
Podle pokynu hlavní hygieničky České 
republiky zpracovala NRC pro venkovní a 
vnitřní ovzduší a expertní skupina k 
problematice azbestu Koordinační schůzka pracovníků SZÚ, KHS a ZÚ, 14. 9. 2022 na SZÚ



Předem bych Vás rád požádal aby jste zapomenuli na 
Nařízení vlády č. 361/2007 v platném znění.

Tento speciální úkol HH neslouží k hodnocení pracovišť ve vybraných lomech v ČR 
v relaci k jakémukoliv limitu (NPK apod.).
Rovněž zapomeňte na tam uvedený postup pro měření azbestových respirabilních 
vláken (příloha č. 3, část B).

Cílem tohoto úkolu je: 

1. provést monitorování expozice azbestovým vláknům a dalším minerálním respirabilním částicím při 

výrobě a zpracování kameniva ve vybraných lomech v České republice, kde se jako surovina vyskytuje 

metabazalt-spilit s variabilním množstvím (fero-)aktinolitu a tremolitu. Získané informace a data z 

tohoto monitoringu vytvoří odborný podklad pro zavedení přípustných expozičních limitů (dále jen „PEL“) 

pro práci s materiály obsahujícími azbest a respirabilní minerální částice; 

2. zavést pro tato pracoviště (a další pracoviště s potenciální expozici respirabilním vláknům) přípustné 

expoziční limity (dále jen „PEL“) pro práci s materiály obsahujícími azbest a ověřit možnost aplikace 

TRGS 517 (10 000 respirabilních vláken/m3); 

3. navrhnout pro tato pracoviště, v případě nutnosti, odpovídající opatření, která zajistí snížení expoziční 

zátěže pracovníků na přijatelnou bezpečnou úroveň. 



Při odběru vzorků ovzduší a následném stanovení 

počtu respirabilních azbestových a ostatních 

minerálních vláken budou pracoviště ZÚ vycházet z 

„ČSN EN ISO 16000-7 (835801) „Vnitřní ovzduší -

Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení 

koncentrace azbestových vláken v ovzduší“. 

Variantně lze aplikovat VDI 3492. 

Obě normy/opatření řeší i problematiku 

reprezentativního měření venkovního ovzduší.

Kontrolní hodnota při stanovení metodou SEM/TEM:

1. Překročení 5 000 prostého počtu respirabilních 

vláken/částic na m3.

2. Překročení hodnoty 10 000 respirabilních 

vláken/částic na m3 z odhadu Poissonova rozdělení 

(počet respirabilních vláken/počet respirabilních vláken 

podle Poissonova rozdělení = 95% spolehlivost).

3. Suspektní zóna



Suspektní zóna (oblast kdy není jednoznačně zřejmé, zda byl překročen či nepřekročen 

stanovený „limit“) vycházející z citlivosti a nejistoty celého stanovení: 

1. U prostého počtu respirabilních vláken má šířku ± 100 respirabilních vláken na m3 – jedná 

se tedy o interval 4 900 až 5 100 respirabilních vláken na m3. Nález pod 4 900 respirabilních 

vláken pak znamená jednoznačné nepřekročení výše uvedeného „limitu“, nález nad 5 100 

respirabilních vláken znamená jednoznačné překročení výše stanoveného „limitu“. 

2. V případě odhadu počtu vláken z Poissonova rozdělení má suspektní zóna šířku ± 200 

respirabilních vláken na m3, jedná se tedy o interval 9 800 až 10 200 respirabilních vláken 

na m3. Nález pod 9 800 respirabilních vláken pak znamená jednoznačné nepřekročení výše 

uvedeného „limitu“, nález nad 10 200 respirabilních vláken znamená jednoznačné 

překročení výše stanoveného „limitu“. 

V případě nálezu v intervalu suspektní zóny je nutno měření v daném místě opakovat a tím 

potvrdit či vyloučit původní nález. 



Situace ložisek drceného kameniva a stavebního kamene na území ČR (výhradní 

ložiska - těžená (170) výhradní ložiska - netěžená (149), nevýhradní ložiska -

těžená (47), nevýhradní ložiska – netěžená (172) (zdroj Starý et al. 2014)
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Řeší projekt:

„Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny 
uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí (2020 – 2023) TAČR, č. SS01010257“

Projekt má dva hlavní cíle: 

A) Tvorbu metodických návodů (schválených orgánem státní správy) pro odběr vzorků hornin 
a jejich laboratorní analýzy, zaměřených na sledování potenciální kontaminace prostředí 
azbestem, a to nejen při těžbě a úpravě hornin v lomech, ale také při ražbě tunelů a tvorbě 
zářezů pro liniové stavby tak, aby při těchto činnostech nedocházelo k negativním dopadům 
na životní prostředí a k ohrožení lidského zdraví. 

B) B) Vybudování informačních nástrojů – specializovaných map rizikových oblastí s 
potenciálním výskytem azbestu a internetového znalostního portálu azbestů – které 
uživatelům umožní přístup k základním informacím o problematice azbestu v horninách.



1. Želešice (u Brna) KHS Jihomoravského kraje – pasportizován, potvrzeno ČIŽP

2. Dubová hora (Litice u Plzně) KHS Plzeňského kraje - pasportizován , potvrzeno ČIŽP

3. Mladotice (u Plas) KHS Plzeňského kraje – nejsou pasportizovány, potvrzeno ČIŽP

4. Zahrádka (u Plas) KHS Plzeňského kraje – pasportizován, potvrzeno ČIŽP

5. Mítov (Nové Mitrovice) KHS Plzeňského kraje - pasportizován , potvrzeno ČIŽP

6. Čeňkov (Odolena Voda) KHS Středočeského kraje - pasportizován

7. Zbraslav (Praha), podle znaleckého posudku (2013) se zde azbestové 
materiály/horniny nevyskytují

8. V republice jsou v provozu i další lomy amfibolitu, například v Libodřicích, v 
Jablonném nad Orlicí, v Hanušovicích-Žlebu, v Jáchymově – výskyt azbestových 
materiálů zde ale není potvrzen.



1. HSHMP – vhodné lomy se zde nevyskytují (zvažován byl lom Zbraslav (Praha), ale podle znaleckého 
posudku (2013) se zde azbestové materiály/horniny nevyskytují)

2. KHS Středočeského kraje  Lom Odolena Voda – Čenkov, okres Praha východ, provozovatel COLAS CZ, 
a.s., IČ 26177005, surovina těžená na stavební kamenivo je slabě metamorfovaný afanitický metabazalt-
spilit. Lom v Bernarticích u Dolních Kralovic, okres Benešov,  provozovatel  firma SHB, s.r.o.,IČ: 
46351639.  Výchozí těžená  surovina  je  hadec (serpentinit), v protokolu o měření z roku 2002 se 
uvádějí obecně azbestová vlákna a v poznámce chrysotil, amfibolitové azbesty.

3. KHS Jihočeského kraje – netěží se zde taková surovina s respirabilními vlákny

4. KHS Plzeňského kraje – lom Litice, provozovatel EUROVIA a.s. (hornina Granodiorit), kamenolom 
Mladotice, 331 41, Kralovice, provozovatel BERGER SUROVINY s.r.o., IČO: 45357269 a lom Mítov, 335 
63 Nové Mitrovice, provozovatel CEMEX Sand, k.s. (hornina Spilit)

5. KHS Karlovarského kraje - zpětnou vazbu nám poskytli všichni provozovatelé a z jejich odpovědí 
vyplývá, že se tato surovina v žádném lomu netěží.

6. KHS Ústeckého kraje – vhodné lomy se zde nevyskytují



7. KHS Libereckého kraje – vhodné lomy se zde nevyskytují

8. KHS Pardubického kraje - EUROVIA Kamenolomy a.s. - Lom Chornice - ložisko je tvořeno 
sedimentární horninou nazývanou Moravská droba. Zrnitost droby kolísá od jemnozrnné do 
hrubozrnné, nejčastěji je droba středně zrnitá. Makroskopicky lze v hornině odlišit slídu, 
křemen, živec a pestré horninové úlomky. V minulosti byla měřena celková koncentrace 
prachu, respirabilní koncentrace prachu a koncentrace azbestových vláken. Lom Litice s.r.o., 
Litice nad Orlicí. č.p. 60, Záchlumí, 564 01 Žamberk - šedý biotitický granodiorit (v minulosti 
měřena koncentrace celkové prašnosti a respirabilní koncentrace prachu). Dle dopisu z ČIŽP se 
jedná o lom, na který byly v minulosti podávané stížnosti na vysokou prašnost. GRANITA s.r.o. 
– Lom Litická  ve Skutči – žula, amfibolicko-biotitický granodiorit. (v minulosti měřena 
koncentrace celkové prašnosti a respirabilní koncentrace prachu). Dle dopisu z ČIŽP se jedná o 
lom, na který byly v minulosti opakovaně podávané stížnosti na vysokou prašnost. 

9. KHS Královéhradeckého kraje - ?

10. KHS kraje Vysočina - lom Vicenice se těží hornina amfibolit  a dle petrografického rozboru  je 
obsažena v 40 %. Další lom, kde se vyskytuje amfibolit je menší lom Police, kde se těží 
amfibolit  - dle rozboru 50 %.



11. KHS Jihomoravského kraje - ?

12. KHS Zlínského kraje - na území Zlínského kraje se nenachází žádný lom těžící 
kamenivo, kámen a jiné nerostné suroviny s obsahem azbestu, proto Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nemá k dispozici žádné výsledky 
měření zátěže azbestovými respirabilními vlákny z těžby takového kameniva. Na území 
Zlínského kraje se nacházejí pouze lomy, které vytěžují zejména štěrkopísky bez 
přítomnosti azbestových vláken.

13. KHS Olomouckého kraje – v lomech v Olomouckém kraji se jako problémová hornina 
ukázala amfibolická rula (případně amfibolit a rula), kdy měřením byla zjištěna ve 
třech lomech azbestová vlákna aktinolitu. Jsou to lomy Zábřeh – Račice, Hanušovice a 
Krásné 

14. KHS Moravskoslezského kraje - vhodné lomy se zde nevyskytují

…. bez informací z geologické služby se prostě neobejdeme



• Azbestové příměsi se, podle aktuálně dostupných informací, vyskytují ve 
výrazně širším rozsahu těžených surovin (kameniva) než bylo uvedeno v 
původním zadání cíleného úkolu.

• Informace dohledatelné na webu se poměrně dobře překrývají s podklady 
zaslanými KHS a podklady z ČIŽP.

• Chybí informace z geologické služby respektive výstupy z projektu „Vývoj 
nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními
azbestovými vlákny uvolňovanými lidskou činností z horninového prostředí“, 
který řeší Ústav Geoniky v Ostravě (budou až v dubnu roku 2023).

• Možným zdrojem informací může být analýza odsáváním zachycených částic. 



Proměřované prostory musí, v rámci možností popsat vliv všech aplikovaných 

technologií na pracovní prostředí.

1. Musí zahrnovat všechny výrobní procesy (odstřely, drcení, manipulaci, skladování, 

nakládání, transport ….)

2. Musí zahrnovat i nevýrobní pracoviště (kanceláře) a lze doporučit měření na hranici 

dobývacího prostoru na aktuální závětrné straně lomu. 

3. Lze očekávat přibližně pět až deset odběrů vzorku na lom.















Místnosti - odběrová sonda ve středu místnosti nejméně 2 m od stěny ve 

výšce 1,2 - 1,8 m;

„Venkovní“ pracovní prostor – podle možností, při zachování 

bezpečnostních pravidel, reprezentativně v relaci k pracovníkům

Okraj dobývacího prostoru – vždy závětrná strana

• V případě, že je odběr vzorků prováděn za běžného využití měřeného 

vnitřního prostoru není nutná žádná simulace podmínek využití;

• Pokud není možno při odběru vzorku ovzduší zabezpečit běžné využití 

měřeného prostoru, včetně standardně prováděných aktivit uživateli, je 

nutno provést v rámci odběru simulaci podmínek využívání prostor.


