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Účinky azbestu na zdraví 

Materiály obsahující azbest 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• byli pracovníci údržby dostatečně vyškoleni, aby dokázali poznat, které materiály 
mohou obsahovat azbest; 

• je k dispozici dostatek informací o tom, které materiály obsahují a které neobsahují 
azbest; 

• existují opatření zajišťující provedení laboratorního rozboru vzorků materiálů, 
u nichž je podezření na obsah azbestu; 

• existuje osoba, která má odpovědnost nařídit okamžité zastavení prací, jestliže se 
narazí na materiály, u nichž je podezření na obsah azbestu; 

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste  

• všímat si dostupnosti informací a upozornění (plakáty, letáky atd.) o zdravotních 
rizicích vyplývajících z expozice azbestu; 

• zkontrolovat, zda byli pracovníci dostatečně informováni o rizicích vyplývajících 
z kombinace kouření a expozice azbestu, např. prohlídkou letáků či plakátů 
a kladením otázek zúčastněným osobám; 

• zkontrolovat, zda se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  
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Posouzení rizik a plán před zahájením prací 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste posoudit, zda 

• je na pracovišti k dispozici přiměřené a vhodné posouzení rizik týkající se expozice 
dělníků a dalších osob; 

• jsou na pracovišti k dispozici písemné instrukce (plán práce) s podrobnými 
informacemi specifickými pro dané pracoviště; 

• existuje nouzový plán (např. jako součást plánu práce); 

• zaměstnanci dostatečně rozumí posouzení rizik a plánu práce; 

• je na posouzení rizik a plánu práce znát, že byly vzaty v úvahu podněty zaměstnanců.

 

 

Rozhodovací proces 

Jestliže jste inspektor práce a provádíte inspekci pracoviště, kde se vyskytují materiály 
obsahující azbest, měl byste zkontrolovat, zda 

• existují důkazy o tom, že případná rozhodnutí ponechat materiály na místě byla 
řádně odůvodněna; 

• materiály, které byly v posouzení rizik označeny za vhodné pro práci bez oznámení, 
skutečně splňují kritéria uvedená v oddílu 6.3 (např. že jsou nedrolivé, neporušené
a v dobrém stavu); 

• byla přijata opatření pro sledování ponechaných materiálů a řízení rizik s nimi 
spojených; 

• jsou informace, na nichž je založen odhad pravděpodobné expozice, adekvátní, 
zvláště v případě, že je v posouzení rizik odhadnuta nízké intenzita expozice.  

 

Školení 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• jsou na pracovišti k dispozici osvědčení o úspěšně absolvovaném školení každého 
pracovníka;  

• existují záznamy o pravidelném posuzování potřebnosti opakovacího školení u 
každého pracovníka; 

• školení zahraničních dělníků bylo vedeno v jazyce/jazycích, kterému/kterým 
dostatečně rozumějí; 

• školení vedla organizace nebo osoba, která je k tomu způsobilá.  
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Vybavení 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste posoudit, zda 

• je vybavení v dobrém provozním stavu a provádí se jeho řádná údržba a servis, 
včetně náležitých záznamů o servisu; 

• se prostředky na ochranu dýchacích orgánů správně používají; 

• byla u každého pracovníka, který používá prostředky na ochranu dýchacích orgánů, 
provedena zkouška přiléhavosti příslušného typu ochranných prostředků k obličeji.  

 

Obecné zásady pro minimalizaci expozice 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• osvědčení o školení určených jednotlivců prokazují, že byli vyškoleni na práci, která
jim byla přidělena; 

• jsou k dispozici identifikační fotografie dělníků, které odpovídají záznamům o 
školení; 

• se pracuje s vhodným vybavením a provádí se jeho údržba a pravidelné inspekce; 

• je zajištěn potřebný dohled a sledování.  

 

Práce, která může zahrnovat kontakt s azbestem 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 

• vyžádat si důkazy o tom, že byla uplatněna výše uvedená doporučení, což by se mělo 
projevit ve snadné dostupnosti písemných instrukcí, obsahu těchto instrukcí a 
informovanosti zaměstnanců o jejich obsahu, a zkoumat, zda byly zavedeny 
příslušné postupy; 

• zkontrolovat, zda byla v posouzení rizik dostatečně vyhodnocena příslušná rizika 
(pro zaměstnance a další osoby); 

• zkontrolovat, zda byla stanovena a zavedena dostatečná preventivní opatření (např. 
v plánu práce a pracovní praxi); 

• vybídnout ke kritickému přehodnocení řídicích postupů s cílem předejít incidentům 
v budoucnosti; 

• v případě, že došlo k incidentu, 
o zkontrolovat, zda byla přijatá opatření přiměřená zdravotním rizikům, 
o věcným a uklidňujícím způsobem informovat o zdravotních rizicích, 
o zajistit, aby byly uchovány záznamy o incidentu (kvůli zdokonalování 

všeobecných pokynů nebo kvůli soudnímu řízení); 
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• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

Méně rizikové práce s azbestem 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 

• mít systém, v jehož rámci neohlášeně zkontrolujete / navštívíte určitý podíl 
pracovišť, na nichž pravděpodobně probíhají tyto práce; 

• zkontrolovat, zda existují písemné instrukce, které jsou jasné a zahrnují zde uvedená 
doporučení; 

• zkontrolovat, zda jsou vedeny záznamy o školení, vybavení, prostředcích na ochranu 
dýchacích orgánů a osobních ochranných prostředcích a zda jsou aktuální a 
dostatečné; 

• vyžádat si důkazy o tom, že výše uvedené praktické postupy k minimalizaci 
uvolňování prachu a k předcházení expozici a šíření kontaminace byly plně a 
důsledně zavedeny do praxe.  Například veškeré odstraněné azbestové izolační desky 
by měly být neporušené a případné otvory po vrutech (viditelné skrz obal) by měly 
být ve stavu odpovídajícím pečlivému odstranění vrutů;    

• zkontrolovat, zda posouzení rizik odpovídalo provedeným pracím; 

• zkontrolovat, zda byla v posouzení rizik věnována dostatečná pozornost bezpečnosti 
ostatních; 

• zkontrolovat, zda byla klasifikace dané práce jakožto práce nepodléhající 
oznamovací povinnosti správná; 

• zjistit, zda odhady expozice uvedené v posouzení rizik vycházely z dostatečného 
monitorování a zda existují řádné záznamy o měřeních expozice; 

• zkontrolovat, zda z výsledků monitorování expozice vyplývá, že skutečná expozice 
byla v posouzení rizik odhadnuta adekvátně;  

• zkontrolovat, zda organizace vede záznamy dostatečně důkladným a sledovatelným 
způsobem; 

• zkontrolovat, zda se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

 

Příklad méně rizikové práce 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste  

• vyžádat si důkazy o tom, že byla uplatněna doporučení pro konkrétní úkol, což by se 
mělo projevit v plánech práce a v provedeném školení;  

• zkontrolovat, zda byla přijata dostatečná preventivní opatření pro výškové práce; 
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• provést kontroly, které se týkají méně rizikových prací obecně (a jsou uvedeny 
v příslušném seznamu).  
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Práce s azbestem podléhající oznamovací povinnosti 

Příprava 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 

• vystupovat iniciativně u velkých či složitých projektů a před jejich zahájením 
podrobně zkoumat, případně i zpochybňovat plány práce; 

• být k dispozici pro konzultace s osobami, které plánují velké projekty nebo mají 
potíže s uplatňováním osvědčených postupů; 

• zkontrolovat, zda oznámení obsahuje informace uvedené v příručce (zejména typy a 
množství azbestu, počet zaměstnanců, kteří se účastní prací, datum započetí prací a 
opatření přijatá za účelem omezení expozice zaměstnanců); 

• zajistit i pro sebe dostatečné školení a vybavení na ochranu před rizikem expozice při 
návštěvách pracovišť. 

 

Odstraňování azbestu 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda je 

• pracovní prostor účinně oddělen pomocí zábran, výstražných značek/tabulí a 
kontrolních opatření; 

• dekontaminační zařízení v dobrém stavu a zda je na místě od započetí prací; 

• krizový plán snadno dostupný a zda obsahuje dostatečné informace specifické pro 
dané místo; 

• na pracovišti vybavení odpovídající metodám popsaným v plánu práce (např. 
zařízení k potlačování prašnosti, vysavače). 

 

Provoz uzavřeného prostoru 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 

• vyžádat si záznamy o inspekcích a kontrolách uzavřeného prostoru (vizuální 
kontrola, kontrola podtlaku, servis ventilace odsáváním, zkoušky kouřem); 

• zkontrolovat, zda je vně uzavřeného prostoru přítomen pracovník odstraňující odpad 
(atd.), který používá vhodné prostředky na ochranu dýchacích orgánů a ochranný 
oděv; 

• zkontrolovat, zda má uzavřený prostor dostatečné průzory; 

• podívat se skrz průzory nebo na obrazovky uzavřeného televizního okruhu, a tak 
zkontrolovat (například), zda je vidět do celého prostoru, zda práce probíhá podle 
plánu práce a zda se během odstraňování materiálu průběžně odklízí odpad; 
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• zkontrolovat, zda přechodové a přepravní trasy (mezi uzavřeným prostorem a 
dekontaminační jednotkou a mezi uzavřeným prostorem a bezpečným úložištěm 
odpadu) využívají nejkratší vhodné spojení; 

• prohlédnout tyto trasy a zkontrolovat, zda jsou stále volné, zda odpovídají podobě 
vyznačené na plánu a zda na nich nezůstává žádný odpad, o který se nikdo nestará.  

 

 

Skončení prací na odstraňování azbestu 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• byla práce oznámena v souladu se zákonnými požadavky; 

• je k dispozici plán práce, zda je jasný a obsahuje zde uvedená doporučení; 

• se pořádají školení a opakovací školení; 

• se podporuje správná pracovní praxe; 

• rozsah prací odpovídá rozsahu uvedenému v plánu práce; 

• identifikační fotografie dělníků odpovídají lékařským záznamům a záznamům o 
školení; 

• se používají správné postupy, pokud jde o dohled a řízení pracoviště. 

Dále byste měli ověřit, zda 

• má každý pracovník na pracovišti k dispozici správnou verzi plánů, které rozumí 
(např. pokud některý pracovník nemluví místním jazykem, měli byste zjistit, zda 
dostal kopii v jazyce, kterému rozumí.  Rovněž by měl mít možnost komunikovat se 
svým nadřízeným natolik, aby mohl klást otázky ohledně svých úkolů obsažených 
v plánu);   

• se používají praktické postupy pro minimalizaci uvolňování prachu a prevenci 
expozice a šíření kontaminace.  Například veškeré odstraněné azbestové izolační 
desky by měly být neporušené a případné otvory po vrutech (viditelné skrz obal) by 
měly být ve stavu odpovídajícím pečlivému odstranění vrutů;    

Zvažte také provedení praktických kontrol uvedených v oddílu 11.2.2 (např. pokud jde o 
odstraňování materiálů obsahujících azbest pokud možno vcelku). 

Jestliže se v rámci určitého projektu nebo na určitém pracovišti nepoužívají osvědčené 
postupy, vydejte doporučení a jasné instrukce ohledně opatření, která je třeba přijmout.
Pokud nedodržování osvědčených postupů vede k významné expozici pracovníků nebo jiných 
osob azbestu, pak je z hlediska bezpečnosti nejlepší práce zastavit. 
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Demoliční práce 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• existuje účinný systém koordinace demoličních prací a odstraňování azbestu;  

• demoliční dělníci 

o byli informováni o rizicích azbestu a rozumějí jim a 

o na základě absolvovaného školení jsou schopni rozpoznat materiály 
obsahující azbest; 

• se odstraňování azbestu řídí osvědčenými postupy (uvedenými v kapitole 12); 

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

 

Pracovník a pracovní prostředí 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• byla přijata účinná opatření pro zmírnění tepelné zátěže nebo zátěže chladem; 

• pracovní podmínky mohou ztěžovat účinné používání prostředků na ochranu 
dýchacích orgánů;  

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

 

Likvidace odpadu 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• bylo provedeno dostatečné posouzení rizik; 

• v písemné formě existují vhodné pracovní metody sloužící k prevenci či 
minimalizaci rizika expozice azbestu; 

• jsou vedeny záznamy o výsledcích monitorování expozice pracovníků azbestu; 

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  
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Monitorování a měření 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 
• vyžádat si důkazy o tom, že monitorování odpovídá povaze, rozsahu, místu a 

složitosti prací souvisejících s azbestem; 
• zajistit, aby povinné zkoušky prováděla způsobilá a v případě potřeby nezávislá 

organizace nebo osoba; 
• ověřit, že se provádí pravidelné osobní monitorování a záznamy že se uchovávají po 

dobu alespoň 40 let; 
• prohlédnout seznam činností a expozic pracovníků (např. abyste se ujistili, že je 

dostatečný a odpovídá skutečnosti); 
• přezkoumat výsledky zkoušek provedených v rámci monitorování vzduchu s cílem 

ověřit, že byla přijata opatření v případech, kdy byly nahlášeny zvýšené koncentrace 
vláken. 

 

 

Další zúčastněné osoby 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste 
• vyžádat si důkazy o tom, že všechny zúčastněné strany plní své úkoly v souvislosti 

s prevencí a omezováním expozice azbestu (např. ustanovení v subdodavatelských 
smlouvách, opatření pro přesměrování dodávek energií atd., záznamy o inspekcích a 
rozvrhy inspekcí, existence záznamů o materiálech obsahujících azbest atd.); 

• zkontrolovat, zda všechny zúčastněné strany mají licence nebo osvědčení, které 
případně vyžadují vnitrostátní právní a správní předpisy. 

 

 

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

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• bylo provedeno dostatečné a náležité posouzení rizik; 

• písemné instrukce obsahují účinnou metodu prevence či minimalizace expozice; 

• je k dispozici dostatečné vybavení pro používání metody uvedené v písemných 
instrukcích (např. pokud jde o kontrolu prašnosti a osobní ochranu); 

• se inspekce a údržba vybavení provádějí dostatečně často, aby byl zajištěn jeho 
dobrý funkční stav; 

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  
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Lékařský dohled 

Jestliže jste inspektor práce, měl byste zkontrolovat, zda 

• existují důkazy o tom, že se postupuje podle doporučení uvedených v příručce; to by 
se mělo projevit v porozumění zaměstnanců účinkům azbestu na zdraví, 
informovanosti zaměstnavatele a zaměstnanců o nezbytné úrovni tělesné 
způsobilosti, jakož i v úplnosti a přesnosti zdravotní dokumentace; 

• se dodržují vnitrostátní předpisy, které se těchto otázek týkají.  

 

 

 


