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DODATEK č. 1 
k  INSPEKČNÍ  ZPRÁVĚ  č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 
Zjišt ění výskytu a stanovení azbestu a jiných nebezpečných vláken 

 ve vnitřním a vnějším prostředí a analýza rizik 

v objektech ZŠ Máj I a Máj II,  
ulice M. Chlajna 1319/21 a 1347/23, 370 05 České Budějovice 2 

Zpracováno podle inspekčního postupu IP01 – 3.2 
  

 Zakázkové číslo (číslo zprávy): 120/119/11 

 V Praze dne: 29.12.2011 
 

 
 

Situace. Vyznačení objektů/pavilónů, které byly předmětem inspekce. 
 

Přílohy: 1. Protokol č. 349/11 zkušební laboratoře č. 1150 akreditované ČIA – vzorky 
stavebních a jiných materiálů s přesnou lokalizací míst odběrů 

 

Zhotovitel: 
Foster Bohemia s.r.o., Inspekční orgán  
Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice 
www.fosterbohemia.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 1  
Číslo účtu (ABO): 2121304309/800, CZK    
DIČ: CZ28895576; Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 151669                       

232 

231 

234 

235 

236 

423 

423 

424 

426 
- 

Protiatomový 
kryt   



                                                                                               2 / 26                                               
Dodatek č. 1. Inspekce výskytu azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice; Zakázkové č.: 120/119/11 

A. ÚVOD 

A.1.  Terminologie užívaná ve zprávě; legislativa a další předpisy 

Inspekční zpráva - Inspekční zpráva č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 

ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) 

IO - Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA  

ZL - Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA 

IP01 - 3.2 - označení inspekčního postupu, který byl v tomto případě proveden. Inspekční 

postup zjišťuje v objektu nebo části objektu rozsah výskytu materiálů s obsahem azbestu nebo 

jiných nebezpečných vláken.  

Azbestová vlákna - řadíme mezi anorganická nekovová (silikátová) vlákna:  

/pro následující klasifikaci minerálů použit mineralogický systém podle Bernarda, Rosta a kol. (1992)/ 

  TŘÍDA SILIKÁTY 

  A/ Oddělení FYLOSILIKÁTY 
       Skupina kaolinitu-serpentinu: 

• chryzotil (CAS č. 12001-29-5)  

B/ Oddělení INOSILIKÁTY 
     Skupina amfibolů: 

• aktinolit   (CAS č. 77536-66-4) 
• amozit  (CAS č. 12172-73-5) 
• antofylit   (CAS č. 77536-67-5) 
• krokydolit  (CAS č. 12001-28-4) 
• tremolit   (CAS č. 77536-68-6) 

Ostatní anorganická vlákna - nekovová (silikátová) vlákna, resp. vláknité částice.  

ZŠ Máj I - základní škola na adrese M. Chlajna 1319/21, 370 05 České Budějovice 2. 

ZŠ Máj II - základní škola na adrese M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice 2. 

NP - nadzemní podlaží (1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro, 3.NP = 2. patro, 4.NP = 3. patro). 

PP - podzemní podlaží (suterén). 

VZT - vzduchotechnické, ventilační nebo odvětrávací potrubí, zařízení nebo soustrojí. 

Azbestový/neazbestový materiál (deska, roura, těsnění, izolace atd.) - zjednodušený výraz 

pro materiál s/bez obsahu azbestu. 

Arch. č. - archivní číslo vzorku materiálu ZL pro stanovení přítomnosti anorganických resp. 

azbestových vláken. 

- červenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky s obsahem  

azbestu na obrázcích a případně v textu tohoto Dodatku č. 1. 

- červenou čárkovanou šipkou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky 

s předpokládaným obsahem azbestu na obrázcích tohoto Dodatku č. 1. 

Přítomnost azbestu nebylo možno ověřit vzorkováním. 
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- zelenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky bez obsahu 

azbestu na obrázcích a případně v textu tohoto Dodatku č. 1. 

Silně vázané azbestové materiály/produkty - materiály, ze kterých se azbest neuvolňuje 

snadno; obecně jsou za tyto materiály považovány všechny azbestocementové a asfaltové 

výrobky, tmely atd.  

Slabě vázané azbestové materiály/produkty - materiály, ze kterých se může azbest uvolnit 

relativně snadno; obecně jsou za tyto materiály považovány materiály s měrnou hmotností pod 

1000 kg/m3 (azbestové nástřiky, lehké azbestové desky např. Ezalit / Dupronit / Lignát, 

izolační a těsnící šňůry atd.). 

Ohodnocení naléhavosti sanace (analýza rizik pro vnit řní prostředí budov) vychází 

z německé „Azbestové směrnice – z ledna 1996“ pro hodnocení a sanaci slabě vázaných 

azbestových materiálů / produktů v budovách. Směrnice obsahuje matrici / tabulku, pro 

hodnocení rizik azbestových materiálů, která bere v úvahu: typ materiálu, druh azbestových 

vláken v materiálu, strukturu a stupeň poškození povrchu materiálu, využití prostoru a 

umístění materiálu. Každé kritérium má přiřazeno bodové ohodnocení. Na základě součtu 

bodů jednotlivých kritérií pak matrice určí klasifikaci rizika pro daný azbestový materiál. 

Materiály jsou klasifikovány třemi úrovněmi rizika I, II a III: 

o riziková t řída I vyžaduje okamžitou akci,  

o riziková t řída II  vyžaduje nové ohodnocení materiálu ve střednědobém 

horizontu 2 let, 

o riziková t řída III  vyžaduje nové ohodnocení materiálu v dlouhodobém 

horizontu 5 let. 

Inspekce se provádí ve vztahu k následujícím specifikacím – legislativě a dalším 

předpisům: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ze dne 12.8.2009. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ze dne 14.7.2000. 

• Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ze dne 10.11.2006. 
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• VDI 3866 (směrnice SRN) - Určování azbestu v technických produktech; Zásady; Odběr 

a úprava vzorků. 

• Německá směrnice pro hodnocení a sanaci slabě vázaných azbestových produktů v 

budovách z ledna 1996; v originálním znění: “Richtlinie für die Bewertung und 

Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie), 

Fassung Januar 1996“. 

A.2. Informace o nebezpečnosti azbestu - viz Inspekční zpráva 

A.3. Popis objednané inspekční práce 

Odběratel požadoval na základě objednávky č. OBJ/1120/2011/113 ze dne 13.12.2011 

provedení 2. fáze inspekce výskytu azbestu v objektech ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. Předmětem 

inspekce byly následující objekty/pavilóny č.: 231, 232, 234, 235, 236, 423, 424, 426 a 

protiatomový kryt.  

V této 2. fázi bylo dohodnuto provést inspekci podle IP01 - 3.2 tj.: 

a) odebrat vzorky podezřelých materiálů, které nebylo možno odebrat v 1. fázi 

inspekce, 

b) určit co nejpřesněji rozsah výskytu azbestu tam, kde to je možné, 

c) provést analýzu rizik - ohodnocení naléhavosti sanace nalezených slabě vázaných 

azbestových materiálů.    

A.4. Datum inspekce na místě 

14.12.2011 až 16.12.2011  

A.5. Identifikace zařízení použitého pro měření nebo zkoušení a informace o 

odběrech vzorků 

Odběr a vyhodnocení vzorků stavebních a jiných materiálů provedli pracovníci ZL, a to 

podle směrnice VDI 3866, část 1 a 5. Všechna  použitá zařízení jsou kalibrována.  

B. ROZDÍLY  OPROTI  DOHODNUTÉMU  ROZSAHU 

B.1. Identifikace inspekčního postupu s uvedením odchylných, dodatečných nebo 

vynechaných částí dohodnutých metod či postupů 

• Žádný z dohodnutých postupů nebyl vynechán. 

B.2. Parametry prostředí - nebyly zjišťovány.  
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C. PRŮBĚH INSPEKCE 

1. Rozsah prováděných prací v této fázi inspekce: 

• podrobný stavebně technický průzkum se zaměřením na zjištění přítomnosti 

materiálů s obsahem azbestu, 

• fotodokumentace podezřelých míst, konstrukčních prvků a důležitých stavebních 

konstrukcí a zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů, 

• dokumentace míst odběru vzorků materiálů (fotodokumentace, vyplnění terénního 

odběrového protokolu, zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů), 

• laboratorní analýzy odebraných vzorků - viz Protokol č. 349/11 v Příloze 1,  

• analýza rizik - ohodnocení naléhavosti sanace azbestu, 

• stanovení rozsahu výskytu azbestu, 

• zhodnocení rozsahu výskytu azbestu - závěry. 

2. Kontaktní osoba odběratele: Ing. Zdeňek Šeda, vedoucí investičního odboru.  

3. Kontaktní osoby ZŠ Máj I:  Mgr. Staněk, ředitel a pan Polášek, školník. Pan Polášek 

poskytoval důležité informace, provázel naši pracovnici a zajišťoval technickou pomoc 

při inspekci. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 

4. Kontaktní osoby ZŠ Máj II:  Paed.Dr. Nedvědová, ředitelka a pan Váňa, školník. Pan 

Váňa poskytoval důležité informace, provázel naši pracovnici a zajišťoval technickou 

pomoc při inspekci. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 

5. Omezení - viz Inspekční zpráva.  

6. Podklady:  

• Výkresy většiny podlaží předmětných objektů v PDF formátu zpracované 

společností MANE engineering s.r.o. Chyběly výkresy 4.NP (nástaveb) pavilónů č. 

231 a 423.  

D. POPIS  OBJEKTŮ - viz Inspekční zpráva 
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E. VÝSLEDKY INSPEKCE  

E.1. ZŠ Máj I (pavilóny 231, 232, část 234, 235, část pavilónu 236 ve správě ZŠ Máj I) 

1. Odebrané vzorky arch. č.: 232/11 - azbestová deska tvořící list PK č. 32 (pavilón 231, 

nástavba); 233/11 - azbestová deska tvořící kryt páky PK č. 32 (pavilón 231, nástavba); 

234/11 - bezazbestová deska tvořící podbití okenní římsy pavilónu 231; 235/11 - 

azbestová deska tvořící kryt páky PK č. 13 (1.PP, pavilón 236); 236/11 - azbestová 

deska jako izolace krytu dmychadla VZT pro odsávání jídelny ZŠ Máj I (1.PP, pavilón 

236); 237/11 - azbestová deska tvořící list PK č. 23 (1.NP, pavilón 236); 238/11 - 

azbestová deska tvořící kryt páky PK č. 23 (1.NP, pavilón 236); 239/11 - azbestové 

ploché těsnění skladované tzv. klingerit (1.PP, pavilón 236); 249/11 - bezazbestové 

podložky volně ložené (pavilón 232, 3.NP).  

2. Nalezené azbestové materiály:  

a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů (dále jen plášť) má 

ocelovou nosnou konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy. Z vnitřní strany 

má panel následující skladbu: azbestová interiérová deska (1.vrstva, tloušťka cca 13 

mm) ►bezazbestová deska (2. vrstva, tloušťka cca 13 mm) ►azbestová deska 

(3.vrstva, tloušťka cca 13 mm) ►vzduchová mezera ►azbestocementová deska 

(tloušťka cca 6 mm) ►skleněná deska na vnější straně obvodového pláště. Spáry jsou 

izolovány/těsněny minerální vatou, azbestovým tmelem a v některých případech i 

kousky azbestových desek viz detailní Foto č. 2. 

Místa výskytu: Pavilón 236, 1.NP viz Foto č. 1 a 2.  

Odhadované množství: celková plocha pláště včetně okenních a dveřních výplní je 

621 m2; celková tloušťka pláště dle výkresové dokumentace je 152 mm.   

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro desky na vnitřní straně obvodového pláště byl 

stanoven II. stupeň naléhavosti sanace (riziková třída II).  

b) Protipožární klapky (dále jen PK) v ZŠ Máj I a příslušné části pavilónu 236 jsou 

od dvou výrobců a to PKM 90 od fy. Mandík Hostomice a PKK 90 od fy. Kovona 

Karviná. PK jsou vyrobeny v letech 1986, 1987 a 1994 viz Tabulka č. 1. Deskové 

materiály v konstrukci PK tvoří:  

•••• list PK, který je skryt uvnitř konstrukce PK, 

•••• kryt páky PK,     

•••• těsnění příruby PK resp. VZT potrubí, ve kterém je PK usazena.  

Místa výskytu: Pavilón 231 viz Foto č. 3 a 4; příslušná část pavilónu 236 viz Foto č. 5, 

6 a 8. Podrobnosti v Tabulce č. 1. 
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Množství: Celkový počet PK je 27; podrobnosti v Tabulce č. 1. Množství deskových 

materiálů tvořících kryty pák PK a těsnění přírub PK není možné přesně určit. PK je 

nutno brát jako konstrukční celek obsahující azbestové materiály.  

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) .  

Poznámka. Vzhledem k tomu, že v konstrukci všech typových PK byly nalezeny azbestové 

materiály, je vhodné považovat všechny POŽÁRNÍ KLAPKY za AZBESTOVÉ. 

Tabulka č. 1 - Seznam protipožárních klapek (PK) ve správě ZŠ Máj I  

Číslo 
PK Umístění PK Rok  

výroby  Typ PK Rozměry  
listu PK [m] 

Arch. č. 
odebraných 

vzorků 

1 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT západ 1987 PKK 90 1,250 x 0,630 

2 Pavilón 236. 1.NP, jídelna  1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

3 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

4 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

5 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

6 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

7 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

8 Pavilón 236. 1.PP, sklad CO 1987 PKK 90 1,000 x 0,800 

9 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT východ  1987 PKK 90 1,250 x 0,800 

10 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

11 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

12 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT a ÚT 1987 PKK 90 1,600 x 0,800 

Dtto  
237/11, 238/11 

13 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT a ÚT 1986 PKK 90 1,600 x 0,800 235/11 

15 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT západ  1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

16 Pavilón 236. 1.NP, jídelna 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 

19 Pavilón 236. 1.PP, vajíčkárna 1987 PKK 90 0,400 x 0,400 

20 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT východ  1987 PKK 90 0,400 x 0,400 

21 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT východ 1987 PKK 90 0,800 x 0,800 

22 Pavilón 236. 1.PP, sklad CO 1987 PKK 90 0,800 x 0,800 

Dtto  
237/11, 238/11 

23 Pavilón 236. 1.NP, jídelna  1987 PKK 90  0,315 x 0,315 237/11, 238/11 

24 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT východ  1987 PKK 90 0,400 x 0,250 

27 Pavilón 236. 1.PP, sklad a dílna 1987 PKK 90 0,630 x 0,400 

28 Pavilón 236. 1.PP, strojovna VZT východ  1987 PKK 90 0,630 x 0,400 

29 Pavilón 236. 1.PP, sklad a dílna  1987 PKK 90 0,630 x 0,400 

Dtto  
237/11, 238/11 

30 1994 PKM 90 0,400 x 0,200 

31 1994 PKM 90 0,400 x 0,200 
Dtto  

232/11, 233/11 

32 

Pavilón, 231, 4.NP, nástavba, sklad č.d. 
406' 

1994 PKM 90 0,400 x 0,200 232/11, 233/11 

Poznámka. Dtto arch. č. vzorku značí stejný typ materiálu jako vzorek odebraný na jiném místě. 
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c) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí.  

Místa vizuálně zjištěného výskytu:  

•••• Pavilón 236, 1.PP viz Foto č. 9.  

•••• Pavilón 232, 3.NP - č.d. 317 (strojovna VZT), č.d. 321 (laboratoř chemie viz Foto  

č. 10), č.d. 320 (učebna chemie), č.d. 318 (strojovna VZT viz Foto č. 11).  

Převážná část VZT potrubí je skryta pod Feal podhledy nebo je umístěna na těžko 

přístupných místech. Je možné, že příruby těchto skrytých VZT potrubí mohou být také 

těsněny azbestovými šňůrami. Skutečný typ těsnícího materiálu je s jistotou možné určit 

až při demontáži příruby. 

Množství: Není technicky možné určit bez demontáže přírub. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

d) Plochá těsnění v přírubách některých tlakových potrubí, armatur a soustrojí. Dle typu 

média a stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Vzhledem k nálezu 

skladovaných plochých azbestových těsnění lze předpokládat, že jsou tato těsnění 

zabudována v některých přírubách.  

Místa zjištěného výskytu skladovaných těsnění: Pavilón 236, 1.PP, dílna viz Foto č. 7. 

Místa největšího výskytu zabudovaných těsnění: Pavilón 236; rozsáhlé průchozí 

kolektory pod ZŠ Máj I viz Foto č. 13. 

Množství zabudovaných těsnění: Není technicky možné určit bez demontáže přírub. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.Stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

e) Desky jako vnitřní izolace stěn pravděpodobně dmychadla VZT. Pravděpodobnost 

výskytu tohoto materiálu i v ostatních zařízeních podobného typu je velmi vysoká.   

Místa předpokládaného výskytu: zejména strojovny VZT pavilónu 236. Posouzení 

bylo možné jen na jednom místě, kde byl kryt odmontován viz Foto č. 12. 

Poznámka. Některé desky na stěnách posuzovaného dmychadla byly ze sádrokatronu. 

Množství: Není technicky možné zjistit bez demontáže krytů zařízení. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje II. stupeň 

naléhavosti sanace (riziková třída II) . 
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3. Pravděpodobný/předpokládaný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit 

vzorkováním): 

a) Podkladové destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky). Vzhledem 

k různorodosti typů materiálů a jejich malému množství nebyly vzorky odebrány. Je 

vhodné raději všechny podložky považovat za azbestové. 

Místa vizuálně zjištěného výskytu: Pavilón 231, nástavba, půdní prostor viz Foto č. 15; 

Pavilón 235, chodba u šaten tělocvičny 1 viz Foto č. 16.  

Množství: do 1 m2. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

b) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236. S velkou 

pravděpodobností se jedná o azbestový materiál. 

Místa zjištěného výskytu: Pavilón 236, 1.NP viz Foto č. 17.  

Množství: motory 3 nákladních výtahů; 6 kusů brzdových destiček. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

c) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí bylo 

možno vizuálně posoudit jen na 2 místech. V ostatních případech jsou pravděpodobně 

zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné.  

Místa zjištěného výskytu: Pavilón 234, 2.NP, WC chlapci, č.d. 5; pavilón 236, 1.NP, 

sociální zázemí vedle schodiště u nákladních výtahů viz Foto č. 14. 

Ohodnocení naléhavosti sanace se pro tento typ materiálu nestanovuje, jelikož se 

jedná o silně vázaný azbestocementový materiál. 

4. Podezřelé materiály, ve kterých nebyla přítomnost azbestu potvrzena: 

a) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen pavilónu 235 viz Foto č. 18.  

b) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIVKY  na původním obvodovém plášti 

pavilónu 234 mají z vnitřní strany následující skladu: dřevotřísková deska ►hliníkové 

fólie ►minerální vata ►dřevovláknitá deska ►vnější skleněná deska viz Foto č. 19. 

c) Desky arch. č. 234/11 tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 

231 viz Foto č. 20 a detailní Foto v Protokole č. 349/11.  

d) Podložky arch. č. 249/11 nalezené v učebně přírodopisu č.d. 315 ve stole katedry viz 

Foto v Protokole č. 349/11.  

e) Podkladové desky pod zářivkami  v učebnách ZŠ Máj I nebyly nalezeny. Zářivky 

jsou buď zavěšeny na ocelových lankách nebo jsou ukotveny přímo na betonové 

stropní konstrukci. 
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Foto č. 1 - Pavilón 236. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů.  

 

 
Foto č. 2 - Pavilón 236, 1.NP, strojovna VZT. Detail odkryté části tzv. boletického panelu.  
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Foto č. 3 - ZŠ Máj I, pavilón 231, 4.NP (nástavba), sklad. Azbestové protipožární klapky z roku 1994.  

 

 
Foto č. 4 - ZŠ Máj I, pavilón 231, 4.NP (nástavba), sklad.  

Typová PK č. 32 z roku 1994, jejíž list a kryt páky jsou tvořeny azbestovým deskovým materiálem.  

PK č. 32 
PK č. 31 

PK č. 30 
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Foto č. 5 - Pavilón 236, 1.NP, jídelna ZŠ Máj I. Šachta VZT s azbestovými PK. Detail viz následující Foto.  

 

 
Foto č. 6 - Pavilón 236, 1.NP, jídelna ZŠ Máj I. Šachta VZT. Azbestové PK č. 2 a 6 z roku 1987.  

 

 
Foto č. 7 - Pavilón 236, 1.PP, dílna. Skladovaná plochá azbestová těsnění. 
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Foto č. 8 - ZŠ Máj I, pavilón 236, 1.PP, strojovna 
VZT východ. Azbestová PK č. 9 z r. 1987. 
 

Foto č. 9 - ZŠ Máj I, pavilón 236, 1.PP, strojovna  
VZT a ÚT. Azbestová těsnící šňůra. 

  
Foto č. 10 - ZŠ Máj I, pavilón 232, 3.NP, č.d. 321, 
laboratoř chemie. Azbestové šňůry v přírubách 
potrubí odtahu digestoře. 

Foto č. 11 - ZŠ Máj I, pavilón 232, 3.NP, č.d. 318, 
strojovna VZT. Azbestové šňůry v přírubách VZT. 
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Foto č. 12 - Pavilón 236, 1.PP, strojovna VZT východ. Azbestová izolační deska na krytu dmychadla VZT. 

 
 

  
Foto č. 13 - Podzemní kolektor. Tlaková potrubí 
těsněná různými typy plochých těsnění. 
 

Foto č. 14 - Pavilón 236, 1.NP, sociální zázemí 
vedle schodiště u nákladních výtahů. 
Azbestocementové roury.  
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Foto č. 15 - ZŠ Máj I, pavilón 231, nástavba, půdní 
prostor. Podložky pod elektroinstalacemi.  

Foto č. 16 - ZŠ Máj I, pavilón 235, chodba u šaten 
tělocvičny 1. Podložka pod vypínačem. 
 

 
Foto č. 17 - Pavilón 236, 1.PP, chodba před 2 výtahy. Brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů. 
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Foto č. 18 - ZŠ Máj I, pavilón 235, 1NP, tělocvična 1. VZT potrubí. Bezazbestové desky  

kryjící části stropních průvlaků. 
 

 
Foto č. 19 - Pavilón 234, 2.NP, šatny.  

Původní obvodový plášť s bezazbestovým meziokenními vložkami tzv. „MIVKY“. 
 

 
Foto č. 20 - ZŠ Máj I, pavilón 231. Podbití střešní římsy. 
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E.2. ZŠ Máj II (pavilóny 423, 424, část 234, 426, podzemní protiatomový kryt a část pavilónu 

236 ve správě ZŠ Máj II). 

1. Odebrané vzorky arch. č.: 240/11 - bezazbestová deska tvořící list PK č. 1 (pavilón 

423, nástavba); 241/11 – azbestová deska tvořící kryt páky PK č. 5 (pavilón 424, 3.NP); 

242/11 - azbestová deska tvořící list PK č. 5 (pavilón 424, 3.NP); 243/11 - azbestová 

deska tvořící kryt páky PK č. 14 (pavilón 424, 3.NP); 244/11 - azbestová deska tvořící 

kryt páky PK č. 17 (pavilón 424, 2.NP); 245/11 - azbestová deska tvořící těsnění příruby 

PK č. 17 (pavilón 424, 2.NP); 246/11 - azbestová deska tvořící list PK č. 27 (pavilón 236, 

1.PP); 247/11 - azbestová deska tvořící kryt páky PK č. 27 (pavilón 236, 1.PP); 248/11 - 

azbestová deska podkladová deska po zářivkou (pavilón 423, 2.NP).  

2. Nalezené azbestové materiály:  

a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů má ocelovou nosnou 

konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy. Z vnitřní strany má panel 

pravděpodobně stejnou či podobnou skladbu jako v ZŠ Máj I: azbestová interiérová 

deska (1. vrstva) ►bezazbestová deska - 2.vrstva (v ZŠ Máj II nebylo možno ověřit) 

►azbestová deska - 3.vrstva (v ZŠ Máj II nebylo možno ověřit) ►vzduchová mezera 

►azbestocementová deska ►skleněná deska na vnější straně obvodového pláště. 

Spáry jsou pravděpodobně izolovány/těsněny jako v ZŠ Máj I minerální vatou, 

azbestovým tmelem a kousky azbestových desek viz detailní Foto č. 2. 

Místa výskytu: Pavilón 423 viz Foto č. 21; pavilón 236 viz kapitola E.1.2.a). 

Odhadované množství v pavilónu 423: celková plocha pláště včetně oken je 102 m2; 

předpokládaná celková tloušťka pláště je 152 mm.   

Odhadované množství v pavilónu 236: viz kapitola E.1.2.a). 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro desky na vnitřní straně obvodového pláště byl 

stanoven II. stupeň naléhavosti sanace (riziková třída II). 

b) Protipožární klapky (dále jen PK) v ZŠ Máj II a p říslušné části pavilónu 236 jsou 

od dvou výrobců a to PKM 90 fy. Mandík Hostomice a PKK 90 fy. Kovona Karviná. 

PK jsou vyrobeny v letech 1987, 1989, 1992, 1994, 1996 a 1998 viz Tabulka č. 2. 

Deskové materiály v konstrukci PK tvoří:  

•••• list PK, který je skryt uvnitř konstrukce PK, 

•••• kryt páky PK (někde může být plechový viz Foto č. 22),    

•••• těsnění příruby PK resp. VZT potrubí, ve kterém je PK usazena.  

Místa výskytu: Pavilón 423 viz Foto č. 22; pavilón 424 viz Foto č. 23 a 24; příslušná 

část pavilónu 236. Podrobnosti v Tabulce č. 2.  
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Množství: Celkový počet PK je 29; podrobnosti v Tabulce č. 2. Množství deskových 

materiálů tvořících kryty pák PK a těsnění přírub PK není možné přesně určit. PK je 

nutno brát jako konstrukční celek obsahující azbestové materiály.  

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

Poznámka. Přestože v typovém vzorku arch. č. 240/11 z listu PK z roku 1994 nebyl azbest 

nalezen, je vhodné považovat raději všechny PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY  za AZBESTOVÉ. 

Není totiž vyloučeno, že azbestový materiál je použit na jiných konstrukčních prvcích PK. 

Tabulka č. 2 - Seznam protipožárních klapek (PK) ve správě ZŠ Máj II  

Číslo 
PK Umístění PK Rok  

výroby  Typ PK Rozměry  
listu PK [m] 

Arch. č. 
odebraných 

vzorků 

1 Pavilón 423. 4.NP, sklad č.d. 14  1994 PKM 90 0,400 x 0,200 240/11 
2 Pavilón 423. 4.NP, sklad č.d. 14  1994 PKM 90 0,400 x 0,200 

3 Pavilón 423. 4.NP, sklad č.d. 14  1996 PKM 90 0,400 x 0,200 
Dtto 240/11 

4 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 14 1989 PKK 90 0,400 x 0,200 
Dtto  

241/11, 242/11 
5 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 14  1989 PKK 90 0,400 x 0,200 241/11, 242/11 

6 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 14  1989 PKK 90 0,630 x 0,315 

7 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 26 1989 PKK 90 0,315 x 0,250 

8 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 26 1989 PKK 90 0,250 x 0,200 

9 Pavilón 424. 3.NP, strojovna č.d. 26 1989 PKK 90 0,250 x 0,200 

10 Pavilón 424. 4.NP, WC ženy č.d. 12 1989 PKK 90 0,500 x 0,250 

11 Pavilón 424. 4.NP, WC ženy č.d. 12 1989 PKK 90 0,315 x 0,200 

Dtto  
241/11, 242/11 

12 Pavilón 424. 3.NP, chemie č.d. 8 1998 PKK 90 0,250 x 0,200 Dtto 240/11 
13 Pavilón 424. 3.NP, chemie č.d. 8 1989 PKK 90 0,315 x 0,250 Dtto 243/11 

14 Pavilón 424. 3.NP, chemie č.d. 8 1989 PKK 90 0,250 x 0,200 243/11 
15 Pavilón 424. 3.NP, chemie č.d. 8 1989 PKK 90 0,250 x 0,200 Dtto 243/11 

16 Pavilón 424. 2.NP, sklad č.d. 25 1992 PKK 90 0,500 x 0,250 
Dtto 

244/11, 245/11 
17 Pavilón 424. 2.NP, sklad č.d. 25 1992 PKK 90 0,500 x 0,250 244/11, 245/11 

18 Pavilón 424. 2.NP, sklad č.d. 25 1992 PKK 90 0,500 x 0,250 

19 Pavilón 424. 2.NP, sklad č.d. 25 1992 PKK 90 0,500 x 0,250 
Dtto 

244/11, 245/11 

20 Pavilón 424. 2.NP, WC ženy č.d. 26 1989 PKK 90 0,350 x 0,200 Dtto 243/11 

21 Pavilón 424. 1.NP, fotokomora č.d. 22 1992 PKK 90 0,500 x 0,315 

22 Pavilón 424. 1.NP, fotokomora č.d. 22 1992 PKK 90 0,500 x 0,250 

23 Pavilón 424. 1.NP, fotokomora č.d. 22 1992 PKK 90 0,500 x 0,315 

24 Pavilón 424. 1.NP, fotokomora č.d. 22 1992 PKK 90 0,500 x 0,315 

Dtto 
244/11, 245/11 

25 Pavilón 236. 1.PP, dílna č.d. 40 1987 PKK 90 0,400 x 0,315 

26 Pavilón 236. 1.PP, dílna č.d. 40 1987 PKK 90 0,400 x 0,315 
Dtto  

246/11, 247/11 

27 Pavilón 236. 1.PP, dílna č.d. 40 1987 PKK 90 0,800 x 0,400 246/11, 247/11 

28 Pavilón 236. 1.PP, dílna č.d. 40 1987 PKK 90 0,500 x 0,500 
29 Pavilón 236. 1.PP, sklad č.d. 44 1987 PKK 90 1,500 x 0,800 

Dtto  
246/11, 247/11 

Poznámka. Dtto arch. č. vzorku značí stejný typ materiálu jako vzorek odebraný na jiném místě. 
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c) Podkladové desky pod zářivkami se nacházejí v učebnách pod původními i novými 

zářivkami pavilónu 423.  

Místa zjištěného výskytu: Učebny v pavilónu 423 viz Foto č. 25.  

Odhad množství: na 1 učebnu cca 5 m2; celkově do 100 m2. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje II. stupeň 

naléhavosti sanace (riziková třída II) . 

d) Desky jako vnitřní izolace stěn pravděpodobně dmychadla VZT viz Foto č. 12. 

Přestože byl vzorek arch. č. 236/11 odebrán v části pavilónu 236 příslušící ZŠ Máj  I, 

je velká pravděpodobnost výskytu tohoto azbestového materiálu i v podobných 

zařízeních ZŠ Máj II.   

Místa možného výskytu: zejména strojovny VZT pavilónů 424 a 236; protiatomový 

kryt viz Foto č. 26. 

Množství: Není technicky možné zjistit bez demontáže krytů. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje II. stupeň 

naléhavosti sanace (riziková třída II) . 

e) Plochá těsnění v přírubách některých tlakových potrubí, armatur a soustrojí. Dle typu 

média a stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Vzhledem k nálezu 

skladovaných plochých azbestových těsnění v pavilónu 236 viz Foto č. 7 lze 

předpokládat, že jsou tato těsnění zabudována v některých přírubách.  

Místa největšího výskytu zabudovaných těsnění: technické prostory pavilónů 423 a 

424 viz Foto č. 28; pavilón 236; rozsáhlé průchozí kolektory viz Foto č. 13; podzemní 

protiatomový kryt viz Foto č. 26. 

Množství zabudovaných těsnění: Není technicky možné určit bez demontáže přírub. 

3. Pravděpodobný / předpokládaný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit 

vzorkováním): 

a) Podkladové destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky) v půdním prostoru 

pavilónu 423. Jejich výskyt nebylo možno ověřit.  

Místa předpokládaného výskytu: Pavilón 423, nástavba, půdní prostor dtto Foto č. 15.  

Předpokládané množství: do 1 m2. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

b) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236 viz kapitola 

E.1.3.b). 
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c) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí bylo 

možno vizuálně posoudit jen na jednom místě. V ostatních případech jsou 

pravděpodobně zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné.  

Místa zjištěného výskytu: Pavilón 236, 1.NP, umývárna před vchodem do jídelny ZŠ 

Máj II viz Foto č. 28. 

Ohodnocení naléhavosti sanace se pro tento typ materiálu nestanovuje, jelikož se 

jedná o silně vázaný azbestocementový materiál. 

d) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí nebyly vizuální prohlídkou  v pavilónech 

ZŠ Máj II nalezeny. Převážná část VZT potrubí je však skryta pod Feal podhledy 

nebo je umístěna na těžko přístupných místech. Je možné, že příruby těchto skrytých 

VZT potrubí mohou být těsněny azbestovými šňůrami. Skutečný typ těsnícího 

materiálu je s jistotou možné určit až při demontáži příruby. 

Ohodnocení naléhavosti sanace: pro tento typ materiálu se stanovuje nejnižší 

III.stupeň naléhavosti sanace (riziková třída III) . 

4. Podezřelé materiály, ve kterých nebyla přítomnost azbestu potvrzena: 

a) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen pavilónu 426 viz Foto č. 29.  

b) Desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 423 jsou ze 

stejného typu materiálu arch. č. 234/11 jako v ZŠ Máj I viz Foto č. 21.  

c) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIVKY  na původním obvodovém plášti pavilónu 

423 mají z vnitřní strany následující skladu ověřenou v části pavilónu 234 příslušící ZŠ 

Máj I viz Foto č. 19: dřevotřísková deska ►hliníkové fólie ►minerální vata 

►dřevovláknitá deska ►vnější skleněná deska. 

 

 
Foto č. 21 - Nádvoří před hlavními vstupy do obou ZŠ. 

Pavilón 234 - obvodový 
plášť s bezazbestovým 
meziokenními vložkami  

Pavilón 423 - obvodový plášť 
z tzv. boletických panelů 

Pavilón 423, nástavba - desky 
tvořící podbití střešní římsy 
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Foto č. 22 - ZŠ Máj II, pavilón 423, 4.NP nástavba, sklad. Plechové kryty pák PK č. 1, 2 a 3. 

 

 
Foto č. 23 - ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, laboratoř chemie. Azbestové PK č. 13 a 14 z roku 1989. 

 
Foto č. 24 - ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, laboratoř chemie. Azbestová PK č. 15 z roku 1989. 

Kryt páky PK 

Těsnění příruby PK 

List PK přístupný 
montážním otvorem 

Bezazbestový list PK č. 1 
z roku 1994 

PK č. 2 
z roku 1994  

PK č. 3 
z roku 1996 
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Foto č. 25 - ZŠ Máj II, pavilón 423, 1.NP, učebna č.d. 17. Původní zářivky s azbestovými podkladovými 

deskami. Detail uložení azbestové podkladové desky pod novou zářivkou. 
 

 
Foto č. 26 - ZŠ Máj II, protiatomový kryt. Možný výskyt desek jako vnitřní izolace stěn pravděpodobně 

dmychadla VZT. Plochá těsnění v přírubách tlakových potrubí. 
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Foto č. 27 - ZŠ Máj II, pavilón 423, 1.NP, výměník. Velké množství tlakových potrubí s přírubami 

těsněnými různými typy plochých pravděpodobně i azbestových těsnění. 
 

 
Foto č. 28 - Pavilón 236, 1.NP, umývárna před vchodem do části jídelny ZŠ Máj II.  

Azbestocementová roura navazující na rouru litinovou. 



                                                                                               24 / 26                                               
Dodatek č. 1. Inspekce výskytu azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice; Zakázkové č.: 120/119/11 

 
Foto č. 29 - ZŠ Máj II, pavilón 426, tělocvična 2. Desky kryjící části stropních průvlaků.  

VZT potrubí vizuálně bez azbestových šňůr. 
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F. ZÁVĚRY 

1. V ZŠ Máj I a ZŠ Máj II byly nalezeny následující materiály resp. konstrukční prvky, 

které obsahují azbest (ověřeno vzorkováním): 

a) obvodové pláště ze sendvičových tzv. boletických panelů (pavilón 236 a 423), 

b) protipožární klapky ( pavilóny 231, 423, 424 a 236), 

c) podkladové desky pod zářivkami (pavilón 423), 

d) plochá těsnění tzv. klingerit v přírubách tlakových potrubí (nutno řešit 

komplexně jako celek), 

e) těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí ( nutno řešit komplexně jako celek).  

Analýza rizik – ohodnocení naléhavosti sanace vysvětlení v kapitole A.1 str. 3/26. Pro 

výše uvedené materiály byla stanovena II. riziková třída vyžadující nové ohodnocení 

materiálu ve střednědobém horizontu 2 let  a  III. riziková t řída vyžadující nové 

ohodnocení materiálu v dlouhodobém horizontu 5 let. Podrobnosti jsou uvedeny 

v jednotlivých kapitolách. 

2. V ZŠ Máj I a ZŠ Máj II pravd ěpodobně obsahují azbest následující materiály resp. 

konstrukční prvky (nebylo možno ověřit vzorkováním):  

a) brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů (pavilón 236).  

b) podkladové destičky pod elektroinstalacemi (pavilón 231, 235 a 423), 

Analýza rizik – ohodnocení naléhavosti sanace vysvětlení v kapitole A.1 str. 3/26. Pro 

výše uvedené materiály byla stanovena III. riziková třída vyžadující nové 

ohodnocení materiálu v dlouhodobém horizontu 5 let. Podrobnosti jsou uvedeny 

v jednotlivých kapitolách. 

c) azbestocementové roury. Analýza rizik – ohodnocení naléhavosti sanace se 

nestanovuje, jelikož se jedná o silně vázaný azbestový materiál vysvětlení v 

kapitole A.1 str. 3/26. 

3. Poznámka. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu hrozí při narušení 

azbestových materiálů (lámání, vrtání, broušení, trhání atd.), při neodborné 

manipulaci s nimi a zejména při neodborném odstraňování/sanaci prováděném 

odborně nezpůsobilou osobou/firmou. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu 

hrozí také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících byť jen 

částečně do konstrukcí obsahujících azbestové materiály. Pokud nejsou azbestové 

materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňování azbestových vláken do 

vzduchu malá. 
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4. V ZŠ Máj I a ZŠ Máj II nebyla p řítomnost azbestu potvrzena v následujících 

materiálech: 

a) desky kryjící části stropních průvlaků tělocvičen (pavilóny 235 a 426),  

b) desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástaveb (pavilóny 231 a 423),  

c) meziokenní sendvičové vložky tzv. MIVKY na původních obvodových pláštích 

(pavilón 234), 

d) volně ložené podložky (ojedinělý výskyt v pavilón 232). 

G. INSPEKČNÍ  NÁLEZ 

Inspekce provedená v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II, jejíž jednoznačné závěry jsou uvedeny 

v kapitole F, byla ve shodě s inspekčním postupem IP01 - 3.2 a specifikacemi 

vyjmenovanými v bodě A.1 Inspekční zprávy č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 a tohoto 

Dodatku č.1. 

Inspekční zprávu včetně tohoto Dodatku č. 1 nelze, bez souhlasu zhotovitele a 

odběratele, reprodukovat jinak než jako celek. 
 

Inspekci provedla:  

Ing. Zuzana Doležalová, inspektor   

 
 
 
 
 

Schválila: 
 
 
 

Podpis: 

Ing. Zuzana Doležalová 
vedoucí inspekčního orgánu 

 


