
Právní předpisy 
 
Směrnice Evropské unie 1999/77/ES zakazuje 
veškerá použití azbestu s účinností od 1. ledna 2005. 
Směrnice 2003/18/ES∗ navíc zakazuje těžbu azbestu 
a výrobu a zpracování azbestových výrobků. Další 
expozice azbestovým vláknům v těchto primárních 
odvětvích je tedy těmito zákazy znemožněna. 
Přetrvává ovšem problém expozice azbestu při 
činnostech souvisejících s jeho odstraňováním a 
s demolicemi, servisem a údržbou. 
 

Zákonné povinnosti zaměstnavatele  
 
► Práce s azbestem mohou vykonávat pouze firmy, 
které jsou k provádění tohoto druhu prací způsobilé. 
► Zaměstnavatelé musejí zajistit průběžné školení 
zaměstnanců, kteří jsou nebo pravděpodobně budou 
vystaveni azbestu. 
► Před započetím demoličních nebo údržbářských 
prací jsou zaměstnavatelé povinni shromáždit 
všechny dostupné informace – a to i prostřednictvím 
odběru vzorků – od majitelů nebo uživatelů objektů 
s cílem zjistit přítomnost materiálů s předpokládaným 
obsahem azbestu. Druhou možností je předpokládat, 
že se na místě azbest vyskytuje, a podle toho při 
práci postupovat. 
► Jakékoli významné činnosti, při nichž může být 
zaměstnanec vystaven azbestovému prachu, musejí 
být před započetím prací oznámeny příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu. 
► Jestliže z posouzení rizik vyplývá, že expozice 
bude sporadická a její intenzita nízká, práce se 
oznamovat nemusí. I v takovém případě však 
zaměstnavatel musí určit, jaká preventivní opatření 
jsou nutná ke snížení expozice azbestovým vláknům, 
a zajistit jejich používání. 
► Tvorbě azbestového prachu na pracovišti je třeba 
zabránit všemi prostředky. 
Kromě toho by měl zaměstnavatel předcházet šíření 
azbestu z jakéhokoli místa, kde probíhají práce pod 
jeho kontrolou. 
► Zaměstnavatel by měl zajistit, aby azbestu nebyli 
vystaveni zaměstnanci ani jiné osoby, na které 
mohou mít práce vliv. Jestliže toho nelze dosáhnout, 

                                                 
∗ Směrnice 83/477/EHS naposledy pozměněná 
směrnicí 2003/18/ES. 

expozice by měla být snížena na co nejnižší úroveň 
jinými metodami než pomocí prostředků na ochranu 
dýchacích orgánů. Pokud i po přijetí uvedených 
kontrolních opatření stále existuje riziko expozice 
azbestovým vláknům, pak by měly být pracovníkům 
poskytnuty vhodné prostředky na ochranu dýchacích 
orgánů. 
► Je zásadně důležité, aby byl před zahájením 
demoličních prací nebo odstraňování azbestu 
vypracován plán práce. Tento plán musí vycházet ze 
závěrů posouzení rizik spojených s prací, kterou je 
třeba vykonat, a musí v něm být uveden druh a 
rozsah expozice azbestu u zaměstnanců a dalších 
osob, na které mohou mít práce vliv. 
► Jestliže byl zaměstnanec vystaven azbestovým 
vláknům v koncentraci převyšující limitní hodnotu 
expozice, je zaměstnavatel povinen zaměstnance 
informovat o koncentraci azbestu v ovzduší, o 
příslušné době expozice a o opatřeních přijatých ke 
snížení expozice. 
► Po skončení odstraňování azbestu nebo 
demoličních prací zahrnujících kontakt s azbestem je 
třeba ověřit, že se azbest na pracovišti již 
nevyskytuje. 
► Zaměstnavatel je povinen vést aktuální záznamy 
o zaměstnancích, kteří jsou při práci vystavováni 
azbestu. Dále by měl zaměstnavatel zajistit, aby 
zdravotní stav každého zaměstnance před přijetím 
do zaměstnání posoudila a zaznamenala osoba 
s příslušnou kvalifikací. V souladu s vnitrostátními 
právními předpisy je nutné tyto záznamy uchovávat 
po dobu alespoň 40 let od expozice. 
Pracovníkům též musejí být poskytnuty informace a 
doporučení, pokud jde o jakékoli posouzení jejich 
zdravotního stavu, které mohou podstoupit po 
ukončení expozice. 
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O kampani 

 
► V zájmu ochrany zdraví pracovníků bude ve 
druhém pololetí roku 2006 ve všech členských 
státech Evropské unie, kde probíhá údržba, 
demolice, odstraňování nebo likvidace materiálů 
obsahujících azbest, zahájena inspekční kampaň. 
Inspekce budou provádět vnitrostátní inspektoráty 
práce (a v případě potřeby orgány pro ochranu 
zdraví při práci). 
► Cílem kampaně je sledovat provádění směrnice 
2003/18/ES, jejíž požadavky musejí všechny členské 
státy Evropské unie splnit nejpozději do 15. dubna 
2006. 
► Inspekční kampani bude předcházet informační a 
vzdělávací kampaň, která se uskuteční v první půli 
roku 2006. Bude sestavena „příručka osvědčených 
postupů EU“, která bude obsahovat pokyny ohledně 
vhodných pracovních metod pro práci s azbestem. 
Příručka bude poskytnuta zaměstnavatelům, 
zaměstnancům a inspektorátům práce. 
 

Význam azbestu jako zdravotního problému 
 

► Vdechování respirabilních azbestových 
mikrovláken může způsobit azbestózu a zhoubné 
nádory: rakovinu plic a mezoteliom. Tato 
onemocnění jsou obvykle smrtelná a v současnosti 
známými prostředky je nelze vyléčit. 
► Vzhledem k dlouhé době latence se nemoc může 
projevit až po 40 letech od expozice. Expozici 
azbestovým vláknům je tedy třeba předcházet. 
Bezpečnou limitní hodnotu expozice azbestovým 
vláknům není na základě současných vědeckých 
důkazů možné definovat. 
► Zhoubná onemocnění způsobená azbestem se 
mohou rozvinout po 20 až 40 letech. Jelikož se 
spotřeba azbestu v Evropě zvyšovala až do konce 
70. let 20. století, ročně zjišťovaný počet těchto 
zhoubných onemocnění nadále poroste, a to i 
v zemích, které používání azbestu a jeho uvádění na 
trh zakázaly jako první. V některých členských 
státech roční výskyt nemocí způsobených expozicí 
azbestovým vláknům dosáhne vrcholu teprve kolem 
roku 2030. Riziko rakoviny plic související 
s azbestem je vyšší u kuřáků než u nekuřáků. 

 
 

V jakém množství a v jaké době se azbest 
používal? 

 
► Azbest se široce používal v celé Evropě zejména 
v letech 1945 až 1990. Celkem se spotřebovaly 
statisíce tun tohoto materiálu. Zákaz používání 
azbestu vstoupil v platnost v různých členských 
státech v různé době.  
Od 1. ledna 2005 je však používání azbestu 
zakázáno v celé Evropské unii. 

 
Kde se azbest používal a jak může dojít 

k expozici? 
 

► Slovem „azbest“ se označují různé vláknité 
křemičitany. Ve směrnici 2003/18/ES je vyjmenováno 
šest různých forem azbestu, které se vyskytují 
nejčastěji. Tyto druhy azbestových vláken jsou 
obsaženy v široké škále výrobků a materiálů. Kromě 
toho může být míra používání, a tedy i rozšíření 
materiálů a výrobků obsahujících azbest výrazně 
odlišná v různých zemích. To závisí na technologiích 
a normách, které se v jednotlivých zemích 
uplatňovaly. 
► Do značné míry se může lišit také koncentrace 
vláken v různých výrobcích nebo materiálech. Ještě 
důležitější je, jak snadno se při dané koncentraci 
azbestových vláken ve výrobku a dané vlákenné 
matrici z výrobku uvolňují vlákna. To totiž rozhoduje 
o riziku expozice azbestu v ovzduší. Jde tedy o to, 
kolik je v materiálu azbestových vláken a jak snadno 
se tato vlákna mohou z materiálu uvolnit. Azbestová 
vlákna se sice mohou uvolňovat ze všech výrobků 
obsahujících azbest, ale pravděpodobnost, že 
k tomu skutečně dojde, se zvyšuje s časem (např. 
přirozené stárnutí a přirozený rozklad materiálů) 
nebo v případě, že jsou tyto výrobky poškozené či 
porušené. Snadnost uvolňování vláken rozhoduje o 
tom, zda je daný výrobek nebo materiál obsahující 
azbest „slabě vázaný“ (drolivý), nebo „pevně 
vázaný“, tj. zda představuje vyšší, nebo nižší riziko 
expozice. 
► K příkladům materiálů a výrobků 
obsahujících azbestová vlákna patří 
termoizolační výrobky pro protipožární ochranu, 
jako jsou stropní izolační desky. Výrobky 
obsahující azbestocement se používaly jako 
střešní krytiny (desky, tašky, obklady) nebo 

obvodové pláště budov a jako vodovodní či 
drenážní trubky, okapové žlaby atd. Azbestové 
nástřiky se často nanášely na ocelobetonové 
konstrukce. Materiály obsahující azbest se běžně 
používaly na potrubí, a zvláště jako izolace kotlů a 
bojlerů. Stále se lze setkat také s azbestovým 
papírem, lepenkou, provazci, textiliemi, 
ohnivzdornými potahy a fíbry. Azbest se používal ve 
třecích výrobcích, jako jsou brzdy a destičky, a proto 
se vyskytuje ve výtazích a dopravních prostředcích 
(včetně lodí, letadel, vlaků, tanků a jiných terénních 
vozidel) nebo v řemenových pohonech a hnacích 
pásech různých motorů. Kromě toho byla azbestová 
vlákna součástí takových výrobků, jako jsou 
dekorativní nátěry (na stěny a stropy), různá lepidla a 
pryskyřice, a podlahových krytin, například 
vinylových dlaždic. 

 
Možné způsoby dekontaminace po kontaktu 

s azbestem 
 

► Nejvhodnější metoda dekontaminace závisí na 
tom, jakým způsobem se s azbestem pracovalo. 
Materiály obsahující azbest by se měly z budov a 
prostor odstraňovat za kontrolovaných podmínek a 
poté sbírat, skladovat a likvidovat jako nebezpečný 
odpad. Pracoviště, na němž se takové činnosti 
provádějí, musí být jasně vyznačeno výstražnými 
značkami či tabulemi. 
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