
   Tisková zpráva 
ze dne 24. září 2018 

o konání odborného semináře na téma 

„Zdravotní rizika azbestu a požadavky na řádnou sanaci 

azbestových materiálů". 

Odborný seminář, který pořádala Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s., se konal v 
rámci mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2018 na výstavišti PVA v Praze – Letňanech dne 
22. září 2018. Osobní záštitu nad seminářem přijal pan Richard Brabec, místopředseda 
vlády a ministr životního prostředí a paní ministryně Marta Nováková, ministryně průmyslu a 
obchodu. 

Cílem odborného semináře bylo oslovení odborné i laické veřejnosti a prezentace základních 

informací o azbestu a zdravotních rizicích vyplývajících z inhalace azbestových vláken pro 

lidské zdraví. Dalším záměrem bylo poskytnout veřejnosti možnost diskutovat o záležitostech 

souvisejících s azbestem, neboť tato problematika není dosud v České republice dostatečně 

ve veřejném prostoru zmiňována.  

Odborné přednášky se věnovaly charakterizaci azbestu jako přírodní látky a jeho 

vlastnostem, dřívějšímu využití azbestu, zejména ve stavebnictví. Současný výskyt 

azbestových materiálů v objektech dokončených před rokem 2005 je závažnou zdravotní i 

ekologickou zátěží. Na stoupajícím počtu onkologických onemocnění v ČR i v Evropě, byla 

zdůvodněna nutnost systematicky a řádně odstraňovat azbestovou zátěž podle platných 

předpisů. Na zkušenostech z praxe byla dokumentována nutnost dopracovat nebo doplnit 

některé závazné předpisy, neboť jejich cílem musí být maximální ochrana zdraví osob a 

ochrana životního prostředí. Pozornost byla věnována také přirozenému výskytu azbestu 

v horninovém podloží ČR a používání kameniva s obsahem azbestu ve stavebnictví.  

Přítomní byli dále seznámeni s vývojem legislativy EU v oblasti azbestu a zamezování 

expozice lidského organizmu azbestovými vlákny na příkladu několika evropských zemích. 

Panelová diskuse odborníků z různých oblastí se věnovala současnému stavu odstraňování 

azbestové zátěže v ČR. Ing. Zoja Guschlová, Ph.D., soudní znalkyně se specializací azbest 

a ostatní anorganická vlákna, Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu, 

Jiří Malík, předseda představenstva České asociace pro odstranění azbestu, z.s. a Ing. 

Bohumil Fiala, předseda spolku Za malebné Kloboucko a jeho okolí se shodli na určité míře 

neprovázanosti a nekomplexnosti stávajících legislativních předpisů, jejichž gesce spadá do 

několika resortů, aniž by některý z nich byl řídícím orgánem. Toto je často příčinou 

nepřesností v činnosti některých státních orgánů, což přináší nedůslednou kontrolu 

dodržování platných předpisů. Účastníci panelové diskuse také upozornili na odlišné přístupy 

stavebních úřadů ohledně přítomnosti azbestu ve stavbách, aniž by se dostatečně 

zohledňovala ochrana zdraví občanů. Panelisté se shodli i na slabé pozici hygienických 

stanic při kontrole odstraňování azbestové zátěže na území ČR, včetně nedostatečného 

dozoru nad azbest sanujícími firmami, což vede ke zbytečnému poškozování zdraví občanů 

v ČR. 

Na závěr účastníci semináře podpořili iniciativu České asociace pro odstranění azbestu, z.s. 

nazvanou Česko bez azbestu i Výzvu vládě ČR a Parlamentu ČR. Oba dokumenty jsou 

v příloze. 

Za Českou asociaci pro odstranění azbestu, z.s. 

Jiří Malík, předseda představenstva a Ing. Aleš Soukup, CSc., výkonný ředitel 

e-maily: malik@capoa.cz a soukup@capoa.cz  


