
 
 

             Váš partner v profesním rozvoji 

          VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

A Z B E S T  - PRAXE 

KROK ZA KROKEM 
 

 

   
 

 

 

Hradec Králové, úterý 22. října 2013 

Hotel Tereziánský dvůr 

Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o současných legislativních 

požadavcích, technologiích a technikách realizace odstraňování azbestu, včetně 

kontroly jeho přítomnosti v návaznosti na hygienické limity a ochranu zdraví.  

Výklad odborníků z praxe zobecní stávající zkušenosti, nejlepší dostupné techniky 

a technologie z praktické činnosti odstraňování a rekonstrukce staveb, kde byly 

identifikovány materiály a znečištění s obsahem azbestu. 

Tento přístup zahrnuje znalost konkrétního řešení všech činností s tím souvisejících 

v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a nejlepších dostupných 

technik a technologií řešících celý proces práce s azbestem. 

Seminář je určen pro:  

investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky 

samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.  
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             Váš partner v profesním rozvoji 

      PROGRAM SEMINÁŘE  

 

  „AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM“ 

 

Hradec Králové, úterý 22. října 2013 

Hotel Tereziánský dvůr 

 

8:30-9:00 Registrace účastníků 

9:00-9:55 Ing. Jan Mičan, Ekologické audity a posudky s.r.o. 

PROCESY ŘEŠENÍ ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  
A JEJICH KONTROLA - právní, technické a ekonomické aspekty 
odstraňování azbestu ze staveb. Řízení procesů identifikace materiálů  
na bázi azbestu, výběru dodavatelů a kontroly speciálních sanačních prací 

9:55-10:45 Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o. 

PŘÍKLADY REALIZACE ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

Azbestové stoupačky v bytech - nepodceňujeme problém 

10:45-10:55 Přestávka na občerstvení 

10:55-11:55 Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o. 

PŘÍKLADY REALIZACE ODSTRANĚNÍ AZBESTOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 

Profesionální demontáž boletických panelů - jistota čistého pracovního 

prostředí  

12:00-12:45 Přestávka na oběd 

12:45-13:35 Petr Matějka, EKOLSAN.CZ s.r.o. 

VÝZNAM PRŮZKUMŮ STAVEB A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI VÝSKYTU 
AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ V RŮZNÝCH TYPECH STAVEB 

13:40-14:30 Ing. Karel Lach, CSc., RNDr. Jana Habalová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

VYUŽITÍ ELEKTRONOVÉ SKENOVACÍ MIKROSKOPIE K IDENTIFIKACI 

AZBESTOVÝCH VLÁKEN.   

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A 

MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. 

14:30-15:00 Diskuze 

15:00 Ukončení semináře  

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, 

je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
 


