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Účinky azbestu na zdraví 
 

Jestliže zaměstnáváte osoby, jejichž práce může zahrnovat expozici azbestu, měli byste 

• řídit se osvědčenými postupy (uvedenými v této příručce); 

• zajistit, aby byli pracovníci dostatečně vyškoleni a informováni o rizicích; 

• zajistit, aby komunikace s pracovníky byla účinná (např. aby jí nebránila jazyková 
bariéra); 

• zajistit, aby pracovníci chápali, jak důležité je minimalizovat expozici; 

• poskytnout informace o zvýšeném riziku vyplývajícím z kombinace kouření a 
expozice azbestu, a tak motivovat kuřáky, aby přestali kouřit;  

• dodržovat vnitrostátní předpisy týkající se prací, jež mohou zahrnovat kontakt s 
azbestem. 

Materiály obsahující azbest 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci může dojít ke styku s materiály 
obsahujícími azbest (například s těmi, které jsou uvedeny výše), měli byste 

• uspořádat vhodné školení, aby pracovníci dokázali rozeznávat materiály, které mohou 
obsahovat azbest, a pochopili, co mají dělat, když se setkají s materiály, u nichž 
existuje podezření na obsah azbestu; 

• opatřit si kvalitní a spolehlivé informace o přítomnosti nebo nepřítomnosti materiálů 
obsahujících azbest, např. ze stavebních plánů či od stavebních architektů (některé 
členské státy vyžadují, aby odpovědná osoba pořídila soupis materiálů obsahujících 
azbest v budově); 

• zajistit vedení kvalitních záznamů o materiálech, o nichž je potvrzeno, že obsahují 
nebo neobsahují azbest (např. v rámci vaší organizace nebo vlastníkem budovy); 

• umístit na pracovišti písemné informace o výskytu známých materiálů obsahujících 
azbest, včetně soupisu těchto materiálů, a v případě potřeby výstražné tabule/značky;  

• vydat písemné instrukce o postupech, kterými je třeba se řídit při neočekávaném 
kontaktu s materiály obsahujícími azbest (v souladu s doporučeními uvedenými 
v kapitolách 9 a 10).  
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Posouzení rizik a plán před zahájením prací 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci pravděpodobně dojde k narušení 
materiálů obsahujících azbest, měli byste 

• mít pro každý jednotlivý úkol připraveno písemné posouzení rizik a písemný plán 
práce; 

• zajistit, aby posouzení rizik bralo v úvahu vlastnosti konkrétního místa a konkrétních 
činností a aby obsahovalo dostatečné podklady pro odhad možné expozice;  

• zajistit, aby byla v posouzení rizik vzata v potaz expozice všech osob, na které mohou 
mít práce vliv (např. dělníků, nájemců, jiných dodavatelů prací atd.); 

• zajistit, aby byl plán dostatečně podrobný a aby se týkal konkrétního místa 
a konkrétních činností; 

• zahrnout do plánu veškeré přípravné práce (např. před vybudováním uzavřeného 
prostoru); 

• zahrnout do plánu přehledné schéma pracoviště, ukazující umístění příslušných 
zařízení (např. uzavřeného prostoru, přechodových komor, dekontaminační jednotky, 
podtlakových jednotek, přepravní trasy pro odpad a bezpečného kontejneru 
na odpad); 

• poradit se s pracovníky, kteří mají praktické znalosti, a tak zajistit realističnost 
posouzení rizik a plánu práce; 

• zajistit, aby byly kopie posouzení rizik a plánu práce dostupné na pracovišti 
a k dispozici těm, kdo se podílejí na provádění prací; 

• zajistit, aby posouzení rizik a plán práce byly vysvětleny pracovníkům a všem 
ostatním osobám, na které budou mít práce vliv; 

• zajistit předání kopií posouzení rizik a plánu práce regulačnímu orgánu, pokud to 
vyžadují vnitrostátní právní předpisy; 

• zařadit do těchto dokumentů postupy pro řešení nouzových situací (včetně situací 
popsaných v oddíle 5.1). 
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Rozhodovací proces 

 

Školení 

 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci pravděpodobně dojde k narušení 
azbestu, měli byste 

• provést posouzení rizik pro danou konkrétní práci; 

• pomocí zde uvedeného rozhodovacího procesu určit správný další postup (tj. 
rozhodnout se buď pro odstranění materiálu, nebo pro jeho zabezpečení, ponechání na 
místě a řízení souvisejících rizik a rozhodnout, zda je práci nutné oznámit;  

• sepsat a uchovávat písemné záznamy o typu materiálu (např. nástřik, izolační deska 
nebo azbestocement) a jeho stavu (např. poznámky o druhu a místu poškození, pokud 
možno včetně fotografií); 

• evidovat důkazy použité pro odhad pravděpodobné koncentrace v rámci posuzování 
rizik; 

• uchovávat záznamy o rozhodovacím procesu (např. odpovědi na otázky v příslušných 
postupových schématech); 

• naplánovat práci a zajistit odběr vzorků ze vzduchu v případě, že neexistují dost 
pádné důkazy o pravděpodobných koncentracích vznikajících při daném typu práce.  

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci existuje riziko expozice azbestu, 
měli byste   

• před zahájením prací pro ně organizovat adekvátní úvodní školení podle pokynů 
uvedených v příručce osvědčených postupů; 

• alespoň jednou za rok a také v případě změny pracovních postupů nebo typu práce 
posoudit potřebnost opakovacího školení, vést záznamy o tomto posuzování; 

• pořádat pravidelné instruktáže ke konkrétním úkolům, zvláště když se daný úkol 
vyznačuje něčím neobvyklým; 

• pořádat školení vedená způsobilými školiteli (tj. organizacemi nebo osobami, které 
mají znalosti o správných postupech a správné pracovní praxi i dovednosti potřebné 
pro jejich předávání); 

• zajistit, aby byl každý účastník školen v jazyce, kterému dostatečně rozumí;  

• uchovávat záznamy o úspěšně absolvovaném školení každého jednotlivce tak, aby 
byly k dispozici na pracovišti; 

• zajistit řádný dohled na pracovišti a zvláště pečlivý dohled nad dělníky, kteří 
potřebnou kvalifikaci získali teprve nedávno.  
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Vybavení 

 

Obecné zásady pro minimalizaci expozice 

 

 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou při práci používat zde popsané vybavení 
pro práci s azbestem, měli byste zajistit, aby 

• bylo k dispozici dostatečné vybavení v dobrém stavu; 

• toto vybavení bylo udržováno v pořádku, tj. aby se prováděly jeho inspekce, údržba a 
pravidelný servis; 

• se vedly záznamy o inspekcích a servisu; 

• byli pracovníci vyškoleni, pokud jde o vhodnou úlohu, volbu, výběr, omezení a 
správné použití dýchacího přístroje; 

• probíhal dostatečný dohled pro kontrolu správného používání těchto prostředků; 

• se kontrolovala řádná údržba a používání prostředků na ochranu dýchacích orgánů.  
 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci pravděpodobně dojde k narušení 
azbestu, měli byste 

• uspořádat adekvátní školení, aby pracovníci dokázali poznat, jaký rozsah prací 
mohou řádně provádět se svými schopnostmi a vybavením (viz kapitola 7); 

• zajistit vybavení pro výše uvedené kroky, které je v dané situaci vhodné; 

• připravit a zajistit řádnou údržbu a inspekci tohoto vybavení;   

• vydat písemné instrukce určující postupy, kterými je třeba se řídit v konkrétních 
podmínkách pracoviště.  
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Práce, která může zahrnovat kontakt s azbestem 
 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby (například řemeslníky uvedené v příručce 
osvědčených postupů), kteří pracují na konstrukci nebo zařízení budovy, v níž se mohou 
nacházet materiály obsahující azbest, měli byste 
• zajistit dostatečné vyškolení pracovníků, aby dokázali rozpoznat materiály, které 

mohou obsahovat azbest; 
• před zahájením jakýchkoli prací se důkladně informovat o přítomnosti azbestu; 
• posoudit riziko expozice azbestu; 
• vydat písemné instrukce určující, co mají pracovníci dělat, pokud neočekávaně přijdou 

do styku s materiálem s podezřením na obsah azbestu nebo takový materiál poškodí 
(okamžitě zastavit práci, zabránit expozici ostatních,  zabránit rozšíření kontaminace); 

• pokud k takové situaci dojde, buď zajistit rozbor vzorku podezřelého materiálu nebo 
jednat podle předpokladu, že materiál azbest obsahuje. 

Pokud se identifikace azbestu potvrdí, měli byste  
• posoudit, zda expozice pracovníků při sanačních pracích bude jen sporadická a bude 

mít nízkou intenzitu;  
o pokud tomu tak bude, na práci se nemusí vztahovat povinnost podat oznámení 

příslušnému orgánu členského státu (a relevantní jsou pro ni postupy uvedené 
v kapitole 11); 

o pokud ne, pak je třeba pokládat ji za práci podléhající oznamovací povinnosti 
(kapitola 12); 

o bez ohledu na to, zda práce této povinnosti podléhá, musí být vypracováno písemné 
posouzení rizik, které musí být k dispozici; 

• podle vnitrostátních předpisů se rozhodnout, zda je třeba zjednat služby 
specializovaného dodavatele (kapitola 6); 

• ohlásit incident regulačnímu orgánu (je-li to vhodné); 
• vést záznamy o důkazech (laboratorní rozbor vzorků) a důvodech pro svá rozhodnutí; 
• incident vyhodnotit a obdobným událostem v budoucnosti předejít zavedením 

vhodných opatření; 
• v případě potřeby evidovat expozici pracovníků azbestu a příslušným jednotlivcům 

předat informace pro jejich zdravotní dokumentaci (viz kapitola 19); 

• nejlepší praxí je uchovávat záznamy (např. záznamy o školeních, posouzeních rizik a 
písemných instrukcích k práci a poznámky o případných incidentech). 
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Méně rizikové práce s azbestem 
Praktické postupy 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou provádět méně rizikové práce 
s materiály obsahujícími azbest, měli byste se ujistit, že bylo dokončeno plánování, 
přípravy, školení atd., jak je uvedeno výše a v předchozích kapitolách.  

Při vypracování posouzení rizik byste měli zajistit, aby dostatečně zahrnovalo rizika pro 
zaměstnance i další osoby. 

Do písemných instrukcí o tom, jak mají práce na místě probíhat, byste měli zařadit 
praktické postupy uvedené níže spolu s podrobnostmi specifickými pro dané pracoviště 
(např. trasa, která se bude používat k odstraňování odpadu).   

Omezte počet osob, které se budou na práci podílet. 

Měli byste zajistit, aby bylo k dispozici vybavení potřebné pro používání těchto postupů a 
aby toto vybavení bylo v dobrém funkčním stavu. 

Rovněž byste měli zajistit vhodné způsoby řízení a dohledu, aby bylo možné kontrolovat 
dodržování instrukcí ohledně bezpečných pracovních postupů. 

Pořizujte a uchovávejte záznamy o zaměstnancích, odpracované době a naměřené nebo 
odhadnuté expozici azbestu. 

 

Čištění okapových žlabů azbestocementové střechy 

 

 

 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou vybírat úlomky z okapového žlabu 
azbestocementové střechy, měli byste předpokládat, že tyto nečistoty obsahují azbest. Proto 
byste měli zařídit a zajistit, aby 

• v posouzení rizik byla vzata v úvahu rizika azbestu a riziko pádu z výšky a aby 
zahrnovalo i rizika pro další osoby (vyplývající z azbestu a z možného pádu materiálů 
z výšky); 

• existovaly písemné plány práce obsahující výše uvedené praktické pokyny a zároveň 
zahrnující otázky bezpečnosti výškových prací;  

• se pracovalo za přítomnosti co nejmenšího počtu osob; 

• pracovníci byli řádně vyškoleni, pokud jde o rizika azbestu a výškové práce;  

• bylo k dispozici správné ochranné a bezpečnostní vybavení; 

• byla přijata opatření pro náležitou likvidaci odpadu (viz kapitola 15); 

• vizuální kontrola po skončení prací byla dostatečně důkladná.  
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Práce s azbestem podléhající oznamovací povinnosti 
Příprava 

 

Pojištění, lékařská vyšetření a záznamy o expozici 

 

 

 

Jak je uvedeno v předchozích kapitolách, jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou 
provádět práci s materiály obsahujícími azbest, která podléhá oznamovací povinnosti, měli 
byste před započetím této práce 
• postarat se o to, aby bylo dokončeno plánování (posouzení rizik a plán práce), přípravy, 

školení atd., aby byly na pracovišti k dispozici nezbytné záznamy a aby jim dělníci 
rozuměli (kapitoly 5 až 7);   

• postarat se o to, aby byla zohledněna a chráněna bezpečnost dalších osob; 
• konzultovat s vedoucími pracovníky stavby a všemi dalšími osobami, které mohou mít 

zájem na tom, aby plán práce odpovídal svému účelu a aby jeho realizace 
nepředstavovala žádná další zdravotní a bezpečnostní rizika; 

• zajistit, aby nouzové postupy v plánu práce zohledňovaly nouzové postupy pro celé 
staveniště a aby příslušným nouzovým postupům rozuměli všichni důležití zaměstnanci; 

• zajistit, aby podrobný plán práce, specifický pro dané místo (a sepsaný způsobilou 
osobou) zahrnoval všechny praktické informace o konkrétním pracovišti (např. trasa, 
která se bude používat pro odstraňování odpadu, jakákoli další zdravotní a bezpečnostní 
rizika, která se nacházejí v blízkosti pracoviště nebo která vyplývají z narušení azbestu) 
(kapitola 5); 

• zajistit, aby bylo k dispozici vybavení potřebné pro používání těchto postupů (včetně 
osobních ochranných prostředků a prostředků na ochranu dýchacích orgánů) a aby bylo 
v dobrém funkčním stavu. Zároveň musí existovat snadno sledovatelné záznamy 
o pravidelných inspekcích ze strany k tomu způsobilých osob (kapitola 8); 

• zajistit, aby bylo možné snadno identifikovat všechny, kdo pracují s azbestem, pro účely 
srovnání se záznamy (kapitola 7). 

 

Jakožto zaměstnavatel pracovníků vystavených azbestu byste měli  
• mít vždy sjednané přiměřené pojistné smlouvy; 
• postarat se o lékařská vyšetření související s azbestem u všech zaměstnanců nejprve před 

expozicí azbestu a poté vždy alespoň jednou za tři roky (kapitola 19); 
• zajistit, aby se zdravotní dokumentace a záznamy o expozici uchovávaly alespoň 40 let; 
• zajistit, aby se všechny ostatní záznamy uchovávaly v pořádku alespoň 10 let. 
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Oznámení 

 

Požadavky na řízení bezpečnosti 

 

Směrnice 2003/18/ES vám ukládá, abyste před započetím prací podali „oznámení 
příslušnému orgánu (členského státu) v souladu s vnitrostátními právními a správními 
předpisy” (v nichž může být uvedeno, v jakém předstihu musí být oznámení podáno – např. 
14 nebo 28 dní).  „Toto oznámení musí zahrnovat alespoň stručný popis: 
• umístění staveniště; 
• typů a množství používaného nebo přemísťovaného azbestu; 
• prováděných činností a použitých postupů; 
• počtu zaměstnanců, kteří se prací účastní; 
• data započetí prací a doby jejich trvání; 
• opatření přijatých za účelem omezení expozice zaměstnanců azbestu." 

Oznámení dále může zahrnovat: 
• plán prací; 
• kontaktní telefonní čísla; a 
• data předpokládaného provedení dalších klíčových fází prací (např. kouřová zkouška 

neporušenosti uzavřeného prostoru a zkoušky čistoty). 

„Pokaždé, když by změna pracovních podmínek mohla vést k významnému zvýšení expozice 
azbestovému prachu nebo prachu z materiálů obsahujících azbest, musí být podáno nové 
oznámení.”   Vnitrostátnímu orgánu byste měli oznámit také jakékoli změny rozvrhu práce či 
podstatné změny pracovních metod. 
 

 
Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou provádět práci s materiály obsahujícími 
azbest, která podléhá oznamovací povinnosti, v rámci příprav byste měli 

• jmenovat způsobilého vedoucího pracovníka, který bude na výkon prací dohlížet. 
 
Pracoviště byste měli řídit tak, aby byla zajištěna řádná kontrola pracovního prostoru, včetně 

• dostatečného oddělení a uzavření pracovního prostoru; 
• výstražných nápisů a zábran, které budou na místě po celou dobu prací; 
• dostatečné ochrany bezpečnosti pracovníků a dalších osob; 
• adekvátního monitorování vzduchu kolem uzavřeného prostoru v průběhu prací (viz 

kapitola 16 příručky osvědčených postupů), jehož výsledky se neprodleně sdělují 
vedoucím pracovníkům pracoviště; 

• dekontaminačního zařízení v dobrém funkčním stavu, které je na místě od samého 
začátku prací až do doby po demontáži uzavřeného prostoru; 

• krizového plánu, který obsahuje adekvátní informace specifické pro dané místo, např. 
kontaktní údaje o místní nemocnici. 

Rovněž byste si měli u způsobilé osoby objednat nezávislou zkoušku čistoty. 
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Uzavřený prostor pro odstraňování azbestu 

Osobní dekontaminace 

 

Potlačování prašnosti 

 

Jestliže zaměstnáváte osoby, které odstraňují materiály obsahující azbest, měli byste 
prostřednictvím účinného dohledu zajistit, aby se 

• dodržovaly bezpečnostní postupy; a 

• používaly jen metody odstraňování uvedené v plánu práce; 

• pracovní metody nijak NEMĚNILY bez předchozí revize posouzení rizik a plánu 
práce; 

•  odstraňování azbestu řídilo osvědčenými postupy (uvedenými v této příručce). 

 

 

 
Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které budou provádět práci s materiály obsahujícími 
azbest, která podléhá oznamovací povinnosti, v rámci příprav byste měli zajistit, aby 

• přípravu pracoviště a stavbu uzavřeného prostoru provedli dostatečně vyškolení a 
způsobilí dělníci; 

• příprava pracoviště byla součástí posouzení rizik a plánu práce; 
• přípravné práce byly doprovázeny dostatečným dozorem a kontrolou; 
• fungovaly účinné systémy pro monitorování, kontrolu a údržbu uzavřeného prostoru 

(viz oddíl 12.7).  
 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které odstraňují azbest, měli byste zajistit, aby 

• tito pracovníci byli náležitě vyškoleni v používání dekontaminační jednotky;  

• kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky a filtry byly ukládány do pytlů 
na odpad kontaminovaný azbestem ve „špinavé části“ jednotky; 

• byla jednotka udržována v dobrém stavu, byla vybavena potřebnými zásobami 
(teplá voda, sprchový gel, kartáčky na nehty, ručníky atd.) a byla chráněna proti 
vlivům extrémního počasí (např. proti zamrznutí vodovodních trubek).  
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Demoliční práce 

Jestliže zaměstnáváte osoby, které provádějí demolici objektů, v nichž se vyskytují materiály 
obsahující azbest, měli byste zajistit, aby 

• různé činnosti na pracovišti byly účinně koordinovány, zvláště aby demoliční práce 
neohrožovaly pracovníky odstraňující azbest a naopak; 

• se odstraňování azbestu řídilo osvědčenými postupy (uvedenými v této příručce). 

• všichni dělníci byli řádně vyškoleni (např. aby demoliční dělníci dokázali rozpoznat 
materiály, jež mohou obsahovat azbest, a věděli, co mají dělat, když je odkryjí); 

• materiály s obsahem azbestu odkryté v průběhu demoličních prací byly odstraňovány 
a likvidovány jakožto odpad kontaminovaný azbestem.  

 

 

Pracovník a pracovní prostředí 

Jestliže zaměstnáváte osoby, jejichž práce může zahrnovat expozici azbestu a které pracují za 
podmínek popsaných v této kapitole, měli byste 

• sledovat stav dělníků a používat systém zaručující, že jejich bezpečnost nebude 
ohrožena (např. je třeba zajistit, aby se účinnost prostředku na ochranu dýchacích 
orgánů nesnížila kvůli neoholené tváři dělníka, nebo přehodnotit volbu prostředku na 
ochranu dýchacích orgánů, pokud se výrazně změní tělesný stav dělníka); 

• brát v úvahu praktické obtíže, a tak minimalizovat riziko, že práce způsobí 
muskuloskeletální poruchy nebo že bude ztěžovat správné používání prostředků na 
ochranu dýchacích orgánů;  

• vytvořit účinné systémy pro dosažení snesitelných tepelných podmínek na pracovišti, 
tj. např. 

• chlazení/topení, 

• izolace horkých prvků pomocí plášťů s katodovou ochranou; 

• vhodné ochranné oděvy; 

• dodatečná ventilace; 

• pracovní rozvrh s dostatečnými přestávkami; 

• zajistit přiměřené sledování stavu dělníků. 
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Likvidace odpadu 

Jestliže zaměstnáváte osoby, jejichž práce zahrnuje likvidaci odpadu obsahujícího azbest, 
měli byste 

• provést posouzení rizik (podle kapitoly 5), v němž se posoudí pravděpodobná 
expozice těchto pracovníků a expozice jiných osob, která by mohla být důsledkem 
této práce; 

• vydat písemné instrukce o pracovních metodách minimalizujících expozici 
pracovníků azbestu ve vzduchu; 

• řídit se osvědčenými postupy (uvedenými v této příručce); 

• zajistit, aby byli pracovníci dostatečně vyškoleni a informováni o rizicích; 

• zajistit přiměřené monitorování koncentrací azbestových vláken ve vzduchu s cílem 
zjišťovat expozici dělníků a jiných osob; 

• vést záznamy o zlikvidovaném azbestu (např. o umístění jednotlivých zásilek odpadu 
na skládkách); 

• poskytnout dělníkům dostatečné osobní ochranné prostředky (např. prostředky na 
ochranu dýchacích orgánů a kombinézy, pokud jejich potřebnost vyplývá z výsledků 
posouzení rizik) a zajistit, aby je správně používali; 

• dodržovat vnitrostátní předpisy týkající se prací, jež zahrnují kontakt s azbestem. 
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Monitorování a měření 

 

Další zúčastněné osoby 

 

 

 

 

 

Azbest na jiných místech (vozidla, strojní zařízení atd.) 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které se zabývají odstraňováním azbestu, měli byste 
• zajistit, aby zkoušky (monitorování osobní expozice, zkoušky čistoty atd.) byly 

prováděny způsobilou a akreditovanou osobou nebo organizací; 
• zajistit, aby monitorování vláken ve vzduchu v případě potřeby prováděla osoba nebo 

organizace nezávislá na dodavateli prací souvisejících s azbestem; 
• poskytnout monitorující organizaci plán práce ještě před tím, než se její zástupci 

dostaví na pracoviště; 
• provádět takovou strategii monitorování, která odpovídá povaze, rozsahu, místu a 

složitosti prací souvisejících s azbestem; 
• vést seznam zaměstnanců (provádějících práce podléhající oznamovací povinnosti), 

zanášet do něj údaje o jejich činnostech a expozicích, uchovávat tyto záznamy 
alespoň 40 let a zpřístupňovat je 
o příslušnému vnitrostátnímu orgánu a lékaři odpovědnému za lékařský dohled; 
o jednotlivým pracovníkům (přístup k záznamům o jejich vlastní expozici); 
o zástupcům zaměstnanců (přístup k neosobním informacím v seznamu); 

• zajistit, aby se monitorování osobní expozice provádělo pravidelně a podle 
vnitrostátních požadavků a záznamy aby se uchovávaly alespoň 40 let; 

• přijímat bezodkladně opatření v reakci na výsledky dodané monitorující organizací. 

 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, které se nějakým způsobem podílejí na pracích 
s materiály obsahujícími azbest, měli byste zajistit 

• aby tyto osoby rozuměly svým úkolům v souvislosti s prevencí a minimalizací 
expozice sebe samých a/nebo ostatních; 

• monitorování a řádnou údržbu případně ponechaných materiálů obsahujících azbest a 
řízení s nimi souvisejícího rizika; 

• aby technické návrhy možných dodavatelů prací odpovídaly vysokým standardům 
kontroly a prevence expozice azbestu; 

• plnění povinností vyplývajících z vnitrostátních právních a jiných předpisů; 
v některých členských státech musejí být například subdodavatelé držiteli příslušných 
licencí.  
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Jestliže zaměstnáváte osoby, jejichž práce zahrnuje expozici azbestu, měli byste 

• řídit se osvědčenými postupy (uvedenými v příručce); 

• zajistit, aby byli pracovníci dostatečně vyškoleni a informováni o rizicích; 

• zajistit, aby porozuměli, jak důležité je minimalizovat expozici; 

• provést posouzení rizik s cílem stanovit pravděpodobnou expozici azbestu; 

• vydat písemné instrukce (pracovní metody) pro prevenci či minimalizaci expozice; 

• zajistit přiměřené a vhodné vybavení (prostředky pro kontrolu prašnosti a osobní 
ochranu uvedené v kapitole 12); 

• zajistit dostatečné monitorování nezávislým kontrolorem s cílem zjistit skutečné 
expozice; 

• dodržovat vnitrostátní předpisy týkající se prací, jež mohou zahrnovat kontakt s 
azbestem. 

 

Lékařský dohled 

Jestliže zaměstnáváte nebo řídíte osoby, při jejichž práci pravděpodobně dojde k expozici 
azbestu, měli byste 

• pro zaměstnance, při jejichž práci dochází ke styku s azbestem, zajistit lékařské 
vyšetření před začátkem prací s azbestem a poté alespoň jednou za tři roky (nebo 
častěji, pokud to ukládají vnitrostátní předpisy) po celou dobu trvání expozice 
azbestu;  

• u ostatních zaměstnanců, kteří mohou být ohroženi expozicí azbestu, posoudit, zda je 
lékařský dohled vhodný nebo povinný (podle vnitrostátních předpisů), a to na základě 
posouzení rizik (viz kapitola 5 a oddíl 6.3); 

• v souladu s vnitrostátními předpisy hlásit u zaměstnanců vystavených azbestu 
onemocnění, jejichž hlášení je povinné (např. azbestóza, rakovina plic či 
mezoteliom); 

• vést záznamy o zdravotních prohlídkách a lékařských vyšetřeních.  Ve vnitrostátních 
předpisech může být stanoveno, jaké informace se mají zaznamenávat (např. 
podstoupení lékařského vyšetření v souvislosti s azbestem) a po jakou nejkratší dobu 
je třeba uchovávat záznamy.  Záznamy uchovávejte alespoň 40 let.  Pokud vaše 
organizace ukončí činnost, měli byste zajistit předání zdravotní dokumentace do 
úschovy na příslušné místo (které může být uvedeno ve vnitrostátních předpisech); 

• zajistit, aby bylo možné všechny pracovníky snadno identifikovat pro účely 
porovnání s těmito záznamy. 

 


