
Iniciativa České asociace pro odstranění azbestu, z.s.  

Česko bez azbestu 
S cílem snížit nebezpečí vzniku závažných onkologických onemocnění 

v důsledku inhalace azbestových vláken navrhuje Česká asociace pro 

odstranění azbestu, z.s., aby byly provedeny níže uvedené projektové činnosti, 

úpravy příslušných legislativních předpisů a byly v České republice vytvořeny 

podmínky pro finanční podporu řádné sanace azbestové zátěže v souladu 

s platnou legislativou. 

 

1.   Vypracovat odbornou kvantifikaci dosud existující azbestové zátěže na celém území 
České republiky. 

 
2.     U všech objektů dokončených před rokem 2005 před plánovaným odstraněním staveb, 

před prováděním změn dokončených staveb či před prováděním udržovacích prací, 
vyžadovat provedení inspekce zjištění výskytu a stanovení azbestu. 

 
3.  Popsat závazným způsobem požadavky na řádnou sanaci azbestové zátěže pro 

provádění údržbových prací, úprav dokončených staveb a pro odstraňování staveb 
včetně uložení azbestového odpadu na příslušné skládky. S těmito požadavky 
seznámit odbornou i širokou veřejnost formou informační kampaně. 

 
4.     Zajistit přísnou kontrolu závazných požadavků na řádnou sanaci azbestové zátěže a její 

uložení na příslušné skládky. 
 
5.   Provést screening horninového prostředí a kamenolomů v České republice, kde se 

prokazatelně vyskytují azbestové minerály. 
 
6.   Implementovat do příslušných legislativních předpisů moderní hygienické limity pro 

všechny typy prostředí a stanovit povinnost provádění inspekce účinnosti sanace 
azbestu. 

 
7.    Založit veřejně přístupný a státem garantovaný rejstřík oprávněných osob k provádění 

inspekcí a sanace azbestu. 
 
8.   Seznámit veřejné organizace, vč. krajských, městských a obecních úřadů o nutnosti 

zahrnout inspekce na zjištění výskytu a stanovení azbestu do požadavků zadavatele 
výběrových řízení před plánovaným prováděním udržovacích prací, změn dokončených 
staveb a před odstraňováním staveb. 

 
9.     Založit dotační titul nebo jiný finanční nástroj pro podporu řádné sanace dosud existující 

azbestové zátěže v souladu s legislativou ČR a EU. 
 
10.   Vytvořit dlouhodobý program sanace azbestové zátěže pro území celé České republiky, 

jehož součástí bude úprava příslušných legislativních předpisů, vytvoření finančních 
zdrojů, vzdělávání a informování odborné i široké veřejnosti, monitorování realizace 
programu, podpora vědeckých a výzkumných činností, včetně hodnocení a výzkumu 
zdravotních rizik souvisejících s expozicí respirabilními azbestovými vlákny.  

 


