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Azbest a jeho vlastnosti: 

  Azbest (osinek) je přírodní vláknitý minerál ze skupiny silikátů 

(např. chryzotil , krocidolit, amosite, aktinolit apod.) 

  Azbest je nehořlavý, odolný vůči působení kyselin a zásad, 

pevný a ohebný 

  V České republice nejsou žádné doly na těžbu azbestu, práce 

s azbestem jsou zakázány s výjimkou prací výzkumných, likvidace 

nepotřebných zásob azbestu, odpadů, prací při jeho zneškodňování. 

 Negativní účinky azbestu na zdraví nespočívají v chemickém 

působení, ale v  mechanickém dráždění citlivých tkání zejména 

dýchacích orgánů  ! Onemocnění z azbestu se může projevit až po 

dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem (až v době, kdy 

nemocný již dlouhou dobu s azbestem nepracuje nebo nepřichází do 

kontaktu). 
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• Typy nemocí z azbestu: Azbestóza, hyalinóza plic, karcinom plic, 
mezoteliom pleury (pohrudnice). Onemocnění vznikají  zejména v 
důsledku profesionální expozice.  

• Zdravotní rizika spojena spíše s dlouhodobou chronickou expozicí 
než s expozicí akutní 

 

 

 

• Azbest je považován za prokázaný lidský karcinogen. 
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Délka vlákna   > 5 m   

Průměr vlákna   < 3 m   

Délka/Průměr vlákna  > 3    



― Střešní  krytina Eternit a Beronit (barva šedá, černá, červená…) 
― Vlnitá střešní krytina různé velikosti podle „vlny“ (barva šedá, černá, červená, zelená…)  
― Hřebenáče, tvarovky a střešní větrací prvky (různé doplňky ke střešním prvkům) 
― Izolační azbestové šňůry 
― Netkané textilie NETAS 
― Izolační desky ID a IDK  
― Květinové truhlíky a zahradní doplňky různé velikosti a tvaru  
― Tlakové a kanalizační roury a tvarovky tzv. „kolena“  (obvykle šedá barva) 
― Interiérové velkoplošné desky - Dupronit A,B,C, Ezalit A, B,C (přírodní světle šedá barva) 
― Exteriérové a podstřešní desky Dekalit, Lignát, Cembalit, Cempoplat, Unicel (světle šedá 

barva) 
― Sendvičové desky s polystyrenem  
― Desky Pyral (požárně odolné sendvičové desky s vlnitou hliníkovou fólií v jádru) 
― Desky Izomín, Akumín, Calothermex (tepelně izolační desky) 
― Asfaltové desky ASBIT (obsahují mikromletý azbest) 
― Asfaltové pásy -  Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit (obsahují mikromletý azbest) 
― Nástřikové hmoty Pyrotherm (protipožární nástřiky na ocelové konstrukce) 
― Brzdové obložení v automobilech 
― Zástěny, podložky lokálních zdrojů tepla (např. podložky pod elektrické a plynové vařiče, 

zástěny ke kamnům na pevná paliva) 

 

Výskyt a použití azbestu ve stavebnictví 

4 



Základní postupy pro vzorkování  a vyhodnocování  vzorků na SEM se řídí 
německými technickými předpisy 
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Příklady  zobrazení referenčních materiálů azbestů 

Amosite 
Chryzotil 

Krocidolit 
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Prvkové složení - Amosite Prvkové složení - Chryzotil 

Prvkové složení - Krocidolit 

EDAX spektra referenčních materiálů azbestů 
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Příklady dodaných vzorků na identifikaci azbestových vláken 
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Příklady dodaných vzorků na identifikaci azbestových vláken 
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Příklady dodaných vzorků na identifikaci azbestových vláken 
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Příklady dodaných vzorků na identifikaci azbestových vláken 
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Vlákna azbestu – chryzotilu ve 
stavebním materiálu – 

azbestocementovém potrubí 
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Vzorek střešní krytiny – červený vlnitý eternit 
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Vzorek střešní krytiny – červený 
vlnitý eternit 
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Lepenka – střešní krytina 
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Vzorek lepenky po odstranění 
asfaltové/dehtové matrice 
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Vzhled vzorku střešní izolační lepenky 
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Vzhled vláken ze střešní izolační 
lepenky a elementární spektrum 



Vzhled vzorku skelné vaty 
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Vzorek syntetického minerálního 
vlákna – skelné vaty 
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Vzorky syntetického 
minerálního vlákna  

Vzorek dřevotřísky 
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Azbestové vlákno o 
tloušťce 132nm 

Směs organických a 
azbestových vláken 
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Vznik řetízkových struktur na 
povrchu membrán (filtrů) 



Identifikace vláken v ovzduší – školní prostředí,  křída 

Hnědá křída Bílá křída 

Modrá křída 
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Identifikace vláken v ovzduší – školní prostředí,  bezprašná křída 

Bílá křída – CaCO3 + CaO Červená křída – CaCO3 + CaO 



Příklady nalezených vláken na filterch  

Vlákno TiO2 

Vlákno NaCl 

Pracovní povzduší - azbestová 
vlákna (chryzotil, aktinolit, 
amosite) 
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Snaha o přípravu vláken s fyzikálně-chemickými vlastnostmi obdobnými azbestu, ale 
prokazatelně biologicky odbouratelnými. 

Minerální vlna Isover 
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Otázka dodržování akreditačních kritérií včetně nezbytné kontroly 
kvality 

 

Laboratoř zajišťuje všechny preventivní a kalibrační kontroly 
doporučené výrobcem elektronového mikroskopu. 

 

     Harpur Hill, Buxton, Velká Británie 
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Takto rozhodně ne!  Urgentní potřeba osvětové práce u obyvatel. 
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