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Azbestocementová potrubí ve vodovodní síti 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Kříž Ph.D. 

ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestocementu v oblasti vodovodních sítí. 

Především problémům, které vyplývají z bezvýkopových a výkopových sanací nebo výměn 

vodovodních systémů zhotovených z azbestocementových trub a jejich likvidací z hlediska 

praktického i legislativního. V práci jsou dále uvedeny negativní dopady na člověka plynoucí 

z expozice azbestovým vláknům, zákony a vyhlášky zabývající se azbestem a odpady 

s obsahem azbestu. Součástí bakalářské práce je zpřehlednění úkonů a povinností spojených 

s azbestocementem, které napomáhají k ochraně člověka. 

Klíčová slova 

Azbest, azbestocement, bezvýkopové technologie, sanace, likvidace, vodovodní potrubí 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with the issue of asbestos cement in the area of water supply 

networks. Above all, the problems arising from trenchless and excavation redevelopments 

or exchanges of water systems made of asbestos cement pipes and their disposal from a 

practical and legislative point of view. The work also includes negative impacts on human 

exposure to asbestos fibres, asbestos laws and regulations and asbestos-containing wastes. 

Part of the bachelor thesis is the clarification of the acts and duties connected with asbestos 

cement, which help to protect the human being. 

Key words 

Asbestos, asbestos cement, trenchless technology, rehabilitation, liquidation (disposal), 

water distribution pipes  
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1. ÚVOD 

O životu nebezpečných účincích azbestových vláken na člověka se v poslední letech 

doslýcháme z různých médií. Většinou hovoří o eternitu v obvodových pláštích budov a 

eternitových krytinách, ale azbest nalezneme i v potrubích určených pro pitnou vodu nebo 

kanalizačních potrubí. Většina z nich už je za hranicí své životnosti, a tak představují 

časovanou bombu, kterou je potřeba vyřešit. 

Při nesprávné manipulaci s potrubím se uvolňují rakovinotvorná azbestová vlákna do 

ovzduší. Tato vlákna nejvíce ohrožují nepoučené pracovníky a další osoby pohybující se 

v blízkosti kontaminovaného staveniště. Vhodným zacházením s materiálem obsahující 

azbest zabráníme šíření vláken do okolí a ohrožení zdraví lidí. 

Sanací či výměnou těchto potrubí můžeme pomoci zabránit častým poruchám, únikům a 

uvolňování azbestových vláken do pitné vody. Je však složité určit, jak správně 

s azbestocementovým potrubím nakládat. 
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2. CÍLE  

Hlavním cílem této bakalářské práce je stanovit nejpřijatelnější metody sanace především 

vodovodních systémů. 

Dílčí cíle jsou: 

 shrnutí vlastností azbestocementových potrubí, 

 zmapování rizik plynoucích z kontaktu s azbestocementovými výrobky, 

 zpřehlednit legislativní požadavky týkající se nakládání s materiály obsahující azbest 

a jeho skládkování, 

 mapovat bezvýkopové sanační metody a určit nejvhodnější metody k sanaci 

azbestocementového potrubí, 

 najít, popřípadě sestavit vhodné postupy pro sanace nebo výměny 

azbestocementového potrubí. 
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3. AZBEST OBECNĚ 

3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O AZBESTU 

Název azbest neboli osinek se používá pro označení šesti křemičitých minerálů, které lze 

přirozeně nalézt v přírodě. Na základě své struktury jsou řazeny do dvou skupin serpentinity 

a ambfibolity. Nejčastěji se můžeme setkat s bíle zbarveným Chryzolitem, který patří do 

skupiny serpentinitů, někdy se také nazývá jako bílý azbest. (1)  

Další hojně používaný azbestový minerál je modře zbarvený krokodyolit, méně používaný 

hnědě zbarvený amosit a dále aktonolit, antofylit, tremolit. Všechny tyto minerály byly 

zařazeny podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) mezi prokázané lidské 

karcinogeny (2). Na území bývalého Československa se těžil pouze v malé míře 

v Dobšinách. Většina azbestu k nám byla tudíž importována. (3) (1) (4) 

Významná naleziště azbestu nalezneme v Kanadě, Austrálii, USA, Jižní Africe, Indii, Číně 

či Kazachstánu. Nejhojněji využívaným azbestovým minerálem v průmyslu byl chryzotil, 

který tvořil podíl v produkci a spotřebě azbestů přibližně 90 %. (5) 

Azbest se typicky vyskytuje ve formě dlouhých, tenkých vláken, které při narušení povrchu 

mají tendenci se podélně štěpit a uvolňovat do ovzduší. Jejich sedimentační rychlost 

v ovzduší je malá. Díky tomu se po zvíření šíří do velkých vzdáleností. Vlákna jsou bez chuti 

a zápachu. Dále velmi dobře odolávají vysokým teplotám. Jsou nerozpustná a rezistentní 

proti přírodním materiálům. Díky těmto vlastnostem byl azbest využíván k výrobě mnoha 

produktů, především ve stavebnictví (Podrobněji viz. kapitola 5). (1) (3) 
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3.2 HISTORIE AZBESTOCEMENTU 

První historické zmínky o zdravotních rizikách azbestu jsou již z dob prvního století našeho 

letopočtu z Řecka. Řecký geograf Strabo zaznamenal zdravotní potíže otroků pracujících na 

těžbě, zpracování a šití oblečení z azbestu. Všiml si jejich problémů s nemocemi plic a 

upozornil na neprodejnost otroků pracujících v azbestových dolech, jelikož umírají mladí. 

(6) 

První azbestocementové potrubí bylo vyráběno Itálii ve městě Janov před první světovou 

válkou. Mezi válkami se azbestocement rychle rozšířil i do ostatních státu Evropy a Severní 

Ameriky. Přibližně mezi roky 1940-1970 se stal jedním z hlavních materiálů používaných 

pro stavbu vodovodních sítí. Od roku 1970 byla výroba omezována, v některých případech 

až zastavena díky zdravotním rizikům hrozícím při výrobě a podezření z kontaminace pitné 

vody. V mnoha zemích však bylo azbestové potrubí používáno až do konce 20. století. (7) 

(8) 

V bývalém Československu se azbestocementové tlakové potrubí vyrábělo zhruba do roku 

1975 smíšením řídké cementové kaše s azbestem v poměru 7:1–8:1. Následně v roce1984 

byl azbest zařazen mezi prokázané karcinogeny. V současné době dochází k postupné 

obměně tohoto potrubí. (7) 

V letech 1975-1990 se v ČR spotřebovalo přibližně 50 000 tun azbestu ročně, z toho 

přibližně 70 % bylo využito ve stavebnictví. 

V České republice byly definitivně zakázány práce s azbestem zákonem č 309/2006 Sb., 

zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (9) V tomto 

zákoně se v § 8 dočteme: „Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz těchto prací neplatí, jde-

li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce při likvidaci zásob, odpadů a 

zařízení, která obsahují azbest a práce při odstraňování staveb a částí staveb osahující 

azbest, nebo opravy a udržovací práce na stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou 

expozicí.“ (10) 
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3.1 MNOŽSTVÍ AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ 

V ČSSR se azbestocementové potrubí používalo pro budování vodovodní a kanalizační sítě 

po několik desítek let, přibližně mezi roky 1920 až 1970. Podle majetkové studie z roku 

2009 se v České republice nachází přibližně 73 tisíc km vodovodních sítí a z toho přibližně 

4 % jsou tvořeny azbestocementovými trubkami, což je přibližně 3 tisíce km.  

Česká republika není však jediný stát, který trápí tento problém. Například v Itálii bylo 

v roce 1988 stále ještě 125 tisíc km azbestocementového potrubí, ve Velké Británii je okolo 

267 tisíc km a v USA okolo 400 tisíc km. V zemích nacházejících se v Evropě se množství 

azbestocementového potrubí obsaženého ve vodovodní síti pohybuje od 5 % ve Finsku, a až 

do 40 % ve Španělsku. Nyní postupně dochází k jeho obměně. (8) 

 
 

Obrázek 1, Graf délky vodovodních řadů dle materiálů, (11) 

47,5%-34 576 km

48,6%-35 364 km

3,9%-2 653 km

Vodovodní řady v ČR podel materiálů-celkem 72 793 km

kovové plasty jiný materiál (povětšinou azbest)
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4. RIZIKA 

V následující kapitole uvádím rizika pro člověka plynoucí nejen z profesní expozice azbestu 

ale i z obecného ohrožení azbestem například po katastrofách environmentálních či 

teroristických, při kterých dojde k destrukci budov obsahují azbest, jak to mu bylo v případě 

útoku na Twin Towers roku 11.9.2001 v USA. (12) 

Dále uvádím problémy plynoucí ze stáří a degradace potrubí. 

4.1 ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

Azbest má velmi negativní dopad na lidské zdraví. Již v roce 1898 v Londýně byla 

předložena zpráva o špatném vlivu azbestového prachu v prostředí továren. Největší 

problémy plynou z vdechování azbestových vláken rozptýlených v ovzduší. 

Nejohroženějšími se stávají pracovníci na stavbách, kde je azbest obsažen ve stavebním 

materiálu, což jsou například i sanace vodovodních či kanalizačních systémů 

z azbestocementu. 

Onemocnění vlivem azbestu dělíme na (8) (6): 

 Zhoubná 

o Maligní mezotelion – Jedná se o zhoubný nádor postihující blánu 

obklopující plíce. Onemocnění je agresivní a velmi špatně léčitelné, 

způsobeno výhradně expozici azbestovým vláknům (6) 

o Karcinom plic – Jedná se o zhoubný nádor plic, ke kterému může dojít i 

jinou cestou (např. kouřením) než pouze vdechováním azbestových 

vláken. Ve většině případů je smrtelný. Pokud pracovník vystavený 

azbestu současně kouří riziko rakoviny plic se výrazně zvyšuje  

 Nezhoubná 

o Azbestóza – Dochází k postupnému nahrazení plicní tkáně nefunkčním 

vazivem. Většinou se s tímto onemocnění setkáme u pracovníků s vysokou 

expozicí azbestovým vláknům. 

o Pleurální hyalióza – Jedná se o postižení poplicnice či pohrudnice. Je jedním 

z nejčastějších projevů při vystavení azbestovým vláknům. 
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Dále se u exponovaných skupin lidí setkáváme s rakovinou zažívacího traktu, rakoviny 

hrtanu či dutiny ústní. Závažnost onemocnění závisí na celkovém množství vdechnutých 

vláken, na jejich délce, průměru a na délce expozice azbestu. Všechna tato onemocnění se 

mohou projevit až po mnoha letech po expozici azbestovým vláknům. Často je nemoc 

diagnostikována až v důchodovém věku nebo po úmrtí. (8) (6) 

4.2 DALŠÍ RIZIKA 

Díky degradaci azbestocementu se do pitné vody uvolňují azbestová vlákna a dále dochází 

k vyluhování hydroxidů, což má za důsledek změnu pH vody a zvýšení usazování vodního 

kamene v potrubí i v domácích spotřebičích. 

Další problém azbestu tkví ve stáří potrubí. Životnost azbestu se je odhadována na 20-30 let. 

To tedy znamená, že většina vodovodních řadů je již za hranicí svojí životnosti. Potrubí a 

jeho spoje jsou křehké a díky degradaci materiálu dochází k častým poruchám. Dožívající 

potrubí může ohrozit nezávadnost vody. Pokud dojde k narušení pláště potrubí či spoje  

u vodovodních potrubí, dojde k únikům vody nebo u kanalizačních systémů k vniku 

balastních vod. Avšak veškeré zásahy a opravy na vodovodní síti, které jsou spojeny se 

zásahem do vnitřku potrubí, představují také ohrožení kvality vody.  

Při práci na opravách či výměnách azbestocementových potrubích jsou nejvíce ohroženi 

především pracovníci na stavbě, u kterých může dojít k inhalaci azbestových vláken. Proto 

je nutné při manipulaci s nimi dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Nejdůležitější je zajistit 

bezpečností opatření vedoucí k minimalizaci rizika inhalace azbestových vláken. Je nutné se 

tedy řídit nařízením vlády č. 361/2007 Sb., a také vyhláškou 432/2003 Sb. (8) 
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5. AZBESTOCEMENT JAKO STAVEBNÍ MATERIÁL 

Nejčastěji se azbestocement objevuje jako střešní krytina nazývaná eternit. Existuje několik 

rozličných tvarů jako například azbestocementové šablony nebo vlnité desky. Nalezneme je 

na rodinných domech, střechách nádražních zastávek či na velkých halách rozličných 

závodů. Azbestocementové krytiny byly velmi oblíbené díky nízké ceně, dlouhé životnosti 

a rychlé pokládce. I přes to že, je v dnešní době azbest často zmiňované téma, a to ne 

v dobrém slova smyslu, existují firmy, které provádí čištění a ochranné nátěry na staré 

eternitové střechy. 

Azbest se používal i při výrobě různých jiných stavebních materiálu, jejichž seznam  

i s výrobci najdeme v Tabulka 1. 

Používaly se i pro vnitřní rozvody zejména pro vertikální kanalizační vedení v panelových 

domech. Výměna těchto potrubí představuje velké riziko expozice nejen pro pracovníky, ale 

i obyvatele domu. 

Dále se s azbestocementem setkáváme v kolektorech ve formě protipožárního azbestového 

nástřiku, podkladních desek kabelů na kabelových lávkách. Tyto desky jsou použity 

k oddělení elektrických kabelů a mohou obsahovat až 30 % azbestových vláken. Velmi často 

jsou desky narušeny dodatečným vkládáním kabelů a uvolněné části jsou následně 

rozšlapány. 

 Zde znovu hrozí riziko vdechnutí azbestových vláken při výměnách, revizích či 

mechanickém poškození potrubí, jelikož prostor je špatně odvětrávaný a stísněný. 

 

Obrázek 2, Kabely v kolektoru odděleny pomocí azbestocementových desek, (13) 
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Azbest se také využíval při výrobě plochých těsnění s názvem Klingerit, která byla 

využívána pro těsnění potrubí s vysokým tlakem. Jsou nebezpečná především při jejich 

poruše, nebo při výměně potrubí. 

 

Obrázek 3, Detail těsnění Klingerit, vlastní fotografie 

5.1.1 JAK POZNAT AZBESTOCEMENT 

Azbestocementové výrobky mají většinou šedou či šedo hnědou barvu. Na je jich povrchu 

lze rozpoznat jemné vroubkování z výroby a při bližším pohledu můžeme pozorovat svazky 

azbestových vláken zachycených v cementové směsi. K identifikaci azbestových vláken 

v materiálu se může využít laboratoře, která je k tomuto účelu akreditována. Odebraný 

vzorek je zkoumán pomocí optické mikroskopie. 

 
Obrázek 4, Azbestocementové vlnité desky sloužící jako krytina, vlastní fotografie 
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Obrázek 5, Makrofotografie azbestocementu, vlastní fotografie 

 

Obrázek 6, Azbestocementové potrubí, © Fotolia.com - wittybear 
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Tabulka 1, Tabulka s přehledem stavebních materiálů s obsahem azbestu, které byly v ČR* v minulosti 
vyráběny (14) 

 

Výrobek Doplňující údaje Místo výroby 
Ukončení 

výroby 

Střešní šablony Eternit, 
Beronit 

400x400x4 mm, 450x400x4 mm, 
šedé, černé, červené i jiné barvy, 
ρ= 2100 kg/m3 

Beroun, Šumperk, 
Nitra 

1996 (od 
roku 1912) 

Vlnitá střešní krytina 
typu A a B (podle 
velikosti „vlny“) 

desky šedé, černé, červené, zelené 
i jiné barvy, různých rozměrů, ρ = 
1800 kg/m3 

Beroun, Šumperk, 
Hranice, Nitra, 
Púchov 

1995 

Hřebenáče, tvarovky a 
střešní větrací 
prvky  

různé doplňky k základním 
střešním prvkům 

Beroun, Šumperk, 
Hranice, Nitra 

1996 

Izolační šňůra ø = 1–50 mm Zvěřínek 1990 
Netkané textilie 
NETAS 

tloušťka 0,6 – 1,1 mm Zvěřínek 1990 

Izolační deska ID a 
IDK 

tloušťka 1–6 mm Zvěřínek 1990 

Květinové truhlíky a 
zahradní doplňky 

různá velikost a tvar Beroun, Nitra 1999 

Tlakové a kanalizační 
roury a tvarovky 

ø = 50–1000 mm, délek 500–
5000 mm 

Beroun, Hranice, Nitra 1999 

Interiérové 
velkoplošné desky 
(Dupronit A, B, C, 
Ezalit A, B, C) 

tloušťka 6,8,10,12 mm ρ= 600 
až 1800 kg/m3 v přírodní 
světle šedé barvě 

Beroun, Šumperk, 
Nitra, Púchov 

1995 
2000 

Desky exteriérové a 
podstřešní (Dekalit, 
Lignát, Cembalit, 
Cemboplat, Unicel)  

tloušťka 6,8,10,12 mm ρ= 600 
až 2000 kg/m3 v přírodní 
světle šedé barvě 

Beroun, Hranice, 
Šumperk, Černousy, 
Púchov, Nitra 

1995 

Sendvičové desky s 
pěnovým 
polystyrenem 

 Nitra 1995 

Desky Pyral 
požárně odolné sendvičové 
desky s vlnitou hliníkovou fólií 
v jádru 

Praha 1992 

Desky Izomín, 
Akumín, 
Calothermex 

termoizolační desky, ρ = 
250–400 kg/m3 

Nová Baňa, Baňská 
Štiavnica 

1992 

Asfaltové desky 
ASBIT 

Výrobky s mikro mletým 
azbestem 

Brno 1990 

Asfaltové pásy – např. 
Aralebit, Bitagit, 
Cufolbit, 
Arabit-S, plastbit 

Výrobky s mikro mletým 
azbestem 

Brno, Hostinné, Bělá 
pod Bezdězem 

1990 

Nástřikové hmoty 
Pyrotherm 

protipožární nástřiky zejména na 
ocelové konstrukce 

Praha, Dlhá Ves, 
Čičajovce, 
Parchovany 

1992 

*) ČR – Česká republika, pod tímto názvem jsou pro potřeby tohoto metodického pokynu míněny i 
státní útvary, do nichž ČR patřila před svým vznikem (ČSR, ČSSR, ČSFR, Č-SFR) 
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Výrobci: 

 Beroun, Hranice, Nitra, Púchov – Azbestocementové závody n.p. (s.p.)  

 Šumperk – Eternitové závody n.p. (s.p.) 

 Zvěřinek – Azbestos n.p. (s.p.)  

 Brno – Izolační závody n.p. (s.p.)  

 Praha – Stavební izolace n.p. (s.p.) 

 Černousy – Severočeské dřevařské závody n.p. (s.p.) Česká Lípa 

 Hostinné – Krkonošské papírny n.p. (s.p.) 

 Bělá pod Bezdězem – Dehtochema n.p. (s.p.) 

 Baňská Štavnica – Rudné bane n.p. (s.p.) Nová Baňa – Stavební závody těžkého 

strojírenství (výroba desek ukončena 1970 Dlhá Ves, Čičajovce, Parchovany – 

Jednotné rolnické družstvo (JRD) 
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6. AZBESTOCEMENT JAKO NEBEZPEČNÝ DOPAD 

Po odstranění azbestu z objektu vyvstává otázka, jak s tímto odpadem dále nakládat, aby již 

neohrožoval člověka, ani životní prostředí.  

6.1 LEGISLATIVA 

Níže nalezneme důležité zákony a nařízení týkající se katalogizace, uskladňování a 

nakládání s materiály obsahující azbest. (15) (9) 

 Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

o Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů 

o  Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů 

o  Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů. (Zrušena vyhláškou č. 93/2016 Sb.) 

o  Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využití na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (platná od 5. srpna 2005) 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a pozdějších předpisů 

o Vyhláška MŽP č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných 

chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na 

trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je 

omezeno  

o Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků  

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
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vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

o Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli 

o Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací (ze dne 24. července 2006) 

o Vyhláška MZ č. 6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb  
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6.2 POVINNOSTI SPOJENÉ S AZBESTOCEMENTEM 

Podle Vodního zákona č. 254/2001 Sb., by se mohlo zdát, že při sanaci azbestocementových 

potrubí probíhající beze změny trasy, tedy že by se nové potrubí nedostalo mimo ochranné 

pásmo stávajícího potrubí, není potřeba povolení ani ohlášení stavby. Jelikož v § 15 je psáno, 

že:  

„Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodu a kanalizací, pokud 

se nemění jejich trasa.“ (16) 

Musíme ale také dbát na zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., kde se dočteme 

o potřebných úkonech, které je nutno provést před započetím prací spojených s rizikem 

vzniku prachu s azbestovými vlákny. V § 41 stojí:  

„Zaměstnavatel je povinen ohlásit příslušnému orgánu a ochrany veřejného zdraví, že budou 

poprvé používány biologické činitele skupiny 2 a 4, upravené zvláštním právním přepisem, 

a změny ve výkonu takové práce a dále takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 

zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojede ke změně pracovních podmínek, které 

pravděpodobně budou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu nebo prachu 

z materiálů které azbest obsahují; náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis. 

Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu podle vět první a druhé zaměstnavatel nemá, jde-

li o práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu upraví 

prováděcí právní předpis.“ (17) 

Práci s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu je definována ve vyhlášce č. 394/2006 

Sb. takto: 

“ Za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se za podmínek § 3 považují práce 

 související s údržbou na sebe nenavazující a krátkodobé, při nichž se pracuje pouze 

s nedrolivými materiály, 

 spojené s odstraňováním nerozrušených a nedrolivých materiálů, v nichž je azbest 

pevně zakotven v pojivu, nebo 
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 . při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování 

ochrannými prostředky proti uvolňování azbestu.“ (18) 

Vzhledem k tomu že, práce s materiálem obsahující azbest mohu negativně ovlivnit zdraví 

člověka a životní prostředí je také nutné 30 dní před provádění takových prací provést 

ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu. Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) záměr odstranit stavbu se předkládá příslušnému 

stavebnímu úřadu se základní charakteristikou odstraňované stavby a výsledky stavebního 

průzkumu, kde je uvedeno, zda se azbest ve stavbě nachází. (15) (14)  

Náležitosti hlášení prací s azbestem nalezneme ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. v § 5. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb.  §128 odst. 5 plyne, že demolici stavby, ke které je nutné 

povolení, může být provedena pouze stavebním podnikatelem. Stavby, ke kterým není 

potřeba povolení lze demolovat svépomocí pod odborným dozorem autorizovaného 

inženýra, architekta nebo technika.  

Dále dle §128 odst. 6 se řízení o povolení stavby vede tehdy, když se ohlášený záměr 

odstranit stavbu týká nemovitosti, v níž je obsažen azbest. 

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku dle:  

§178 odst. 1 písm. i) „Pokud v rozporu s § 128 odstraní stavbu uvedenou v § 103 obsahující 

azbest nebo stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 anebo v § 104 bez 

souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.“ 

§179 odst. 1 písm. a) „Pokud v rozporu s § 128 odst. 5 nezajistí odstranění stavby stavebním 

podnikatelem nebo při odstranění stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru 

anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby s obsahem azbestu“. 
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6.3 SKLÁDKOVÁNÍ 

V zákonu č 185/2001 Sb. o odpadech v dílu 6 (odpady z azbestu), § 35 (Povinnosti při 

nakládání s odpady z azbestu stojí: 

 Původce odpadů obsahující azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady 

obsahující azbest, jsou povinni zajistit, aby se z odpadů do ovzduší neuvolňovaly 

azbestová vlákna či azbestový prach a dále aby nedošlo k rozlití kapaliny obsahující 

azbestová vlákna. 

 Odpady s obsahem azbestu lze ukládat pouze na skládkách k tomu určených. Odpady 

musí bát upraveny, zabaleny nebo ihned po uložení na skládku zakryty. Provozovatel 

skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. 

 Ministerstvo stanoví provádění právním předpisem požadavky na ukládání odpadů 

z azbestu na skládky. (19) 

V kapitole 2.3.3 v evropské směrnici 1999/31/ES a její přílohy II jsou určeny podmínky, za 

kterých je možné ukládat materiály s obsahem azbestu i na jiných skládkách než na 

skládkách nebezpečného odpadu. Stavební materiály s obsahem azbestu a jiné vhodné 

azbestové odpady lze ukládat na skládkách, které nejsou klasifikovány jako skládky 

nebezpečného odpadu. Skládky přijímající stavební materiály s obsahem azbestu musí 

splňovat tyto podmínky (9) (15): 

 Odpad neobsahuje žádné jiné nebezpečné látky než vázaný azbest, včetně vláken 

vázaných pojivem nebo zabalených v plastu. 

 Skládka přijímá pouze stavební materiál obsahující azbest a další vhodné azbestové 

odpady. Tyto odpady mohou být také uloženy v odděleném prostoru skládky odpadů 

neklasifikovaných jako nebezpečné, pokud je prostor dostatečně samostatně 

uzavřený. 

 Aby se zabránilo rozptýlení vláken, úložná zóna musí být denně a před každým 

stlačením překryta vhodným materiálem, a pokud odpad není zabalený, musí se 

pravidelně kropit. 

 Na skládce se nesmí provádět práce, které by mohly vést k uvolnění vláken (například 

vrtání děr) 
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 Po uzavření skládky se uchovává plánek umístění skládky/prostoru, který svědčí o 

tom, že jsou zde uloženy azbestové odpady. 

 Musí být přijata vhodná opatření, aby se zabránilo případnému použití půdy po 

uzavření skládky, kvůli zabránění kontaktu lidí s odpadem. 

Firmy a občané mohou také odvážet azbestový odpad do sběrných dvorů odpadů, které mají 

povoleno tyto odpady přijímat. Je však nutné, aby všechny přivezené azbestové odpady byly 

zabaleny v neprodyšném obalu nebo uzavíratelném kontejneru a byly řádně označeny. (15) 

Další možností, jak nakládat s materiálem obsahující azbest je vitrifikace, která spočívá 

v proměně nebezpečného materiálu v inertní odpad za působení vysoké teploty (přibližně 

1200 C°). Tato metoda se používá např.ve Francii a USA. V ČR se vitrifikace neprovádí, ale 

mohla by být vhodným způsobem pro likvidaci azbestocementu do budoucnosti. (20) 
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7. AZBESTOCEMENT VE VODÁRENSTVÍ 

V České republice byl azbest používán pro vodárenské systémy přibližně od roku 1975, a 

mnoho z nich je stále v provozu. Jsou však již zastaralé a hrozí u nich větší riziko poruch. 

Zároveň je na azbest nahlíženo jako na nebezpečný materiál. 

7.1 LIMITY VLÁKEN V PITNÉ VODĚ 

V České republice dříve existoval nezávazný limit azbestových vláken v pitné vodě a to 3 x 

105 vláken /l, který byl stanoven v normě ČSN 75 7111 Pitná voda (platná od 1.1.1991 do 

10/2001). V následující vyhlášce MZ č. 376/2000 Sb. již nebyl zmíněn díky doporučení 

Světové zdravotní organizaci (WHO), která v roce 1991 vydala stanovisko, ve kterém se 

zmiňuje o neškodnosti azbestu v pitné vodě. Dále také proto, že testy pitné vody v 90. letech 

vykazovaly minimální či nulové nálezy azbestových vláken. Tyto nálezy však byly měřeny 

nedostatečně přesnou a citlivou metodou. (8) 

V současné vyhlášce MZ č, 252/2004 limit pro azbestová vlákna není zahrnut, a to ani 

v evropské směrnici Rady č. 98/83/ES, o jakosti pitné vody, ze které legislativa v České 

republice vychází. 

V současné době můžeme dohledat pouze jediný stanovený limit pro azbestová vlákna 

v pitné vodě, stanovený roku 1989, pro USA americkou agenturou pro ochranu životního 

prostředí (US EPA). Limit je stanoven na 7 milionů vláken na litr vody, přitom se počítají 

pouze vlákna delší než 10 µm. Limit byl stanoven pomocí transmisivní elektronové 

mikroskopie. (8) 

Kvůli známým karcinogenním účinkům azbestových vláken, které se projevují při inhalaci, 

se začalo uvažovat o vlivu karcinogenních účincích při ingesci vláken. Podle studie množství 

uvolňovaných azbestových vláken z azbestocementového potrubí záleží na agresivitě vody 

ve zdroji. Z omezených dat vyplývá, že expozice azbestovým vláknům při sprchování či 

zalévání kontaminovanou vodou je zanedbatelné. 

I přes několik studií zkoumajících subjekty konzumující vodu s obsahem azbestových 

vláken se zatím nepotvrdily karcinogenní účinky na člověka, vlivem požívání vody 

s obsahem azbestových vláken, a proto Světová zdravotnická organizace zatím nestanovila 
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limitní hodnotu pro azbest v pitné vodě. Uvádí však, že nejohroženější jsou osoby pracující 

na opravách těchto potrubí. (21) 

Nicméně data nejsou konzistentní a některé studie riziko naznačují. 

V roce 2005 byla publikována epidemiologická studie studující 733 pracovníků na majáku 

u norského pobřeží po dobu 40 let. Část pracovníků prokazatelně pila vodu kontaminovanou 

azbestovými vlákny, jelikož byla jímána z azbestových střech majáků. Rozbor vody zjistil 

hodnoty azbestových vláken ve vodě v rozpětí od 109 až 1010 vláken na litr vody. Tato 

skupina byla porovnána se standardní, norskou venkovskou populací. U pracovníků na 

majáků bylo zjištěno mírné zvýšení výskytu rakoviny žaludku a rakoviny trávícího traktu. 

Není však jisté, zda za zvýšení může pouze pití vody s azbestovými vlákny, jelikož zde 

existovaly další rizikové faktory, jako například příjem soleného a uzeného masa, který je u 

pracovníku na majáku vůči běžné populaci vyšší. (22) 

7.2 VÝROBA AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ 

Výroba azbestocementových potrubí byl poměrně nenáročný a málo nákladný proces a díky 

tomu byly výrobky poměrně levné a tím pádem i oblíbené. 

Nejprve byla vytvořena řídká směs cementu s azbestem zhruba v poměru 7:1 až 8:1 a k této 

směsi byl přidán plstěný pás. Cementové mléko a azbest se dohromady mísily v holendrech. 

Následně byla směs přepravena do otáčejícího se válce, který byl tvořen jemnou měděnou 

síťovinou. Na povrchu válce docházelo k usazení vrstvy azbestových vláken a cementu, 

přičemž přebytečná voda byla odvedena pryč. Následně byla vzniklá usazená vrstva 

odváděna pomocí nekonečného plstěného pásu směrem na ocelový hlazený válec, zde byla 

navíjena, dokud nebylo dosaženo potřebné tloušťky stěny. Navíjení a válcování probíhalo 

současně, přičemž vyvíjený tlak byl 4-15 barů, záleželo na průměru vyráběných trub. Tímto 

způsobem bylo dosaženo velmi hutné a stejnorodé stěny trouby. Po odebrání trouby 

z ocelového válce, byla nasazena na dřevěné jádro, aby bylo zabráněno nectěným 

deformacím. Přibližně po jednom dni, kdy už došlo k zatuhnutí trouby, bylo dřevěné jádro 

odstraněno a trouby byly uloženy do vodní lázně. Zde zůstaly přibližně 8 dní až došlo k jejich 

úplnému zatvrdnutí. Následně, pokud si tak objednavatel přál, mohly být trouby opatřeny 

vnitřním, vnějším či oboustranným asfaltovým nátěrem (23). Potrubí bylo vyráběno ve třech 

jakostních třídách. 
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Tabulka 2, Třídy azbestocementového potrubí a JS (24) 

I. Třída 
Trouby pro provozní tlak 12,5 atp 

Js 80-700 mm 

II. Třída 

Trouby pro provozní tlak 10 atp (zkušební tlak 

18 atp) 

Js 80-1000 mm 

III. Třída 
Trouby pro kanalizační účely 

Js 150-4000 mm 

Js – jmenovitá světlost uvedena v mm 

atp – atmosféra technická přetlaku 1 atp = 0,1 MPa = 1 bar 

V bývalém Československu byla kanalizační a tlaková potrubí vyráběna v závodech v Nitře, 

Berouně a Hranicích. V roce 1995 byla výroba trubních systémů v těchto závodech 

zastavena. 

Pro spoje byly používány speciální spojky Gibault (obr. 7), Simplex, OVP (obr.7) nebo 

Reka. Kvůli křehkosti materiálu byly z azbestocementu vyráběny pouze rovné trouby o délce 

2,5 až 4,5 metrů. Pro změny směru, sklonu či na připojení armatur na tlakovém potrubí byly 

speciálně vyráběny litinové tvarovky. U kanalizací byly i tvarovky vyráběny 

z azbestocementu. (24) Spolehlivost a životnost potrubí nezáležela pouze na kvalitě 

výrobku, ale také na správně provedené pokládce potrubí. Pokládku bylo doporučené 

provádět na dobře vyrovnané alespoň deseticentimetrové lože z písku nebo štěrkopísku 

s maximálními zrny velikosti 5 mm. Pozornost se musela věnovat také obsypu v těsné 

blízkosti potrubí, materiál měl být jemnozrnný a bylo nutné ho provádět s co nejvyšší 

opatrností kvůli křehkosti porubí. Trouby musely být vždy položeny centricky k sobě, jejich 

konce musely být oříznuty kolmo k ose a nesměly být olámané, aby nedocházelo 

k netěsnostem. (7) Hlavní výhody a nevýhody azbestocementového potrubí jsou uvedeny 

v Tabulka 3. 
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Obrázek 7, Spojka Gibault, (http://www.armas.co.rs/en-gb/products/link/ac-zibo), Spojka OVP (bez těsnění) 
(7) 

 

Tabulka 3, Hlavní výhody a nevýhody azbestocementového potrubí (23) (7) 

Výhody Nevýhody 

Nízké výrobní náklady Obsah azbestových vláken s prokázanými 

rakovinotvornými účinky 

Relativně levná pokládka a spoje trub Křehkost 

Lehčí trouby (objemová hmotnost 2000 kg/m3) 

než u ocelových či litinových systémů 

Malá odolnost vůči vibracím 

Odolnost vůči bludným proudům Problematické opravy poruch 

Nízká drsnost povrchu potrubí 

(drsnost vnitřní stěny starého azbestového 

potrubí-k = 0,02 mm) 

Složitá a nákladná likvidace 

Nízká teplená vodivost Obtížné vyhledávání poruch a vytyčování 

trasy, jelikož potrubí je nekovové. 

 Degradace potrubí při styku s agresivní vodou 

 Absence armatur a tvarovek (zhotoveny 

z litiny) 

 

Díky zákazu používání materiálů s obsahem azbestu, jsou některé jeho výhody již 

nepodstatné a jeho nevýhody velmi závažné. 
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7.3 ŽIVOTNOST 

Životnost potrubí závisí na několika různých faktorech. Jako nejdůležitější se dají uvést: 

druh materiálu, kvalita jeho výroby, rok uložení potrubí, kvalita pokládky potrubí, druh  

a složení dopravované vody, změny tlaku uvnitř potrubí, působení agresivní podzemní vody, 

otřesy. Odhadovanou životnost trubních materiálů nalezneme v tabulce č.4. (25) 

Jak již bylo zmíněno výše, azbestocement se používal na vodovodní potrubí přibližně do 

roku 1970. Životnost azbestocementového potrubí je však odhadována na 20–30 let většina 

těchto potrubí je tedy již za hranicí své životnosti. Vzniká větší riziko poruch vlivem 

degradace materiálu a zvyšuje se i riziko uvolňování většího počtu azbestových vláken do 

pitné vody. 

Tabulka 4, Životnost trubních materiálů, (25) 

Trubní materiály 
Dolní a horní hranice životnosti 

(roky) 

azbestocement 20–30 

ocel 25–40 

plast 40–60 

PVC-U 50 

litina 60–90 

tvárná litina 100–110 

 

Obrázek 8, teoretická životnost trubních materiálů podle (Hertz, R. K. ,1998) (25) 
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8. SANACE AZBESTOCEMENTOVÝCH POTRUBÍ 

Není možné všechna azbestocementová potrubí ihned vyndat ze země a nahradit je novým 

spolehlivějším a bezpečným potrubím. Proto je nutné zauvažovat nad správným postupem, 

jak tato potrubí sanovat a kdy je sanovat. 

Pokud nelze k sanaci potrubí přistoupit ihned, správce sítě by měl aspoň vědět, v jakém stavu 

se potrubí nachází.  

Může si například nechat změřit množství azbestových vláken ve vodě odebráním vzorku,  

i když v české legislativně nyní neexistuje hraniční hodnota pro množství vláken ve vodě 

(viz kapitola 7.1). V dnešní době je jediný známý limit pro azbestová vláka v pitné vodě, 

stanovený US EPA (Americká agentura pro ochranu životního prostředí) v roce 1989, na 

limitní hodnotu 7 milionů vláken na litr. (8) Pokud by byla hodnota znepokojivá, bylo by 

vhodné zakročit. 

Dále se stav potrubí dá usoudit ze statistiky poruch na daném úseku a ze stáří potrubí.  

V případě azbestocementového potrubí se musíme soustředit i na okolí kolem potrubí. 

Porubí jsou křehká, tudíž pokud se nachází v blízkosti frekventované komunikace či 

železnice dají se čekat častější poruchy. Další problém by mohl vzniknout při dlouhodobém 

kontaktu s agresivní podzemní vodu, která vede k rychlejší degradaci potrubí. 

Technologie můžeme dělit na technologie prováděné:  

1. v otevřeném výkopu – Sanace probíhá v kompletně otevřeném výkopu 

2. bezvýkopově či bezrýhově – Dochází k narušení podloží pouze v místech 

startovacích, cílových, montážních a kontrolních jam, rýh a šachet. 

Jako další můžeme použít dělení na: 

1. nedestruktivní metody – nedestruktivní metody se snaží dosáhnout zlepšení 

vlastností potrubí, aniž by došlo k jeho poškození. Dá se tak docílit vytvořením 

nového vnitřního povrchu potrubí, uložení nového potrubí do starého. 

2. destruktivní metody – Spočívají v roztrhání či rozbití stávajícího potrubí a 

současném nahrazení novým potrubím. (25) 
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8.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Při vykonávání praxe se setkáváme s níže uvedenými pojmy, které jsou často užity 

nesprávně nebo i v rozporu se zákonem.  

8.1.1 SANACE  

Jsou to všechny zásahy vedoucí ke zlepšení stávajících potrubí nebo jejich znovuobnovení. 

Existují dva základní způsoby, jak tyto zásahy provádět, a to v otevřeném výkopu nebo 

naopak bezvýkopovou metodou. U bezvýkopových metod nedochází k narušení nadložní 

vrstvy, tím pádem se zemní práce zužují pouze na zhotovení startovacích, cílových, 

montážních a kontrolních jam, rýh a šachet. 

8.1.2 OPRAVA 

Opravu použijeme tam, kde není efektivní sanovat potrubí jako celek. Jedná se pouze o 

místní zásah do potrubí umožňující návrat do stavu schopného provozu a užívání. 

8.1.3 RENOVACE 

 U renovace dochází k většímu zásahu do vodovodní sítě než v případě oprav. Měla by vést 

ke zlepšení vlastností stávajícího potrubí a zároveň by nemělo dojít ke změně původní 

konstrukce. Dnes jsou nejčastěji využívány bezvýkopové technologie, kterých na českém 

trhu můžeme nalézt řadu různých druhů. 

8.1.4 REKONSTRUKCE 

Rekonstrukce je proces, při kterém dochází k odstranění poruch vlivem opotřebení a dochází 

k navrácení objektu do původního stavu, nebo může dojít ke změně jeho účelu, rozsahu, 

uspořádání.  

8.1.5 OBNOVA 

Obnova je metoda, při které dochází k úplné výměně stávajícího potrubí. Může být 

provedena ve stejné trase nebo v jiné. Dá se provádět bezvýkopově, ve výkopu nebo 

kombinovaně. (25) 

8.1.6  ÚDRŽBA 

Údržba je čnnost probíhající po celou dobu životnosti objektu, zajištující zpomalení procesu 

opotřebení a předchází poruchám, současně menší poruchy odstraňuje. 
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9. BEZVÝKOPOVÉ SANACE VODOVODNÍCH 

POTRUBÍ 

Bezvýkopové technologie jsou poměrně šetrné k životnímu prostředí a zároveň i 

k obyvatelům pohybujících se v okolí staveniště, jelikož nedochází k tak velkým zásahům 

jako u prací ve výkopech.  

S ohledem na udržitelný rozvoj se klade důraz na využívání bezvýkopových technologií ve 

stávající trase potrubí, jelikož nejde donekonečna pokládat nová potrubí vedle sebe. Zároveň 

stará nepoužívaná potrubí tvoří do budoucna překážku, která půjde těžko odstranit o to víc 

pokud se jedná o azbestové potrubí, které je samo o sobě nebezpečné. Je tedy nutné pečlivě 

zvážit všechny výhody a nevýhody. 

Opravy v otevřeném výkopu jsou velmi náročné na objem zemních prací, které tvoří největší 

položku v rozpočtu. U bezvýkopových technologií se objem zemních prací zmenší pouze na 

výkop startovacích a cílových, popřípadě sondážních jam. 

Bezvýkopové technologie je také výhodné použít u vytížených dopravních spojů, aby 

nedošlo k jejich omezení nebo ve stísněných a problematických úsecích.  

Výkopové a bezvýkopové sanace mohou být kombinovány. 

Níže je provedeno zpřehlednění bezvýkopových dle časopisu NODIG (viz obr. 14) a dle 

CzSTT (viz obr. 15, 16) 
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Obrázek 9, rozdělení bezvýkopových technologií dle časopisu NODIG,  (26)
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Obrázek 10, Rozdělení bezvýkopových technologií pro obnovu dle CzSTT (Česká společnost pro bezvýkopové 
technologie). (27) 
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Obrázek 11, Rozdělení bezvýkopových technologií pro novou instalaci dle CzSTT (Česká společnost pro 

bezvýkopové technologie). (27) 
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9.1 TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ 

Před kontrolou potrubí pomocí kamery (u větších dimenzí) a před samotnou sanací je vždy 

potřeba co nejlépe očistit vnitřní stěny potrubí od nánosů, inkoustů a volných částic. 

Způsob volíme podle materiálu, ze kterého je potrubí tvořeno a podle typu znečistění. 

Čistěním bychom neměli poškodit stávající potrubí. U azbestocementu je nutné zabránit 

prašnosti a suspenzi, která vznikne při čistění je nutné zachytit do cisteren, jelikož s největší 

pravděpodobností bude osahovat azbestová vlákna. Dále s ní budeme nakládat jako 

s nebezpečným odpadem a předáme ji do akreditované skládky. 

Rozlišujeme několik základních metod pro čištění vodovodního potrubí (ne všechny jsou 

vhodné pro azbestocementové potrubí): (25) 

 Mechanické čištění 

o Pomocí rotační hřídele 

o Pomocí škrabáků 

 Čištěním tlakovou vodou 

 Hydraulicko-mechanické čištění 

o Nástroji upoutanými na laně 

o Neupoutanými nástroji s vysílačem 

o Lasičkování 
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Tabulka 5, Požadavky na čištění potrubí pro jednotlivé metody sanace. (25) 

Metoda Požadavky Metoda čištění potrubí 

Cementace 

Vysoký stupeň čištění 

 odstranění inkrustace, 

usazení nebo zbytků 

Mechanické (v 90 % všech 

případů dostatečné) 

vysokotlaké čištění až do 

100 MPa (1000 bar) 

Epoxidace 
Vysoký stupeň čištění 

Je nutné odstranění překážek 

Mechanické 

Vysokotlaké čištění 

Tkané rukávce (hadice) 
Je potřeba vyšší stupeň 

čištění 

Vysokotlaké čištění do 

2000 bar 

PE – relinnig 

Relativně malé 

Je nutné odstranění překážek 

Video záznam 

Mechanické 

Relining litinových a 

ocelových trub 

Relativně malé 

Je nutné odstranění překážek 

Video záznam 

Mechanické 

Metody zatlačení /vytažení  
Eventuálně čištění pro 

zatažení soutyčí 

Trhání (berstlining) Video záznam 
Eventuálně čištění pro 

zatažení soutyčí 
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MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ  

 

Obrázek 12, Schéma mechanického čištění (25) 

 

9.1.1.1 Pomocí rotační hřídele 

Jeden ze způsobů mechanického čištění je prováděn pomocí rotační hřídele poháněné 

agregátem. Čistící kus je protažen potrubím, současně je chlazen vodou, která odnáší 

uvolněné inkrusty. (25) 

Pomocí rotační hřídele můžeme čistit potrubí DN 50–200 mm. Vzdálenost čištěného úseku 

muže být až 280 m. (25) 

Metoda s rotační hřídelí je pro čištění azbestocementových potrubí vhodná, jelikož dojde 

k zachycení azbestocementových vláken v suspenzi čistící vody a inkrustů a nedochází 

k jejich uvolňování do ovzduší. Je však nutné veškerou vodu použitou pro čištění potrubí 

následně zachytit do cisterny a nakládat s ní jako s nebezpečným odpadem. 

9.1.1.2 Pomocí škrabáků 

Metoda spočívá v protažení speciálního škrabáku upevněného na ocelovém laně. Škrabák 

protahujeme potrubím několikrát. Velikost škrabáku volíme podle dimenze potrubí. Je 

možné čistit potrubí až do velikosti DN 600. (28) 
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Tato metoda není příliš vhodná u azbestocementového potrubí, jelikož je prováděna za 

sucha, tím pádem může docházet k uvolňování azbestových vláken přímo do ovzduší. 

Obrázek 13, Škrabák, (28) 

9.1.2 ČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU 

Proplachovou vodu čerpáme vysokotlakým čerpadlem do trysky, kterou zavádíme do 

potrubí. Je nutné mít v blízkosti dostatečný zdroj vody. Pokud zdroj není dostatečný, dá se 

již použitá voda přefiltrovat a použít znovu. (25) 

Tryska vytváří tlak mezi 15–200 MPa záleží na materiálu, použité metodě sanace, na 

množství a charakteru znečištění. 

Metoda je neúčinnější v potrubích o velikosti DN 150–375 mm, může být použita až do DN 

900 mm. 

Čištění talkovou vodou je také vhodná metoda pro azbestocementová potrubí, jelikož se 

jedná o mokrý proces s vodou musíme nakládat shodně jako u hydraulicko – mechanického 

čištění a mechanického čištění pomocí rotační hřídele. 

 

Obrázek 14, Hlavice pro tlakové čištění, (29) 
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9.1.3 HYDRAULICKO-MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ 

U hydraulicko – mechanického potrubí dochází k protlačování čistícího nástroje skrze 

potrubí s vodou je tedy vhodné pro azbestocementová potrubí, ale s vodou použitou pro 

čištění musíme nakládat jako s nebezpečným odpadem. (25) 

 

Obrázek 15, Schéma hydraulicko – mechanického čištění (25) 

 

9.1.3.1 Nástroji upoutanými na laně 

Provádí se pomocí protlačování nástroje skrze potrubí s vodou. Používá se pro potrubí DN 

100–300 mm a délka čištěného úseku je závislá na délce lana, které bývá do 1400 m (25) 

Nástroji neupoutanými na laně s vysílačem 

Je prováděno protlačování čistícího nástroje či více nástrojů skrze potrubí s vodu. Používá 

se k čištění měkkých až středně tvrdých inkrustů v potrubí DN 150–1200 mm. (25) 

9.1.3.2 Lasičkování 

Je také prováděno pomocí neupoutaného nástroje, který je ale tvořen pružným materiálem. 

Tato technologie je vhodná k čištění měkkých až středně tvrdých inkrustů v potrubích DN 

100–300 mm. (25) 
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9.2 SANACE POTRUBÍ ODSTŘEDIVÝM NÁSTŘIKEM 

Jsou metody, při kterých je celá vnitřní stěna sanovaného potrubí pokryta tekutým médiem, 

které následně vytvrdne. 

Těmto metodám musí předcházet důkladné očištění vnitřních stran potrubí od všech tvrdých 

usazenin a nečistot například vysokotlakým čištěním. Před zahájením samotné metody musí 

stěny důkladně oschnout, aby bylo zajištěno dobré přilnutí nanášeného matriálu. 

Nanášená směs nesmí ovlivnit kvalitu pitné vody a měla by splňovat vyhlášku Ministerstva 

zdravotnictví č. 409/2005 Sb. 

9.2.1 CEMENTACE 

Cementace je proces, při kterém zařízení s rotující hlavicí nanáší na vnitřní stranu potrubí 

vrstvu cementové malty, která je následně vyhlazena pomocí kuželu taženého za zařízením 

nebo pomocí rotujících hladítek.  

Metodu lze využít pouze u potrubí, které neztratilo svojí statickou únosnost. Tloušťka 

nanášené vrstvy se pohybuje v rozmezí od 3–10 mm. Metodu lze využít pro potrubí velikosti 

DN 80–3000 mm. 

Nově vytvořený film chrání vnitřní povrch trub, zároveň zabraňuje vyluhování azbestových 

vláken do vody. (25) 

 

Obrázek 16, Aplikace nástřiku. (30) 
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9.2.2 EPOXIDOVÝ NÁSTŘIK 

Pomocí vysokotlakých trub je epoxidová pryskyřice přivedena k rotační hlavě zařízení, které 

ji nanáší na vnitřní stranu stěny potrubí. Nanesená pryskyřice vytvoří hladký a bez porézní 

povrch. Epoxidová výstelka není nosná. 

Nově nanesený povrch zabraňuje korozi povrchu trub a zabrání vyluhování azbestových 

vláken do vody. (25) 

 

Obrázek 17, Hlavice nanášející epoxidový nástřik. (30) 

9.3 SANACE S VOLNÝM MEZIKRUŽÍM 

Metody spočívají v zatažení nového potrubí (o menším průměru) do starého potrubí. 

9.3.1 RELINING 

Do předem vyčištěného potrubí se pomocí navijáku vpravuje PE potrubí, které je minimálně 

o jednu dimenzi menší než stávající potrubí. Mezi stávajícím a novým potrubí vznikne volné 

mezikruží. PE potrubí je před zatažením svařováno natupo na požadovanou délku. (28) 

Metoda je vhodná pro potrubí DN 100 mm a větší. Nevýhodou této metody je zmenšení 

průtočného profilu.  

9.4 SANACE S PŘILNUTÍM 

Metody spočívající v zatažené nového zdeformovaného potrubí do starého. Následně je 

provedeno jeho navrácení do původního tvaru. 
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9.4.1 COMPACT PIPE 

Do předem vyčištěného stávajícího potrubí se zatahuje nové přetvarované potrubí stejné 

dimenze jako je stávající potrubí. Následně je de do potrubí vpuštěna horká pára zahřátá na 

předepsanou teplotu. Potrubí se vlivem tlaku a teploty 

navrátí zpátky do původního kruhového tvaru a přilne 

k původnímu potrubí. (28) Metoda je vhodná pro 

potrubí DN 200–500 mm. 

Při této metodě je zachována původní kapacita potrubí díky snížení koeficientu drsnosti. 

 

Obrázek 19, Vtahování zdeformovaného potrubí. (26) 

Obrázek 18, potrubí v řezu, (26) 
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9.4.2 SWAGELINING 

Metoda spočítá v ohřátí PE potrubí a následném zatahování pomocí konstantního tlaku do 

stávajícího potrubí. Díky působení tlaku a teploty dojde ke zmenšení PE potrubí (přibližně 

o 10 %). Je nutné dodržovat přesně předepsanou tažnou sílu, aby nedošlo k protažení trouby 

nebo naopak by se navrátila do původního stavu příliš brzy. Po dosažení cílové jámy je tah 

přerušen a nové potrubí přilne ke starému současně dojde ke zkrácení. 

Metoda je vhodná pro potrubí DN 75–900 mm. (25) 

9.4.3 ROLLDOWN 

Tato metoda využívá pro zmenšení průměru potrubí válcovací lavici se čtyřmi kladkami, 

které tlačí na potrubí ze všech čtyř stran najednou. Aby nedošlo k přílišnému oděru je potrubí 

opatřeno kluzným nátěrem. Po dotažení potrubí do cílové jámy je potrubí dočasně uzavřeno 

a natlakováno vodou, aby došlo k jeho návratu do původního tvaru. 

Metoda je vhodná pro potrubí DN 100–500 mm. (25) 

9.4.4 INVERZNÍ RUKÁVEC 

Metoda využívající rukáv nasycený termoaktivní apoxidovou pryskyřicí. Rukáv přilne 

k vnitřním stěnám potrubí díky vpuštění horké páry. Počátek a konec úseku je zajištěn 

pomocí mechanické manžety zajištující ochranu proti podtlaku. 

Metoda je použitelná pro potrubí DN 150–1000 mm. 

Maximální vnitřní tlak 16 barů (31) 

   

Obrázek 20, Postup při sanaci potrubí pomocí inverzního rukávce. (31) 
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9.5 SANACE S DESTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ 

Metody, které spočívají v destrukci starého potrubí, které je ponecháno v zemi a současně je 

na jeho místo zatahováno potrubí nové. 

9.5.1 BERSTLINING 

Stávající potrubí je rozbito nebo rozřezáno a roztlačeno do stran pomocí speciálně upravené 

zatahovací hlavy. Současně s destrukcí stávajícího potrubí dochází k zatahování nového 

potrubí většího průměru. (28) 

Metoda je vhodná pro potrubí DN 100 – DN 400 mm. Není potřeba provádět čištění 

stávajícího potrubí.  

Berstlining nevyžaduje čištění stávajících trub. Roztlačené části potrubí zůstávají v zemi, 

tudíž pokud v těsném okolí dojde k jakýmkoli zemním pracím, bude nutné řešit problém 

s kontaminovanou zeminou. 

 

Obrázek 21, Berstlining (28) 
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9.6 SANACE ODSTRANĚNÍM STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ 

Metoda spočívající v současném zhotovování nového potrubí a odstraňování starého. 

Metoda spočívá ve vytahování stávajícího potrubí a současným nahrazováním nového 

potrubí. Na nové potrubí používáme tvárnou litinu, ocel nebo HD – PE.  

Obnovu je možné provést v přímých úsecích bez náhlých změn jak horizontálních, tak 

vertikálních. Dále také záleží na geologických podmínkách. 

Je nutné, aby byla zajištěna průchodnost potrubí pro zavedení soutyčí včetně spojek o 

průměru 70 mm. 

Metoda se dá použít pro potrubí o maximální velikosti DN 400 mm a délky úseku do 150 m. 

(32) 

Tato metoda se jeví jako jedna z nejvhodnějších metod pro azbestocementové potrubí. Dojde 

ke kompletnímu odstranění azbestocementového potrubí a prašnost je snížena na minimum. 

 

 

Obrázek 22, Schéma metody hydros PLUS (32) 
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9.7 SANACE POTRUBÍ V JINÉ TRASE 

Metody, při kterých je volena jiná než stávající trasa potrubí. Stávající potrubí je ponecháno 

v zemi a je vyplněno cementovou směsí. 

9.7.1 ŘÍZENÉ HORIZONTÁLNÍ VRTÁNÍ (HDD) 

Provádí se pomocí vrtací soupravy. Nejprve je vyvrtán pilotní vrt mezi dvěma určenými 

body následně je provedeno zpětné rozšíření na požadovaný průměr zatahovaného potrubí a 

jeho zatažení. 

Není nutné zhotovovat startovací jámu. 

Metoda je poměrně náročná na prostor kvůli velikosti vrtací soupravy. 

Je možné zhotovovat potrubí až do DN 600 mm. (33) 

 

Obrázek 23, Vrtná souprava, (33) 
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9.7.2 ZEMNÍ RAKETY 

Metoda se provádí pomocí pneumaticky zarážených a řízených zemních raket za kterými, je 

vlečena nečastěni plastová chránička. Vlivem roztlačování zeminy do stran dochází 

k velkému namáhání a deformaci okolního prostředí není tedy vhodné tuto metodu používat 

pro křížení sítí při vzdálenosti menší než 2D a u litinových trub 5D. 

Metoda je vhodná pro profily od DN 60 – DN 160 mm ve výjimečných případech DN 200 

mm. Délka úseku se pohybuje v rozmezí okolo 30 m. (34) 

 

Obrázek 24, Zemní raketa, (34) 
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10. VÝMĚNA POTRUBÍ V OTEVŘENÉM VÝKOPU 

Sanace AC potrubí v otevřeném výkopu může představovat složitý problém, jelikož se 

v mnoha případech bude nacházet pod frekventovanými ulicemi měst a obcí. Je třeba zvážit, 

kdy se tedy tato metoda vyplatí, a kdy bude vhodnější využít metody bezvýkopové. 

Pokud se bude výměna AC potrubí provádět v otevřeném výkopu je třeba dodržovat výše 

popsaný postup (viz. kapitola 7.5), aby došlo, k co nemenšímu ohrožení pracovníků a 

subjektů pohybujících se v okolí kontrolovaného pásma stavby. 

Problémem u této metody je expozice více pracovníku azbestovým vláknům než u 

bezvýkopových metod. Dále pak představuje mnohanásobně větší objem zemních prací, 

velký zábor komunikace atd. 

 Výhodou je dobře kontrolovatelná práce se samotnými AC troubami a jejich kompletní 

odstranění.  

V praxi se můžeme setkat s nešetrným zacházením s azbestocementovými troubami při 

výkopových pracích, kdy dojde k jejich narušení nebo kompletní destrukci. V tomto případě 

je vhodné výkop pokropit, následně zvlhčené části zdestruovaných trub odtěžit i s okolní 

zeminou a neprodleně nakládat na plně uzavíratelné kontejnery, aby při převozu na skládku 

nedocházelo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. 
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11. HLAVNÍ ZÁSADY PRÁCE 

S AZBESTOCEMENTOVÝM POTRUBÍM 

Při žádosti 3 odborných firem, zabývajících se odstraňováním materiálu obsahující azbest, 

o postup pro likvidaci azbestocementových potrubí jsem se setkal vždy s neúspěchem. 

Následující zásady a návrhy postupů, jsem zpracoval na základě předchozí rešerše a 

vlastních zkušeností s použitím zdrojů literatury. Hlavní zásady jsou (15): 

 Odstraňování materiálů obsahující azbest by mělo být svěřeno specializované firmě 

se zkušenostmi, která zaručí správný technologických postup demontáže a následně 

předá azbestový odpad k bezpečné likvidaci (uložení na skládku k tomu určenou). 

V některých případech (při malém množství odpadu) je možné, aby odstranění 

provedla fyzická osoba svépomocí. Měla by však být proškolena oprávněnou osobou 

provádějící stavební dozor, o bezpečném pracovním postupu při práci s azbestem a 

o možných zdravotních rizicích dle §21 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 Je nutné ohlásit daný záměr alespoň 30 dní před zahájení práce místnímu stavebnímu 

úřadu, který bude vyžadovat stanovisko krajské hygienické stanice (oddělení 

hygieny práce) a stanovisko odboru životního prostředí. 

 Potřeba stavebního povolení není jednoznačné dána. Z diplomové práce  

Ing. K. Česákové vyplývá že 73,8 % dotázaných respondentů nepovažuje stavební 

povolení za nutné zatímco 16,4 % by povolení vyžadovalo. (35) Bude tedy záležet 

na požadavcích stavebního úřadu. 

 Všichni pracovnicí, kteří přijdou do kontaktu s azbestem musí být náležitě proškoleni 

a musí jim být poskytnuty vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (viz. 

Kapitola 12.2) 

 Důkladně naplánovat odstranění materiálu s obsahem azbestocementu. Materiály 

s obsahem azbestocementu by měly být odstraněny přednostně a nesmí dojít ke 

smíšení s jinými materiály. 

 Minimalizovat prašnost azbestocementových materiálu na minimum, alespoň za 

pomoci kontinuálního smáčení.  
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12. JAK POSTUPOVAT PŘI LIKVIDACI MATERIÁLU 

S OBSAHEM AZBESTU 

Tento návod slouží především pro výměny a sanace vodovodních systémů zhotovených 

z azbestocementových trub prováděných ve venkovním prostředí. Některé z principů je 

možné využít i pro kapitační síť. 

Při odstraňování materiálu s obsahem azbestu ve vnitřním prostředí, jako například výměna 

stoupaček v panelových domech, bude nutný ještě přísnější postup. Po odstranění materiálů 

bude nutné provést měření obsahu azbestových vláken ve vzduchu, aby bylo možné budovu 

znovu osídlit. Tento limit je ČR 1000 vlákna. m-3, žádný limit se však nedá považovat za 

bezpečný. 

12.1 VYMEZENÍ KONTROLOVANÉHO PÁSMA, ABY BYLO 

ZAMEZENO KONTAMINACI OKOLÍ. 

 Důkladně označit otevřené kontrolované pásmo kolem objektu pomocí výstražné 

pásky. Tento prostor slouží k oddělení kontaminovaného pracovního prostoru, kde 

probíhá demontáž materiálů s obsahem azbestu od okolního prostředí. Prostor bude 

označen kromě výstražné pásky tabulemi s výstražným symbolem zákazu vstupu a 

informací o pracích s azbestem. Tabule budou ve vzdálenosti přibližně tří metů od 

sebe. 

 

Obrázek 25, Obrázky prvků vhodných k označení kontrolovaného pásma, (36) 
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 Důležité je připravit si všechny pomůcky, nádoby, pytle a kontejnery přímo do 

kontrolovaného pásma, aby nedocházelo k vynášení azbestových vláken či úlomku 

s obsahem azbestu mimo pásmo. 

 Okolní povrchy, na kterých by mohlo dojít k zachycení azbestových vláken 

zakryjeme pomocí polyethylenové folie o tloušťce alespoň 125 µm. Fólie po 

ukončení práce má být zlikvidována jako nebezpečný odpad. 

 V pracovním prostoru by měl být zaveden přísný zákaz konzumace jídla a pití, dále 

pak také zákaz kouření. 

 Pracovníci nesmí opouštět tento prostor oblečeni v pracovních prostředcích. 

Kontaminované prostředky zanechávají ve vymezeném kontrolovaném pásmu. (14) 

(15) 

12.2 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

 Před vstupem do kontrolovaného pásma je každý zaměstnanec povinen se vybavit 

ochrannými pomůckami a zkontrolovat jejich funkčnost. 

 Pracovníci musí být vybaveni vhodnou ochranou dýchacích orgánů, čímž se myslí 

filtrační polomaska nebo celo-obličejová maska alespoň typu FFP3 nebo EN 405 

 Pracovníci budou vybaveni certifikovaným pracovním overalem s kuklou, určeným 

k práci s azbestem, dobře omyvatelnou obuví (např. holinami) a rukavicemi. 

 Ochranný oděv musí být uskladněn odděleně od občanského oděvu. Po každém 

použití musí být prověřena jeho funkčnost, pokud bude zjištěna závada musí být před 

dalším použitím odstraněna. 

 Všechny jednorázové, ochranné pracovní prostředky budou po ukončení pracovní 

činnosti umístěny do neprodyšného obalu, který bude důkladně uzavřen a označen. 

Následně s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Ochranu dýchacího 

ústrojí si pracovník sundává až jako poslední. (14) (15) 

12.3 PRACOVNÍ POSTUP 

 Manipulace a odstraňování azbestocementových materiálů musí být co 

nejohleduplnější, aby docházelo k co nejmenšímu uvolňování azbestových vláken do 

ovzduší. 
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 Platí zákaz používání točivého nářadí jako je okružní pila, vrtačka, rozbrusná pila a 

podobné. 

 Před zahájením prací i při demontáži samotné je nutné neustále zvlhčovat povrch 

azbestocementových trub pomocí vody s přídavkem saponátu nebo pomocí 

chemického prostředku k tomuto účelu určenému. Toto opatření sníží polétavost 

vláken. 

 Práce se snažíme provést v co nejkratším čase a za přítomnosti co nejmenšího počtu 

osob. 

 Pokud na stavbě mají probíhat různé demoliční práce odstranění 

azbestocementového materiálu by mělo být provedeno jako prioritní 

12.4 DEMONTÁŽ POTRUBÍ 

 Zemní práce provádíme strojně až k obsypu potrubí, zásyp již odstraňujeme ručně, 

což je posledních přibližně 20 centimetru obsypu, aby nedošlo k mechanickému 

poškození potrubí například špatným manévrem lžící rypadla. 

 Potrubí kompletně obnažíme, aby k němu byl dobrý přístup a manipulace sním 

nebyla omezena nedostatkem prostoru. 

 Pokud je to možné a spoje potrubí jsou rozebíratelné, rozebereme potrubí na 

jednotlivé trouby přímo ve spojích. Jsou-li spoje na pevno, vytypujeme jednotlivá 

místa, ve kterých chceme potrubí rozdělit. Následně obalíme místa folií, nebo folii 

umístíme pod řez a potrubí rázem z destruujeme. Tímto způsobem demontáže, co 

nevíce omezíme šíření vláken do okolí. 

 Potrubí můžeme dělit na jednotlivé části pomocí kladiva či kladiva a majzlíku za 

kontinuálního smáčení vodou. 
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Obrázek 26, Pracovníci rozpojující AC potrubí. (37) 

 

 Další možností, jak rozpojit potrubí je použití 

hydraulického nebo mechanického oddělovače 

potrubí. 

 

 Potrubí v žádném případě nerozpojujeme 

pomocí rotačních nástrojů 

Obrázek 27, Oddělovač potrubí Wheeler-rex, (22) 
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12.5 ODSTRAŇOVÁNÍ  

 Části azbestocementového potrubí opatrně balíme do plastových pytlů s označením 

informujícím o azbestu uvnitř. Postupujeme postupně, aby nedocházelo 

k hromadění nezabalených kusů materiálu.  

 Pytle plníme tak, aby šly pohodlně uzavřít. Nevytlačujeme z nich vzduch, aby 

nedošlo k šíření vláken. 

 Zabalené části vložíme ještě do druhého průhledného, plastového obalu. 

 Každý obal by měl být označen příslušnou cedulkou s výstražným oznámením. 

 

 

Obrázek 28, označení materiálů obsahující azbest dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. 

 

 Následně ukládáme do uzamykatelného kontejneru, který předáme oprávněné firmě, 

která disponuje povolením v oblasti nakládání s odpady obsahující azbest nebo je 

oprávněna k převzetí odpadu dle zákona o odpadech. (15) 
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12.6 ÚKLID 

 Po ukončení pracovní činnosti proběhne kontrola pracovního prostoru  

 Provedeme úklid zbylých úlomku takovým způsobem, aby bylo co nejvíce zabráněno 

prašnosti (nejlépe ručním vysbíráním). V žádném případě nezametáme. 

 Plochy pokryté azbestových prachem otřeme vlhkým hadrem nebo přilnavou utěrkou 

 Všechny zbylé kontaminované předměty na stavbě umístíme do neprodyšných 

vaků s označením a předáme k likvidaci. 

 

Obrázek 30, Vak s označením, (38) 

Obrázek 29, Balení azbestocementového potrubí, 
(21) 
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13. ZÁVĚR 

Práce s AC potrubím představuje rizika prakticky při jakékoliv manipulaci. Tato rizika by 

měla být důležitým parametrem při rozhodování o volbě sanační metody.  

U všech sanačních metod je před provedením samotné sanace potřeba stávající potrubí 

důkladně vyčistit, aby mohlo dojít ke kontrole potrubí (kamerový průzkum) a k následné 

bezproblémové aplikaci sanační metody.  

U vodovodních potrubí se v mnoha případech čistí potrubí pomocí škrabáků a vytěráků za 

sucha (např. u cementace je nutné, aby potrubí bylo před aplikací suché, pokud tedy proces 

čištění bude mokrý sanace bude několikanásobně delší). U AC potrubí se tomuto „suchému“ 

čištění chceme vyhnout, aby nedocházelo k uvolňování vláken do ovzduší. Použijeme tedy 

metody, které jsou prováděny za přítomnosti vody např. čištění tlakovou vodou s odsáváním 

použité vody a následnou likvidací. 

V některých místech je potřeba rozpojit AC potrubí, aby mohlo dojít k vyčištění a následné 

aplikaci sanační metody. U většiny potrubí se tak činí pomocí rotačních nástrojů, což u AC 

potrubí přestavuje problém. Oddělení provedeme způsobem popsaným v kapitole 12.4, Tedy 

za stálého smáčení vodou pomocí kladiva, kladiva a majzlíku nebo pomocí hydraulického 

či mechanického oddělovače potrubí. 

Metody, které zajistí pokryv celé vnitřní strany potrubí, řeší problém s vyluhováním AC 

vláken a hydroxidů do pitné vody. AC potrubí zůstává v zemi stejně jako v případě 

berstlinigu a bude tedy nutné řešit problémy spojené s azbestocementem pokaždé, kdy budou 

v těsné blízkosti prováděny výkopové práce. Z toho vyplývá, že je vhodnější využít metody, 

které v sobě zahrnují i kompletní odstranění stávajícího AC potrubí. 

Jako nejvhodnější se tedy jeví metody sanace, které v sobě zahrnují odstranění stávajícího 

potrubí za současného nahrazování novým, jako jsou například metody Vytahování – 

vtlačování stávajícího potrubí (dle. CzTT) označované „hydros PLUS, pipe eating, pipe 

extracting “. 

V některých případech se z ekonomického hlediska přikláníme k lokálním opravám potrubí 

(Short Liner, Snap lock). Tyto metody používáme při vzniku poruch. Pokud jsou poruchy 

častější, snažíme se co nejdříve přistoupit k výměně celé úseku AC potrubí za jiný matriál. 
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Další možností je nově zhotovené potrubí v jiné trase pomocí metod jako je například 

protlačování zemních raket (viz, kapitola 9.7.2) nebo řízené horizontální vrtání (viz. Kapitola 

9.7.1). Tyto metody je možné použít například u přivaděčů vedoucích v extravilánu, protože 

zainjektované potrubí, které je ponecháno v zemi, zde nebude představovat takový problém 

jako například v komunikacích v intravilánu.  

Pokud zvolíme výměnu potrubí v otevřeném výkopu postupujeme podle návodu (viz. 

kapitola 12.). Tedy je nutné určit kontrolované pásmo, poučit všechny pracovníky o 

správném provádění a vybavit je osobními ochrannými pracovními prostředky. S potrubím 

je nutné zacházet s co největší opatrností a bez prodlení balit do plastových obalů. Je nutné 

minimalizovat prašnost na minimum. 

Všechna potrubí, která vyjmeme z výkopu důkladně zabalíme (viz. Kapitola 12.6). Následně 

máme několik možností, jak s nimi naložit. Můžeme je předat do rukou oprávněné firmy 

zabývající se likvidací materiálu s obsahem azbestu, odvést na skládku nebezpečného 

odpadu, odvést na skládku odpadu přizpůsobenou pro skládkování materiálů s obsahem 

azbestu nebo do sběrného dvora, který takový materiál přijímá. 

Výběr nejvhodnější sanace bude vždy záležet na dané konkrétní situaci. V mnoha případech 

je vhodné kombinovat bezvýkopové metody s tradiční výkopovou metodou. 

Z hlediska legislativy je potřeba ujasnit, zda v případě sanací a odstraňování trubních 

systémů z azbestocementu je nutné stavební povolení a ohlášení. Z hlediska možnosti 

obecného ohrožení je takovéto opatření nutné.  

Myslím si, že občanům nebo obcím, které mají snahu materiály obsahující azbest odstranit 

by měl stát vyjít vstříc a motivovat je například, nabídkou finanční pomoci za podmínky 

správného odstranění a následné bezpečné likvidace. Také by bylo možné stanovit akční 

plán ke kompletnímu odstranění azbestu jako je tomu například v Polsku. 
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