
Výzva občanů Vládě ČR a Parlamentu ČR 

V Praze dne 22. září 2018 

 

Vzhledem k informacím prezentovaným na dnešním odborném semináři Zdravotní 

rizika azbestu a požadavky na řádnou sanaci azbestových materiálů, který se 

uskutečnil 22. 9. 2018 v rámci FOR ARCH 2018, a četným mediálním a jiným 

ohlasům, upozorňujeme na zdravotní nebezpečí, která vyplývají z vdechování 

respirabilních azbestových vláken (azbestového prachu), a na přímou souvislost se 

vznikem závažných onkologických onemocnění (karcinom plic, karcinom pohrudnice 

- mezoteliom pleury, karcinom hrtanu a karcinom ovárií).  

Jako občané České republiky proto žádáme o ochranu zdraví před vdechováním 

respirabilních azbestových vláken na úrovni, kterou je takováto ochrana garantována 

v zemích Evropské unie jak zaměstnancům, kteří mohou s azbestovým prachem přijít 

do styku při svém zaměstnání, tak občanům, kteří souhrou nepříznivých okolností a 

nedodržením platných předpisů při sanaci azbestové zátěže mohou vdechovat 

azbestový prach ve svém okolí.  

Legislativa ČR, jejíž součástí je zákaz používání azbestových materiálů a soubor 

požadavků na ochranu zdraví při provádění sanace azbestové zátěže, je často 

obcházena. Prováděné kontroly dodržování požadavků na odstranění azbestové 

zátěže jsou často formální a většinou nezajišťují ochranu osob a prostředí v rozsahu, 

který je vyžadován legislativou.  

Časté připomínky majitelů objektů a investorů, a to i z řad veřejných institucí, tvrdí, že 

řádný průzkum a následná sanace azbestové zátěže stavební zakázku prodražují, 

rozporujeme s tím, že nejvyšší hodnotou je zdraví každého z nás a cena stavební či 

jiné zakázky se nesmí snižovat na úkor zdraví občanů, zejména zdraví dětí.  

Navrhujeme vládě ČR realizovat opatření a aktivity, které jsou součástí Iniciativy 

České asociace pro odstranění azbestu (ČAPOA) s názvem Česko bez azbestu. 

Obě komory Parlamentu ČR, Sdružení krajů, Svaz měst a obcí a další 

zainteresované státní i nestátní organizace žádáme o podporu cílů Iniciativy ČAPOA 

Česko bez azbestu a následně o kontrolu zavádění konkrétních opatření v zájmu 

ochrany zdraví občanů ČR.  

 

Souhlasím s výzvou Vládě a Parlamentu ČR z 22. 9. 2018, a proto připojuji svůj 

podpis:  

 


