytinách, dlaždicích, tepelné 

izolaci kotlů, vodovodních a odpadních trubkách, elektrické izolaci, požárních uzávěrech ve stropních dutinách, 

požárních nástřicích atd.  

Chceme proto varovat všechny osoby, které provádějí opravy, rekonstrukce, výměny střešních 

materiálů obsahujících azbest, např. Eternitových střešních krytin, a jiné práce, při kterých dochází 

k manipulaci s materiály obsahujícími azbestová vlákna, že mechanickým zásahem do těchto 

materiálů (vrtání, lámání, demolice apod.) dochází ke značnému uvolňování azbestových vláken do 

ovzduší a tím i k masivní expozici azbestu. Proto je nutno vždy chránit sebe i své okolí.  

Pokud k manipulaci s tímto materiálem nedochází (je v klidu), poškození zdraví nehrozí. 

Za jakých podmínek je možno pracovat s azbestem  
Pro práci s azbestem jsou stanovena přísná pravidla, která mají chránit nejen pracovníky, provádějící práce s 

materiály obsahujícími azbest, ale i okolní prostředí. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu musí 

být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky: certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou 

opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi. Tím se ochrana pracovníků, kteří 

vykonávají práce s azbestem a jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu, nevyčerpává. Zahrnuje i 

řadu dalších opatření od pravidelných školení až po lékařské prohlídky. Práce s azbestem musí být vždy 

prováděny v kontrolovaném pásmu tak, aby bylo zabráněno šíření azbestových vláken mimo kontrolovaný 

prostor. Při dekontaminaci kontrolovaného pásma je vysáván azbestový prach speciálními vysavači, které jsou 

schopny zachytit vlákna azbestu na filtry. Nakonec se provádí měření obsahu azbestových vláken v ovzduší a 

teprve pak se prostor uvolní pro běžné používání.  

Od 1.1.2001, s účinností zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví, tj. příslušné krajské hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni 

azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení 

stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době 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, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení 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.  

 

Více informací k této problematice je možno mimo jiné nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu 

v Praze www.szu.cz, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá 

Legislativa zabývající se problematikou azbestu 

 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů    

 

 

http://www.szu.cz/


 

   

Hlava II  - Předcházení ohrožení života a zdraví  

§ 7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma  

(3)   Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem, s chemickými karcinogeny a biologickými činiteli 

a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity byly v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a zajištěna tak, aby do nich 

nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo 

dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou 

zaměstnanci vystaveni působení rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců. 

(4)   O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde konají 

práce uvedené v odstavci 3, je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou zvláštním 

právním předpisem. Evidence obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození, 

b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení, 

c) charakteristiku vykonávané práce, 

d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu, 

e) počet odpracovaných směn, 

f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném pásmu zachází, 

nebo jiných rizikových faktorů, 

g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich provedení. 

(5)   V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí zvláštní 

prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými pracovními prostředky 

určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 

(6)   V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na povolání, 

dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce 

po porodu. 

§ 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.  

(3)   Aplikace azbestu nástřikem a pracovní postupy, které zahrnují použití tepelně nebo zvukově izolačních 

materiálů s hustotou menší než 1 g/m3 obsahujících azbest, jsou zakázány.   

 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů  

 Díl 7  - Ochrana zdraví při práci  

  

§ 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 jejich závěrech, o zvláštních 

očkováních, souvisejících s činností na pracovišti zaměstnavatele nebo o imunitě (odolnosti) 

k nákaze,  

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, s výjimkou údajů o zdravotním stavu zaměstnanců,  

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), příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,  

 

d) oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na 

zvýšení expozice zaměstnance faktorů pracovních podmínek. 

  

§ 41 – Používání biologických činitelů a azbestu  

1)   Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, že budou poprvé 

používány biologické činitele skupiny 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 pře zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 

pracovních podmínek, které pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo 

prachu z materiálů, které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost 

ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé 

a krátkodobé expozice azbestu upraví 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 skupiny 2 až 4, jakož i opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu, předem 

projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.  

  

 vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se 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 odst. 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. 

 

 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, 

ve znění pozdějších předpisů  

§ 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 podnikající fyzické osoby 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) identifikační údaje poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

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. 

  

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění     

pozdějších předpisů  

Díl 4  - Azbest  

§ 19 – Zjišťování a hodnocení expozice azbestu  

(1)   Azbestem se rozumí vláknité silikáty, které jsou 

a) aktinolit CAS č. 77536-66-4, 

b)  amosit CAS č. 12172-73-5,  

c)  antofylit CAS č. 77536-67-5, 

d)  chrysotil CAS č. 12001-29-5, 

e)  krokydolit CAS č. 12001-28-4, 

f)  tremolit CAS č. 77536-68-6.  

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

větší než 5 μm, průměru menším než 3 μm 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. 



 

 

(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. 

(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 

k 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.  

Příloha č. 3 – Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení 

Část A – Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity (PEL) 

Tabulka č. 5 – Minerální vláknité prachy 

Azbestová vlákna všech azbestů – PEL početní koncentrace (počet respirabilních vláken/cm3) = 0,1 

  

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

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  

   

Příloha č. 2 – Limitní koncentrace chemických ukazatelů ve vnitřním prostředí staveb 

Tabulka č. 5: Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a prachu 

Azbestová  a minerální vlákna (průměr vlákna < 3 μm, délka vlákna ≥ 5 μm, poměr délky a průměru vlákna je 

> 3 : 1) – limit = 1000 vláken/m3 



  

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

předpisů  

Díl 6 – Odpady z azbestu  

§ 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. 

Hlava I – Poplatky za uložení odpadů  

  

§ 48  

(5)   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 nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů   

Hlava III – Zvláštní požadavky na ukládání odpadů na skládky  

§ 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, 

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. 

  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 

(stavební zákon)  

Díl 3 – Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení  

§ 128 – Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení 

(1)   Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb 

uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen 

azbest. Ohlášení obsahuje základní údaje o stavbě, předpokládaný termín započetí a ukončení prací, způsob 

odstranění stavby, identifikaci sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, statistické 

ukazatele u budov obsahujících byty. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 

104 odst. 1 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, popřípadě 

rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření 

dotčených vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě 

připojí, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. 

 

(5) Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, 



která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí 

provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má 

oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu. Povinnosti vlastníka 

odstraňované stavby, stanovené zvláštními právními předpisy, nejsou dotčeny. 

(6) O povolení odstranění se vede řízení, pokud se ohlášený záměr odstranit stavbu nebo terénní úpravy týká 

nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném 

pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové 

zóny, a závazné stanovisko orgánu státní památkové péče stanoví podmínky pro provedení tohoto záměru. 

Řízení o povolení odstranění se vede také v případě, kdy se ohlášený záměr odstranit stavbu týká nemovitosti, 

v níž je obsažen azbest, a závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví stanoví podmínky pro 

provedení tohoto záměru. Podané ohlášení odstranění se v uvedených případech považuje za žádost a dnem 

jeho podání je zahájeno řízení o povolení odstranění stavby. Účastníkem řízení není nájemce bytu, nebytového 

prostoru nebo pozemku. 

 

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  

Příloha č. 15 – Náležitosti dokumentace bouracích prací  
B. Souhrnná technická zpráva 

B.2 Celkový popis stavby 

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, 
zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR 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= 2100 kg/m3  

Beroun, Šumperk, Nitra  1996 (od roku 
1912)  

Vlnitá střešní krytina typu A a 
B (podle velikosti „vlny“)  

desky šedé, černé, červené, zelené i jiné 
barvy, různých rozměrů, ρ = 1800 kg/m3  

Beroun, Šumperk, Hranice, 
Nitra, Púchov  

1995  

Hřebenáče, tvarovky a 
střešní větrací prvky  

různé doplňky k základním střešním 
prvkům  

Beroun, Šumperk, Hranice, 
Nitra  

1996  

Izolační šňůra  ø = 1- 50 mm  Zvěřínek  1990  

Netkané textilie 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 až 1800 
kg/m3 v přírodní světle šedé barvě  

Beroun, Šumperk, Nitra, 
Púchov  

1995 2000  

Desky exteriérové a 
podstřešní (Dekalit, Lignát, 
Cembalit, Cemboplat,  
Unicel)  

tloušťka 6,8,10,12 mm ρ= 600 až 2000 
kg/m3 v přírodní světle šedé barvě  

Beroun, Hranice,Šumperk, 
Černousy, Púchov, Nitra  

1995  

Sendvičové desky s pěnovým 
polystyrenem  

 
Nitra  1995  

Desky Pyral  požárně odolné sendvičové desky s vlnitou 
hliníkovou fólií v jádru  

Praha  1992  

Desky Izomín, Akumín, 
Calothermex  

thermoizolační desky, ρ = 250 - 400 kg/m3  Nová Baňa, BaňskáŠtiavnica  1992  

Asfaltové desky ASBIT  Výrobky s mikromletým azbestem  Brno  1990  

Asfaltové pásy – např. 
Aralebit, Bitagit, Cufolbit, 
Arabit-S, plastbit  

Výrobky s mikromletým azbestem  Brno, Hostinné, Bělá pod 
Bezdězem  

1990  

Nástřikové hmoty Pyrotherm  protipožární nástřiky zejména na ocelové 
konstrukce  

Praha, Dlhá Ves, Čičajovce, 
Parchovany  

1992  

 Praha – Stavební izolace n.p. (s.p.) 

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

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

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

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

1970 Dlhá Ves, Čičajovce, Parchovany – Jednotné rolnické družstvo (JRD) 

 


