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AZBEST 

Krajská hygienická stanice je podle stavebního zákona dotčeným orgánem při 

posuzování projektových dokumentaci, dotýkajících se ochrany veřejného zdraví, 

včetně projektů rekonstrukcí nebo dokumentací bouracích prací a odstranění staveb, 

v nichž je obsažen azbest. Podle stavebního zákona musí vlastník takovéto stavby 

při její rekonstrukci nebo demolici doložit závazné stanovisko místně příslušné 

krajské hygienické stanice a zajistit provádění dozoru odborně způsobilou osobou. 

Azbest patří mezi prokázané chemické karcinogeny pro člověka, a proto je již delší 

dobu výroba a používání azbestu zakázáno. Stávající materiály s obsahem azbestu 

jsou postupně odstraňovány a jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. 

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví má zaměstnavatel povinnost předem do 

30 dnů před zahájením prací ohlásit místně příslušné krajské hygienické stanici 

takové práce, při které jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, 

pokud se nejedná o práci s ojedinělou, s krátkodobou expozicí azbestu (práce 

malého rozsahu). Zaměstnavatel je však povinen předem projednat s místně 

příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví opatření k předcházení a omezení 

rizik souvisejících s expozicí azbestu. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

každoročně (dále jen „KHS MSK“) vydává několik desítek závazných stanovisek 

k pracím s azbestem, např. k výměně eternitové azbestocementové střešní krytiny 

na veřejných budovách nebo rodinných domech, k výměně azbestového odpadního 

potrubí ve starších bytových domech, k bouracím pracím celých staveb jako jsou 

staré zemědělské objekty, železniční sklady a domky nebo garáže.  

Současně ohlášené větší práce spojené s odstraněním materiálů s obsahem azbestu 

zaměstnanci KHS MSK rámci státního zdravotního dozoru na místě demolice 

kontrolují. Při kontrole se zaměřují zejména na: 

 vymezení tzv. kontrolovaného pásma výstražnou páskou a výstražnými 

značkami s informací o zákazu vstupu z důvodu výskytu azbestu  

 používání předepsaného ochranného pracovního oděvu – jednorázová 

pracovní kombinéza s kapucí, polomaska s filtrem, vysoké omyvatelné boty, 

pracovní rukavice 

 dodržování zákazu jídla, pití a kouření přímo na pracovišti 
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 zajištění odděleného sanitárního zařízení pro zaměstnance, v případě prací 

v terénu samostatné zařízení staveniště – 3 komorové buňky (čistá šatna, 

vzduchová sprcha, špinavá šatna) 

 označené uzavíratelné kontejnery na demontovaný odpad, PE neprodyšné 

označené obaly  

 doklady o proškolení zaměstnanců a jejich zdravotní způsobilosti 

 

Krajská hygienická stanice může uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě jako 

zaměstnavateli pokutu pro neprojednání opatření při práci s azbestem před 

započetím prací s azbestem a při zjištění nedodržení platných právních předpisů k 

ochraně zdraví při odstraňování stavby nebo její části s materiálem obsahujícím 

azbest. Porušení právních předpisů při práci s azbestem a tedy i ukládání pokut je 

v poslední době spíše výjimečné. 

Na závěr můžeme zmínit, že azbest je nebezpečný svou fyzikální strukturou. Jedná 

se o materiál v pevném skupenství a nebezpečnost azbestu je v malých rozměrech 

jeho vláken, která jsou schopna pronikat se vzduchem ve formě prachu (např. při 

drolení, lámání azbestu) do dýchacích cest a dále do plic. Zde se azbest zabodává 

do plicních sklípků a postupem času může vzniknout rakovinné bujení (mezoteliom). 

Způsobuje také onemocnění zvané azbestóza (zaprášení plic azbestem) – 

vdechováním azbestových vláken dochází ke zjizvení plic, projevuje se dušnost nebo 

kašel. 
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Zaměstnanec manipulující s materiálem obsahující azbest, vybavený odpovídajícími 

osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

Označení stavby, při které jsou odstraňovány stavební materiály s obsahem azbestu 
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