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A ZKRATKY / POJMY 

Zkratka / Pojem Vysvětlení 

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

IO  Foster Bohemia s.r.o., Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA 

ZL Foster Bohemia s.r.o., Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA 

KP 
Kontrolované pásmo. Pásmo/prostor, ve kterém platí speciální 
zpřísněná pravidla pro pohyb a práci osob, které vykonávají 
sanaci/dekontaminaci  

Uzavřené KP 
Kontrolované pásmo ve vnitřním prostředí. Hermeticky uzavřený 
prostor, ve kterém probíhá sanace/dekontaminace, a ve kterém je 
zajištěna tlaková diference v rozmezí 20 až 40 Pa 

Otevřené KP Kontrolované pásmo ve vnějším prostředí, ve kterém probíhá sanace 

Sanace  
Odstranění azbestových materiálů a/nebo stabilizace/enkapsulace 
povrchu azbestových materiálů speciálními enkapsulačními prostředky  

Dekontaminace 
Speciální typ sanačního postupu, který odstraňuje volná respirabilní 
azbestová a ostatní anorganická vlákna z vnitřních prostor objektu  

Vymlžení / mlžení 
Vystříkání prostoru speciálním enkapsulačním prostředkem, který na 
sebe naváže zbytková volná azbestová a ostatní anorganická vlákna ve 
vzduchu  

Akreditovaný dozor 
Pracovní označení (zjednodušený výraz) pro Inspekci účinnosti sanace 
jako akreditovaného postupu IO prováděného inspektorem IO (odborně 
způsobilou osobou)  v rámci sanace azbestu 

Akreditovaný 
monitoring / měření 

Akreditované měření / stanovení početní koncentrace všech 
respirabilních anorganických (včetně azbestových) vláken / vláknitých 
částic vyskytujících se ve sledovaném prostoru, resp. prostředí  

Personální DS 

Personální dekontaminační systém: zajišťuje bezpečný přechod 
pracovníků z prostor mimo KP do KP; při přechodu pracovníků z KP 
do prostor mimo KP umožňuje jejich očistu a zamezuje tím 
kontaminaci okolí azbestovými vlákny uvolněnými z oděvů a obuvi 
zaměstnanců. 

Materiálová propust – 
pro uzavřené KP 
Materiálová propust – 
pro otevřené KP 

Prostor pro přesun sanovaného stabilizovaného azbestového odpadu 
z KP do prostoru mimo KP  

Odsavač 
Odsávací zařízení / jednotka s HEPA filtry H13, která zajišťuje 
výměnu vzduchu 

BIGBAG 
Speciální velkoprostorový pevný silnostěnný neprodyšný vak na balení 
sanovaného stabilizovaného azbestového materiálu 

PP/PE obal 
Polypropylenový / polyethylenový pevný silnostěnný neprodyšný 
vak/fólie na balení sanovaného stabilizovaného azbestového materiálu 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Azbestový/neazbestový 
materiál  

Zjednodušený výraz pro materiál s obsahem / bez obsahu azbestu 
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1 ÚVOD  

Projekt sanace azbestu (dále jen projekt)  zpracovává problematiku sanace azbestových 

materiálů a dekontaminaci pavilónů od volných azbestových a ostatních anorganických vláken. 

Skutečný rozsah prací vždy závisí na dohodě mezi investorem a odbornou sanační firmou. 

ZŠ Máj I  byla zkolaudována v roce 1988 a sestává z pavilónů č.: 231, 232 a 235.  

ZŠ Máj II  byla postavena v letech 1990 – 1991 a sestává z pavilónů č.: 423, 424 a 426.  

Pavilón 236 (kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory) a 234 (vstup se šatnami) jsou  

společné pro ZŠ Máj I a II viz Situace na titulní straně inspekční zprávy. 

Cílem tohoto dokumentu je: 

□ předložení obecných pravidel pro sanaci azbestových materiálů a dekontaminaci 

vnitřního prostředí pavilónů, 

□ předložení návrhu rámcového technického postupu odstraňování azbestových 

materiálů a dekontaminaci pavilónů, 

□ předložení návrhu postupu na provádění inspekce účinnosti sanace dle 

akreditovaného postupu IP02 (pracovně označovaného akreditovaný dozor) nad 

sanačními pracemi.  

Odběratel: Magistrát města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2,  

370 92 České Budějovice. 

Objednávka č.: OBJ/1120/2011/114 ze dne 13.12.2011  

Dodavatel: Foster Bohemia s.r.o., Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice.  

Podklady projektu : 

□ Inspekční zpráva č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011 – vytypování materiálů 

podezřelých na přítomnost azbestu. 

□ Dodatek č. 1 k této inspekční zprávě ze dne 29.12.2011 – zpřesnění výsledků 

Inspekční zprávy, kvantifikace azbestových materiálů, analýza rizik. 

□ Oba tyto dokumenty vypracoval Foster Bohemia s.r.o., Inspekční orgán č. 4036. 
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2 OBECNÉ  INFORMACE  K  ŘEŠENÉ  PROBLEMATICE 

2.1 NEBEZPEČNOST AZBESTU 

Azbest (karcinogen) je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých 

silikátů, které se nacházejí v horninách (např. v hadcích). Azbest tvoří dvě základní skupiny 

vláknitých silikátů a to serpentiny a amfiboly viz dále [(pro následující klasifikaci minerálů byl 

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) 

Na území Slovenska u Dobšiné se nachází nejznámější ložisko azbestu (druh chryzotil), 

které se zde těžilo od roku 1928 do konce devadesátých let. Obecně je chryzotil nejčastějším 

druhem vláknitého azbestu vyskytujícího se v přírodě, dále pak krokydolit, antofylit a amozit. Méně 

častým druhem azbestu je aktinolit a tremolit.  

Azbest má mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti (např. odolnost vůči vysokým 

teplotám, chemickým vlivům, oxidaci, korozi), díky tomu byl v minulosti velmi hojně používán ve 

stavebnictví jako stavební, izolační a těsnící materiál. Historie používání azbestu sahá hluboko do 

minulosti. Cílevědomá těžba azbestu začíná počátkem 20. století. V 70. letech dvacátého století 

dosáhla světová produkce těžby azbestu svého maxima. Přes 90 % všeho vytěženého azbestu bylo 

použito ve stavebnictví. Již od roku 1900 byly používány azbestocementové krytiny (př. Eternit), 

azbestocementové roury, azbestocementové desky a těsnící šňůry, azbestocementové malty, 

nástřikové hmoty apod.  

Azbest řadíme mezi škodliviny pracovního a životního prostředí (azbestový prach, 

respirabilní azbestová vlákna). Působí negativně zejména na orgány dýchacích cest (azbestóza, 

karcinom plic atd.). Všechny druhy azbestu jsou podle WHO (Světové zdravotnické organizace) 
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řazeny do I. skupiny karcinogenních látek. Vzhledem k tomu, že není možné stanovit zdravotně 

nezávadnou koncentraci (prahovou hodnotu) azbestových vláken, je nutné zamezit uvolňování 

azbestových vláken do prostoru a tím koncentraci azbestových vláken minimalizovat. Zdravotní 

riziko vzrůstá zvláště s koncentrací azbestových vláken v prostoru a s dobou jejich působení na 

osoby (doba expozice). Podle odhadu zemřelo na následky azbestu v členských zemích EU v 

průběhu let 2003-2008 cca půl miliónů osob. 

Ochrana před účinky azbestu se odrazila v nové legislativě EU (viz kapitola 3). Všechny 

státy EU musí splňovat celou řadu nových nařízení, které se přímo vztahují na zacházení s azbestem 

s ohledem na ochranu životního prostředí. Členské země EU jsou povinné vykonávat akreditované 

inspekce a vést registraci budov, ve kterých byl při jejich výstavbě použit azbest a dále jsou povinni 

toto nebezpečí azbestu dle platné legislativy za účasti akreditovaného dozoru odstranit.  

Směrnice EU č. 1999/77/ES zakazuje používat všechny druhy azbestu (celkem šest druhů) 

od 1. ledna 2005. Směrnice EU 2003/18/ES zakazuje těžbu azbestu, výrobu a zpracování 

azbestových výrobků atd. (viz kapitola 3). Díky proběhlým legislativním krokům se zákazem 

zabránilo dalšímu celoplošnému používání azbestu. Přetrvávajícím celospolečenským problémem 

zůstává pouze zabudovaný azbest, který nadále degraduje v čase. 
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3 RÁMCOVÁ   LEGISLATIVA 

□ Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.  

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

zákonů. resp. jeho novely Zákona č. 392/2005 Sb., kterým se mění Zákon č. 258/2000 

Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

□ Vyhláška č. 432/2003 Sb. k Zákonu o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., 

kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli. 

□ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(prováděcí předpis). 

□ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

□ Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. 

□ Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí. 

□ Směrnice EU č. 1999/77/ES - všeobecný zákaz uvádění na trh a používaní 

azbestových vláken a výrobků obsahující azbestová vlákna. 

□ Směrnice Rady č. 90/394/EHS z 28. června 1990 o ochraně pracovníků před riziky z 

vystavení účinků karcinogenů při práci. 

□ Směrnice Rady č. 83/477/EHS z 19. září 1983 o ochraně pracovníků před riziky z 

vystavení účinků azbestu při práci, upravená směrnicí Rady č. 91/382/EHS z 25. 

června 1991 a doplněná a změněná směrnicí Rady č. 98/24/ES ze 7. dubna 1998 a 

směrnicí č. 2003/18/ES Evropského parlamentu a Rady z 27. března 2003. 

□ 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. 
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4 ZÁKLADNÍ  D ĚLENÍ  AZBESTOVÝCH  MATERIÁL Ů        

VE STAVEBNICTVÍ 

Stavební materiály obsahující azbest lze rozdělit do dvou základních skupin a to na slabě 

vázané a silně vázané.  

Za silně vázané azbestové materiály jsou zpravidla považovány všechny azbestocementové 

výrobky (např. Eternit, Cembalit, Cemboplast) a asfaltové výrobky (např. Bitagit, Aralebit, Arabit-

S), tmely atd. s objemovou hmotností cca nad 1400 kg/m3.  

Za slabě vázané azbestové materiály jsou zpravidla považovány materiály jako jsou 

azbestové nástřiky (např. Pyrotherm), lehké azbestové desky (např. Ezalit, Dupronit, Lignát), 

izolační desky (např. Izomín, Akumín) izolační a těsnící šňůry atd. s objemovou hmotností cca pod 

1000 kg/m3. 

 

Ohodnocení naléhavosti sanace – analýza rizik (dále jen ohodnocení) je zpravidla 

součástí inspekčních zpráv vypracovaných na základě výsledků inspekce výskytu azbestu 

(průzkumu azbestu) a slouží k zařazení jednotlivých slabě vázaných materiálů uvnitř objektů do tzv. 

rizikových skupin. Ohodnocení vychází z německé „Azbestové směrnice – z ledna 1996“ pro 

hodnocení a sanaci slabě vázaných azbestových materiálů 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 slabě vázaný 

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. 
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5 TECHNOLOGICKÉ  VYBAVENÍ  PRO  PRÁCE S AZBESTEM  

5.1 PERSONÁLNÍ DEKONTAMINA ČNÍ SYSTÉMY 

Účelem personálních DS je dekontaminace pracovníků provádějících sanační práce v 

prostoru KP ve vnitřním a vnějším prostředí. Vzhledem k tomu, že sanační práce jsou velmi 

rozdílné co do rozsahu, místa, počtu pracovníků a dalších kritérií, mohou být i typy personálních 

DS různé. Na Obr. č. 1, 2, 3 a 4 uvádíme základní typy personálních DS a princip jejich fungování. 

 
 

  
 

Pracovní oblast 
 
 
 

 
 

Tlaková diference 
vzduchu ≥ 20 - 40 Pa 
 

Vstup 
 

 
Průchod 
 
 

 
  

Předsíň 
 

Výstup 
 
Vyluxování nebo vysátí 
ochranného oblečení; vyčistění 
obuvi. 
Maska zůstává nasazena! 

Oblečení spodní vrstvy 
oděvu, ochranného 
jednorázového overalu a 
obuvi. 

 
 

Komora 3 

Odložení, uložení nebo likvidace 
ochranného oblečení. Odložení 
obuvi a spodní vrstvy oblečení; 
měření tlakové diference.  
Maska zůstává nasazena! 

Průchod 

 
 

Komora 2 
 

 
Sprchování s maskou! Odložení 
a čistění masky. 

 
Odložení civilního oděvu 
a jeho uložení;  
nasazení masky 
 

 
 
 

Komora 1 
 

 
Oblečení civilního oděvu. 
Uložení čisté masky. 

 

Obr. č. 1 – Princip personálního dekontaminačního systému (DS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nožní lázeň 
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Obr. č. 2 – Princip použití mobilního personálního dekontaminačního systému (DS). 

 

 

 

 
Obr. č. 3 – Ukázky mobilních dekontaminačních systémů (DS). 

 

5.1.1 Jako personální DS lze použít komorový systém nebo jednoduché konstrukce z 

hliníkových, ocelových nebo dřevěných profilů, které se potahují pevnostní neprodyšnou PP/PE 

folií o minimální tloušťce stěny 0,2 mm.  

5.1.2 Vstup a výstup do/z personálního DS je řešen přes PP/PE folie a to buď speciálními 

zipy nebo systémem překryvných plachet / fólií. Personální DS je rozděleno na čtyři samostatné 

prostory a to na čistou šatnu (komora 1), sprchu (komora 2), nečistou/špinavou šatnu (komora 3) 

a předsíň.  
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5.1.3 Velikost jednotlivých komor a předsíně je dána především počtem pracovníků, kteří 

budou v prostoru KP pracovat. Jedna komora by měla mít minimální rozměry cca 0,9x 0,9x2,0 m.  

5.1.4 Celý personální DS je napojen na odsávací zařízení tak, aby byla zajištěna dostatečná 

tlaková diference vzduchu a aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo KP. Zároveň by 

měl být celý personální DS monitorován záznamníkem tlakové diference. Je nutné / vhodné, aby 

zařízení měření tlakové diference bylo pravidelně kontrolováno zkalibrovaným měřidlem, které 

obsluhuje nestranná a odborně způsobilá (akreditovaná) osoba. 

5.1.5 Ve speciálních případech je možno použít některou z variant dočasných personálních 

DS viz Obr. č. 2 a 3. Ojediněle lze k personální očistě namísto vodní sprchy použít sprchu 

vzduchovou nebo oděv vysát speciálním vysavačem. 

5.1.6 S ohledem na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, je vhodné, aby voda použitá pro 

personální očistu pracovníků v DS, byla filtrována z důvodů zachycení azbestových vláken. 

5.1.7 Personální DS je nutné v pravidelných intervalech akreditovaně dozorovat viz 

kapitola 7.  

5.1.8 Pravidla při vstupu do KP přes personální DS. Pracovník se v komoře 1 svlékne z 

civilního oděvu, uloží jej, nasadí si ochrannou masku a vstoupí do komory 2, kterou projde do 

komory 3 (špinavá šatna). V komoře 3 se oblékne do pracovního oděvu včetně jednorázového 

overalu; dále si nasadí helmu, ochranné brýle a navlékne si rukavice a projde předsíní do 

pracovní oblasti. 

5.1.9 Pravidla při výstupu z KP přes personální DS. Pracovník si nejprve v předsíni 

očistí oděv, obuv a helmu (mechanická očista a vysátí). Poté vstoupí do komory 3 (špinavá 

šatna) a vysvlékne se z jednorázového ochranného oděvu (overal, případně návleky na obuv), 

rukavic a helmy. Jednorázový oděv případně návleky na obuv vhodí do připraveného vhodného 

PP/PE obalu, který je zlikvidován stejným postupem jako azbestové materiály. Ochranná maska 

stále zůstává nasazena na obličeji. Poté vstoupí do komory 2, kde se vysprchuje s ochrannou 

maskou na obličeji. Sprcha může být vodní nebo s ohledem na místní podmínky vzduchová. Na 

závěr si omyje a sundá ochrannou masku, kterou si vezme s sebou do komory 1 (čistá šatna), 

kde ji uschová. V komoře 1 se oblékne do civilního oděvu a opustí KP resp. personální DS. 
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5.2 ODSÁVACÍ JEDNOTKY S HEPA FILTRY PRO VÝM ĚNU VZDUCHU  

5.2.1 V personálním DS a uzavřeném KP musí být zajištěna kontinuální výměna vzduchu 

a dostatečná tlaková diference vzduchu, aby nedocházelo k úniku azbestových vláken do okolí. 

Zapojení odsávacích jednotek na stěny uzavřeného KP a personálního DS viz Obr. č. 5, 6 a 7. 

5.2.2 Vzduch musí být odsáván tak, aby došlo minimálně ke 4-násobné výměně vzduchu 

za hodinu. Počet nasazených odsávacích jednotek závisí na jejich výkonu a velikosti odsávaného 

prostoru.  

5.2.3 Odsávací jednotky vytváří v odsávaném prostoru tlakovou diferenci vzduchu v 

rozmezí ≥ 20 - 40 Pa. Hodnoty tlakové diference je důležité průběžně monitorovat a to buď 

zařízením s možností záznamu nebo zkalibrovaným měřidlem, které obsluhuje nestranná a 

odborně způsobilá (akreditovaná) osoba.  

5.2.4 Každá odsávací jednotka musí být osazena HEPA filtrem třídy H13/14. 

5.2.5 Zanesení filtračních médií má vliv na výkon odsávací jednotky a může v důsledku 

nadměrné tlakové ztráty na filtru dojít k jeho poškození. V případě poškození filtračního média 

hrozí únik azbestových vláken do okolního prostředí (nutná kontrola). 
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Obr. č. 4 – Ukázka personálního DS v otevřeném KP. 

 

  
Obr. č. 5 – Uzavřené KP se zapojenými nasávacími 
a odsávacími jednotkami s HEPA filtry. 

Obr. č. 6 – Uzavřené KP se zapojenými odsávacími 
jednotkami s HEPA filtry. 
 

 
Obr. č. 7 – Personální DS v otevřeném KP se zapojenými odsávacími jednotkami. 
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5.3 APLIKACE SPECIÁLNÍCH ENKAPSULA ČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

5.3.1 V průběhu prací jsou veškeré sanované materiály (v určitých případech i obaly) a 

sanované prostory KP penetrovány speciálním enkapsulačním prostředkem (vodou ředitelným v 

poměru daném výrobcem), který je aplikován vysokotlakým bezvzduchým stříkacím zařízením. 

 Je zakázáno aplikovat enkapsulační prostředek jiným než výše uvedeným způsobem. Při 

aplikaci enkapsulačního prostředku je nutné se řídit pokyny jeho výrobce. 

5.3.2 Je vhodné zajistit používání barevného enkapsulačního prostředku, aby bylo možné 

jednoznačně určit, kde již byla penetrace provedena viz příklady na Obr. č. 24 a 25. 

 

5.4 VYSAVAČE S FILTRY H13/14 

5.4.1 Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné celý prostor KP vysát účinnými 

vysavači, které jsou opatřeny filtry H13/14. Vzhledem k výskytu nebezpečných respirabilních 

vláken není možné používat jiné třídy filtrů!!  

5.4.2 Účinnost a správná funkce vysavače je pravidelně kontrolována vizuálně nebo 

partikulárním měřičem jemných částic. Filtry vysavačů jsou pravidelně udržovány a o výměnách 

filtr ů je veden řádný záznam. 

 

5.5 OBALOVÉ PROSTŘEDKY NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

5.5.1 V KP je veškerý azbestový materiál penetrován enkapsulačním prostředkem a 

průběžně ukládán / balen do speciálních obalových prostředků jako jsou: PP/PE silnostěnné 

velkoobjemové (BIGBAGy) nebo maloobjemové vaky, silnostěnné PP/PE fólie atd., viz Obr. č. 

8, 9, 10, 11 a 16. Je nutné dbát na to, aby při manipulaci nedošlo k poškození obalů. 

5.5.2 Veškeré obaly jsou po uzavření opatřeny samolepícím štítkem, který obsahuje 

označení nebezpečného azbestového odpadu, katalogové číslo odpadu a název firmy, která 

odpad balila viz Obr. č. 12. 
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Obr. č. 8 – Příklad maloobjemového vaku. Obr. č. 9 – Princip velkoobjemového vaku. 

 

 
Obr. č. 10 – Velkoobjemové vaky tzv. BIGBAGy s výstražnými štítky. 

 
Obr. č. 11 – Maloobjemové vaky s výstražnými štítky.  
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Obr. č. 12 – Detail samolepícího štítku na obalu se sanovaným azbestovým materiáluem. 

  

Obr. č. 13 – Typové výstražné štítky na označení kontrolovaného pásma (KP) a na práce s azbestem. 
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5.6 PERSONÁLNÍ OCHRANA PRACOVNÍK Ů 

Při práci s azbestovými materiály je nutné dodržovat zásady BOZP, zejména pak v oblasti 

ochrany dýchacího ústrojí. Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v KP s azbestovými materiály, 

musí mít pracovně-preventivní lékařskou prohlídku, bezpečnostní školení s ohledem na 

problematiku azbestu a školení BOZP.  

Každý pracovník musí mít k dispozici ochranné prostředky viz Obr. č. 14 a 15: 

□ Masku (celoobličejovou nebo polomasku s filtry P3) nebo výjimečně při práci 

v otevřeném KP lze použít i jednorázové roušky s filtry P3. Použití těchto 

ochranných prostředků a výměna filtrů se řídí pokyny výrobce a musí být o nich 

vedena řádná evidence tak, aby bylo zřejmé, kdy byly zejména filtry pracovníky 

měněny.  

□ Ochranný jednorázový oblek s kapucí. Rukávy a nohavice musí být uzpůsobeny 

tak, aby pevně obepnuly ruce a nohy. Oblek bude kategorie III a zároveň typu 5 

(prachotěsný) a typu 6 (těsný proti potřísnění kapalinami). 

□ Pracovní obuv musí být nejméně kategorie S3.  

□ Ochranné brýle, přilba a rukavice (volba těchto prostředků závisí na typu 

sanačních prací). 

  
Obr. č. 14 –  Příklad aplikace penetrace eternitové 
(azbestocementové) střešní krytiny speciálním 
enkapsulačním prostředkem (v otevřeném KP).  

Obr. č. 15 –  Pracovník v ochranném jednorázovém 
oděvu s polomaskou, který provádí monitoring ve 
vnějším prostředí (při inspekci účinnosti sanace). 
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5.7 ODVOZ A UKLÁDÁNÍ NEBEZPE ČNÉHO AZBESTOVÉHO ODPADU 

5.7.1 Je vypracován provozní a havarijní řád pro nakládaní s nebezpečným azbestovým 

odpadem (dále jen azbestový odpad).  

5.7.2 Zabalený a stabilizovaný azbestový odpad je dopravován do meziskladu nebo je 

přímo ukládán do speciálního kontejneru viz Obr. č. 16. 

5.7.3 Azbestový odpad z KP do prostoru mimo KP je přesouván přes materiálovou 

komoru / propust.  

5.7.4 V pravidelných intervalech je azbestový odpad předáván oprávněné osobě k odvozu 

a likvidaci na příslušné skládce. 

  Množství odváženého azbestového odpadu může být pravidelně či namátkově váženo osobami 

provádějícími akreditovaný dozor viz odstavec 7.2. 

5.7.5 Odvoz kontejnerů s nebezpečným azbestovým odpadem zajišťuje oprávněná osoba a 

to v souladu s platnou legislativou ČR a EU pro přepravu nebezpečných odpadů. Je vedena 

evidence „Evidenčních listů odpadu“.  

 
 

 
Obr. č. 16 –  Nakládka BIGBAGu s azbestovým odpadem do speciálního kontejneru. 
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6 OBECNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE 

(ODSTRANĚNÍ) AZBESTOVÝCH MATERIÁL Ů 

Z hlediska České legislativy a legislativy EU dělíme práce s azbestem na práce ve 

vnitřním a vnějším prostředí. V obou případech je stanoven technologický postup, jehož 

dodržování je pravidelně kontrolováno nestrannou odborně způsobilou osobou (např. akreditovaný 

dozor). Sanace probíhají vždy v kontrolovaném pásmu (KP), ve kterém je nutno dodržovat 

speciální pracovní režim s ohledem na BOZP a ochranu třetích osob. 

 

6.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE (ODSTRAN ĚNÍ) 

AZBESTOVÝCH MATERIÁL Ů VE VNIT ŘNÍM PROSTŘEDÍ 

6.1.1 Azbestové materiály ve vnitřním prostředí se zpravidla odstraňují v uzavřeném KP, 

které je hermeticky odděleno od okolních prostor. Odsávací jednotky vytvářejí v KP tlakovou 

diferenci vzduchu, která zamezuje úniku azbestových vláken mimo KP. 

6.1.2 K vytvoření KP se běžně užívá systému lehkých přestavitelných příček tvořených 

např. hliníkovou nebo dřevěnou konstrukcí, která se překrývá dostatečně pevnou PP/PE folií.  

6.1.3 Pokud možno je vždy lepší variantou využít k vytvoření KP stávajících příček/stěn. 

  Při určování velikosti KP je nutno vzít v úvahu následující skutečnosti: množství a rozměry 

odstraňovaných azbestových materiálů, umístění nutného technického vybavení, umístění 

personálního DS, materiálové dekontaminační komory atd. KP musí být výrazně označeno 

výstražnou páskou v kombinaci s výstražnými štítky umístěnými přímo na stěnách KP, které 

upozorňují na práce s azbestem viz Obr. č. 13, 17, 18  a 19. 

6.1.4 V KP musí být zajištěna kontinuální výměna vzduchu a dostatečná tlaková diference 

vzduchu, aby nedocházelo k úniku azbestových vláken do okolí viz Obr. č. 4, 5, 6  a 7. 

6.1.5 Tlaková diference vzduchu v KP musí být, během celé doby sanace azbestových 

materiálů a manipulace s nimi, monitorována zařízením schopným ji měřit a zaznamenávat. 

Zařízení měření tlakové diference musí být schopno vyvolat dostatečně slyšitelný alarm v 

případě překročení mezních hodnot.   
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Obr. č. 17 – Příklad výstražné cedule/štítku upozorňující na práce s azbestem. 

  

Obr. č. 18 – Výstražná cedule se symboly a texty 
upozorňujícími na nebezpečí azbestu a na nutná 
preventivní opatření. 

Obr. č. 19 – Oddělení KP od okolí pomocí 
výstražné pásky a výstražné cedule. 

 

6.1.6 Je vhodné, aby zařízení měření tlakové diference bylo pravidelně kontrolováno 

zkalibrovaným měřidlem, které obsluhuje nestranná a odborně způsobilá (akreditovaná) osoba. 

6.1.7 KP je propojeno s personálními DS a materiálovou dekontaminační komorou, které 

jsou také napojeny na systém odsávacích jednotek. Základním účelem výše uvedených 

dekontaminačních prostředků je zamezit šíření uvolněných azbestových vláken z KP do okolí 

prostřednictvím pohybu osob a materiálu. Princip DS viz Obr. č. 1 a odstavec 5.1. 

6.1.8 Azbestové materiály jsou nejprve penetrovány enkapsulačním prostředkem, opatrně 

demontovány, ukládány do připravených obalů a vyváženy / vynášeny z KP přes materiálovou 

dekontaminační propust. 

6.1.9 Po odstranění všech azbestových materiálů se provádí pečlivé vysátí celého KP a to 

pomocí vysavačů s filtry H13/14.  

6.1.10 Po vizuální kontrole, zda nezůstaly v KP zbytky azbestových materiálů, následuje 

vymlžení prostoru pomocí enkapsulačního prostředku, který na sebe naváže zbytková volná 

azbestová vlákna ve vzduchu.  

6.1.11 Dodržování výše uvedených činností a akreditovaný monitoring před, během a po 

sanaci zajišťují zpravidla osoby provádějící akreditovaný dozor viz kapitola 7. 
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6.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE (ODSTRAN ĚNÍ) 

AZBESTOVÝCH MATERIÁL Ů VE VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍ 

6.2.1 Azbestové materiály ve vnějším prostředí se zpravidla odstraňují v otevřeném KP, 

které je od okolních prostor odděleno pouze výstražnými páskami a cedulemi upozorňujícími na 

práce s azbestem a zamezujícími vstupu nepovolaným osobám viz Obr. č. 13, 17, 18  a 19. 

6.2.2 Vzhledem k tomu, že sanační práce probíhají v otevřeném KP, je třeba 

minimalizovat únik azbestových vláken volbou vhodného technologického postupu. 

6.2.3 Personální očista pracovníků provádějících sanace je zajištěna personálním DS, který 

je umístěn na hranici KP a musí být dimenzován na počet osob pracujících uvnitř KP. Princip 

DS viz Obr. č. 1 a odstavec 5.1. 

6.2.4 Personální DS je napojen na odsávací zařízení vytvářející tlakovou diferenci, která 

musí být monitorována. Je vhodné, aby zařízení měření tlakové diference bylo pravidelně 

kontrolováno zkalibrovaným měřidlem, které obsluhuje nestranná a odborně způsobilá 

(akreditovaná) osoba.   

6.2.5 V případech velmi malého prostoru je možno použít některou z variant dočasných 

personálních DS viz Obr. č. 2 a 3. V těchto případech je také možné namísto vodní sprchy 

určené k personální očistě, použít sprchu vzduchovou nebo vysátí oděvu vysavačem s filtry 

H13/14. 

6.2.6 Důvodem vytvoření personálního DS je zamezit kontaminaci okolí azbestovými 

vlákny uvolněnými z oděvů a obuvi zaměstnanců.  

6.2.7 Azbestové materiály jsou nejprve napenetrovány enkapsulačním prostředkem, 

opatrně demontovány, ukládány do připravených obalů a vyváženy / vynášeny z KP přes 

materiálovou propust. 

6.2.8 Po odstranění všech azbestových materiálů se provádí pečlivé vysátí celého KP 

vysavači s filtry H13/14.  

6.2.9 Následuje konečná penetrace stávajících konstrukcí enkapsulačním prostředkem, 

který na sebe naváže zbytková azbestová vlákna. 

6.2.10 Následuje opětné vysátí celého prostoru KP vysavači s filtry H13/14.  

6.2.11 Dodržování výše uvedených činností a monitoring před, během a po sanaci zajišťují 

osoby provádějící akreditovaný dozor viz kapitola 7. 



 
 

Strana  22 / 34 
Rámcový projekt sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice. Dokument č.: 140/001/12                                                                                         

7 INSPEKCE ÚČINNOSTI SANACE – “AKREDITOVANÝ 

DOZOR“ 

“Akreditovaný dozor“ (pracovní označení) je nestranný pravidelný dohled nad sanací a je 

zpravidla prováděn z pověření investora. Výstupem akreditovaného dozoru je závěrečná inspekční 

zpráva, která mapuje a hodnotí průběh sanačních prací.   

Činnosti, které jsou nebo mohou být prováděny v rámci akreditovaného dozoru: 

□ odborně-technická konzultační činnost při jednání s realizátorem sanačních prací, 

□ sledování dodržování sanačních postupů stanovených projektem sanace azbestu v 

průběhu sanačních prací, 

□ akreditovaný monitoring ve vnitřním či vnějším prostředí (před započetím, v 

průběhu a zejména po ukončení sanace uvnitř KP, v DS a případně mimo KP), 

□ akreditovaná kontrola/ stanovení tlakové diference vzduchu v KP a/nebo v 

personálním DS, 

□ akreditovaná kontrola hmotnosti vysanovaného azbestového materiálu. 

Rozsah činností prováděných v rámci akreditovaného dozoru závisí vždy na dohodě 

objednatele a zhotovitele.  

 

7.1 AKREDITOVANÝ MONITORING  

Vzhledem k charakteru a nebezpečnosti prováděných sanačních prací je kladen důraz na 

akreditovaný monitoring ve vnitřním a/nebo ve vnějším prostředí a to s ohledem na ochranu 

pracovníků a třetích osob. Akreditovaný monitoring , resp. měření početní koncentrace 

respirabilních anorganických vláknitých částic provádějí vždy nestranné odborně způsobilé osoby 

z akreditované zkušební laboratoře či inspektoři z akreditovaného inspekčního orgánu. Výstupem 

jsou protokoly akreditované zkušební laboratoře, které jsou vždy součástí závěrečné inspekční 

zprávy. 

 

7.1.1 Akreditovaný monitoring  je prováděn: 

a) před započetím sanace uvnitř a/ nebo vně budoucího KP (zejména v případě, když 

KP přímo navazuje na prostory, kde probíhá běžný pracovní provoz), 

b) během sanace uvnitř KP a/nebo u pracovníků a to zejména za účelem zjištění směrné 

expozice jednotlivých pracovních úkonů, 
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c) během sanace na hranici KP (převážně u otevřeného KP) tak, aby bylo ověřeno, že 

zvolená technicko-technologická opatření jsou dostatečná. Hodnoty koncentrace by 

neměly překročit limitní hodnotu 1000 vláken/m3 a to s ohledem na ochranu zdraví 

třetích osob. V případě překročení limitní koncentrace, je nutné upravit 

technologický postup a ostatní opatření a monitoring opakovat. 

d) uvnitř personálního DS, 

e) po sanaci uvnitř a/ nebo mimo KP tak, aby bylo možno KP zrušit a pokračovat 

v běžném pracovním režimu bez speciálních ochranných opatření. Hodnoty 

koncentrace nesmí překročit limitní hodnotu 1000 vláken/m3. V případě překročení 

limitní hodnoty koncentrace, je nutné opakovat čištění a penetraci enkapsulačním 

prostředkem až do doby, kdy sledované hodnoty koncentrace budou podlimitní. 

 

7.1.2 Počty měření jsou stanovovány osobami provádějícími akreditovaný dozor 

s ohledem na velikost a umístění KP, na délku trvání sanačních prací atd.  

 

7.2 AKREDITOVANÁ KONTROLA HMOTNOSTI VYSANOVANÉHO 

AZBESTOVÉHO MATERIÁLU  

Během nakládky se vysanované azbestové materiály mohou pravidelně vážit. Vážení vždy 

realizuje osoba provádějící akreditovaný dozor (akreditovaný inspektor) a to pomocí závěsné 

zkalibrované váhy. Výstupem jsou protokoly akreditované zkušební laboratoře, které jsou vždy 

součástí závěrečné inspekční zprávy. 

 

7.3 AKREDITOVANÁ KONTROLA/STANOVENÍ TLAKOVÉ 

DIFERENCE VZDUCHU  

Akreditované kontrola a/nebo stanovení tlakové diference zjišťuje, zda uvnitř KP a/nebo 

v personálním DS jsou předepsané hodnoty tlakové diference (≥ 20 - 40 Pa). Kontrolu a/nebo 

stanovení tlakové diference vzduchu realizuje osoba provádějící akreditovaný dozor a to pomocí 

kalibrovaného měřidla. Výstupem jsou protokoly akreditované zkušební laboratoře, které jsou vždy 

součástí závěrečné inspekční zprávy. 
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8 NÁVRH ŘEŠENÍ – TECHNOLOGICKÉ POSTUPY  

SANACE/DEKONTAMINACE  AZBESTU 

8.1 PŘEDMĚT SANACE/DEKONTAMINACE  AZBESTU  

Předmětem sanace/dekontaminace v ZŠ Máj I a ZŠ Máj II jsou azbestové materiály a vnitřní 

prostředí pavilónů a rozvodů VZT. 

a) Podkladové desky a destičky pod elektoinstalacemi.  

•••• podkladové desky pod zářivkami viz Obr. č. 20, 

•••• podkladové destičky pod elektroinstalačními prvky (např. zásuvkami, 

vypínači a  elektrorozvodnými krabicemi) viz Obr. č. 21.  

b) Protipožární klapky  viz Obr. č. 22 a 23.  

c) Těsnící šňůry v přírubách některých vzduchotechnických, resp. ventilačních potrubí 

(déle jen VZT ) viz Obr. č. 22. 

d) Volná resp. usazená azbestová vlákna uvnitř rozvodů VZT. 

e) Volná vlákna ve vnitřním prostředí pavilónů viz Obr. č. 25, 26, 27  a 28.  

Podrobnosti o rozsahu a místech výskytu jednotlivých azbestových materiálů naleznete 

zejména v Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2011 k Inspekční zprávě č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011. 
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8.2 ZÁSADY SANACE/DEKONTAMINACE AZBESTU  

8.2.1 Navrhované řešení počítá s tím, že sanační práce budou probíhat v uzavřeném KP, 

které bude zhruba ohraničeno obvodovým pláštěm jednotlivých pavilónů. Během sanace je třeba 

minimalizovat únik azbestových vláken volbou vhodného technologického postupu a dodržováním 

zvláštního pracovního režimu s ohledem na BOZP a ochranu třetích osob mimo KP.  

8.2.2 Azbestové materiály je nutné odstraňovat pokud možno vcelku bez řezání, lámání, 

trhání či jiného výrazného mechanického narušování, které způsobuje uvolňování azbestových 

vláken do vzduchu.  

8.2.3 Průběh sanace a dodržování sanačních postupů daných projektem bude pravidelně 

sledován akreditovaným dozorem, který bude provádět i monitoring viz kapitola 7.  

8.2.4 Hranice KP budou dány zvoleným technologickým postupem v závislosti na 

postupu sanace. Před vstupem do KP bude vždy umístěno personální DS a materiálová propust.  

8.2.5 V KP je nutné zajistit dostatečnou filtraci vzduchu  a tlakovou diferenci vzduchu 

podle pravidel popsaných v odstavci 5.2. 

8.2.6 Personální DS a materiálová propust budou vybudovány tak, aby východ byl 

situován mimo KP, resp. na jeho hranici. Personální DS mohou být řešena různým způsobem viz 

odstavce 6.1.1 až 6.1.6. Všichni pracovníci jsou povinni vstupovat/vystupovat do/z KP přes 

personální DS a je nutné dodržovat pravidla podrobně popsaná v odstavcích 6.1.8 a 6.1.9.  

8.2.7 Penetrace bude aplikována vysokotlakým bezvzduchým stříkacím zařízením podle 

pokynů výrobce. Tam, kde je to možné, je třeba zajistit použití barveného enkapsulačního 

prostředku, k jednoznačnému určení míst, kde již byla penetrace provedena. 

8.2.8 Balící materiály musí být opatřeny samolepícími štítky, které obsahují minimálně 

následující informace: označení nebezpečného azbestového odpadu, katalogové číslo odpadu a 

název firmy, která odpad balila viz odstavec 5.5.  

8.2.9 Speciálně zabalené napenetrované azbestové materiály budou přesouvány přes 

materiálovou propust do speciálního kontejneru a odváženy na příslušnou skládku viz 

odstavec 5.7. 

8.2.10 Monitoring po ukončení sanace uvnitř KP bude proveden až sanační činnosti 

popsané v kapitole 8.3 budou kompletně ukončeny.  

8.2.11 KP může být odstraněno/zrušeno až poté, když hodnoty početní koncentrace 

respirabilních anorganických vláknitých částic po sanaci budou podlimitní (dle platné legislativy 

ČR a EU)! 
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8.3 POSTUPY  SANACE/DEKONTAMINACE  AZBESTU   

 
8.3.1 Postup sanace (odstranění) podkladových desek a destiček pod 

elektroinstalacemi (dále jen podložky): 

a) Sanace bude probíhat v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Hrany a viditelné části podložek se nejprve napenetrují enkapsulačním prostředkem 

(dále jen napenetrovány) a to s dostatečným časovým předstihem.  

c) Další sanační práce mohou být zahájeny až po zaschnutí penetrace viz pokyny 

výrobce enkapsulačního prostředku.  

d) Během zasychání penetrace je možné postupně demontovat elektroinstalační prvky 

(zářivky, zásuvky, vypínače, rozvodné krabice atd.). Plocha elektroinstalačního 

prvku, která přiléhala k podložce, bude také napenetrována.  

e) Poté budou postupně jednotlivé podložky demontovány. 

f) Po sejmutí bude napenetrován povrch obnažených části podložky a také místo, kde 

byla původně umístěna.  

g) Průběžně budou všechny oboustranně napenetrované podložky ukládány do předem 

připravených PE obalů.  

8.3.2 Postup sanace (odstranění) protipožárních klapek (dále jen PK): 

Protipožární klapky jsou dvou základních typů a to: PKM 90 od fy. Mandík 

Hostomice a PKK 90 od fy. Kovona Karviná. Azbestové deskové materiály v konstrukci 

většiny PK tvoří: list, kryt páky a těsnění příruby viz detail Obr. č. 23. Celá PK od příruby 

před a za PK bude prohlášena za jeden azbestový konstrukční celek a jako s takovým 

s ní bude nakládáno! 

a) Sanace bude probíhat v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Vnější povrch PK se nejprve napenetruje enkapsulačním prostředkem (dále jen 

napenetruje) a to s dostatečným časovým předstihem.  

c) V případě nutnosti se PK zajistí vhodnou konstrukcí tak, aby při demontáži přírub 

VZT nespadla. 

d) Nejbližší příruby před PK a za PK se částečně uvolní, prostříkají enkapsulačním 

prostředkem a po jeho dostatečném zaschnutí se příruby úplně rozpojí. 

e) Následně se PK vyjme z přírub, napenetruje se z vnitřku a jako celek se uloží do 

předem připraveného PE obalu.  
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8.3.3 Postup sanace (odstranění) azbestových těsnících šňůr z přírub VZT potrubí: 

a) Sanace bude probíhat v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Nejprve se částečné povolí šrouby příruby. Vzniklé spáry včetně těsnící šňůry se 

důkladně prostříkají enkapsulačním prostředkem. 

c) Po zaschnutí enkapsulačního prostředku se příruby úplně rozpojí. 

d) Těsnící šňůra se vyjme a opatrně uloží do předem připraveného PE/PP obalu. 

e) Následně se napenetruje příruba a její okolí, šrouby a všechny plochy, které k těsnící 

šňůře přiléhaly.  

 

8.3.4 Postup sanace/dekontaminace uvnitř rozvodů VZT. 

Sanace/dekontaminace uvnitř rozvodů VZT  bude spočívat v kombinaci čištění, 

vysávání/odsávání uvolněných nečistot, mlžení a enkapsulace.  

Tam kde to je možné, budou rozvody VZT kompletně odstraněny. Tam, kde to není 

možné, navrhujeme následující sanační postup:   

a) Sanace bude probíhat v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Demontáž přírub VZT potrubí/rozvodů/technologie (dále jen VZT).  

c) V případě nálezu azbestových těsnících šňůr v přírubách VZT, budou tyto 

odstraněny podle postupu uvedeného v odstavci 8.3.3.  

d) Odstranění prachových nečistot vysátím vnitřního prostoru VZT a následná 

enkapsulace všech vnitřních povrchů VZT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Strana  28 / 34 
Rámcový projekt sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice. Dokument č.: 140/001/12                                                                                         

8.3.5 Postup odstraňování volných vláken z vnitřních prostor pavilónů (dále jen 

dekontaminace).  

Dekontaminace se bude týkat VEŠKERÉHO vybavení a zařízení místností, učebních 

pomůcek, tiskovin, knih, map, nástěnek atd. Dále technických a technologických zařízení, 

konstrukčních prvků (podlah, stěn, stropů atd.), svítidel atd. Níže uvedené postupy jsou dle 

potřeby mezi sebou kombinovány tak, aby bylo dosaženo důkladného vyčištění celého 

prostoru. 

a) Sanace probíhá v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Vysávání prachu ze všech ploch vysavači s HEPA filtry viz Obr. č. 25. 

c) Rozviřování usazeného prachu v těžko přístupných místech a to pomocí speciálních 

fukarů (kompresorů s tlakovou pistolí) viz Obr. č. 26 a 27.  

d) Jemné povrchy zejména listin, knih a speciálních pomůcek je nutné čistit suchou 

cestou a to: ofukováním, otíráním a vysáváním viz Obr. č. 28.  

e) Čištění všech povrchů „mokrou cestou“ je nutné využít v maximálním možném 

rozsahu.    

f) V případě nálezu narušených míst na obvodových pláštích z tzv. boletických 

panelů, budou tato místa a jejich okolí napenetrována NEŘEDĚNÝM  

BARVENÝM enkapsulačním prostředkem. Velmi silně narušené části obvodového 

pláště, budou navíc od okolního prostředí odděleny další ochrannou vrstvou 

sádrokartonovou nebo dřevotřískovou deskou aj. 

g) Materiály (nábytek, nástěnky, učební pomůcky, hračky, dekorace atd.), u nichž bude 

rozhodnuto o likvidaci, budou prohlášeny za azbestový materiál, zabaleny do PE/PP 

obalů, přesunuty do materiálové propusti a následně do speciálního kontejneru. 
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8.3.6 Navrhovaný postup sanace (odstranění) obvodového pláště z tzv. boletických 

panelů viz Obr. č. 29 a 30 (dále jen panelů): 

Skladba panelu z vnitřní strany: 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 izolovány/těsněny 

minerální vatou, azbestovým tmelem a kousky azbestových desek.  

Všechny vrstvy panelu jsou prohlášeny za azbestový materiál a jako s takovým s ním 

bude nakládáno!  

a) Sanace bude probíhat v rámci zásad popsaných v kapitole 8.2. 

b) Vytvoření KP. Vně objektu bude postaveno lešení, které bude zakryto plachtami 

z pevné silnostěnné neprodyšné PE/PP folie. Uvnitř objektu budou vybudovány 

předstěny z pevné silnostěnné neprodyšné PE/PP folie a to ve vzdálenosti do 2 metrů 

od vnitřní části obvodového panelu. Tyto dvě stavební konstrukce budou vymezovat 

prostor KP.  

c) Všechny výše uvedené vrstvy panelu budou před demontáží, v průběhu i po 

demontáži penetrovány barveným enkapsulačním prostředkem (dále jen 

penetrovány). 

d) Průběžně budou podle potřeby jednotlivé vrstvy baleny do PE/PP obalů. 

e) Sanované materiály v PE/PP obalech budou přesunovány do materiálové propusti, 

kde bude povrch obalů pečlivě očištěn, opět napenetrován a opatřen příslušným 

štítkem.  

f) Z materiálové propusti budou zabalené sanované materiály přesouvány do 

speciálního kontejneru a dle potřeby odváženy na příslušnou skládku.  

g) Dekontaminace KP. Po demontáži a odstranění všech vrstev panelů budou všechny 

povrchy v KP vyčištěny vysáváním a poté bude ocelová nosná konstrukce panelů 

napenetrována. Následně bude provedeno vymlžení prostoru KP a po vyschnutí 

všech povrchů bude provedeno finální čištění KP vysáváním.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Strana  30 / 34 
Rámcový projekt sanace azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice. Dokument č.: 140/001/12                                                                                         

 
Obr. č. 20 –  ZŠ Máj II. Azbestové podkladové desky pod zářivkami. 

 

  
Obr. č. 21 – ZŠ Máj I , pavilón 231, nástavba, půdní 
prostor. Podložky pod elektroinstalacemi.  

Obr. č. 22 – ZŠ Máj I, pavilón 232, 3.NP, č.d. 318, 
strojovna VZT. Azbestové šňůry v přírubách VZT. 
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Obr. č. 23 – ZŠ Máj II , pavilón 424, 3.NP, laboratoř chemie. Azbestová PK č. 15 z roku 1989. 

 
Obr. č. 24 – ZŠ Máj I, pavilón 231, 4.NP (nástavba), sklad. Azbestové protipožární klapky z roku 1994.  

PK č. 32 
PK č. 31 

PK č. 30 

Kryt páky PK 

Těsnění příruby PK 

List PK přístupný 
montážním otvorem 
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Obr. č. 25 – Dekontaminace stropů a stěn vysáváním. Obr. č. 26 – Dekontaminace spár mezi skříněmi 

pomocí kompresoru a tlakové pistole. 

  
Obr. č. 27 – Dekontaminace světelných těles pomocí 
kompresoru a tlakové pistole. 

Obr. č. 28 – Dekontaminace knih pomocí kompresoru a 
tlakové pistole. 
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Obr. č. 29 – ZŠ Máj II. Pavilón 423 s částí obvodového pláště z tzv. boletických panelů.   

  

 
Obr. č. 30 – Pavilón 236. Úroveň 1.NP s obvodovým pláštěm z tzv. boletických panelů.   
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8.4 ČASOVÁ  NÁROČNOST  SANACE/DEKONTAMINACE  AZBESTU   

8.4.1 VARIANTA  1 

 Sanace/dekontaminace Časová náročnost 

A 

1. Dekontaminace volných vláken z vnitřních prostor pavilónů.  
2. Sanace podkladových desek a destiček pod elektroinstalacemi. 
3. Dekontaminace rozvodů VZT.  
4. Sanace azbestových těsnících šňůr v přírubách VZT rozvodů. 
5. Sanace protipožárních klapek.  

45 dní 

B 

Inspekce účinnosti sanace podle akreditovaného postupu IP02, 
pracovně označovaná „akreditovaný dozor“. Nedílnou součástí je 
monitoring, resp. jsou měření početní koncentrace respirabilních 
anorganických vláknitých částic ve sledovaném prostředí (před, 
během a po sanaci/dekontaminaci). 

45 dní 

 
 

8.4.2 VARIANTA  2 

 Sanace/dekontaminace Časová náročnost 

C 1. Dekontaminace volných vláken z vnitřních prostor pavilónů.  
2. Sanace podkladových desek a destiček pod elektroinstalacemi.  30 dní 

D 

Inspekce účinnosti sanace podle akreditovaného postupu IP02, 
pracovně označovaná „akreditovaný dozor“. Nedílnou součástí je 
monitoring, resp. jsou měření početní koncentrace respirabilních 
anorganických vláknitých částic ve sledovaném prostředí (před, 
během a po sanaci/dekontaminaci). 

30 dní 

 
 

8.4.3 VARIANTA  3 

 Sanace (odstranění) Časová náročnost 

E 1. Sanace obvodových plášťů z tzv. boletických panelů.  min. 45 dní 

F 

Inspekce účinnosti sanace podle akreditovaného postupu IP02, 
pracovně označovaná „akreditovaný dozor“. Nedílnou součástí je 
monitoring, resp. jsou měření početní koncentrace respirabilních 
anorganických vláknitých částic ve sledovaném prostředí (před, 
během a po sanaci/dekontaminaci). 

min. 45 dní 

 
 

Poznámka. Pro reálné nacenění výše uvedených prací musí být sanačním firmám umožněna 

podrobná prohlídka ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. Dále musí sanační firmy obdržet následující dokumenty: 

1. Inspekční zpráva č. 120/119/11 ze dne 06.12.2011včetně Dodatku č. 1 ze dne 

29.12.2011. 

2. Tento Rámcový projekt sanace azbestu. 

3. Stavební dokumentaci. 


