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A. ÚVOD 

A.1.  Terminologie užívaná ve zprávě; legislativa a další předpisy 

ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (obecně prospěšná společnost) 

IO - Inspekční orgán č. 4036 akreditovaný ČIA  

ZL - Zkušební laboratoř č. 1150 akreditovaná ČIA 

IP01 - 3.1 – označení inspekčního postupu, který byl v tomto případě proveden. Inspekční 

postup zjišťuje v objektu nebo části objektu výskyt resp. možnost výskytu materiálů 

s obsahem azbestu nebo jiných nebezpečných vláken (vytypování podezřelých materiálů 

bez vzorkování).  

Azbestová vlákna - řadíme mezi anorganická nekovová (silikátová) vlákna:  

/pro následující klasifikaci minerálů použit mineralogický systém podle Bernarda, Rosta a kol. (1992)/ 

  TŘÍDA SILIKÁTY 

  A/ Oddělení FYLOSILIKÁTY 
       Skupina kaolinitu-serpentinu: 

• chryzotil (CAS č. 12001-29-5)  

B/ Oddělení INOSILIKÁTY 
     Skupina amfibolů: 

• aktinolit   (CAS č. 77536-66-4) 
• amozit  (CAS č. 12172-73-5) 
• antofylit   (CAS č. 77536-67-5) 
• krokydolit  (CAS č. 12001-28-4) 
• tremolit   (CAS č. 77536-68-6) 

Ostatní anorganická vlákna - nekovová (silikátová) vlákna, resp. vláknité částice.  

ZŠ Máj I - základní škola na adrese M. Chlajna 1319/21, 370 05 České Budějovice 2 

ZŠ Máj II - základní škola na adrese M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice 2 

NP - nadzemní podlaží (1.NP = přízemí, 2.NP = 1. patro, 3.NP = 2. patro, 4.NP = 3. patro) 

PP - podzemní podlaží (suterén) 

VZT - vzduchotechnické, ventilační nebo odvětrávací potrubí, zařízení nebo soustrojí 

Azbestový/neazbestový materiál (deska, roura, těsnění, izolace atd.) - zjednodušený výraz 

pro materiál s/bez obsahu azbestu. 

Arch. č. - archivní číslo vzorku materiálu ZL pro stanovení přítomnosti anorganických resp. 

azbestových vláken. 

- červenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky s obsahem  

azbestu na obrázcích a případně v textu této inspekční zprávy. 

- červenou čárkovanou šipkou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky 

s možným / předpokládaným obsahem azbestu na obrázcích této inspekční 

zprávy. Přítomnost azbestu nebylo možno ověřit vzorkováním. 
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- zelenou barvou jsou označeny materiály nebo konstrukční prvky bez obsahu 

azbestu na obrázcích a případně v textu této inspekční zprávy 

Inspekce se provádí ve vztahu k následujícím specifikacím – legislativě a dalším 

předpisům: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.  

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ze dne 12.8.2009. 

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

zákonů, ze dne 14.7.2000. 

• Příloha č. 4 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ze dne 10.11.2006. 

• VDI 3866 (směrnice SRN) - Určování azbestu v technických produktech; Zásady; Odběr 

a úprava vzorků. 

A.2. Informace o nebezpečnosti azbestu 

Azbest je obecný název pro skupinu přirozeně se vyskytujících vláknitých silikátů, 

které se nacházejí v horninách. Azbesty řadíme do dvou základních skupin viz bod A.1. 

této zprávy. Azbest má mimořádné chemické a fyzikální vlastnosti jako např. odolnost 

vůči vysokým teplotám, oxidaci, korozi atd., díky tomu byl v minulosti velmi hojně 

používán (stavební, izolační a těsnící materiály aj.). Historie používání azbestu sahá 

hluboko do minulosti. Cílevědomá těžba azbestu začíná počátkem 20. století. V 70. letech 

dvacátého století dosáhla světová produkce těžby azbestu svého maxima. Přes 90 % všeho 

vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví. Již od roku 1900 byly používány 

azbestocementové krytiny (př. Eternit), azbestocementové roury, azbestocementové desky, 

azbestové malty, těsnící šňůry apod.  

Azbest řadíme mezi škodliviny pracovního a životního prostředí (azbestový prach, 

respirabilní azbestová vlákna). Působí negativně zejména na orgány dýchacích cest 

(azbestóza, karcinom plic). Všechny typy azbestu jsou podle WHO (Světové zdravotnické 

organizace) řazeny do I. skupiny karcinogenních látek. Vzhledem k tomu, že není možné 

stanovit zdravotně nezávadnou koncentraci (prahovou hodnotu) azbestových vláken, je 

nutné zamezit uvolňování azbestových vláken do prostoru a tím koncentraci azbestových 

vláken minimalizovat. Zdravotní riziko vzrůstá zvláště s koncentrací azbestových vláken 

v prostoru a s dobou jejich působení na osoby (doba expozice).  
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A.3. Popis objednané inspekční práce 

Odběratel požadoval na základě objednávky č. OBJ/1120/2011/110 ze dne 29.11.2011 

provedení inspekce výskytu azbestu v objektech ZŠ Máj I a ZŠ Máj II. Předmětem inspekce 

byly následující objekty/pavilóny č.: 231, 232, 234, 235, 236, 423, 424, 426.  

V této fázi inspekce bylo dohodnuto provést inspekci podle nejjednoduššího inspekčního 

postupu IP01 - 3.1, a to s ohledem na nutnost rychlého řešení vzniklé situace.   

A.4. Datum inspekce na místě 

30.11.2011 a 1.12.2011  

A.5. Identifikace zařízení použitého pro měření nebo zkoušení a informace o 

odběrech vzorků 

Odběr a vyhodnocení vzorku stavebního materiálu provedli pracovníci akreditované 

zkušební laboratoře č. 1150, a to podle směrnice VDI 3866, část 1 a 5.  

Všechna  použitá zařízení jsou kalibrována.  

B. ROZDÍLY  OPROTI  DOHODNUTÉMU  ROZSAHU 

B.1. Identifikace inspekčního postupu s uvedením odchylných, dodatečných nebo 

vynechaných částí dohodnutých metod či postupů 

• Nad rámec inspekčního postupu IP01 – 3.1 byly odebrány vzorky typových 

nejproblematičtějších materiálů. Žádný z dohodnutých postupů nebyl vynechán. 

B.2. Parametry prostředí - nebyly zjišťovány.  

C. PRŮBĚH INSPEKCE 

1. Rozsah prováděných prací v této fázi inspekce: 

• Rámcový stavebně technický průzkum se zaměřením na vytypování a zjištění 

přítomnosti materiálů s obsahem azbestu, 

• fotodokumentace podezřelých míst, konstrukčních prvků a důležitých stavebních 

konstrukcí a zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů, 

• dokumentace míst odběru vzorků materiálů (fotodokumentace, vyplnění terénního 

odběrového protokolu, zanesení zjištěných údajů do pracovních dokumentů), 

• laboratorní analýzy odebraných vzorků - viz Protokol č. 317/11 v Příloze 1,  

• stanovení výskytu resp. možnosti výskytu azbestu, 

• zhodnocení výskytu azbestu - závěry. 

2. Kontaktní osoba odběratele: Ing. Zdeňek Šeda, vedoucí investičního odboru.  
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3. Kontaktní osoby ZŠ Máj I:  Mgr. Staněk, ředitel a pan Polášek, školník poskytovali 

důležité informace, provázeli naši pracovnici a zajišťovali technickou pomoc při 

inspekci. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 

4. Kontaktní osoby ZŠ Máj II:  Paed.Dr. Nedvědová, ředitelka a pan Váňa, školník 

poskytovali důležité informace a zajišťovali technickou pomoc při inspekci. Pan Váňa 

provázel naši pracovnici. Za jejich čas a spolupráci děkujeme. 

5. Omezení:  

• Zjišťování výskytu azbestových materiálů zahrnovalo vizuální prověření typových 

přístupných prostor/míst. Zhodnocení bylo závislé na rozsahu postřehů inspektora 

o možném výskytu azbestových materiálů, vycházejících z jeho znalosti využití 

budovy nebo její části, vizuálním zhodnocení těchto materiálů a informací zjištěných 

od kompetentních osob v místě inspekce. 

• Nebyl prováděn nadměrný  invazivní průzkum. Takovéto činnosti by potenciálně 

mohly vytvářet výrazné riziko uvolňování azbestových vláken nebo výrazně 

poškodit povrchové úpravy resp. stavební konstrukce. Odběr vzorků byl omezen na 

potvrzení nebo vyloučení přítomnosti azbestu v určitých místech / konstrukcích 

budovy vymezených předmětem inspekce.   

• Ač bylo během zjišťování vynaloženo veškeré úsilí, vzhledem k typu zjišťování a 

příslušným omezením, nemůžeme zaručit, že výsledky zjištění jsou definitivní. V 

objektu mohou být přítomny některé azbestové materiály, které mohou být odhaleny 

pouze během větších rekonstrukcí nebo při demoličních činnostech. V důsledku toho 

mohou některé azbestové materiály zůstat neodhaleny, např. vnitřní obložení nebo 

těsnění strojů a zařízení, skryté dutiny, instalační šachty, komíny, rozvaděče a 

elektrické přístroje pod proudem, těsnění potrubí, zakopané předměty, předměty pod 

nebo v konstrukci podlah či stěn, oblasti pod koberci a podlahovými krytinami, 

předměty v nepřístupných výškách či prostorech. 

6. Podklady:  

• Výkresy většiny podlaží předmětných objektů v PDF formátu zpracované 

společností MANE engineering s.r.o. 
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D. POPIS  OBJEKTŮ  

1. ZŠ Máj I  byla postavena v roce 1988. Sestává z následujících objektů/pavilónů č.: 231 - 

1. stupeň, 232 - 2. stupeň, 234 - vstup se šatnami společný pro ZŠ Máj I a II, 235 - 

tělocvičny a jejich zázemí, 236 - kuchyň, jídelna, dílny a technické prostory (společný 

pro ZŠ Máj I a II) viz Situace na titulní straně inspekční zprávy. V průběhu let prošla ZŠ 

Máj I řadou větších či menších rekonstrukcí, z nichž poslední byla v roce 2011 a týkala 

se zejména výměny a zateplení obvodových plášťů některých objektů. 

Hlavní nosné konstrukce objektů jsou železobetonové v kombinaci s vyzdívkami, u 

nástavby pavilónu 231 z roku 1995 jsou ocelové. Obvodové pláště jsou různých typů: 

původní s meziokenními vložkami tzv. MIFKY, původní ze sendvičových tzv. 

boletických panelů, vyzdívané nebo z betonových panelů v kombinaci s velkoplošnými 

okny. Střechy jsou ploché, zateplené s novou krytinou ze svařované fólie na bázi gumy. 

Střecha objektu č. 231 je valbová s taškovou krytinou. Stropy jsou většinou betonové, 

někde obložené izolačními vláknitými deskami typu AKUMIN. Příčky jsou většinou 

vyzdívané, výjimečně ze sádrokartonu nebo z dřevovláknitých desek. Někde jsou příčky 

navíc obložené dřevem, izolačními deskami typu AKUMIN, koberci atd.  

2. ZŠ Máj II  byla postavena v letech 1990 a 1991. Sestává z následujících 

objektů/pavilónů č.: 423 - 1. pavilón, 424 - 2. pavilón, 234 - vstup se šatnami společný 

pro ZŠ Máj I a II, 426 - tělocvičny a jejich zázemí, 236 - kuchyň, jídelna, dílny a 

technické prostory (společný pro ZŠ Máj I a II) viz Situace na titulní straně inspekční 

zprávy. Tzv. domeček, který se nachází mimo hlavní areál, nebyl předmětem inspekce. 

V průběhu let prošla ZŠ Máj II řadou větších či menších rekonstrukcí, z nichž poslední 

byla v roce 2011 a týkala se zejména výměny a zateplení obvodových plášťů některých 

objektů.  

Hlavní nosné konstrukce objektů jsou železobetonové v kombinaci s vyzdívkami, u 

nástavby pavilónu 423 z roku 1995 jsou ocelové. Obvodové pláště jsou různých typů: 

původní s meziokenními vložkami tzv. MIFKY, původní ze sendvičových tzv. 

boletických panelů, vyzdívané nebo z betonových panelů v kombinaci s velkoplošnými 

okny. Střechy jsou ploché, zateplené s novou krytinou ze svařované fólie na bázi gumy. 

Střecha objektu č. 423 je valbová s taškovou krytinou. Stropy jsou většinou betonové, 

někde obložené izolačními vláknitými deskami typu AKUMIN. Příčky jsou většinou 

vyzdívané, výjimečně ze sádrokartonu nebo z dřevovláknitých desek. Někde jsou příčky 

navíc obložené dřevem, izolačními deskami typu AKUMIN, koberci atd. 
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E. VÝSLEDKY INSPEKCE  

E.1. ZŠ Máj I. 

1. Odebrané vzorky arch. č.: 204/11 - bezazbestový nástřik v horní části stěny ve 4.NP 

pavilónu 231;  205/11 – azbestová těsnící šňůra v přírubě VZT potrubí v pavilónu 232; 

206/11 - bezazbestový obklad stěny ve 3.NP pavilónu 232 (deskový materiál typu 

AKUMIN); 207/11 - bezazbestová volně ložená deska (materiál použitý na obklad 

stěny chodby k dílně a obklad stěny dílny v 1.PP pavilónu 236); 208/11 - bezazbestový 

demontovaný list protipožární klapky velkého rozměru v 1.PP pavilónu 236; 209/11 - 

bezazbestový obklad stropu učebny ve 2.NP pavilónu 231 (deskový materiál typu 

AKUMIN);  210/11 - bezazbestový obklad stropu učebny v 1.NP pavilónu 231 (deskový 

materiál typu AKUMIN); 211/11 – azbestová interiérová deska na vnitřní straně 

obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (1. vrstva);  212/11 – bezazbestová deska na 

vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (2. vrstva); 213/11 – azbestová deska 

na vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 236 (3.vrstva); 214/11 – azbestový 

tmel v konstrukci obvodového pláště 1.NP pavilónu 236.  

2. Nalezené azbestové materiály:  

a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů má ocelovou nosnou 

konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy viz Detailní Foto v Protokole     

č. 317/11. Spáry jsou izolovány/těsněny minerální vatou a azbestovým tmelem. 

Z vnitřní strany má panel následující skladbu (ověřeno v 1.NP pavilónu 236 ve 

strojovně VZT): azbestová interiérová deska (1. vrstva) ►bezazbestová deska (2. 

vrstva) ►azbestová deska (3. vrstva) ►vzduchová mezera ►azbestocementová 

deska ►skleněná deska na vnější straně obvodového pláště.  

Místa výskytu: 1.NP pavilónu 236 viz Foto č. 1, 3, 4 a 28. 

b) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí. V objektech se nalézají různé typy 

vzduchotechnických, ventilačních, odvětrávacích potrubí (dále jen VTZ ). Dle typů a 

stáří VZT se liší i používaná těsnění - azbestové šňůry, molitanové proužky, guma, 

tmely atd. viz Foto č. 2 a 5. Skutečný typ těsnícího materiálu je však většinou možné 

určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a 

analýzou odebraného vzorku. 

Místa největšího výskytu: pavilón 236 a strojovny v jednotlivých pavilónech. 
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3. Předpokládaný/možný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit 

vzorkováním): 

a) Protipožární klapky (dále jen PK) viz Foto č. 7. V systému VZT se nachází větší 

množství různých typů PK, které jsou pravidelně kontrolovány odbornou firmou a do 

jejich konstrukce je možno zasahovat jen se svolením revizního technika. Deskové 

materiály v konstrukci PK mohou tvořit:  

•••• List protipožární klapky, který je skryt uvnitř konstrukce PK, je možné 

posoudit při odkrytí montážního otvoru viz Foto č. 7. Poznámka. Vzhledem 

k výše uvedeným omezením byl vzorek odebrán z demontované PK a azbest zde 

nebyl potvrzen. 

•••• V některých případech kryt páky klapky  viz Foto č. 22. Vizuálně byly 

posouzeny také kryty plechové viz Foto č. 7.    

•••• V některých případech i těsnění příruby klapky  resp. VZT potrubí, ve kterém 

je PK usazena viz Foto č. 22. Těsnění bývá většinou skryto ve stavebních 

konstrukcích (stěnách, podlahách a obkladech) viz Foto č. 7.  

Z našich zkušeností vyplývá, že použité deskové materiály mohou být 

z různých typů vláknitých materiálů. Není vyloučeno i použití materiálu 

azbestového a to zejména u PK staršího data výroby cca do roku 1995. 

b) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen viz Foto č. 8. Vzhledem 

k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. 

c) Podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky) viz Foto č. 

9 a 10. Podložky se mohou také nacházet i pod novými zářivkami v učebnách jako 

v ZŠ Máj II viz Foto č. 25. Vzhledem k různorodosti nalezených typů materiálů se 

odběr vzorků v této fázi inspekce jevil jako neefektivní. 

d) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí bylo 

možno vizuálně posoudit jen na několika místech. V ostatních případech jsou 

pravděpodobně zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné. 

Azbestocementové roury jsou kombinovány s rourami litinovými viz Foto č. 11.   

e) Desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 231 viz Foto     

č. 13 a 14. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek 

odebrat. 

f) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY  na původním obvodovém plášti 

pavilónu 234 viz Foto č. 12 a 17. V této fázi inspekce byly vizuálně posouzeny pouze 

vnitřní a vnější deskové materiály, které se jeví jako bezazbestové. Celkovou skladbu 

meziokenní vložky by bylo možné posoudit jen při její kompletní demontáži.  
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g) Plochá těsnění. Uvnitř objektů, a to zejména v technických prostorách viz Foto č. 4, 6 

a 15, se nalézají různé typy tlakových potrubí, armatur a soustrojí. Dle typu média a 

stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Skutečný typ těsnícího 

materiálu je většinou možné určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením 

těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku.  

h) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236 viz Foto č. 16.  

 

 
Foto č. 1 – Zadní část areálu ZŠ Máj I. 

 
Foto č. 2 - Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj I. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. 

Pavilón 236 – obvodový plášť 
z tzv. boletických panelů 
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Foto č. 3 – Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj I 
u únikového východu na schodiště.  
Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý 
dřevěným obkladem a tapetou. 

Foto č. 4 – Pavilón 236, 1.NP, strojovna VZT. 
Vnitřní strana obvodového pláště z tzv. boletických 
panelů. Těsnění v přírubách VTZ potrubí a tlakových 
potrubí. 

  
Foto č. 5 - ZŠ Máj I, pavilón 232, 3.NP, strojovna 
VZT, č.d. 317. Detail uložení azbestové těsnící šňůry 
v přírubě VZT potrubí. 

Foto č. 6 – ZŠ Máj I, pavilón 231, strojovna topení. 
Velké množství tlakových potrubí s přírubami 
těsněnými různými typy plochých, pravděpodobně i 
azbestových těsnění. 
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Foto č. 7 - ZŠ Máj I, pavilón 231, 4.NP - nástavba, sklad. Protipožární klapky. Kryt páky PK je plechový. 

 

 
Foto č. 8 - ZŠ Máj I, pavilón 235, 1NP, tělocvična 1. VZT potrubí. Desky kryjící části stropních průvlaků. 
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Foto č. 9 - ZŠ Máj I, pavilón 231, nástavba, půdní 
prostor. Podložky pod elektroinstalacemi.  
 

Foto č. 10 - ZŠ Máj I, pavilón 235, chodba u šaten 
tělocvičny 1. Podložka pod vypínačem. 

 
Foto č. 11 – Pavilón 236, 1.NP, sociální zázemí 
vedle schodiště u nákladních výtahů. 
Azbestocementové roury.  

Foto č. 12 – Pavilón 234, 1.NP, šatny. Původní 
obvodový plášť s meziokenními vložkami tzv. 
„MIFKY“.  
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Foto č. 13 – ZŠ Máj I, pavilón 231. Podbití střešní římsy. 

 
Foto č. 14 – ZŠ Máj I, pavilón 231. Detail podbití okenní římsy. 

 
Foto č. 15 – Detail uložení plochého těsnění v přírubě teplovodního potrubí. 
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Foto č. 16 - Pavilón 236, 1.PP, chodba před výtahy. Brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               15 / 23                                               
Inspekce výskytu azbestu. ZŠ Máj I a II, České Budějovice; Zakázkové č.: 120/119/11 

E.2. ZŠ Máj II. 

1. Odebrané vzorky arch. č.: 215/11 - bezazbestový obklad stropu učebny ve 2.NP 

pavilónu 423 (deskový materiál typu AKUMIN); 216/11 - azbestová interiérová deska na 

vnitřní straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 423 (šatny); 217/11 - azbestocementová 

deska na vnější straně obvodového pláště 1.NP pavilónu 423 (šatny); 218/11 - 

bezazbestový nástřik nosníku schodiště mezi 3.NP a 4.NP pavilónu 424; 219/11 – 

bezazbestový obklad příčky učebny ve 4.NP pavilónu 424 (deskový materiál typu 

AKUMIN).   

2. Nalezené azbestové materiály:  

a) Obvodový plášť ze sendvičových tzv. boletických panelů má ocelovou nosnou 

konstrukci, na které jsou upevněny jednotlivé vrstvy viz Detailní Foto v Protokole       

č. 317/11. Spáry jsou pravděpodobně izolovány/těsněny minerální vatou a azbestovým 

tmelem jako v ZŠ Máj I. Z vnitřní strany má panel následující skladbu: azbestová 

interiérová deska (1. vrstva) viz Foto č. 18 a 19 ►bezazbestová deska - 2.vrstva (v ZŠ 

Máj II nebylo možno ověřit) ►azbestová deska - 3.vrstva (v ZŠ Máj II nebylo možno 

ověřit) ►vzduchová mezera ►azbestocementová deska ►skleněná deska na vnější 

straně obvodového pláště viz Foto č. 17.  

Místa výskytu: pavilón 236 a 423. 

3. Předpokládaný/možný výskyt azbestových materiálů (nebylo možno ověřit 

vzorkováním): 

a) Těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí. V objektech se nalézají různé typy 

vzduchotechnických, ventilačních, odvětrávacích potrubí (dále jen VTZ ). Dle typů a 

stáří VZT se liší i používaná těsnění - azbestové šňůry, molitanové proužky, guma, 

tmely atd. viz Foto č. 18, 19, 20, 21 a 24. Vizuálně byla nalezena/posouzena těsnění 

gumová nebo molitanová. Skutečný typ těsnícího materiálu je však většinou možné 

určit až při demontáži příruby, mechanickým narušením těsnícího materiálu a 

analýzou odebraného vzorku.  

Místa největšího výskytu VZT potrubí: pavilón 236 a strojovny VZT v jednotlivých 

pavilónech.  

b) Protipožární klapky (dále jen PK). V systému VZT se nachází větší množství 

různých typů PK viz Foto č. 22 a 23, které jsou pravidelně kontrolovány odbornou 

firmou a do jejich konstrukce je možno zasahovat jen se svolením revizního technika. 

Deskové materiály v konstrukci protipožárních klapek mohou tvořit:  

•••• List protipožární klapky, který je skryt uvnitř konstrukce PK, je možné 

většinou posoudit při odkrytí montážního otvoru viz Foto č. 22 a 23.  
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•••• V některých případech kryt páky klapky  viz Foto č. 22. Vizuálně byly 

posouzeny také kryty plechové viz Foto č. 23.    

•••• V některých případech i těsnění příruby klapky,  resp. VZT potrubí, ve kterém 

je PK usazena viz Foto č. 22. Těsnění bývá většinou skryto ve stavebních 

konstrukcích (stěnách, podlahách a obkladech).  

Z našich zkušeností vyplývá, že použité deskové materiály mohou být 

z různých typů vláknitých materiálů. Není vyloučeno i použití materiálu 

azbestového, a to zejména u PK staršího data výroby cca do roku 1995. 

c) Desky kryjící části stropních průvlaků obou tělocvičen viz Foto č. 24. Vzhledem 

k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů možno vzorek odebrat. 

d) Podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi (déle jen podložky) se 

nacházejí zejména pod původními viz Foto č. 25, ale i novými zářivkami, kde jsou 

však těžko viditelné. Vzhledem k různorodosti nalezených typů materiálů, se odběr 

vzorků v této fázi inspekce jevil jako neefektivní. 

e) Azbestocementové roury jako odvětrání kanalizačních stoupacích potrubí, bylo 

možno vizuálně posoudit jen na několika místech. V ostatních případech jsou 

pravděpodobně zabudovány ve stavebních konstrukcích a nejsou viditelné. 

Azbestocementové roury jsou kombinovány s rourami litinovými viz Foto č. 26.   

f) Desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástavby pavilónu 423 viz Foto č. 

17 a viz Foto č. 14. Vzhledem k jejich umístění nebylo z bezpečnostních důvodů 

možno vzorek odebrat. 

g) Meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY  na původním obvodovém plášti 

pavilonů 234 a části 423 viz Foto č. 12 a 17. V této fázi inspekce byly vizuálně 

posouzeny pouze vnitřní a vnější deskové materiály, které se jeví jako bezazbestové. 

Celkovou skladbu meziokenní vložky by bylo možné posoudit jen při její kompletní 

demontáži. 

h) Plochá těsnění. Uvnitř objektů, a to zejména v technických prostorách, se nalézají 

různé typy tlakových potrubí, armatur a soustrojí viz Foto č. 27 a detailní Foto č. 15. 

Dle typu média a stáří potrubí se liší i typy používaných plochých těsnění. Skutečný 

typ těsnícího materiálu je většinou možné určit při demontáži příruby, mechanickým 

narušením těsnícího materiálu a analýzou odebraného vzorku.  

i) Brzdové destičky hnacích zařízení 3 nákladních výtahů v pavilónu 236 viz Foto č. 16.  
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Foto č. 17 – Nádvoří před hlavními vstupy do obou ZŠ. 
 

  
Foto č. 18 – Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj II. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý 

dřevěným obkladem a tapetou. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. 

Pavilón 234 – obvodový 
plášť s meziokenními 

vložkami tzv. „MIFKY“  

Pavilón 423 – obvodový plášť 
z tzv. boletických panelů 

Pavilón 423, nástavba – desky 
tvořící podbití střešní římsy 
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Foto č. 19 – Pavilón 236, 1.NP, část jídelny ZŠ Máj II. Obvodový plášť z tzv. boletických panelů krytý 

dřevěným obkladem a tapetou. VZT potrubí krytá kovovým tzv. Feal podhledem. 
 

 
Foto č. 20 - ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, laboratoř. VZT potrubí odsávající vzduch z laboratoře. 
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Foto č. 21 - ZŠ Máj II, pavilón 424, 3.NP, učebna chemie.  

VZT potrubí kryté kovovým tzv. Feal obkladem. 
 

 
Foto č. 22 – ZŠ Máj II, pavilón 424, laboratoř. Protipožární klapka staršího typu. 

Kryt páky PK 

Těsnění příruby PK 

List PK přístupný 
montážním otvorem 
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Foto č. 23 – ZŠ Máj II, pavilón 424, 1.NP, strojovna VZT naproti učebně č.d. 5.  

VZT potrubí a protipožární klapky novějšího typu. 
 

 
Foto č. 24 – ZŠ Máj II, pavilón 426, tělocvična 2. VZT potrubí. Desky kryjící části stropních průvlaků. 
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Foto č. 25 – ZŠ Máj II, pavilón 423, učebna, č.d. 17. Původní zářivky s podložkami. 

 

 
Foto č. 26 - Pavilón 236, 1.NP, umývárna před vchodem do části jídelny ZŠ Máj II.  

Azbestocementová roura navazující na rouru litinovou. 
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Foto č. 27 - ZŠ Máj II, pavilón 423, 1.NP, výměník. Velké množství tlakových potrubí s přírubami 

těsněnými různými typy plochých pravděpodobně i azbestových těsnění. 
 
 

 
Foto č. 28 – Pohled na střechy některých pavilónů.  

 
 

Pavilón 236, jídelna – obvodový 
plášť z tzv. boletických panelů  

Pavilón 423 – obvodový 
plášť s meziokenními 

vložkami tzv. „MIFKY“  
Pavilón 424 – nový vyzdívaný obvodový plášť 

a nová střešní krytina na bázi gumy 

Nové střešní krytiny na bázi gumy 
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F. ZÁVĚRY 

1. V ZŠ Máj I a II byly nalezeny následující materiály resp. konstrukční prvky, které 

obsahují azbest (ověřeno vzorkováním): 

a) obvodové pláště ze sendvičových tzv. boletických panelů, 

b) těsnící šňůry v přírubách VZT potrubí.  

2. V ZŠ Máj I a II mohou obsahovat azbest následující materiály resp. konstrukční 

prvky (nebylo možno ověřit vzorkováním):  

a) protipožární klapky,  

b) podkladové desky a destičky pod elektroinstalacemi, 

c) desky kryjící části stropních průvlaků tělocvičen,  

d) azbestocementové roury,  

e) desky tvořící podbití střešních a okenních říms nástaveb,  

f) meziokenní sendvičové vložky tzv. MIFKY na původních obvodových pláštích, 

g) plochá těsnění tzv. klingerit v přírubách tlakových potrubí,  

h) brzdové destičky hnacích zařízení nákladních výtahů.  

3. Poznámka. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu hrozí při narušení 

azbestových materiálů (lámání, vrtání, broušení, trhání atd.), při neodborné 

manipulaci s nimi a zejména při neodborném odstraňování/sanaci prováděném 

odborně nezpůsobilou osobou/firmou. Uvolňování azbestových vláken do vzduchu 

hrozí také v případě neodborně prováděných rekonstrukcí, zasahujících byť jen 

částečně do konstrukcí obsahujících azbestové materiály. Pokud nejsou azbestové 

materiály nijak narušovány, je pravděpodobnost uvolňování azbestových vláken do 

vzduchu malá. 

G. INSPEKČNÍ  NÁLEZ 

Inspekce provedená v ZŠ I a II na výše uvedených adresách, jejíž jednoznačné závěry jsou 

uvedeny v bodě F, byla ve shodě s inspekčním postupem IP01 - 3.1 a specifikacemi 

vyjmenovanými v bodě A.1. této inspekční zprávy. 

Inspekční zprávu nelze, bez souhlasu zhotovitele a odběratele, reprodukovat jinak 

než jako celou. 
 

Inspekci provedla:  

Ing. Zuzana Doležalová, inspektor   
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