Rizikovost ekonomických činností v ČR

NÁVRH OPATŘENÍ PRO PREVENCI
VÝSTUPNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
PŘÍLOHA 2
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ LISTY RIZIK

Kvalita pracovního života – základní identifikační list

Číslo:

Kód:

Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Prach - azbest
Stručný popis, charakteristika
Prašnost představuje znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Tato problematika je
řešena v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů a kde jsou rovněž uvedeny PEL pro prašnost
v pracovním prostředí.
Azbest byl a je používán pro své výhodné protipožární a tepelně izolační vlastnosti
ve velmi širokém spektru výrobků i v domácnostech: elektrická a tepelná izolace, v
konstrukci stěn azbesto-cementové desky nebo vinyl-azbestové podlahové a stropní
díly. Při všech těchto aplikacích může docházet v průběhu užívání k mechanickému
poškození povrchu výrobků a k uvolňování vláken azbestu do ovzduší, které jsou
považovány za riziko vzniku zhoubných onemocnění.
Prachy s účinky karcinogenními vytvářejí látky, které svou chemickou podstatou
mohou působit nádorová onemocnění. Karcinogenní částice mají průměr menší než
3 µm a podobu vlákna minimální délky 5 µm - poměr délky k průměru musí být větší
než 3 (hlavně částice azbestu).
Z hlediska působení azbestu na člověka se jedná o minerální vláknité prachy
- přírodní minerální vlákna (azbest - chryzotil, krocidolit, amfibolit);
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
10
charakterizuje
9
ovlivňuje

Význam a omezení
Práci s azbestem definitivně ukončil zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších
předpisů.
V § 8, odst. 2 tohoto zákona se říká: „Zakázány jsou práce s azbestem. Zákaz
těchto prací neplatí, jde-li o výzkumné laboratorní práce, analytické práce, práce na
likvidaci zásob, odpadů a zařízení, která obsahují azbest, a práce při odstraňování
staveb a částí staveb obsahujících azbest, nebo opravy a udržovací práce na
stavbách nebo práce s ojedinělou krátkodobou expozicí.“
Ojedinělou a krátkodobou expozici pak definuje vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se
stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení
ojedinělé a krátkodobé expozice azbestu.
V zásadě platí, že za krátkodobé a ojedinělé práce se považují práce související s
údržbou, odstraňováním a zapouzdřováním (potahování ochranným prostředkem
proti uvolňování) nerozrušených a nedrolivých materiálů, nebo odběr vzorků za
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účelem měření koncentrace v ovzduší za podmínek, kdy lze předpokládat
nepřekročení přípustného limitu pro azbest v ovzduší.
U faktoru prachu se z hodnocení prachu s obsahem azbestu, u něhož není známé
přesné mineralogické zařazení nebo jde o prach pocházející ze směsi různých
druhů azbestu, odstraňuje hodnocení podle amfibolových azbestů, neboť všechny
druhy azbestů mají stejný hygienický limit počtu vláken na cm-3.
S přihlédnutím k tomu, že v současné době se práce s azbestem týkají v zásadě
prací při jeho odstraňování ze staveb, je doporučeno stavebnímu podnikateli, aby si
údaje o výskytu azbestu ve stavbě opatřil. Pokud toto není možné, přistupuje se
k analýze materiálů, o nichž se má za to, že azbest obsahují.
V NV č. 361/2007 Sb, ve znění pozdějších předpisů upřesněno, jak manipulovat
s odpadem obsahujícím azbest – zajistit neuvolňování vláken do prostředí pomocí
povrchových úprav a neprodyšných obalů.
Za práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu se 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
• při zapouzdřování materiálů obsahujících azbest nebo jejich potahování
ochrannými prostředky proti uvolňování azbestu
Při hodnocení rizika a určení expozice azbestu se předpokládá, že přípustný
expoziční limit nebude překročen. Lze použít výsledky měření koncentrace azbestu
v pracovním ovzduší, která byla provedena již dříve na jiných pracovištích, při
obdobném druhu a podmínkách práce a obdobných materiálech obsahujících
azbest.
Působení azbestu na člověka
Mechanismus působení azbestových vláken je kombinací iritačního, biologického a
chemického působení. V poslední době je hlavní příčina vzniku zhoubných nádorů
vyvolaných azbestem vysvětlována přes volné radikály, jejichž vznik azbestová
vlákna cestou oxidačního stresu usnadňují.
Mezi onemocnění charakterizovaná tvorbou vaziva v plicích – plicní fibrózy - patří
azbestóza při expozici azbestovému prachu. Azbestová vlákna se dostávají s
vdechovaným vzduchem až do plicních sklípků. Zde dlouhá a odolná vlákna
vyvolávají místní reakci, která může vést ke vzniku onemocnění. Onemocnění z
azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s azbestem. Mohou
vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let nepracuje.
Expozice azbestovému prachu způsobuje následující onemocnění:
• Azbestóza - postupná náhrada plicní tkáně vazivem. Obvykle má pozvolný
průběh s typickým nálezem na rtg plic, výraznější postižení je v
současnosti raritní, bylo spojeno s dlouholetou expozicí vysokým
koncentracím prachu s obsahem azbestu. Onemocnění lze hlásit jako
nemoc z povolání.
• Hyalinóza pleury - vazivové změny na pohrudnici (bláně, která obklopuje
plíce). Často je náhodným nálezem na rtg plic a obvykle nevede ke
zhoršení kvality života. Pokud je spojená s postižením plicních funkcí, lze
ji ohlásit jako nemoc z povolání.
• Karcinom plicní - plicní rakovina. Azbest patří k významným
karcinogenům. Tento účinek je ještě potencován kouřením. Plicní rakovinu
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z azbestu nelze odlišit od plicní rakoviny z jiných příčin, rovněž léčba a
prognóza není odlišná od plicní rakoviny z jiných příčin. Pokud je ve
spojení s azbestózou plicní nebo hyalinózou pohrudnice, lze ji hlásit jako
nemoc z povolání. Riziko úmrtí na plicní rakovinu u nekuřáků
exponovaných azbestu se v literatuře uvádí asi 5x vyšší, u kuřáků
exponovaných azbestu je ale více než 50x vyšší ve srovnání s
neexponovanou populací nekuřáků. Pro srovnání, kuřáci neexponovaní
azbestu mají toto riziko 11x vyšší.
Mezoteliom pleury - nádorové postižení pohrudnice. Jedná se o relativně
vzácné onemocnění s prokázaným příčinným vztahem mezi expozicí
azbestu a jeho vznikem (v neexponované populaci je extrémně vzácný).
Vzniká za velmi dlouhou dobu od prvního kontaktu s azbestem (za 30-50
let). Léčebné možnosti jsou značně omezené a průběh je vážný. Lze
hlásit jako nemoc z povolání.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Míru znečištění ovzduší prachem vyjadřuje koncentrace aerosolu. Koncentrace
aerosolu se určuje bud' hmotnostně, tj. hmotností veškerých částic obsažených v
jednotce objemu vzduchu [v pracovním ovzduší obvykle (mg.m-3)] , nebo početně počtem částic v jednotce objemu vzduchu [v pracovním prostředí obvyklé u
vláknitého prachu (vl.cm-3)]. Prašnost na pracovištích se měří s cílem zjistit míru její
závažnosti.
U prachů se specifickým účinkem v plicích (prachy fibrogenní) se stanovuje podíl
jemného prachu (respirabilní frakce) a obsah fibrogenní složky. Měření je
dvoustupňové nebo se stanovuje distribuce velikosti částic měřeného prachu s
určením respirabilního podílu dle normovaných konvencí.
U vláknitých minerálních prachů se měří průměrná celosměnová početní
koncentrace.
Při stanovení početní koncentrace azbestových a jiných vláken v pracovním ovzduší
se postupuje podle těchto zásad:
Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř polokoule obepínající
zpředu obličej o průměru 300 mm, měřeném ze středu spojnice uší.
K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo dusičnany celulosy)
o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 1,2µm s vytištěnými čtverci
upevněné v otevřeném držáku filtru s cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až
35 mm rovinu filtru a vymezujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při
odběru má nástavec směřovat dolů.
Doba odběru se měří s tolerancí 2 %. Optimální počet vláken na filtru má být mezi
100 až 400 vlákny/mm2.
Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na podložní sklíčko, zprůhlední za
použití acetontriacetinové metody a pokryje krycím sklíčkem.
Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop
Průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počitatelných
vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na filtru a kontaminace filtru se
musí omezovat a musí být udrženy pod hodnotu 3 vlákna na 100 polí; posuzuje se
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srovnáním s čistými.
Hodnocení expozice azbestu
Do druhé kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:
prachem obsahujícím vlákna chrysotilu, jejichž průměrné expoziční limity v
pracovním ovzduší sou v rozmezí hodnot od 0,2 do 0,6 [vlákna.cm-3 ]nebo vlákna
jiných druhů azbestu nebo jejich směsi včetně směsi s chrysotilem, jejichž průměrné
expoziční limity jsou v rozmezí hodnot od 0,1 do 0,3 [vlákna.cm-3.]
Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozicí azbestu, se zařazují do 2.
kategorie tehdy, pokud je expozice zaměstnanců charakterizována součinem
průměrné osmihodinové koncentrace vláken chrysotilu [vlákno.cm-3] a počtů dnů
práce spojených s expozicí (dále vláknodny ) v tříměsíčním období vyšší než 12
[vláknodnů.cm-3 ], nepřekračuje však hodnotu 36 [vláknodnů.cm-3]. Pro vlákna
jiných druhů azbestu a jejich směsí včetně směsí, kterou obsahuje chrysotil, je
rozmezí hodnot charakterizujících druhou kategorií od 6 do 18 [vláknodnů.cm-3].
Do třetí kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni:
prachem obsahujícím vlákna azbestu, jehož průměrné expoziční limity v pracovním
ovzduší jsou vyšší než PEL pro daný druh azbestu, avšak nejsou vyšší nežli
trojnásobek této hodnoty, pokud se jedná o směs různých azbestů použije se vždy
jako kriteriální hodnota PEL pro amfibolové azbesty.
Práce, které nejsou spojeny s každodenní expozici azbestu, se zařazují do třetí
kategorie tehdy, pokud hodnoty [vláknodnů.cm-3 ], které charakterizují expozici
různých druhů azbestů nebo jejich směsí jsou vyšší, než je uvedeno pro druhou
kategorií, nepřekračují však trojnásobek těchto hodnot.
Do čtvrté kategorie náleží práce, při nichž jsou zaměstnanci exponování prachem,
jehož koncentrace jsou vyšší, než je uvedeno pro třetí kategorii.
Největší problémy s azbestem a látkami obsahujících azbest jsou při jejich
demontáži a likvidaci. V převážné většině případů při jejich odstraňování dochází k
rozmělňování azbestu a vytvoření vyšší koncentrace jemných azbestových vláken
nejenom na pracovišti, ale i v okolí prováděných prací.
Související legislativní opatření:
• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
veznění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé
expozice těchto prací
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
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bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZV č. 145/1988 sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách
(Úmluva č. 161)

Související normy:
• ČSN EN 481- Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření
polétavého prachu.
• ČSN EN 482
• ČSN EN 689
• ČSN EN 1540 – Ovzduší na pracovišti - Terminologie
• ČSN EN 1232 – Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků
chemických látek – požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 12912 – Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro odběr vzorků
chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min. – Požadavky a
zkušební metody
Další doplňující informace
Možnosti prevence poškození zdraví z azbestu
Základní krok v prevenci byl učiněn zákazem používání azbestu s výjimkou prací
asanačních, výzkumných a analytických a náhradou azbestových materiálů
bezazbestovými.
•

•

•

•
•

Organizační - podat hlášení o provádění prací s azbestem orgánu ochrany
veřejného zdraví před jejím zahájením. Vymezit kontrolované pásmo a
zákaz jídla, pití a kouření v tomto pásmu - pro tyto účely musí být
vyhrazeno a označeno místo, které není kontaminované azbestem.
Kontrola a pravidelná údržba odsávacích zařízení, pracovních oděvů,
respirátorů apod. Evidence exponovaných pracovníků, zajištění závodní
preventivní péče.
Technické a technologické úpravy - práce za vlhka, místní odsávání,
hermetizace, fixace, pravidelné čištění podlah, stěn a povrchů,
odstraňování odpadů v uzavřených a označených obalech apod.
Osobní ochranné pracovní prostředky - ochranné oděvy, respirátory, filtry
a masky. Uchovávat odděleně od civilního oděvu na určeném místě!
Nepoužívat poškozené pracovní oděvy a respirátory!
Kontrola zdravotního stavu zaměstnanců - vstupní, periodické, výstupní a
následné zdravotní prohlídky pracovníků - i po ukončení expozice!
Zdravotní výchova - podpora nekouření, dodržování opatření k ochraně
zdraví
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Stručný popis, charakteristika

Biologické činitele

Biologickými činiteli jsou mikroorganismy (bakterie, viry, plísně) včetně těch, které
byly geneticky modifikovány, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou být
schopni vyvolat infekční onemocnění, alergické nebo toxické projevy. Pod pojmem
mikroorganismus se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný,
schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu. Pod pojmem buněčná
kultura se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organismu, které rostou
mimo živý organismus (in vitro).
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
8
charakterizuje
8
ovlivňuje

Význam a omezení
Riziko, které představuje určitá látka, je určeno dvěma faktory: charakteristikou dané
látky a mírou expozice jejím účinkům. Proškolení pracovníci by si měli být vědomi
rizika expozice a způsobu, jakým mohou tuto expozici omezit.
Úprava vymezení biologického činitele a jeho zařazení do skupin je totožná
s platnou právní úpravou, která vychází obsahově ze směrnice 2000/54/ES. Nově se
upřesňuje postu při zařazení virů, které nejsou obsaženy v seznamu biologických
činitelů. Zpřesňuje se hodnocení zdravotního rizika při práci podle druhu pracoviště
ve zdravotnických a veterinárních zařízeních, laboratořích včetně diagnostických a
při průmyslových procesech. Upřesňuje se, že práce s biologickými činiteli je nutné
provádět v kontrolovaných pásmech, upravuje se délka a frekvence bezpečnostních
přestávek.
Pokud pracovní činnost zahrnuje záměrné a úmyslné použití biologických činitelů,
jako je tomu například v případě kultivace mikroorganismů v mikrobiologické
laboratoři nebo jejich využití při výrobě potravin, je příslušný biologický činitel znám.
V takovém případě je snazší ho sledovat a preventivní opatření mohou být přesně
přizpůsobena riziku, které daný činitel představuje. Informace o povaze a účincích
používaného biologického činitele je pak nutno zahrnout do přehledu nebezpečných
látek.
Pokud však výskyt biologických činitelů není záměrný a je pouze důsledkem
pracovní činnosti spojené s biologickými materiály, jak tomu velmi často bývá
například v zemědělství, je vyhodnocování rizik, kterým jsou zaměstnanci vystaveni,
obtížnější. U některých z těchto činností však jsou přesto k dispozici informace o
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expozicích a ochranných opatřeních. Pro zaměstnance, u nichž existuje
pravděpodobnost expozice určitým biologickým činitelům, jsou jejich zaměstnavatelé
povinni vést záznamy obsahující informace o expozici a o sledování zdravotního
stavu. Zaměstnancům musí být zajištěn přístup k jejich osobním údajům. Tyto
požadavky musí být zakotveny ve vnitrostátních právních předpisech.
Hodnocení míry rizika expozice biologickým činitelům:
 Minimální zdravotní riziko - expozice infekčnímu agens je jen nahodilou
součástí práce a je málo významná
 únosná míra zdravotního rizika - expozice je neoddělitelnou součástí
práce, provádí se účinná ochranná očkování
 významná míra zdravotního rizika - expozice je neoddělitelnou
součástí práce, která představuje významné riziko možnosti vzniku
infekčního onemocnění
 vysoká míra zdravotního rizika - expozice je neoddělitelnou součástí
práce, která představuje vysoké riziko možnosti vzniku infekčního
onemocnění nebo jde o zvláště nebezpečné biologické činitele
(infekční agens dle direktivy EHS 90/679)
Biologické činitele se třídí podle míry rizika infekce do 4 skupin:
a) biologický činitel skupiny 1 je takový biologický činitel, u něhož není
pravděpodobné, že by mohl způsobit onemocnění člověka,
b) biologický činitel skupiny 2 je biologický činitel, který může způsobit onemocnění
člověka a může být nebezpečím pro zaměstnance; je však nepravděpodobné, že
by se rozšířil do prostředí mimo pracoviště; obvykle je dostupná účinná profylaxe
nebo léčba případného onemocnění,
c) biologický činitel skupiny 3 je takový biologický činitel, který může způsobit
závažné onemocnění člověka a představuje závažné nebezpečí pro
zaměstnance; přestavuje nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí
mimo pracoviště, ale je obvykle dostupná účinná profylaxe nebo léčba
případného onemocnění a očkování,
d) biologický činitel skupiny 4 je takový biologický činitel, který způsobuje u člověka
závažné onemocnění a je pro zaměstnance závažným rizikem; může
představovat vysoké riziko rozšíření do prostředí mimo pracoviště; obvykle není
dostupná žádná účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění.
Seznam biologických činitelů podle jednotlivých skupin uvádí zvláštní právní předpis
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Metody zjišťování biologických činitelů
Průkaz jednotlivých biologických činitelů v prostředí či v biologickém materiálu (krev,
moč, stolice apod.) vyžaduje specielní znalosti. Průkaz je možný s využitím
mikroskopu (mikroskopický průkaz světelným čin elektronovým mikroskopem),
kultivačně (růstem mikroorganismu na umělých půdách), sérologicky (stanovením
protilátek) či speciálními technikami (molekulární genetika).
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Související legislativa
 Zákon 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění
pozdějších předpisů
 Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších předpisů (novela 107/2013 Sb.)
 Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách ve znění
pozdějších předpisů
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se
stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 Nařízení vlády č. 54/2015 sb. o technických požadavcích na zdravotnické
prostředky
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Další doplňující informace
Ochrana zdraví před biologickými činiteli - příkladové požadavky na provedení,
vybavení a režim pracovišť s biologickými činiteli
• oddělit pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově
• udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí
• vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat, u kontrolovaného
pásma vysoce účinnou filtrací částic (filtr HEPA - high–efficiency particulate air
filter)
• zřídit povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné
• zřídit povrchy odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům dezinfekčním
látkám
• umožnit hermetické utěsnění pracoviště pro provádění dezinfekce
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volit speciální dezinfekční postupy
účinně kontrolovat přenašeče (vektory) nákaz (např. hlodavce a hmyz)
bezpečně skladovat biologické činitele
uchovávat infikovaný materiál včetně zvířat pod vhodným uzavřením (hazard
box)
zřídit spalovnu k likvidaci uhynulých živočichů
s životaschopnými organismy manipulovat v uzavřeném systému
minimalizovat únik vzduchu či zabránit úniku vzduchu odsávaného z uzavřeného
systému
tekuté kultury ve větším množství nepřemisťovat z uzavřeného systému bez
zneškodnění schválenými chemickými nebo fyzikálními prostředky
použít hermetické uzávěry k minimalizaci úniku či zábraně úniku biologického
činitele
uzavřené systémy umístit v kontrolovaném pásmu a udržovat podtlak vůči okolí
označit biologické riziko
zajistit ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance (celotělová ochrana
v případě potřeby)
zřídit dekontaminační zařízení, umývárny, sprchy pro zaměstnance
požadovat hygienickou smyčku pro zaměstnance - zaměstnanci se před
opuštěním kontaminované oblasti musejí osprchovat
shromažďovat odpadní vodu z výlevek a sprch a před vypuštěním dezinfikovat
zřídit kontrolovaného místo určené pro veškerý odpad z uzavřeného systému
dekontaminovat odpadní vody před konečným vypuštěním schválenými
chemickými nebo fyzikálními prostředky a postupy uvedené v provozním řádu
vést předepsanou evidenci o pracovnících v kontrolovaném pásmu a při
vyhlášení rizika práce s biologickými činiteli (40 let od ukončení expozice)
omezit přístup na pracoviště jen pro určené zaměstnance
vybudovat průhled (okénko) nebo přijmout jiné řešení umožňující pozorovat
zaměstnance
zakázat práci mladistvým, těhotným a kojícím ženám a ženám do konce
devátého měsíce po porodu v kontrolovaném pásmu
zajistit pravidelné lékařské preventivní prohlídky, případně preventivní očkování
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Ergonomické parametry pracovního místa
Stručný popis, charakteristika
Pracovní místo (soustava) vymezuje kombinace a prostorové uspořádání
pracovního vybavení (například u stroje) v určitém pracovním prostředí za podmínek
daných pracovními úkoly.
Pracovní místo charakterizuje část pracoviště, na kterém zaměstnanec vykonává
pracovní činnost požadovanou technologií výroby, včetně obsluhy, údržby a oprav
technických objektů. Je to také místo na pojízdném stroji, místa v řídícím centru
(dozorny apod.).
Pracovní místo zahrnuje mimo technologických zařízení též nutná další zařízení,
jako jsou skříňky pro pracovní nástroje, pracovní sedadlo atd. Rozlišuje se pracovní
místo trvalé, na němž je pracovník déle než polovinu času pracovní směny,
přechodné, na němž se pracovník zdržuje kratší dobu než polovinu času pracovní
směny a vedlejší, na němž jsou vykonávány krátkodobější přípravné a pomocné
práce.
Cílem ergonomického řešení pracovního místa je vytvořit takové pracovní podmínky,
aby nedocházelo k nepřiměřené pracovní zátěži, např. svalově-kosterního aparátu.

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
10
charakterizuje
8
ovlivňuje

Význam a omezení
V závislosti na délce pobytu zaměstnance na pracovišti či na pracovním místě se
rozlišuje pracoviště stálé (více než 4 hodiny za pracovní směnu a pracoviště přechodné
(méně než 4 hodiny za pracovní směnu).
Za pracovní místa ve výškách se považuji místa, jejich výška je větší než 2 metry a v
omezeném prostoru pak pracovní místa např. v bunkrech, kanálech, kesonech apod.,
včetně pracovišť v podzemí.
Rozměry uspořádání a vybavení pracovního místa musí umožňovat snadný přístup
k technologickému zařízení, možnost rychlého úniku v případě vzniku nebezpečí, musí
odpovídat tělesným rozměrům pracovníka, rozsahu jeho pohybů, umožňovat viditelnost
a rozlišitelnost všech přímých i nepřímých zdrojů zrakových informací a musí být
vybaveno nezbytnými sdělovači a ovládači. Nedostatky v uspořádání a vybavení
pracovního místa mohou mít za následek přetížení pohybového aparátu (nevhodná
výška pracovní roviny), zvýšené riziko pracovních úrazů při chybějících krytech, při
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nepořádku na podlaze a okolí (omezený pohyb) apod.
K muskuloskeletárním onemocněním (onemocnění pohybového aparátu) přispívají
různé skupiny faktorů pracovního prostředí. Charakter ergonomického uspořádání
pracoviště a pracovního místa bezesporu patří k základním ukazatelům, také ovšem
nefyziologická pracovní polohu a v neposlední řadě individuální faktory zaměstnance.
Tyto faktory mohou působit samostatně, působí-li jich však více najednou, riziko
onemocnění se stupňuje.
Onemocnění z přetěžování pohybového aparátu a periferních nervů končetin
představuje medicínsky ne zcela homogenní skupinu onemocnění neurologické,
ortopedické či revmatologické povahy. Jediným jednotícím faktorem je primární
příčinná souvislost s pracovním přetěžováním horních nebo dolních končetin,
s nevhodným uspořádáním pracovního místa.
Onemocnění vznikají následkem nerovnováhy mezi biologickou odolností tkání
organizmu a fyzickými nároky, které na ně konkrétní práce klade. Nemoci pohybového
aparátu (MSD) jsou nejčastějšími nemocemi z povolání v Evropě.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Hodnocení rizika onemocnění pohybového aparátu v souvislosti s výkonem
povolání:
• skladba zaměstnanců (ženy, muži, mladiství, těhotné ženy, apod.)
• fyzická zdatnost zaměstnanců
• umístění pracoviště anebo prováděných prací
• ergonomické parametry pracovního místa
• pracovní nebo výrobní zařízení, materiály, a používané technologické
procesy
• charakter prováděných úkolů
• intenzita práce
• rizika, která již byla identifikována a zdroje těchto rizik
• technické údaje o zařízení, materiálech nebo používaných látkách
• technologické postupy, manuály a příručky
• výsledky měření škodlivých nebo nebezpečných a zdraví ohrožujících faktorů
na pracovišti
• činnosti vykonávané v pracovním prostoru
• výskyt fyziologicky nevhodných poloh a doba jejich trvání
• potenciální následky existujících rizik
• použitá preventivní opatření k ochraně zdraví
• statistika úrazů a nemocí z povolání na pracovištích
• právní a jiné požadavky ve vztahu k pracovišti
Nejdůležitější hlediska pro popis a charakteristiku pracovišť, pracovních míst
a činnosti jsou:
 plocha a prostor
 uspořádání a vybavení pracoviště
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pracovní poloha
pracovní pohyby
kontrola řízení, regulace
seřizování, opravy, čistění
organizace práce
osvětlení, mikroklima a další rizikové faktory vyskytující se na
pracovišti.
Základními úkoly při vytváření ergonomického pracoviště jsou:
→ přizpůsobení pracovních povinností a pracovních podmínek člověku =
schéma práce,
→ přizpůsobení člověka pracovním povinnostem a pracovním
podmínkám = vzdělání, přizpůsobení se práci, rehabilitace, atd.
Související legislativa:
•
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
•
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Další doplňující informace
Působení pracovního prostředku, tj. určitého typu stroje či zařízení, používané
pracovní postupy a technologie, ale i charakter prostředí, může být jak pozitivní, tak
negativní. Důsledky negativní, jsou souhrnně označované jako různé subjektivní
příznaky až poškození zdraví a duševní rovnováhy jako je únava (lokální, celková,
chronická), potíže a příznaky týkající se dysfunkce smyslových analyzátorů (zrak,
sluch), poškození svalově kosterního, či nervového systému, vnitřních orgánů, až po
vznik pracovních úrazů, průmyslových otrav a nemocí z povolání.
Funkce člověka, tj. typ úkonů, operací a účinnost jeho zásahů v rámci pracovního
úkolu, tj. druhý typ interakcí, je závislá na jeho celkové připravenosti a vybavenosti.
V souhrnu jde o výkonovou kapacitu, jež je závislá na řadě faktorů, jako je pohlaví,
věk, fyzická zdatnost, trénovanost, znalosti, dovednosti, motivace k práci, celkový a
aktuální zdravotní stav apod.
Formy interakcí mezi člověkem, pracovním prostředkem a prostředím, v němž je
pracovní úkol vykonáván, jsou závislé na typu pracovního systému.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Stručný popis, charakteristika

Fyzická zátěž

Jedná se o kategorii vztahu mezi úrovní požadavků na člověka a úrovní jeho
možností tyto požadavky zvládnout. Zátěž může být mírná, přiměřená nebo
nepřiměřená (nadměrná).
Fyzická zátěž je pracovní zátěž pohybového systému, srdečně cévního a dýchacího
systému s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci organismu. Celková fyzická
zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot
energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a srdeční frekvence, který by
neměl pro práci dynamickou vykonávanou převážně velkými svalovými skupinami
překročit pro muže a ženy hodnoty uvedené v příslušném nařízení vlády (361/2007
Sb.).
Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při fyzické práci dynamické,
vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 %
svalové hmoty.
Fyzická zátěž je pracovní zátěž pohybového systému, srdečně cévního a dýchacího
systému s odrazem v látkové přeměně a termoregulaci organismu. Celková fyzická
zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot
energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a srdeční frekvence, který by
neměl pro práci dynamickou vykonávanou převážně velkými svalovými skupinami
překročit pro muže a ženy hodnoty uvedené v příslušném nařízení vlády (361/2007
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Energetický výdej při dlouhodobě vykonávané práci má odpovídat přibližně jedné
třetině fyzické zdatnosti pracovníka.
Energetický výdej (EV) je množství energie potřebné lidským organismem jak při
tělesném klidu (bazální metabolismus), tak při výkonu určité činnosti. Je určen
množstvím a intenzitou svalové práce. Hodnoty energetického výdeje poskytují
informace o energetickém úsilí, které musí lidské tělo vydávat při fyzické práci.
Srovnání energetického výdeje a aerobní kapacity (spotřeby kyslíku) jednotlivce či
určité populace (skupiny osob) umožňuje hodnocení pracovních podmínek a
následný vznik únavy a je důležité při určení kalorického příjmu potravou, aby bylo
zabráněno fyziologicky nepříznivým účinkům.
Energetický výdej se vyjadřuje v brutto hodnotách, tj. v hodnotách zahrnujících i
bazální metabolismus (BM). Bazální metabolismus se vyjadřuje přepočtený na 1 m2
tělesného povrchu (W.m -2).
Znalost energetického výdeje je nutná pro měření tepelné produkce organismu
(metabolického tepla) při hodnocení termoregulace lidského těla.
Při dynamické práci se mění délka svalu při zachovávaném napětí (tzv. izotomické
kontrakce svalu). Při svalové aktivitě zůstává zachována délka svalu, ale zvyšuje se
jeho napětí, jde o práci statickou (tzv. izometická kontrakce svalu). Příkladem
dynamické práce je stlačování ocelové spirálové pružiny oběma rukama. Statická
práce je pak držení stlačené pružiny. V praxi se statická práce vyskytuje např. při
držení nástrojů, předmětů, apod. Z časového hlediska se za statickou práci považují
případy, kdy trvání svalového stahu, zvýšení svalového tonu a udržování polohy trvá
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Číslo:

Kód:

déle než 3 sekundy.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky

Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
6
charakterizuje
8
ovlivňuje

Význam a omezení
Mezi možnosti člověka patří:
• úroveň dovedností
• úroveň schopností
• úroveň trénovanosti organismu
• vzrůst
• tělesná hmotnost
• odolnost organismu vůči škodlivým vlivům chemickým, fyzikálním a
biologickým
• individuální vlastnosti
Při namáhavější práci se může prokrvení kosterního svalstva zvýšit až na 12,5 litrů
krve za minutu zvýšením srdeční frekvence, která je v klidu přibližně 70 tepů za
minutu, až k hodnotě 150-180 tepů za minutu při velmi vysoké tělesné námaze. Dále
zvýšením dechové frekvence z klidu, která je 8-15 vdechů a výdechů na 40—50.
Přípustná celosměnová průměrná hodnota v % Fmax pro muže a ženy při převaze
dynamické složky práce je 30% Fmax, při převaze statické složky 10% Fmax .
Počet pohybů za pracovní směnu (480 minut) se stanovuje vždy v závislosti na %
Fmax trvání stahu svalu. Pracovní úkony s vynaložením síly nad 70% Fmax při práci
převážně dynamické jako pravidelné součásti hlavní operace jsou nepřípustné.
Počet pohybů drobných svalů prstů a ruky nesmí překročit při vynakládaných
svalových silách 3% Fmax hodnotu 110 a u 6% Fmax hodnoty 90 za minutu.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Při nadměrné fyzické zátěži dochází k zatížení pohybového, srdečně cévního a
dýchacího systému, které ovlivňuje metabolické procesy a termoregulaci organismu.
Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje

Kvalita pracovního života – základní identifikační list

Číslo:

Kód:

směnové průměrné, směnové přípustné, roční a minutové přípustné a hodnoty
srdeční frekvence průměrné, nejvyšší přípustné a zvýšené nad výchozí hodnotu
přepočtené na osmihodinovou směnu.
Hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny
odděleně podle věku a pohlaví v nařízení vlády 361/2007 Sb., o ochraně zdraví
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Hygienické limity srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou rovněž
upraveny v nařízení vlády 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předmětů - pro
mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při fyzické práci nestanoví.
Hygienický limit pro minutovou hodnotu srdeční frekvence je nejvýše 150 tepů za
minutu.
Dalším kritériem hodnocení je složka statická a dynamická. Nově se zavádí
hygienický limit pro směny delší než osmihodinové.
Hodnocení fyzické zátěže - kritériem pro hodnocení fyzické namáhavosti práce jsou
hodnoty energetického výdeje a srdeční frekvence. Za nežádoucí zátěž je nutno
považovat překročení limitů uvedených v nařízení vlády 361/2007 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Hodnocení lokální svalové zátěže
1. Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména:
• popis práce se sledováním časových faktorů práce,
• režim práce a odpočinku v průběhu pracovní doby, týdne nebo roku (zejména
u sezónních prací),
• rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby
odpočinku,
• plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží,
• vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové
zátěži
• vytipování nárazových prací s velkou silovou zátěží,
• zaujímání nefyziologických pracovních poloh.
2. Vyhodnocení prostorových podmínek při práci se zaměřením na:
• manipulační rovinu a pohybový prostor,
• umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení,
• používané pracovní nástroje a nářadí,
• manipulovaný materiál.
Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje zda:
• v průběhu pracovní doby nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty
(v % maximální svalové síly, % F max),
• hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných
svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty,
• četnost pohybů za minutu a za pracovní dobu v závislosti na velikosti
vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty.
F max (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec osoba

Kvalita pracovního života – základní identifikační list

Číslo:

Kód:

dosáhnout při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými
skupinami v definované pracovní poloze.
Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje
směnové průměrné, směnové přípustné, roční a minutové přípustné a hodnoty
srdeční frekvence průměrné, nejvyšší přípustné a zvýšené nad výchozí hodnotu
přepočtené na osmihodinovou směnu.
• Přípustné hodnoty svalové zátěže s dynamickou složkou nebo statickou
složkou jsou uvedeny v příloze NV 361/2007 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
• Počty pohybů a průměrné minutové počty pohybů drobných svalů prstů jsou
uvedeny také v příloze NV 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
• Hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů prstů a
ruky při vynakládaných silách 3% Fmax je 110 pohybů/min., u 6% Fmax je to
90 pohybů/min.
• Hygienický limit u práce s převažující dynamickou složkou pro použitou
svalovou sílu jako pravidelnou součást hlavní pracovní operace je 70% Fmax.
• Hygienický limit u práce s převažující statickou složkou pro použitou svalovou
sílu jako pravidelnou součást hlavní pracovní operace je 45% Fmax.
Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, minutové přípustné hodnoty
energetického výdeje a srdeční frekvence musí být sníženy o 20 % a průměrné
směnové hodnoty nesmí být zvýšeny o více než 20 %.
K hodnocení fyzické zátěže jsou používány následující metody:
• Metody sběru informací o pracovní činnosti
- Časové studie pracovních činností
- Pohybové studie práce
- Profesiografie
• Metody hodnocení pracovní zátěže
• Metody hodnocení fyzické zátěže podle normativů
• Metoda hodnocení pracovní zátěže podle srdeční frekvence
• Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny
• Metody ergonomického hodnocení pracovních prostředků
• Metody pro stanovení oddechových časů při práci
• Vybrané normativní aspekty k hodnocení pracovního prostředí
• Metody matematické statistiky
Související předpisy a technické normy upravující oblast fyzické zátěže:
•

•
•

Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
ve znění pozdějších předpisů (novela č. 107/2013 Sb.)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého

Kvalita pracovního života – základní identifikační list

•
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Kód:

měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
ČSN EN 1005 (83 3503).

Další doplňující informace
Fyzická zátěž v pracovním procesu představuje závažný problém. Jejím následkem
je častý výskyt onemocnění pohybového aparátu, který pro zaměstnance přináší
řadu bolestivých problémů a pro zaměstnavatele negativní ekonomické důsledky
díky časté pracovní neschopnosti zaměstnanců. Proto je důležité této problematice
věnovat dostatečnou pozornost, a v rámci preventivních opatření a postupů
předcházet vlivů fyzické zátěže na zdraví zaměstnanců.
Určení nároků a požadavků vychází z předem vypracovaného souboru kriterií. U
každého hlediska je více či méně stanovena požadovaná úroveň.
Soustava kriterií by měla být odvozena od podrobného popisu profesí analogického
typu (k tomu slouží různé typy profesiografických postupů) tak, aby
obsahovala jak požadavky obecnějšího typu, tak nároky, které jsou pro profesi
specifické.
Většina souborů hledisek pro určení profesionální náročnosti, kterých existuje celá
řada, obsahuje nároky na vzdělání, přípravu, zkušenosti a dlaší. Jedná se tedy více
méně o formální hlediska, dále nároky fyzické a smyslové povahy, nároky na
psychické procesy, např. na intelektuální a emoční inteligenci, na určité osobnostní
faktory, jako odpovědnost, spolehlivost, zátěžová tolerance atd..
Mnohé z nich k požadavkům somatickým, osobnostním a psychofyziologickým
připojují hlediska týkající se pracovních podmínek, jako je možné působení fyzikálně
chemických a biologických faktorů prostředí (hluk, vibrace, aerosoly, mikroklima,
rizikovost atd.).
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Fyzická zátěž – manipulace s břemeny
Stručný popis, charakteristika
Nejčastější příčinou nepřiměřené fyzické zátěže je ruční zdvihání, ukládání a
přenášení břemen. Břemenem se nově rozumí i živé břemeno (přenášení pacientů,
klientů, zátěž u veterinárních zařízení).
Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene
jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání,
tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene
nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře
zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční
manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.
Břemeno obecně představuje fyzické těleso, vyznačující se určitým geometrickým
tvarem (pravidelným nebo nepravidelným), velikostí, hmotností, tepelným stavem,
popřípadě dalšími znaky jako je druh materiálu, hladkost povrchu, barevnost a jiné.
Pod pojmem "břemeno" v technické praxi se rozumí polotovary, výrobky, přepravky,
různé dílce, nádoby, balíky apod., se kterými se předpokládá ručně manipulovat. Z
ergonomického hlediska je při stanovení limitů pro zdvíhání (resp. dopravu) břemen
rozhodující hmotnost, tvar (tj. úchopové možnosti), sklon, a povrch terénu, vlastnosti
břemena (riziko popálení, poleptání, rozlití aj.), frekvence a dráha pohybů s
břemenem atd.
Mechanizací a automatizací spojenou s výrobou jednoho druhu výrobku dochází ke
zkrácení výrobního cyklu. Současně s tím však vzrůstá frekvence manipulace při
vkládání a vyjímání materiálu a výrobků. Tyto činnosti tvoří podstatnou část všech
operací při manipulaci. Pracovní úrazy a další negativní důsledky na lidský
organismus plynoucí z potřeby manipulovat s materiálem a výrobky se vzhledem
k povaze pracovní činnosti v největší míře vyskytují u nekvalifikovaných manuálních
dělníků a dále u řidičů, pracovníků v obchodě, nosičů, ošetřovatelů v nemocnicích
apod., kteří ošetřují ležící pacienty.
V důsledku toho pak dochází k jednostranné, dlouhodobé a nadměrné zátěži
pohybového systému.
Ruční manipulace s břemeny jako rizikový faktor musí být omezována. Pokud je
ruční manipulace s břemeny nevyhnutelná, musí být pracoviště uspořádána tak, aby
byla manipulace s břemeny co nejbezpečnější a neohrožovala zdraví zaměstnanců.
Dobré úchopové možnosti jsou při zvedání a přenášení břemen dány tehdy, pokud
je možné břemeno uchopit podhmatem, přičemž osa předloktí svírá se sagitální
rovinou těla úhel nejvýše 30o.

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
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charakterizuje
ovlivňuje

Číslo:

Kód:

6
8

Význam a omezení
Svalové napětí při ruční manipulaci způsobuje zvýšení srdečního rytmu a dýchání a
vytváří teplo (již zmíněno v kapitole o tepelném prostředí). Pod vlivem tohoto
svalového vypětí a hmotnosti manipulovaných předmětů mohou být trvale vážně
poškozena kloubní spojení a především páteř (opotřebení mezikloubních destiček,
blok bederní páteře, utlačení nervů, apod.).
Pronikavá bolest, která omezuje pohyblivost a vitalitu, se projevuje spíše při práci s
břemeny:
•
•
•
•
•
•
•
•

větší hmotnosti,
se kterými je třeba manipulovat v rychlém tempu,
majícími větší rozměry,
zvedanými a odkládanými v poloze těla nakloněné dopředu,
zvedanými nebo přenášenými daleko od osy těla,
jestliže je dráha, po které se s břemenem manipuluje (zejména svislá), dlouhá,
jestliže manipulace vyžaduje pohyby křivící tělo,
jestliže se ruční manipulace provádí na velké vzdálenosti.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem
při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení je 30
kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost je 10 000 kg za osmihodinovou
směnu.
Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou
při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení je 15
kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost je 6 500 kg za osmihodinovou směnu.
Nově se vymezuje, co se rozumí občasným zvedáním, a přenášením a častým
přenášením. Jsou stanoveny i limity pro práci v sedě – muži 5 kg, ženy 3 kg. Protože
přeprava břemene je možná i pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku,
stanovují se limity pro tažné a tlačné svalové síly odděleně pro muže a ženy.
I u tohoto faktoru se zavádí právní úprava hygienických limitů pro práci ve směně
delší, než je osmihodinová. Zvláštní úprava ruční manipulace s břemenem je pak
vymezena odkazem na vyhlášku č. 288/2003 Sb., která upravuje tuto problematiku
pro těhotné a kojící zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu a pro
mladistvé.
Občasným zvedáním se rozumí manipulace nepřesahující souhrnně
30 minut za osmihodinovou směnu. Pokud je manipulace s břemeny delší, považuje
se za častou.
Při hodnocení tohoto typu fyzické zátěže je nutné zvažovat následující okolnosti:
• pracovní polohu, ve které je manipulace s břemeny prováděná
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• způsob manipulace (zvedání, ukládání, posunování)
• hmotnost břemene
• tvar, rozměry břemene
• nebezpečné vlastnosti břemene
• způsob úchopu břemene
• dráhu pohybu s břemenem
• vzdálenost břemene od těla, těžiště, úhel otáčení trupu, sklon trupu
• vzdálenost při přenášení břemene
• frekvenci pohybů s břemenem
• kumulativní hmotnost břemene za pracovní dobu
• prostorové uspořádání pracovního místa a pracoviště
• věk, pohlaví.
Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty
celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní
hmotnost zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o
více než 20 % v žádné směně.
Při přepravě břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku nesmí
svalové síly tlačné vynakládané
• mužem překročit hodnotu 310 N a tažné 280 N,
• ženou překročit hodnotu 250 N a tažné 220 N.
Zařazování prací do kategorií
Novelou 432/2003 Sb. se nemění limitní hodnoty, pouze se upřesňuje, že faktory
celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemeny a pracovní
polohy se upravují tak, aby bylo zřejmé, že hygienické limity se vztahují k průměrné
směně, která je stanovena jen pro účely jmenovaných faktorů, avšak je zároveň
směnou charakteristickou, která je nutná pro objektivní stanovení expozice osob
danému faktoru a uvádí se proto v návrhu (žádosti), kterou zaměstnavatel podává
k zařazení práce do kategorie třetí nebo čtvrté.
K hodnocení fyzické zátěže jsou používány následující metody:
• Metody sběru informací o pracovní činnosti
- Časové studie pracovních činností
- Pohybové studie práce
- Profesiografie
• Metody hodnocení pracovní zátěže
• Metody hodnocení fyzické zátěže podle normativů
• Metoda hodnocení pracovní zátěže podle srdeční frekvence
• Metody hodnocení ruční manipulace s břemeny
• Metody ergonomického hodnocení pracovních prostředků
• Metody pro stanovení oddechových časů při práci
• Vybrané normativní aspekty k hodnocení pracovního prostředí
• Metody matematické statistiky
Související předpisy a technické normy upravující oblast fyzické zátěže:
• Vyhláška č. 361/2007 Sb. Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
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zakázány těhotným ženám, kojícím ženám a mladistvím…..
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií ve znění pozdějších předpisů
Směrnice rady 90/269/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny
ČSN EN 1005 (83 3503).
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou
manipulaci a skladování
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem - šířky a výšky cest a uliček
ČSN ISO 38 640 (ČSN 01 8010) - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní
značky

Další doplňující informace
Zásady prevence:
Je třeba se shodnout na podmínkách a kritériích, jimiž se bude řídit ruční
manipulace.
Nejprve je třeba omezit ruční manipulaci úpravami, uspořádáním a vybavením
pracoviště nebo úpravou organizace práce.
Jestliže toto není možné, je třeba pro zvýšení bezpečnosti:
• určit a zhodnotit rizika, která působí při ruční manipulaci, na bezpečnost a
zdraví zaměstnanců,
• najít vhodné technické řešení a prostředky (mechanická zařízení k vyloučení
ruční manipulace s břemeny), která mohou zjednodušit práci: organizovat
manipulační práce s přihlédnutím k nárazovým pracovním činnostem,
• zajistit možnost střídání pracovníků při manipulaci s velkým objemem
materiálu,
• přizpůsobit místa pro skladování a jejich návaznost na výrobní linky,
• vybavit zaměstnance vhodnými osobními ochrannými prostředky (rukavice,
boty apod.) stanovit způsob komunikace a signalizace a pro případy, kdy je
třeba, aby manipulaci provádělo několik zaměstnanců současně, stanovit i
místa pro uchopení.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Hluk
Stručný popis, charakteristika
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací zapracovává do českého práva nová ustanovení evropské směrnice
2002/44/ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před
expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi).
Hluk je jakýkoliv nechtěný zvuk. Vyjadřuje se v hladinách akustického tlaku
v decibelech. Představuje důležitou součást našeho každodenního života. Při
nízkých hladinách je neškodný, při dlouhodobé expozici v pracovním prostředí, kdy
překračuje 85 dB, však může být příčinou trvalého poškození sluchového aparátu ve
smyslu sluchové ztráty.
Zvuk představuje z fyzikálního hlediska mechanické vlnění pružného prostředí ve
frekvenčním rozsahu normálního lidského sluchu od 20 Hz do 20 kHz, šíří se od
zdroje prostřednictvím zvukových vln, jimiž se přenáší akustická energie. Zvuk o
frekvenci nižší než 20 Hz je infrazvuk, nad 20 kHz pak ultrazvuk (hluk o frekvenci 8
až 20 kHz je vysokofrekvenční hluk).
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
5
charakterizuje
9
ovlivňuje

Význam a omezení
Hluk působí na člověka v podstatě dvojím způsobem. Vyvolává účinky přímým
působením na sluchový orgán nebo vyvolává odvozené poruchy fyziologické a
psychologické.
Sluch prvotně slouží člověku především jako varovný systém. Organismus kvůli
tomu reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů.
Dochází například k:
• zvýšení krevního tlaku
• zrychlení tepu
• stažení periferních cév
• zvýšení hladiny adrenalinu
• ztrátám hořčíku
Hluk má poměrně významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu,
depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a
celkové snížení výkonnosti.
Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký
krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity
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organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt
civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí.
Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk během spánku snižuje jeho kvalitu i
hloubku. Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou trvalou únavou.
Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je poškození sluchu. K němu může
dojít buď při krátkodobém vystavení hluku přesahujícímu 130 dB (o něco větší
hluk, než vydává startující letadlo), nebo častému a dlouhodobému vystavování
hluku nad 85 dB (např. velmi hlasitá hudba).
Nedoslýchavost patří k nejčastějším onemocněním populace.
Při audiometrickém hodnocení se sluch považuje za normální, pokud na žádné
frekvenci není sluchová ztráta větší než 20 dB. Je-li na některé frekvenci sluchový
práh vyšší než 20 dB, jde o nedoslýchavost, a to bez ohledu na to, zda si ji pacient
uvědomuje, či nikoliv.
Poruchy sluchu se dělí do dvou základních skupin – převodní (hypacusis
conductiva) a nervové (hypacusis perceptiva). Dle místa poškození se nervová
nedoslýchavost dále dělí na periferní a centrální.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Navržené změny se týkají zvláště přípustných expozičních limitů vibrací na
pracovištích. Limity vibrací přenášené na ruce se zvyšují o pět decibelů, celkové
horizontální a vertikální vibrace přenášené na člověka se zvyšují o čtyři decibely.
Přesné hodnoty přípustných limitů vibrací jsou uvedeny v § 13 nařízení vlády.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví
hygienické imisní limity hluku a vibrací mimo jiné na pracovištích, a to pro hluk:
• ustálený a proměnný
• impulsní
• vysokofrekvenční hluk
• ultrazvuk
• infrazvuk
• nízkofrekvenční hluk.
Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (dále jen "přípustný expoziční
limit") ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 85 dB, nebo
b) expozicí zvuku A E A,8h se rovná 3640 Pa 2 s, pokud není dále stanoveno jinak.
Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je
vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro
pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku
A L Aeq,8h se rovná 50 dB.
Hygienický limit pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní
povahy včetně velínu vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,T
se rovná 60 dB. Jako doba hodnocení se v tomto případě přednostně volí doba
trvání rušivého hluku.
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Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k
•

úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku,

•

přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku,

•

účinkům hluku na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, zejména mladistvých
zaměstnanců, těhotných žen, kojících žen a matek do konce devátého
měsíce po porodu,

•

účinkům na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců, jež jsou důsledkem
současné expozice faktorům, které jsou součástí technologie a mohou tak
zvyšovat nebezpečí poškození zdraví, zejména sluchu,

•

nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů nebo
jiných zvuků, které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úrazů,

•

informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí nebo
jiného zařízení,

•

existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení hlukové
emise stanovených zvláštními právními předpisy,

•

rozšíření expozice hluku nad osmihodinovou pracovní dobu,

•

příslušným informacím, které vyplývají ze zdravotního dohledu a dostupným
publikovaným informacím,

•

dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi.

Hluk se vyjadřuje v hladinách akustického tlaku v decibelech. Při nízkých hladinách
je neškodný, při dlouhodobé expozici v pracovním prostředí, kdy překračuje 85 dB,
však může být příčinou trvalého poškození sluchového aparátu ve smyslu sluchové
ztráty. Rovněž v případě expozice impulsnímu hluku, pokud hladina špičkového
akustického tlaku přesáhne 140 dB, hrozí trvalé poškození sluchu v důsledku
akustického traumatu.
Zaměstnavatel je povinen přijímat požadavky na podporu zlepšování pracovního
prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost zaměstnanců – měl by se
přizpůsobit technickému pokroku a vědeckým poznatkům o rizicích spojených s
expozicí hluku s cílem zlepšovat ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků, zajistit
nejen zdraví a bezpečnost každého zaměstnance jako jednotlivce, ale také vytvořit
minimální základ ochrany pro všechny zaměstnance a v souladu s obecnými
zásadami prevence preferovat prostředky kolektivní ochrany před prostředky
individuální ochrany zaměstnanců.
Zaměstnavatel je povinen podle zákoníku práce vybavit zaměstnance OOPP
k ochraně sluchu již od intenzity hluku 80 dB. V případě, že je zaměstnanec
exponován hluku o intenzitě 85 dB a více, je zaměstnavatel povinen kontrolovat
jejich používání.
V § 9 odst. 6 nového nařízení vlády je nově formulována bezpečnostní přestávka ta se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici hluku překračujícímu
přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 minut se zařazuje
nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následně přestávky v trvání
nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od ukončení
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předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje
nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek
nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.
Nejpřesnější metodu měření představuje sledování expozice v průběhu celé
pracovní směny pomocí integrujícího průměrujícího zvukoměru.
Měřením hluku zařízení se určují základní parametry charakterizující zdroj hluku při
provozu. Důležité při tomto měření je, aby se vyloučily všechny rušivé zvukové vlivy,
jako je vliv okolí a jeho odraz od jeho ploch, uložení, apod.
Měření na pracovním místě se provádí v případech, kdy pracovník pobývá déle než
300 minut na jednom pracovním místě a zbývající expozice hluku není významná.
Měření hlukové zátěže jednotlivce je vhodné tehdy, když pracovník mění často
pracovní místa s různou hlučností.
Expozici hluku stanovíme na základě měření hladin akustického tlaku a časového
snímku pracovníka. Ke správnému hodnocení expozice zaměstnanců hluku
používáme objektivní metody, např. ČSN ISO 1999 (011620) Akustika. Stanovení
expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku a ČSN EN
ISO 9612: 2010 (01 1622) Akustika – Směrnice pro měření a posuzování expozice
hluku v pracovním prostředí.
Důraz je kladen na analýzu práce a výběr vhodné strategie měření. Z dlouholetých
zkušeností vyplynulo, že se strategie celodenního měření téměř nevyužívá.
Jedná se strategii měření hluku působícího na jednotlivce nebo skupiny
s homogenní expozicí, včetně posouzení pracovních přestávek. Důvodem pro
nevyužití této strategie je především časová a finanční náročnost.
V případě nadměrné hlukové zátěže musí být jedním z následných opatření na
pracovišti označení příslušnými bezpečnostními značkami. Tyto značky by měly
informovat o zákazu vstupu nepovolaných osob a použití příslušných osobních
ochranných pomůcek.
Použité metody a přístroje musí přihlížet k povaze měřeného hluku, době expozice a
faktorům prostředí. Naměřené hodnoty expozice jsou výchozím signálem pro
zaměstnavatele k přijetí opatření na vyloučení nebo snížení expozice hluku v
pracovním prostředí pod limitní hodnoty expozice z důvodu předcházení nevratného
poškození sluchu zaměstnance – hladina hluku působícího na sluch by měla
vyhovovat nejvyšším přípustným hodnotám pro osmihodinovou pracovní dobu
pracovního dne.
Riziková hladina akustického tlaku se nachází v rozsahu hladin 85 dB do 90 dB a
riziko hluchoty se nachází nad hodnotou 90 dB.
Zařazování do kategorií prací
•

při měření a hodnocení ustáleného proměnného a impulsního hluku na
pracovišti se pro účely kategorizace práce vychází výlučně z ekvivalentních
hladin akustického tlaku stanovených s kmitočtovým vážením A, v případě
impulsního hluku navíc z hladin špičkového akustického tlaku stanovených
s kmitočtovým vážením C a dále se upřesňuje, že kmitočtová vážení A a C se
zohledňují souhrnně v celém rozsahu slyšitelných kmitočtů míru škodlivosti,
rušivosti a dalších nepříznivých účinků jednotlivých kmitočtových složek hluku
na pracovišti,
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•

vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk se podle
právního předpisu upravujícího ochranu zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací pro účely zařazení práce samostatně nehodnotí, proto se pro
ně kritéria pro zařazení do kategorií nestanoví,

•

v kategorii druhé dochází ke změně terminologie vyjadřovaných limitů podle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., která odpovídá terminologii směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí
zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem), (sedmnáctá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a nově
se vyjadřují hodnoty v rozmezí, například od 80 do 84,9 dB, což lépe definuje
míru hluku,

•

v kategorii třetí se upřesňuje, že kategorii třetí odpovídá naměřená hodnota,
která dosahuje nebo je vyšší než přípustný expoziční limit, (tedy 85db a
vyšší).

Související předpisy a technické normy upravující oblast hluku:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 198/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve
znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
Pokyn HEM, Pokyn hlavního hygienika ČR ze dne 12. 2. 1996: Stanovení
maximálních hladin akustického tlaku „A“.
ČSN ISO 9612: 1997 (01 1622) Akustika – Směrnice pro měření a
posuzování expozice hluku v pracovním prostředí
ČSN ISO 1999: 1993 (01 1621) Akustika – Stanovení expozice hluku na
pracovišti a posouzení zhoršení sluchu vlivem hluku
ČSN EN 457: 1997 (83 3291) Bezpečnost strojních zařízení – Akustické
signály – Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody
ČSN ISO 1996 – 1: 1992 (01 1621) Akustika – Popis a měření hluku prostředí
– Část 1: Základní veličiny a postupy
ČSN ISO 532: 1994 (01 1602) Akustika – Metoda pro výpočet hlasitosti
ČSN ISO 4869 –1: 1993 (01 1640) Akustika – Chrániče sluchu – Část 1
ČSN ISO 4869 –2: 1996 (01 1640) Akustika – Chrániče sluchu – Část 2
ČSN ISO 1683 (01 1626) Akustika. Vybrané referenční veličiny pro akustické
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hladiny
ČSN 01 1613 Hluk. Výpočet předpokládaných hladin hluku v průmyslových
prostorech
ČSN ISO 11200 (01 1618) Akustika. Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními.
Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin
akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
ČSN ISO 3740 (01 1603) Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů
hluku. Směrnice pro použití základních norem a pro přípravu zkušebních
postupů

Další doplňující informace
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku
Rizika vyplývající z expozice hluku se odstraňují u zdroje anebo se snižují na možné
minimum. Snížení rizik je založeno na obecných zásadách prevence:
• vypracování návrhu dispozice pracovišť a pracovních míst,
• využití pracovních metod a postupů, které vyžadují menší expozici hluku,
• volba vhodného pracovního vybavení zaměstnance,
• snížení hluku technickými prostředky,
• snížení hluku tlumením, izolací, pomocí ochranných stěn a obkladů
z materiálů pohlcujících hluk,
• dobrá organizace práce,
• omezení trvání a intenzity expozice,
• správný režim práce a doba odpočinku – v denních místnostech
Hodnoty emise hluku jsou hladina emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy
a hladina akustického výkonu. Určení těchto veličin je nezbytné pro výrobce k
deklarování vyzařovaného hluku, porovnávání vyzařovaného hluku strojů v příslušné
skupině strojů a pro účel kontroly hluku na zdroji v konstrukční etapě.
Kdy přistupujeme k osobní ochraně před účinky hluku?
Pokud rizikům vyplývajícím z expozice hluku nelze zabránit jinými prostředky, musí
mít zaměstnanci k dispozici (a používat) vhodné a řádně přiléhající osobní ochranné
pracovní prostředky k ochraně sluchu a to za těchto podmínek:
 pokud expozice hluku za jmenovitou dobu pracovního dne 8 h přesahuje
dolní akční hodnotu 80 dB, musí mít zaměstnanec k dispozici chrániče sluchu
 pokud expozice hluku za jmenovitou dobu pracovního dne 8 h přesahuje
horní akční hodnotu 85 dB, musí zaměstnanec používat chrániče sluchu
Individuální ochranné prostředky - chrániče sluchu se používají tehdy, nelze-li jinak
docílit snížení hluku pod 85 dB. Nejjednodušší z nich jsou zátkové chrániče, které se
vkládají do zvukovodu. Při hladinách hluku nad 95 dB se doporučují chrániče
sluchátkové (mušlové). Protihlukové přilby, které chrání podstatnou část lebky a
omezují kostní vedení zvuku, se používají při hladinách hluku nad 100 dB.
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Péče o ochranné prostředky:
• řádná kontrola funkčnosti – poškození nahlásit,
• řádná údržba,
• skladování na čistém a suchém místě,
• používání pouze k určenému účelu
Zdravotnická prevence - pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců vystavených
hluku, které spočívají v celkovém lékařském vyšetření, vyšetření uší a sluchu
(šepotem, hlasitou řečí, ladičkou, audiometrií - obvykle subjektivní tónovou
s vyjádřením sluchové ztráty, v ČR výpočtem dle Fowlera).

Kvalita pracovního života – základní identifikační list

Číslo:

Kód:

Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Chemické látky
Stručný popis, charakteristika
Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více
nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek
stanovených zákonem jako
Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou
směrnicí ES 1272/2008.
Klasifikace směsí dle uvedené směrnice je platná od 1. června 2015.
Jedná se o obsáhlé nařízení, celé včetně příloh má 1355 stran. Dosud bylo již 2x
novelizováno. Nařízení vychází ze stávajících předpisů v oblasti chemických látek,
ale vytváří nový dost odlišný systém klasifikace a označování nebezpečných látek a
směsí. První novelou je nařízení (ES) č. 790/2009, které mění především část 3
přílohy VI a které vstoupilo v platnost již v prosinci 2010. Druhou novelou je nařízení
Komise (EU) č. 286/2011, které reaguje na novelu verze United National resp.
"GHS" z r. 2009 a která bude vstupovat v platnost postupně pro látky a poté i pro
směsi. Pro zájemce o kurz o nové klasifikaci a označování jsou informace
uvedeny na konci článku.
Pracovní název toto předpisu byl zpočátku nařízení GHS, což znamená globální
harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí.
Nově se proto začal používat termín nařízení CLP (= classification, labelling and
packaging).
Slovo „přípravek“ zde, ale také v nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH, se nově
nahrazuje slovem „směs“. Význam zůstává stejný.
Čili - Nebezpečné chemické látky a směsi - nařízení (ES) č. 1272/2008 = nařízení
CLP („evropská verze GHS")
Klasifikací jsme doposud mysleli zjištění a zhodnocení nebezpečných vlastností
látek a přípravků/směsí a zařazení do skupiny nebezpečnosti; nově se jedná o
přiřazení jedné nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu
nebezpečnosti a jednu nebo více standardních vět o nebezpečnosti.
Doposud přiřazujeme chemickým látkám a přípravkům (nově směsím) tyto
nebezpečné vlastnosti např. vysoce toxický, zdraví škodlivý, dráždivý, vysoce
hořlavý aj. Nově budeme mít třídy nebezpečnosti např. akutně toxický (kategorie 14), žíravost/dráždivost pro kůži, toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice, hořlavé kapaliny, hořlavé aerosoly aj.
Změny klasifikace a označování látek a směsí se následně promítnou i do změn
v požadavcích na bezpečnostní listy (respektive změn nařízení (ES) č. 1907/2006 –
REACH).
Nový předpis ES vyšel ve formě „nařízení“, což znamená, že je nadřazen našemu
chemickému zákonu a jeho prováděcímu předpisu. Naše předpisy jsou od 1.
června 2015 nahrazeny nařízením.
Nařízení se vztahuje na všechny látky a směsi dodávané v EU s výjimkou například
veterinárních a humánních léčiv, kosmetických prostředků, zdravotnických
prostředků, potravin nebo krmiv, včetně použití jako přídavné látky, látky určené pro
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aromatizaci potravin nebo jako doplňková látka do krmiv (ve smyslu příslušných
směrnic nebo rozhodnutí ES), radioaktivních látek a dalších.
Použité definice jsou většinou shodné s nařízením REACH (nařízení (ES) č.
1907/2006). Z nových definic jsou důležité především následující dvě definice:
•

třídou nebezpečnosti se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti nebo
nebezpečnosti pro zdraví či životní prostředí

•

kategorií nebezpečnosti se rozumí rozdělení kritérií v rámci každé třídy
nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti, (vyjadřuje stupeň
bezpečnosti neboli kategorii v rámci určité třídy)

třídy nebezpečnosti – pro zdraví (pro porovnání nyní existují: vysoce toxický, toxický,
zdraví škodlivý, žíravý, dráždivý, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxický pro
reprodukci) ·
• Akutní toxicita·
• Žíravost / dráždivost pro kůži ·
• Vážné poškození očí / podráždění očí·
• Senzibilizace kůže nebo dýchacích cest·
• Mutagenita v zárodečných buňkách·
• Karcinogenita ·
• Toxicita·pro reprodukci
• Specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice·
• Specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice ·
• Nebezpečnost při vdechnutí
třída nebezpečnosti pro životní prostředí (pro porovnání nyní existuje: nebezpečný
pro životní prostředí)·
•

nebezpečnosti pro vodní prostředí

doplňková třída nebezpečnosti - nebezpečnost pro ozonovou vrstvu
Seznam příloh:
I – Klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí
II – Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek a směsí
III – Přehled standardních vět o nebezpečnosti (H věty), doplňujících informací
o nebezpečnosti (EUH věty) a doplňujících údajů na štítku
IV – Přehled pokynů pro bezpečné zacházení (P věty)
V – Výstražné symboly nebezpečnosti
VI - Harmonizované klasifikace a označení některých nebezpečných látek
VII - Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na klasifikaci
podle tohoto nařízení
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
9
charakterizuje
9
ovlivňuje
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Význam a omezení
Biologické účinky chemických látek - účinkem se rozumí projev interakce látky
s organismem, biologická změna vyvolaná nebo související s působením škodliviny.
Akutní otrava je náhle vzniklá porucha zdraví způsobená biologicky aktivní látkou.
Chronická otrava je poškození zdraví, které vzniká po delší expozici, chemická
škodlivina se kumuluje v organismu, klinické projevy mohou být zpočátku
nezřetelné.
Subchronická otrava je výsledkem několikrát opakované expozice nebo expozice
trvající omezenou dobu.
Pozdní účinky chemických látek škodlivých zdraví - projevují se po dlouhé době
expozice, případně po jejím skončení. Časový odstup, tzv. stádium latence může
trvat i několik let nebo desítek let dokonce se mohou projevit až v následujících
generacích.
Do této skupiny se řadí:
karcinogeny, mutageny,
(teratogeny), alergeny.

látky

působící

nepříznivě

na

reprodukci

a

vývoj

Dále se rozlišují:
• místní účinky chemických látek škodlivých zdraví - účinky v místě kontaktu
chemické škodliviny s tkání (leptavé účinky žíravin, louhů a kyselin na kůži
anebo dráždivé účinky oxidu siřičitého nebo chlóru na dýchací systém). Dále
se může jednat o podráždění až otok spojivek, zakalení rohovky,
• celkové účinky chemických látek škodlivých zdraví - látka při vstupu do
organismu proniká do ostatních struktur a orgánů člověka a vyvolává reakce,
případně poškozuje orgány vzdálené od původního místa vstupu
Kombinované účinky chemických škodlivin nebo aerosolů, vznikají tehdy, vyskytují-li
se na pracovišti v současné době dvě a více škodlivin.
Pokud může být jakákoli činnost spojena s expozicí zaměstnance chemickým
karcinogenům nebo mutagenům, musí být stanoveny typ, výše a trvání této
expozice, aby mohla být vyhodnocena veškerá nebezpečí pro zdraví zaměstnanců a
stanovena odpovídající opatření. Hodnocení se opakuje pravidelně alespoň
jedenkrát ročně a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, která
může mít vliv na výši expozice zaměstnance chemickým karcinogenům nebo
mutagenům. Při hodnocení výše rizika musí být zhodnoceny všechny cesty expozice
zaměstnance včetně vstřebávání kůží a další skutečnosti, které mohou mít vliv na
zdraví zaměstnance.
Za pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity se považují:
• práce spojené s expozicí parám polycyklických aromatických uhlovodíků,
překračují-li 10 % hodnoty přípustného expozičního limitu benzo(a)pyrenu při
zpracování černého a hnědého uhlí, ropy nebo při vulkanizaci kaučukových
směsí, a parám a prachům polycyklických aromatických uhlovodíků přítomných v
uhelných sazích, dehtu nebo smole,
• práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím
při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
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práce na pracovištích, kde probíhají silně kyselé procesy při výrobě
isopropanolu,
výroba auraminu,
práce s tvrdými dřevy, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do
kategorie třetí nebo čtvrté.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Hodnocení rizika
Je nutné porozumět skutečnosti, že nelze použít jeden a tentýž způsob hodnocení
rizika pro všechny druhy nebezpečí. Vždy je potřeba trochu odlišně přistupovat
alespoň k následujícím typům nebo skupinám nebezpečí:
• dlouhodobá expozice karcinogenům, mutagenům anebo teratogenům,
• dlouhodobá expozice chemickým látkám ve formě plynů a/nebo par se
stanoveným PEL (přípustným expozičním limitem),
• dlouhodobá expozice chemickým látkám ve formě plynů a/nebo par bez
stanoveného PEL, je
• expozice chemickým látkám s akutním účinkem (kyseliny, zásady, toxické
látky),
• expozice ostatním, objektivně měřitelným nebezpečím (obvykle vycházejícím
z tzv. kategorizace prací),
• expozice ostatním, objektivně neměřitelným nebezpečím.
Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, její limitní hodnotě a
složení pracovního ovzduší. Výsledek musí být dostatečně přesný s ohledem na
limitní hodnotu látky a udán ve stejných jednotkách.
Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni
účinkům chemických látek, které se považují za zdraví škodlivé, také zahrnuje
• zjištění přítomnosti chemické látky a prachu na pracovišti,
• zjištění nebezpečných vlastností chemické látky a prachu, které mohou mít
vliv na zdraví zaměstnanců,
• využití údajů z bezpečnostních listů upravených zvláštním právním
předpisem,
• zjištění úrovně, typu a trvání expozice,
• popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou nebo
spojených s vývinem prachu,
• využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných
koncentracích nebo ukazatelích biologických expozičních testů, zejména
přijatých členskými státy Evropské unie,
• posouzení účinku opatření, která byla stanovena příslušným orgánem
ochrany veřejného zdraví,
• využití závěrů již provedených lékařských prohlídek a vyšetření a dalších
informací z dostupných zdrojů.
Přípustné expoziční limity (PEL – P) jsou celosměnové časově vážené průměry
koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle
současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní
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směně, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k
ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické
látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné
koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby
nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena.
Přípustné expoziční limity platí za předpokladu, že zaměstnanec je zatěžován
tělesnou prací, při které jeho průměrná plicní ventilace nepřekračuje 20 litrů za
minutu, a doba výkonu práce nepřesahuje 8 hodin. V případě vyšší plicní ventilace
nebo delší doby výkonu práce se přípustné expoziční limity stanoví podle Nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
U prachu jsou vyhlašovány pouze hodnoty PEL.
Biologické monitorování expozice (biologické expoziční testy) - stanovení původní
látky nebo jejího metabolitu v moči, nebo krvi, méně často ve vydechovaném
vzduchu, mají stanoveny vlastní limity.
Biologické monitorování efektu - sledování reversibilních biochemických změn
způsobených expozicí (např. kyselina δ-aminolevulová v moči po expozici olovu,
nebo tvorba protilátek).
Použitelnost BET je dána:
• znalostí biotransformacea vylučování-nalezení vhodného biomarkeru
(možnost jeho stanovení, specifičnost)
• znalostí vztahu mezi expozicí a hladinou biomarkerů.
Biologické limity jsou většinou odvozeny z PEL, jsou aplikovány pro 8 h expozice pro
5 denní pracovní týden. Při nastavení limitů bylo vycházeno zejména z doporučení
aplikovaných v SRN a USA -limitní hodnoty nemají povahu ostrého rozhraní mezi
nebezpečnými a bezpečnými expozicemi a ve srovnání s PEL je limitů BET relativně
málo.
Cytogenetická analýza periferních lymfocytů – sledování chromozomálních aberací
(chromozomálních odchylek) v biologickém materiálu (krvi) při expozici chemickým
látkám s karcinogenním účinkem.
Limitní hodnoty jsou minimální standardy. Samy o sobě nejsou zárukou zdraví a
bezpečnosti, ale v kombinaci s dalšími opatření na ochranu zdraví mohou zdraví a
bezpečnost zaměstnanců chránit.
Metody stanovení chemických látek
Existují dvě základní volby při analýze ovzduší pracoviště:
• použití zařízení, které odebírá vzduch a stanovuje škodliviny okamžitě či
téměř okamžitě (detekční stanovení škodlivin v ovzduší, speciální
analyzátory)
• odebrání vzorku (pasivní dozimetry, aktivní osobní odběry pomocí čerpadla) s
jeho následnou analýzou později v laboratoři využívající analytické postupy
(atomovou absorpční spektrofotometrii (AAS), plynovou chromatografii (GC),
kapalinovou chromatografii (LC), hmotnostní spektrometrii (MS))
Odběry vzorků ovzduší jsou:
• krátkodobé – obvykle do 10 minut a užívají se zejména ke zjištění úniku
škodlivin a na pracovištích s akutně toxickými a dráždivými škodlivinami
(chlór, fosgen); zjišťuje se jimi především překračování NPK-P
• dlouhodobé – v trvání 10 – 480 minut ke stanovení průměrných koncentrací a
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průměrných celosměnových koncentrací; mají význam zejména u škodlivin
s převažujícím chronickým a kumulativním účinkem
celosměnové – postihující nejméně 70% doby trvání pracovní směny ke
stanovení průměrných koncentrací a průměrných celosměnových koncentrací
- mají význam zejména u škodlivin s převažujícím chronickým a kumulativním
účinkem

Související legislativní opatření:
Evropská legislativa
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, a o 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 (nařízení REACH).
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) a oprava
tohoto nařízení.
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu
nebezpečných chemických látek
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních
organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 o zákazu vývozu
kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování
kovové rtuti
Národní legislativa
• Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a směsí na trh
představuje zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který adaptuje
právní řád ČR na příslušná nařízení ES.
• Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, byl změněn zákonem č. 279/2013
Sb., část sedmá.
• Zákonem č. 61/2014 Sb., byl změněn zákon č. 350/2011 Sb., ve znění
zákona č. 279/2013 Sb.
• K provádění zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) jsou v účinnosti
následující právní předpisy:
• Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických
látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických
směsí
• Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení
nebezpečné směsi
• Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
• Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických
směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech
• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do
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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 ve znění
pozdějších předpisů (novela 107/2013 Sb.)
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů
ČSN EN 689 (833631) Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení
inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a
strategie měření
Vyhláška 12/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška 426/2004 Sb., o registraci
chemických látek
Vyhláška 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
chemických látek pro zdraví člověka ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 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.
Nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen
“nařízení REACH”)
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů
Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné
havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Standardní věty o nebezpečnosti „Hazard statement” - tzv. H – věty.
Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s
klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi (obdoba R-vět). Standardní věty o
nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanoveny v tabulkách, které uvádějí prvky
označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I. Nařízení „CPL“.
Je-li látka zařazena do přílohy VI, použije se na štítku standardní věta o
nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci, na niž se vztahuje záznam v
uvedené části, spolu se standardními větami o nebezpečnosti pro každou jinou
klasifikaci, na niž se daný záznam nevztahuje. Znění standardních vět o
nebezpečnosti musí být v souladu s přílohou III. Nařízení.
Pokyny pro bezpečné zacházení „Precautionary statement” - tzv. P – věty.
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Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou
uvedeny v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I. Nařízení. Pokyny pro bezpečné
zacházení se zvolí podle kritérií stanovených v části 1 přílohy IV., s přihlédnutím ke
standardním větám o nebezpečnosti a k zamýšlenému nebo určenému použití dané
látky nebo směsi. Znění pokynů pro bezpečné zacházení musí být v souladu s částí
2 přílohy IV.

Další doplňující informace
REACH je legislativa Evropské unie týkající se chemických látek a jejich
bezpečného používání. Termín REACH je akronymem názvu nařízení ES č.
1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical
substances), které vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.
Účelem REACH je zabezpečit ochranu lidského zdraví a životního prostředí
prostřednictvím včasné identifikace nebezpečných vlastností chemických látek, a
zároveň posílení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje chemického
průmyslu Evropské unie.
Základní povinností, která z REACH pro výrobce vyplývá, je především sběr
informací o vlastnostech chemických látek a množství, ve kterém jsou používány.
Tyto informace je třeba registrovat v centrální databázi, kterou spravuje Evropská
chemická agentura (ECHA). Prokazatelně nebezpečné látky jsou pak v případě,
existují-li jejich adekvátní náhrady, postupně vylučovány z používání.
Splnění povinností vyplývajících z REACH je rozloženo do jedenáctiletého období.
Přestože od začátku implementace v roce 2007 uplynulo pouze 5 let, zahájila
Evropská komise v loňském roce prověření REACH.
Ochrana zdraví před chemickými škodlivinami
Ochrana zdraví před chemickými škodlivinami se v podrobnostech liší podle
jednotlivých škodlivin (jejich fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností),
možných cest vstupu škodlivin do organismu, způsobu zacházení s nimi apod.
Opatření uvedená v následujícím přehledu mají povahu obecných zásad, které se
rozpracovávají podle podmínek konkrétního pracoviště.
Zaměstnavatel musí provést tato ochranná opatření:
•
•
•
•
•
•
•
•

omezit jejich množství na pracovišti,
omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných
zaměstnanců na co nejnižší míru,
upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik
těchto látek z pracoviště,
zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,
zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší,
zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné
události,
používat vhodné pracovní postupy a metody práce,
poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky
zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po
každém použití,
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zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy,
stěn a povrchů pracoviště,
• vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek
nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance,
• zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně
používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly musí
být jasně, čitelně a viditelně označeny,
• viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na
pracovišti, kde je riziko kontaminace nebezpečnými látkami pro účely jídla a
pití vyhradit zvláštní prostory,
• zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance.
Organizační opatření
• Pravidelná kontrola koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší podle pokynů
kontrolních orgánů; průběžné vyhodnocování výsledků sledování koncentrace
škodliviny v pracovním ovzduší a stanovení náhradních opatření při
překračování hodnot NPK-P . Monitorování expozice pracovníků škodlivině.
• Výběr pracovníků pro práce spojené s rizikem chemických škodlivin.
• Zákaz některých prací pro ženy, těhotné ženy, kojící matky a mladistvé. Brát
v úvahu při výběru pracovníků pro práci v riziku určitých chemických škodlivin
jejich zdravotní stav, duševní a odbornou způsobilost. Zdravotní
nezpůsobilost (kontraindikace) se zjišťuje při vstupních a preventivních
lékařských prohlídkách.
• Zajištění nebezpečných prací několika pracovníky. Jeden provádí vlastní
práci a je přitom jištěn dalším pracovníkem z bezpečného prostoru. Podle
charakteru práce se podílejí na práci zejména s ohledem na možnost nehody
další pracovníci.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Pokud nepostačují při práci s chemickými škodlivinami k vyhovující ochraně
pracovníků technická opatření, vyžaduje se používání osobních ochranných
pracovních prostředků (ochrana očí, hlavy, dýchadel, kůže rukou a nohou,
celotělová ochrana). Zvláštní pozornost zasluhuje ochrana dýchadel:
• Filtrační přístroje
• Ochranné masky tvoří obličejová nebo kuklová maska s vdechovým a
výdechovým ventilem, na niž je připojen přímo nebo přes hadici filtr k očištění
vdechovaného vzduchu od chemických škodlivin.
• Filtry obsahují látky, které se škodlivinou buď chemicky reagují, nebo ji
zachycují fyzikální sorpcí na aktivním uhlí a silikagelu. Filtry jsou podle svého
určení označeny.
• Respirátory jsou v zásadě menším a jednodušším provedením ochranné
masky. Tvoří je polomaska kryjící nos a ústa s vdechovými a výdechovými
ventily a filtrem nebo dvěma filtry. Respirátory nekryjí oči a neposkytují
ochranu proti dráždivým plynům a parám.
Filtrační přístroje lze použít zásadně jen v prostředí, kde je dostatek kyslíku a je
třeba zajistit používání filtru vhodného pro danou škodlivinu. Nesmí být používány
filtry s prošlou záruční dobou. Již jednou použitý filtr nemusí při opakovaném použití
spolehlivě chránit.
• Sebezáchranné přístroje s vlastním zdrojem kyslíku - do dýchacího vaku se
přivádí kyslík, který se získává uvolněním z peroxidů ve zvláštním zařízení.
Přístroj je určen pro únik z nebezpečného ovzduší i při nedostatku kyslíku.
•
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Izolační dýchací přístroje.
Regenerační kyslíkové přístroje - vydechovaný vzduch se v nich zbavuje ve
zvláštním zařízení vodní páry a CO2 a po doplnění kyslíku ze zásobní tlakové
lahve se znovu vdechuje.
Dýchací přístroje s dálkovým přívodem přetlakového vzduchu.

Zařízení k osobní ochraně dýchadel různou měrou zatěžují a obtěžují pracovníka.
Práce za použití masek nebo respirátorů musí být přerušována přestávkami, jejichž
četnost a délka jsou úměrné velikosti pracovní zátěže. Zaměstnavatel musí
zajišťovat pravidelnou kontrolu ochranných pracovních prostředků včetně kontroly
filtrů, čištění, dezinfekci a údržbu.
Dodržování osobní hygieny - dodržování osobní hygieny při práci s chemickými
škodlivinami je velmi důležité zejména u škodlivin, které se vstřebávají kůží a mohou
se vstřebávat trávicím ústrojím.
Základními součástmi osobní hygieny při práci s chemickými škodlivinami jsou:
• udržování čistoty kůže, zejména rukou
• zákaz jídla, pití a kouření na pracovištích s chemickými škodlivinami
• udržování čistoty pracovního oděvu (resp. pracovního prádla) a jeho pravidelná
výměna (z pracovního oděvu se může vstřebat škodlivina do organismu nejen
kůží, ale zprostředkovaně znečištěním rukou a obličeje trávicím ústrojím).
• pro práce s vysokými nároky na osobní hygienu zajišťuje zaměstnavatel
umývárny s umývadly s tekoucí teplou vodou přímo na pracovištích.
Preventivní lékařské prohlídky
Preventivní lékařské prohlídky pracovníků na pracovištích s chemickými
škodlivinami jsou předepsány, pokud jsou práce vyhlášeny jako rizikové a zařazeny
do kategorie č. 2R, 3 a 4 – dle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Stručný popis, charakteristika

Ionizující záření

Pojmem ionizující záření (IZ) se rozumí jakékoliv záření schopné ionizovat atomy a
molekuly prostředí (odtrhnout elektrony z atomového obalu a vytvořit iontový pár –
záporně nabitý elektron a kladně nabitý zbytek atomu) – záření alfa, beta, gama,
neutronové a rtg záření.
Nejsilnějšími zdroji záření gama jsou zářiče používané v radioterapii a
v defektoskopii – izotopy 60Co , 192Ir , 137Cs.
Radioaktivní zářiče se používají ve formě uzavřených nebo otevřených zářičů.
Uzavřeným zářičem je radioaktivní látka v hermetickém pouzdře. Otevřeným
zářičem je jakákoli jiná forma radioaktivní látky; při manipulaci s otevřeným zářičem
vždy hrozí možnost vnitřní kontaminace (vdechnutí, požití nebo proniknutí
radioaktivní látky nechráněnou, zejména poraněnou kůží).
Rentgenové záření je elektromagnetické záření vzniklé při přeskupení elektronů
v elektrickém poli atomových jader (brzdné záření).
Záření gama jako elektromagnetické záření je emitováno jádrem při radioaktivní
přeměně prvků obvykle současně se zářením částicovým. Energie záření gama se
pohybuje v rozmezí desítek keV až několik MeV. Nejsilnějšími zdroji jsou zářiče
používané v radioterapii a v defektoskopii – izotopy 60Co , 192Ir , 137Cs.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
5
charakterizuje
9
ovlivňuje

Význam a omezení
Lidský organismus je funkční celek jednotlivých orgánů a tkání, které nemají stejnou
vnímavost k ozáření, tj. stejnou radiosenzitivitu. Na radiosenzitivitu lze pohlížet ze
dvou hledisek:
Vnímavost tkání k vyvolání akutních klinických změn - mírou této vnímavosti je
hodnota prahové dávky.
Obecně platí, že zvlášť vysokou radiosenzitivitu vykazují tkáně, v nichž probíhá
rychlé buněčné dělení:
• lymfoidní orgány, aktivní kostní dřeň, pohlavní žlázy, střevo;
• kůže a epiteliální výstelky (hltan, jícen, žaludek, močový měchýř), oční čočka;
• jemné cévy, rostoucí chrupavka, rostoucí kost;
• zralá chrupavka a kost, dýchací ústrojí, žlázy zažívacího systému, žlázy
endokrinní;
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svaly, centrální nervový systém.

Vnímavost tkání ke vzniku zhoubných nádorů po ozáření - z tohoto hlediska lze
pořadí vnímavosti stanovit takto: štítná žláza, mléčná žláza, aktivní kostní dřeň,
plíce.
Vztah dávky a účinku - účinky ionizujícího záření se dělí na deterministické a
stochastické.
Deterministické účinky: pokud je poškození tkáně přímo úměrné obdržené dávce
záření, není již náhodné, je naopak předvídatelné – hovoříme o účincích
deterministických. Při vysokých dávkách záření je počet poškozených molekul
biologicky aktivních látek již natolik vysoký, že organismus není schopen je zcela
opravit a část buněk hyne – akutní nemoc z ozáření, akutní lokální poškození
(poškození kůže akutní radiační dermatitidou prvního stupně (erytematózní forma,
radiační dermatitida druhého stupně (bulózní forma). Pokud dojde k těžšímu
poškození cév nebo k rozvoji infekce, dochází k odumření okrsků tkáně a ke vzniku
vředu - vzniká radiační dermatitida třetího stupně (nekrotická forma). Dále je možné
postižení fertility.
Tento základní obraz je modifikován podmínkami ozáření. Roli hraje:
• charakter záření,
• časové rozložení dávky,
• působení zdravého okolí,
• lokalita ozáření
Popis typů stochastických účinků - pokud dávka záření není velká, s naprostou
většinou poškození biologicky aktivních látek se organismus úspěšně vyrovná svými
reparačními mechanismy. I při malých dávkách však existuje určitá
pravděpodobnost, že některá poškození se opravit nepodaří a vzniknou pozdní
trvalé následky genetického nebo nádorového charakteru. Jelikož takové následky
jsou zcela náhodné, individuální a nepředvídatelné, nazývají se účinky stochastické.
Základem stochastických účinků na buněčné úrovni jsou mutace a maligní
transformace.
• Zhoubné nádory vyvolané ozářením - akutní leukémie a solidní nádory
• Genetické účinky jsou významnou skupinou pozdních účinků IZ, odhad
pravděpodobnosti genetického poškození potomstva exponovaných rodičů je
určen v závislosti na dávce záření a stanovení koeficientu rizika
v experimentech na malých hlodavcích.
• Rakovina plic - ze stochastických onemocnění z ionizujícího záření, která se
vyskytují profesionálně, je nejčastější, vzniká v důsledku vdechování radonu
a působení jeho rozpadových produktů, popř. dalších složek radioaktivního
aerosolu v uranových dolech. Doba latence je u tohoto onemocnění zpravidla
kolem dvaceti a více let. Za nemoc z povolání se pokládají některé druhy
leukémií u pracovníků.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Soubor hlavních zásad, opatření a metodika měřících postupů pro zajištění
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optimální úrovně radiační ochrany na konkrétním pracovišti, jsou sepsány v tzv.
Monitorovacím programu pracoviště (co se měří, jak často se měří, kde se měří, jak
a čím se měří, interpretace výsledků měření). Součástí monitorovacího programu je
stanovení referenčních úrovní – záznamová, vyšetřovací, zásahová.
Základní veličinou pro popis biologických účinků ionizujícího záření je dávka (D)
definovaná jako hmotnostní hustota energie předaná ionizujícím zářením ozářené
látce (jednotka gray Gy). Odezva živých organismů je však i při stejné dávce
rozdílná, a proto se tyto rozdíly v relativní biologické účinnosti vyjadřují dávkovým
ekvivalentem (jednotka sievert Sv).
K měření (dozimetrii) ionizujícího záření se používají metody založené na ionizaci
plynů:
• tužkové dozimetry, Geiger –Mϋllerův počítač
• metody scintilační – počítače se scintilačním detektorem
• luminiscenční
• fotografické
• a aktivační metody pro měření neutronů.
Měření dávek se používá v ochraně před zářením ke stanovení zátěže osob, které
jsou vystaveny působení ionizujícího záření. K osobní dozimetrii pracovníků
pracujících se zdroji ionizujícího záření, je zavedena filmová dozimetrie.
Vyhodnocování filmových dozimetrů se provádí centrálně 1 krát za měsíc nebo za
čtvrtletí.
Roční limit pro pracující se zářením je stanoven takto:
• vzhledem ke stochastickým účinkům – limit efektivního dávkového ekvivalentu 50
mSv
• vzhledem k nestochastickým účinkům - limit efektivního dávkového ekvivalentu
v oční čočce 150 mSv
Související legislativa:
• V současnosti je v této oblasti platným právním předpisem zákon č. 18 z roku
1997 tzv. „atomový zákon“ o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření ve znění pozdějších předpisů, který je po nejnovější novelizaci plně v
souladu s právem Evropských společenství. Tento zákon upravuje způsob
využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností
souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,
systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího
záření, povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení
přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod, zvláštní požadavky
pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě jaderných škod,
podmínky bezpečného nakládání s radioaktivními odpady a výkon státní správy a
dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k ozáření a nad
jadernými položkami.
• Navazující právní normy – prováděcí právní předpisy atomového zákona – pak
konkretizují jednotlivá nařízení, postupy apod. atomového zákona.
Z těchto vyhlášek mimo jiné plyne, že pracoviště kde se nakládá s ionizujícím
zářením (kromě pracovišť s nevýznamnými a typově schválenými drobnými zdroji
ionizujícího záření – viz vyhláška 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) musí
mít k této činnosti povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na těchto
pracovištích musí být zajištěn trvalý dohled osobami s přímou odpovědností za
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zajištění radiační ochrany a dohlížejícími osobami.
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto
práce konat z důvodu přípravy na povolání
Vyhlášky SÚJB:
•
Vyhláška č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných
zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií.
•
Vyhláška č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich
bližším vymezení, ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb.,
•
Vyhláška č. 146/1997 Sb., stanovující činnosti, které mají bezprostřední vliv
na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační
ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování
zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a
způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě
vybraných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.,
•
Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech
souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření
a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do
bezpečnostních tříd.
•
Vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a
velmi významných zdrojů ionizujícího záření.
•
Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu.
•
Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti.
•
Vyhláška č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště
III. nebo IV. kategorie z provozu (ruší vyhlášku č. 196/1999 Sb.)
•
Vyhláška č 179/2002 Sb., kterou se stanoví seznam vybraných položek a
položek dvojího použití v jaderné oblasti (ruší vyhlášku č 147/1997 Sb.)
•
Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.
•
Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro
přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o
typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných
materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a
přepravě).
•
Vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti
jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích
na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
•
Vyhláška č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační
monitorovací sítě.
•
Vyhláška č. 324/1999 Sb., kterou se stanoví limity koncentrace a množství
jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách.
•
Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní (příloha k vyhlášce).
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Vyhláška č. 419/2002 Sb., o osobních radiačních průkazech.

Další doplňující informace
Ochrana před ionizujícím zářením - obdržená dávka záření je určena několika
základními faktory:
•
•
•
•

radioaktivitou, s níž pracujeme,
druhem a energií emitovaného záření,
dobou expozice a
geometrickými podmínkami (vzdálenost, stínění).

Máme 4 základní způsoby ochrany před zářením:
1. Čas: obdržená dávka je přímo úměrná době expozice
2. Vzdálenost: intenzita záření a tím i dávkový příkon jsou nepřímo úměrné
druhé mocnině vzdálenosti od zdroje záření (přesně platí pro bodový zdroj)
3. Stínění: Velmi efektivní ochranou je odstínění záření vhodným absorbujícím
materiálem. Pro záření gama jsou to materiály s velkou měrnou hmotností –
především olovo, ze stavebních materiálů pak beton s příp. příměsí barytu
apod. Používají se olověné kontejnery pro přepravu a skladování zářičů,
zástěny z olověného plechu, tvarované olověné cihly atd.
4. Zabránění kontaminace – může dojít jednak k povrchové kontaminaci těla,
jednak k vnitřní kontaminaci (nejnebezpečnější)
Pro dohled a koordinaci celého komplexu opatření pro bezpečné používání zdrojů
ionizujícího záření byl zřízen Státní ústav jaderné bezpečnosti (SÚJB). Kromě
legislativní činnosti SÚJB posuzuje projekty pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
vydává příslušná povolení a vykonává inspekční činnost na těchto pracovištích.
V provozním řádu pracoviště je obsažena řada konkrétních zásad pro správnou a
bezpečnou práci se zdroji ionizujícího záření.
• Každé použití zdrojů záření musí být zdůvodněno přínosem, který je vyšší než
škody plynoucí z jejich užívání (princip zdůvodnění)
• Dávky pracujících a obyvatelstva při používání zdrojů záření musí být tak nízké,
jakých lze rozumně dosáhnout s přihlédnutím k ekonomickým a sociálním
ukazatelům (princip optimalizace)
• U jednotlivců nesmí zátěž ionizujícího záření překročit stanovené nejvýše
přípustné limity
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Mikroklima
Stručný popis, charakteristika
Mikroklima - označované také jako tepelně vlhkostní podmínky prostředí.
Mikroklimatické podmínky jsou určeny teplotou, relativní vlhkostí a rychlostí proudění
vzduchu, přičemž jsou tyto parametry na sobě závislé, neboť změna jednoho má za
následek i změnu dalších dvou.
Parametry mikroklimatu určuji subjektivní pocit komfortu (pohody až nepohody), v
krajních případech, tj. při překročení přípustných hodnot, jsou škodlivinou ohrožující
zdraví.
Tepelná pohoda člověka má významný vliv na jeho subjektivní pocit pohody, míry
odpočinku i skutečnou produktivitu práce. Je prokázáno, že při lehké fyzické práci
dochází k 100 % výkonu jedince při teplotě 22oC, při teplotě 27oC dochází k poklesu
výkonu o 25% a při teplotě kolem 30oC dosahuje výkon jedince pouhých 50%
původního výkonu.
Důsledkem práce při vysokých teplotách je únava, zhoršená pozornost a s tím
spojené riziko pracovních úrazu, včetně poruch a změn fyziologických funkcí, jako je
zrychlení
dechové
frekvence,
snížení
diastolického
krevního
tlaku,
bolesti svalů, hlavy atd.
Naopak práce v chladném prostředí vede k omezení průtoku krve kůží, ke kolísání
srdeční frekvence, ke zvýšení spotřeby kyslíku atd.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
8
charakterizuje
9
ovlivňuje

Význam a omezení
Při hodnocení mikroklimatických podmínek se vychází z těchto zásad:
• tepelně vlhkostní podmínky
• tepelná produkce organismu
• tepelně izolační vlastnosti oděvu
Ideální relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 60 % relativní
vlhkosti. Vlhkost vzduchu je sice člověkem pociťována méně než teplota, ale i tak
může velice nepříznivě ovlivnit stav jedince.
Rychlost proudění vzduchu – může rovněž ovlivňovat pocit tepelné pohody.
Rychlosti proudění vzduchu doporučované pro pracovní prostředí jsou v rozmezí od
0,1 – 0,3 m.s-1 v závislosti na druhu činnosti a použitém pracovním oděvu.
Nepříjemně bývá pociťován proud chladného vzduchu na některou část těla –
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průvan.
V chladném prostředí jsou pohyby méně přesné, zručnost a účinnost je snížena. V
teplém prostředí se snižuje vnímání a otupuje bdělost.
Vliv na zdraví
Intenzivní fyzická práce v teplotách mimo maximální povolené limity je pro
organismus nesnesitelná, nebezpečná a může způsobit méně či více rozsáhlé
komplikace, popřípadě smrt. Díky velkému horku můžeme dostat „tepelný šok“ a ze
zimy může nastat hypotermické kóma.
Rozdíly mezi produkovaným teplem a teplem odnímaným okolím tělu vyrovnávají
termoregulační mechanismy. Termoregulační procesy souvisí s věkem, celkovým
zdravotním stavem jedince, stavem výživy, pohybovým režimem a jsou přímo
ovlivněny tepelně vlhkostním stavem prostředí.
Tepelná zátěž organismu je tedy dána tepelně vlhkostními podmínkami prostředí
spolu s činností a oblečením člověka. Celkové působení nadměrného tepla vede k
rozšíření cév v kůži, ke zvýšení průtoku krve kůží a k vytváření potu. Odpařováním
potu se organismus ochlazuje. Zde se však musí hlídat jak množství vody z
organismu ztracené potem a dýcháním, tak míra ochlazování organismu.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Přípustné hodnoty jsou stanoveny v závislosti na tepelné produkci organismu, která
odpovídá energetickému výdeji. Rozlišuje se dlouhodobě a krátkodobě únosná
doba práce při tepelné zátěži. Dlouhodobě únosná doba práce je limitována
množstvím vody ztracené potem a dýcháním, krátkodobě únosná množstvím
akumulovaného tepla v organismu.
Novelizaci nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo ke
změně některých původních limitních hodnot.
Mimo jiné byla zavedena též nová měřená veličina, tzv. stereoteplota (tst). Tato
hodnota však není v praxi příliš dobře měřitelná, resp. doposud neexistuje
dostatečně vhodný a finančně dostupný přístroj. V podstatě bylo řečeno, že není
zapotřebí si přístroj na toto měření pořizovat a nepřímo tak zaznělo, že se tato
hodnota měřit prozatím nemusí. Základní teplotní veličinou tak zůstává výsledná
teplota kulového teploměru (tg) anebo vypočtená operativní teplota (to).
Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, v částce 8/2013 je uveden Metodický
návod pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na pracovišti a vnitřního
prostředí staveb. Metodický návod je určen k zajištění jednotného postupu při
měřeních prováděných podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dalších
prováděcích předpisů k zákonu o ochraně veřejného zdraví, ve kterých je řešeno
vnitřní prostředí z hlediska mikroklimatických podmínek a tepelné a chladové zátěže.
Předmětem metodiky je objektivní stanovení fyzikálních veličin charakterizujících
tepelně-vlhkostní stav vnitřního prostředí budov včetně prostředí pracovišť. Jsou
uvedeny podmínky a způsoby měření jednotlivých veličin v pobytové zóně osob a
charakteristiky vhodných měřicích přístrojů. Uvedené veličiny spolu s tepelnou
bilancí člověka slouží ke stanovení tepelné zátěže, tepelného komfortu či
diskomfortu vnitřního prostředí budov.
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Metodický návod je zpracován v souladu s ČSN EN ISO 7726/2002 Tepelné
prostředí, Přístroje a měření fyzikálních veličin a ČSN EN ISO 7730/2006 Ergonomie
tepelného prostředí, Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí
výpočtu ukazatelů předpovídaného středního tepelného pocitu (dále jen „PMV“) a
(předpovídaného procenta nespokojených (dále jen „PPD“) a kritéria místního
tepelného komfortu.
Základní kritéria pro vyhodnocení mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí
• Operativní teplota vzduchu to [°C]
• Výsledná teplota kulového teploměru tg [°C]
• Stereoteplota tst [°C]
• Korigovaná teplota tkor [°C]
• Relativní vlhkost vzduchu rh [%]
• Rychlost proudění vzduchu va [m. s-1]
Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek jsou stanoveny v závislosti na
tepelné produkci organizmu, která je dána charakterem a intenzitou vykonávané
práce.
Při hodnocení mikroklimatických podmínek se vychází z těchto zásad:
 tepelná produkce organismu se pokládá pro účely tohoto předpisu za
rovnou energetickému výdeji,
 stanovení energetického výdeje je pro tyto účely přípustné z tabelárních
hodnot, jestliže nejsou známé hodnoty energetického výdeje, je možno
zařadit posuzovanou práci do tříd práce podle činností
 energetický výdej (M) se vyjadřuje v brutto hodnotách, tj. v hodnotách
zahrnujících i bazální metabolismus (BM). Jednotkou je (W), resp. v
přepočtu na 1 m2 tělesného povrchu (W.m-2).
 činnosti se zařazují do tříd práce podle průměrného energetického výdeje
vynakládaného na efektivní dobu práce. Po tuto dobu práce se energetický
výdej vypočítá jako časově vážený průměr z hodnot energetického výdeje
vynakládaného na pracovní činnost hlavní a vedlejší. V případě, že doba
trvání vedlejší činnosti přesáhne 30% efektivní doby práce, hodnotí se obě
činnosti samostatně.
Volba míst měření je závislá na činnosti a pohybu osob; doporučené výšky umístění
snímacích čidel jsou uvedeny pro úroveň hlavy, břicha a kotníků člověka – pro
průměrnou osobu:
• pro sedící osobu – 1,1; 0,6; 0,1 m
• pro stojící osobu – 1,7; 1,1; 0,1 m
V jiných případech (děti, jiné polohy apod.) je třeba výšky měření přizpůsobit vzrůstu
a poloze člověka.
Počet měřicích míst z hlediska vertikálního rozložení mikroklimatických parametrů je
závislý na tom, zda je možné prostředí v blízkosti osoby považovat za homogenní,
nebo heterogenní. Jako homogenní prostředí lze označit takové prostředí, kde jsou
v daném okamžiku odchylky jednotlivých mikroklimatických veličin měřených
v doporučených výškách hlava-břicho-kotníky od jejich střední hodnoty menší než ±
5 %.
V homogenním prostředí stačí jedno místo měření v prostoru ve výšce břicha stojící
nebo sedící osoby.
V prostředí heterogenním (např. tam, kde jsou zdroje sálavého tepla nebo chladu,
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proměnlivé rychlosti proudění vzduchu apod.), nebo v případech, kdy sledovaná
osoba pracuje na různých místech, se musí měřit na několika místech v prostoru a
ve všech třech výškách, tj. v úrovni hlavy, břicha a kotníků.
Z takto naměřených veličin pro všechny tři výšky se stanoví střední hodnota –
vzorec.
Působení rozdílné rychlosti proudění vzduchu se projeví na výsledné teplotě. Pokud
nepotřebujeme znát jednotlivé rychlosti proudění vzduchu pro další výpočty nebo
pro posouzení lokálního diskomfortu, stačí také jedno měření ve výšce břicha
zaměstnance.
Tam, kde není možné použít pro hodnocení tepelné zátěže tabulky 1a až 2c v
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů z důvodu jiných
vstupních podmínek, především při stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné
doby práce, je možné použít validovaný výpočetní program.
Jedním z programů je Program na výpočet tepelné zátěže, který je volně stažitelný
na stránkách www.szu.cz.
Výsledná teplota naměřená kulovým teploměrem je objektivním ukazatelem výše
teploty vzduchu v pracovním prostředí a dle zjištěných hodnot lze odvozovat její vliv
na lidský organismus z hlediska krátkodobé a dlouhodobé tepelné zátěže.
Vlhkost vzduchu měříme psychrometrem.
Související předpisy a technické normy:
1. Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů
2. Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
3. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto
práce konat z důvodu přípravy na povolání
4. ČSN EN 563 Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů přístupných dotyku.
Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty horkých povrchů
5. ČSN ISO 11399 Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání
příslušných mezinárodních norem
6. ČSN ISO 7726 Tepelné prostředí. Přístroje a metody měření fyzikálních veličin
7. ČSN ISO 10551 Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného
prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
8. ČSN ISO 9886 Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
9. ČSN EN 28996 Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu
(ISO 8996:1990)
10. ČSN ISO 7243 Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle
ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
11. ČSN EN 12515 Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
12. ČSN ISO 7933 Horká prostředí, analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
13. ČSN EN ISO 7730 Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV a PPD a
popis podmínek tepelné pohody
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Další doplňující informace
Hlavní zásady prevence:
Vztahují se především na místní provedení budov a uspořádání pracovišť:
• teplená izolace vnějších stěn;
• kvalita instalace topení a klimatizace;
• zvládnutí skleníkového efektu podporovaného velkými skleněnými tabulemi,
volbou správné ochrany před slunečním zářením, klimatizací apod.
Samozřejmě, že sem náleží také organizace práce:
• snížení vlivu hlavních zdrojů tepla, ochrana ventilací;
• přivykání osob, které jsou nuceny pracovat v teplém nebo chladném prostředí,
teplu či chladu; omezení častých změn teplot;
• zařazení pracovních přestávek ve špatně klimatizovaných prostorech;
• omezení intenzity fyzické práce; udržení minimálního pohybu těla během dlouhé
doby;
• zachování pitný režim osob v horkých provozech formou osvěžujících nápojů.
OOPP musí odpovídat charakteru vykonávané pracovní činnosti, být stálé funkční a
nesmí překážet výkonu práce.
Zaměstnavatel je povinen:


zajistit dodržování hodnot mikroklimatu (pro kanceláře do 28oC). Zde je
nutno předeslat, že opatření technického charakteru má v BOZP přednost
před přidělováním osobních ochranných pracovních pomůcek. Tzn., že i v
našich klimatických podmínkách si zřejmě budeme muset v budoucnu
zvyknout na používání klimatizace. Do té doby lze využít zastínění,
protislunečních folií, ventilátorů, atd.



v případě nadměrně teplých dnů (nad 30oC) výše citovaného nařízení
vlády nehovoří o zajištění ochranných nápojů, ale o úpravě doby práce.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Neionizující záření – elektrické pole
Stručný popis, charakteristika
Elektrické pole se vymezuje jako vlastní pole elektrických nábojů; podle pohyblivosti
náboje se rozeznávají pole statická či časově proměnná (harmonická - sinusová,
pulzní). Charakterizuje je intenzita pole E ve voltech na metr (V/m), kmitočet f
v hertzech (Hz), šířka impulzu v sekundách (s), případně další parametry (rozložení
v prostoru - jejich homogenita).
K úrazu elektrickým proudem dochází při průchodu nadměrného elektrického proudu
tkáněmi živých organismů včetně lidí a zvířat.
V tkáních živých organismů dochází k procesům svázaným s tokem velmi slabých
elektrických proudů nepřekračujících zlomky miliampérů, přičemž současně dochází
k vzniku napětí v řádu zlomku voltů.
Kontakt člověka nebo zvířete s vnějšími zdroji elektrického proudu může vést k
popálení tkáně, svalovým křečím, ztrátě vědomí, zástavě srdce, nebo i ke smrti.
Negativní působení elektrického proudu člověk cítí od hodnot vyšších než 0,5
miliampér, hodnoty vyšší než 1 miliampér již vyvolávají negativní působení. Při
vyšších proudech dochází ke svalové křeči a člověk není schopen se sám dostat z
elektrického obvodu uzavírajícího se tělem.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
4
charakterizuje
6
ovlivňuje

Význam a omezení
Rozhodující faktory při úrazu elektrickým proudem jsou:
• velikost proudu
• druh proudu (střídavý nebo stejnosměrný)
• frekvence[1]
• cesta proudu tělem (např. noha - noha, levá ruka - pravá noha, levá ruka levá noha)
• doba působení elektrického proudu
I když jsou úrazy elektrickým proudem vzácné - pouze 2°/oo pracovních úrazů jejich následky jsou vážné a představují 4 % všech smrtelných pracovních úrazů.
Obecně platí, že čím vyšší je napětí, tím je nebezpečnější. Přítomnost napětí
nevede sama o sobě k úrazu, nutným předpokladem je, že zdroj ohrožujícího napětí
je schopný dodávat nebezpečný elektrický proud trvale nebo významně dlouho. Při
velkém proudu a napětí může stačit k poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu i
zlomek sekundy. V praxi to znamená, že čím je vyšší napětí a výkon zdroje, nebo
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když zdroj obsahuje vysokou kapacitu (kondenzátor), čím vyšší je energie daného
zdroje, tím je potenciálně nebezpečnější. Elektrické trakční vedení schopné napájet
lokomotivu je jistě nebezpečnější než devítivoltová baterie. Jiskření při svlékání
svetru nikomu neublíží, i když může jít o napětí v řádu kilovoltů. Naproti tomu
elektrická síť vyvedená v běžné zásuvce je velmi "tvrdým" napěťovým zdrojem,
schopným při zkratu vygenerovat proudy až několik tisíc ampérů. Při nošení svetru
může vzniknout na těle potenciál až několik kV, avšak přeskok jiskry při vyrovnání
potenciálu s elektrickou zemí nás nanejvýš poleká, protože elektrická energie
uložená v kapacitě svetru je nízká a elektrický proud procházející tělem při přeskoku
jiskry nezasahuje kritické oblasti a hlavně trvá jen po nepatrný zlomek vteřiny.
Napětí, které způsobí smrt, je obtížné určit. Pokud byla kůže vlhká a kontaktní
plocha velká, bylo zaznamenáno nejnižší smrtící napětí kolem 25 V. Jako jiný
extrém bylo rovněž zaznamenáno přežití po zasažení elektrickým proudem o napětí
22 kV.
Úraz elektrickým proudem je obecný termín, jenž se vztahuje k vybuzení nebo
utlumení funkcí nervů a svalů způsobenému průchodem elektrického proudu.
Příčinou vzniku nebezpečného proudu bývá většinou kontakt nechráněné části těla s
elektrickým obvodem pod napětím - tím se tělo nechtěně stane součástí elektrického
obvodu. Velkou roli zde hraje vliv okolního prostředí, protože vlhkost snižuje
elektrický odpor kůže a kvůli tomu se zvyšuje elektrický proud při kontaktu těla s
elektrickým obvodem. V mokrém prostředí, jako je koupelna, se považuje za
nebezpečné již střídavé napětí vyšší než 12V, v suchém prostředí je tato hodnota
dvojnásobná až čtyřnásobná. Rovněž ve stísněných prostorách, kde je omezená
možnost úniku z elektrického obvodu se nebezpečné napěťové hladiny snižují. Že již
takto nízká napětí mají efekt, můžeme snadno ověřit například současným
přiložením kladného a záporného pólu 9V (nebo i slabší) baterie k jazyku.
V běžné elektrické zásuvce v Evropě bývá střídavé napětí 230 V, které může být při
kontaktu smrtelné. Elektrické rozvody a přístroje proto obsahují řadu opatření
zamezujících kontaktu člověka s nebezpečným napětím.
U vyšších napěťových hladin je smrtelně nebezpečné i pouhé přiblížení těla, protože
zde může dojít ke vzniku elektrického oblouku a uzavření elektrického obvodu tělem
(úbytek napětí na oblouku je bohužel zanedbatelný). elektrická pevnost vzduchu je
sice poměrně vysoká - asi 3kV/mm. Avšak to je jen ideální teoretická hodnota, která
platí v suchém neionizovaném vzduchu bez přítomnosti nečistot. Hlavně však v
blízkosti vysokého napětí stačí ke vzniku výboje lokální překročení elektrické
pevnosti vzduchu v důsledku porušení homogenity elektrického pole kvůli
přítomnosti cizího předmětu (např. lidská končetina). Vysoké napětí (dle ČSN napětí
střídavé vyšší než 1kV a napětí stejnosměrné vyšší než 1,5 kV) se vyskytuje na
stožárech vysokého napětí, nebo na vedeních elektrické trakce.
Např. v ČR se používá pro napájení vlaků napětí 3000 V DC nebo 25 kV AC vlaky.
Trakce trolejbusů a tramvají používá nižší napětí, asi 600-700 V DC.
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Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Pro měření intenzity statických elektrických polí lze použít např. přístroj Statelmet ST
-70nebo další druhy (např. s otáčivými sondami dipólového typu). Pro měření
intenzity extrémně nízkofrekvenčních polí se používají přístroje NFM l, MEH 11 a
další typy se speciálními sondami.
Expozice osob elektrickému poli musí být omezena tak, aby
• proudová hustota indukovaná v těle
• měrný v těle absorbovaný výkon, případně měrná v těle absorbovaná energie
nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty stanovené v Nařízení vlády č. 1/2008
Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve znění pozdějších předpisů.
Další související normy:
• směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/40/EC a č. 2006/25/EC
• ČSN EN 50392:2004 Kmenová norma k prokazování shody elektronických a
elektrických zařízení se základními omezeními při vystavení člověka
elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) – tato norma se s účinností od
1. ledna 2011 nahrazuje novou normou ČSN EN 62311 Posuzování
elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními člověka
vystaveného elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) vydání – leden
2009
• ČSN EN 50121 soubor Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita,
• ČSN EN 45502-2-1 Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky – Část 2-1:
Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené
pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory)
• ČSN IEC 50 (161) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161:
Elektromagnetická kompatibilita
• ČSN EN 61140 ed. 2 - "Ochrana před úrazem elektrickým proudem". Tato
norma definuje základní terminologii, na kterou se odvolávají další normy. Její
základní myšlenkou je, že "ochrana musí být splněna jak za normálních bezporuchových podmínek provozu zařízení, tak i za podmínek jedné
poruchy".
• ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - "Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým
proudem". Tato norma je překladem mezinárodního standardu IEC 60364-441 (Protection against electric shock)
• ČSN EN 50500 Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného
elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu
na člověka (vydání – červen 2009). Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50500:2008. Jejím účelem je stanovení vhodné výpočetní a měřicí
metody pro určení magnetických polí v okolí zařízení uvedených v rozsahu
platnosti této normy, normalizace provozních podmínek a ustanovení
měřicích a výpočtových vzdáleností. Poskytuje metodu pro prokázání shody
s doporučením Rady 1999/519/EC a směrnicí 2004/40/EC. Rozsah platnosti
této normy pro skupinu výrobků je omezen na přístroje, systémy a pevné
instalace a zařízení, které se používají v drážním prostředí. Norma se
vztahuje na frekvenční rozsah 0 Hz až 300 GHz.
Mezi další legislativní podklady patří např.:
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• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik,
• zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - povinnosti
zaměstnavatele z hlediska ochrany zdraví při práci,
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů

Další doplňující informace
Ochrana před úrazem elektrickým proudem má v maximální míře omezit možnost
úrazu nebo smrti zapříčiněného přímo nebo nepřímo elektrickým proudem.
Přítomnost elektrického napětí nezjistíme, dokud s ním nepřijdeme přímo do
kontaktu. Zatímco oheň nebo mechanická energie se projevují světlem, kouřem
nebo hlukem, před elektrickou energií nás nic nevaruje. Přítomnost elektrického
napětí pocítíme až pomocí vyvolaného proudu, a to bývá již často pozdě.
Aby bylo používání elektrických přístrojů bezpečné, má každý stát zaveden systém
norem řešících bezpečné provedení elektrických rozvodů a přístrojů a také ochranu
před účinky atmosférické elektřiny (hromosvody). V rámci EU byly základní
elektrotechnické předpisy harmonizovány, aby se vyrovnaly rozdíly mezi jednotlivými
státy. Základní elektrotechnické normy jsou teoreticky nezávazné, ale pokud dojde v
důsledku jejich porušení poškození zdraví nebo ke smrtelnému úrazu, mají prakticky
váhu zákonů.
Druhy ochrany
• Základní – základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou,
omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu
• Ochrana při poruše – přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné
stínění, samočinné odpojení od zdroje, jednoduché oddělení (obvodů),
nevodivé okolí
• Zvýšená ochrana – zesílená izolace, ochranné oddělení obvodů, zdroj
omezeného proudu, ochranná impedance
• Doplňková ochrana – zvýšená ochrana
Úraz elektrickým proudem může být způsoben proudem protékajícím postiženým
tělem nebo důsledek jiných nežádoucích účinků elektrického proudu, elektrického
nebo elektromagnetického pole. Na velikost nebezpečí a následky úrazu má i přímý
vliv vnějších vlivů, které je základem pro rozdělení prostředí.
Druhy prostředí
• Normální – obyčejné; studené; prašné (je-li prach nevodivý a nehořlavý).
Svým charakterem zabraňuje vzniku úrazu el. proudem.
• Nebezpečné – horké, vlhké (i přechodně), prašné (je-li prach vodivý a
nehořlavý se zvýšenou korozní agresivitou), s otřesy, venkovní, prostory s
mechanickým poškozením, s vodivým okolím. Jsou to takové prostory, kde
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působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí úrazu el.
proudem.
• Zvlášť nebezpečné – mokré, s extrémní korozní agresivitou, prostory, kde se
nebezpečí úrazu mimořádně zvyšuje nepříznivými poměry (voda, kotle a
kovové nádrže, těsné prostory s kovovými hmotami, zdravotnická zařízení
nebo zvláštní předpisy určité způsoby ochrany. Působením zvláštních
okolností a vnějších vlivů se nebezpečí úrazu el. proudem ještě zvyšuje.
Dotykové části
U elektrických zařízení také rozlišujeme tzv. dotykové části:
• Živá část – živá část zařízení je část zařízení určená k vedení proudu, nebo je
s takovou části vodivě spojena. Živé části jsou všechny vodiče vedoucí síťové
napětí, kontakty, svorky, pojistkové a žárovkové objímky, apod.
• Přístupná část – je vodivá část zařízení, které se můžeme při běžném
provozu dotknout a která v sobě neskrývá nebezpečí úrazu el. proudem,
protože na ní není nebezpečné napětí a je od živých částí oddělena izolací.
Při poruše nebo vodivém překlenutí této izolace se však na těchto částek
objevit nebezpečné napětí. Například elektronické obvody oddělené od sítě
oddělovacími transformátory, kovové kostry a kryty přístrojů, napájecí zdroje,
kovové páčky a knoflíky, hřídele ovládacích prvků apod.
• Neživá část – neživá část zařízení je část zařízení, která není určená k vedení
proudu, a normálně nemají napětí. Tyto části mohou dostat napětí při
nahodilé poruše.
Třídy ochran elektrických zařízení a elektronických zařízení
Třída ochrany vyjadřuje jak je elektrické bezpečnosti, z hlediska ochrany před
dotykem neživých částí, dosaženo a označuje se číslicemi 0 – III.
• Zařízení třídy 0 – elektrické zařízení má pouze základní izolaci, nemá
ochranný vodič, nemá prostředky pro připojení ochranného vodiče na neživé
části. Zajištění bezpečnosti elektrických zařízení a elektronických zařízení
jednotlivých tříd je provedeno okolím. U zařízení třídy 0 je ochrana před
úrazem elektrickým proudem pro běžného uživatele nedostatečná. Z toho
důvodu nejsou zařízení třídy 0 určena pro běžné použití a v ČR se nesmí
volně prodávat. Ve třídě 0 se konstruují části elektráren, rozvoden, apod.,
kam má přístup pouze kvalifikovaný personál.
• Zařízení třídy I – elektrické zařízení má pouze základní izolaci, má ochranný
vodič a má prostředky na připojení ochranného vodiče sítě. Ochrana je
zajištěna spojením s ochranným vodičem napájecí sítě, to je soustavou
ochranných vodičů a zemničů přívodní napájecí sítě. Zařízení se zapojují
pouze do sítí, kde je pomocí jističů zajištěno samočinné odpojení v případě
průniku napětí na ochranné spoje, v některých případech (nové nebo
rekonstruované sítě) je navíc předepsáno použít chrániče Při poruše může
sice dojít k průrazu elektrického proudu (napětí) na živé dotykové části,
zmíněná ochranná soustava však musí zajistit dostatečně rychlé odpojení,
aby nemohlo dojít k úrazu. Typické příklady použití: stolní počítač, tepelné
spotřebiče (žehlička, vařič).
• Zařízení třídy II – elektrické zařízení nemá prostředky pro připojení
ochranného vodiče. Základní izolace je doplněna izolací přídavnou nebo je
provedena izolace zesílená. Ochrana je zajištěna provedením elektrického
předmětu a je nezávislá na přívodní síti. Při poruše nesmí dojít k průrazu
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elektrického proudu (napětí) na živé dotykové části. (dvojitá izolace, zvýšená
ochrana).
Typický příklad použití je audio/video technika. Třída II sice klade vyšší
nároky na konstrukci, ale u audio/video zařízení je preferována, neboť zde
nevznikají zemní smyčky přes uzemňovací spoje, které mohou být příčinou
brumu.
• Zařízení třídy III – elektrické zařízení má základní izolaci a je určeno pro
rozsah napětí kategorie I (malé napětí). Ochrana je zajištěna připojením na
napětí SELV, PELV. Typickým příkladem užití jsou dětské hračky.
Ochrana proti zasažení elektrickým proudem za normálních podmínek (ochrana
proti přímému dotyku, nebo také základní ochrana)
• ochrana pomocí izolace částí pod napětím
• ochrana pomocí zakrytí nebo zapouzdření
• ochrana pomocí zábrany
• ochrana pomocí bezpečné vzdálenosti
• stínění (Faradayova klec), zabránění přístupu (vybudováním překážek)
• osobní ochrana (vodivé obleky; izolační rukavice k omezení dotykových
proudů).
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Neionizující záření – elektromagnetické záření
Stručný popis, charakteristika
Elektromagnetické záření (viz též elektromagnetické vlny) je příčné postupné vlnění
magnetického a elektrického pole tedy elektromagnetického pole.
Elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky, nazývaný elektrodynamika, což
je podobor elektromagnetismu. Infračerveným zářením, viditelným světlem a
ultrafialovým zářením (viz níže) se zabývá optika.
Jakýkoli elektrický náboj pohybující se s nenulovým zrychlením vyzařuje
elektromagnetické vlnění.
Když vodičem (nebo jiným objektem, např. anténou) prochází střídavý elektrický
proud, vyzařuje elektromagnetické záření o frekvenci proudu. Na elektromagnetické
záření se stejně jako na cokoliv jiného dá nahlížet jako na vlnu nebo proud částic.
Jako vlnu je charakterizuje rychlost šíření (rovná rychlosti světla ve vakuu), vlnová
délka a frekvence. Částicí elektromagnetického vlnění je foton. Energie fotonu E =
hf, kde h = 6,626 × 10−34 J·s = 4,14 × 10−15 eV·s je Planckova konstanta, f je
frekvence.
Elektromagnetické pole může ve vodiči indukovat napětí a naopak, toho se využívá
v anténách. Elektromagnetické vlnění mohou pohlcovat molekuly, přijatá energie se
bude přeměňovat na teplo. Dochází zde k proměně jedné formy energie na jinou
formu (formy) energie. Toho se využívá v mikrovlnné troubě.
Vlastním přenašečem elektrické energie je právě elektromagnetické pole jako
takové (nikoliv tedy ani napětí ani proud, což jsou pouze vnější projevy tohoto pole).
Zdrojem elektromagnetického záření, s nímž se stále setkáváme, je slunce.
Umělých zdrojů vytvořených člověkem pro různé účely je velké množství. Zdrojem
elektromagnetických polí o velmi nízké frekvenci je rozvod elektrického proudu.
Intenzita záření a polí vyvolaných těmito zdroji, jímž může být člověk vystaven, se
velmi liší. Obvykle jde o velmi nízké expozice.
Elektromagnetické pole lze rozlišit na pole stejnosměrné nebo střídavé.
Stejnosměrné pole si uchovává svůj směr – např. přirozené elektrické a magnetické
pole země, magnetická pole v příměstských železnicích nebo metru a magnetická
resonanční tomografie.
Střídavé pole mění svůj směr. Počet kmitů za sekundu je frekvence, jednotkou
frekvence je hertz [Hz]. Tato střídavá pole lze rozdělit na nízkofrekvenční pole (do
30 kHz) a vysokofrekvenční pole (od 30 kHz až do 300 kHz).

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí

Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
4
charakterizuje
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ovlivňuje

4

Význam a omezení
Biologické účinky elektromagnetických polí jsou tepelné a netepelné. Tepelné účinky
(typické pro pole s vyšší frekvencí 100 kHz a výše) souvisejí s fyzikálními
charakteristikami záření, dobou expozice, rozměry organismu a jeho orientací ke
zdroji pole či záření a s obsahem vody ve tkáni (vodivostí tkáně). Netepelné účinky
(typické pro nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole) jsou dány vznikem
elektrických proudů v těle.
Při vysokých intenzitách byly zjištěny i subjektivně vnímané účinky oscilujících
nízkofrekvenčních polí na člověka (vjem blikajícího světla – magnetosféry). Možný
zvýšený výskyt nádorových onemocnění je stále diskutován.
Z pohledu vlivu neionizujícího záření na lidský organismus působí nízkofrekvenční
elektromagnetické pole na lidský organismus stimulačně, kde největším problémem
jsou nízkofrekvenční elektromagnetická pulzní pole, která mohou zapříčinit i srdeční
arytmii.
Vysokofrekvenční elektromagnetické pole způsobuje pouze tepelný ohřev lidské
tkáně.
Jakkoliv jsou konkrétní účinky na zdraví člověka, dané působením
elektromagnetických polí a elektromagnetického vyzařování mobilních telefonů
zatím exaktně neprokázané, z fyzikální podstaty elektromagnetického záření plyne,
že interakcí s tkáňovými tekutinami mohou vznikat látky, nazývané volné radikály.
Uživatelé mobilních telefonů jsou vystaveni vysokofrekvenčnímu záření. Jednou z
doposud otevřených otázek je, zda amplitudově modulované vysokofrekvenční
signály z digitálních telefonů vykazují specifické biologické účinky, odlišné od účinků
nemodulovaného vysokofrekvenčního záření.
Vysokofrekvenční záření je často modulováno dalším signálem s nižší frekvencí,
například s cílem přenosu informací nebo energetických úspor.
Pulsně modulované (PM) záření s velmi vysokou intenzitou a krátkými pulsy je
emitováno radarem.
Pulsní modulace je rovněž používána v mobilních telefonech, jako je evropský GSM
systém a severoamerický systém DAMPS.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Druhy elektromagnetického záření - řazeno sestupně podle vlnové délky:
• rádiové vlny
• dlouhé vlny
• střední vlny
• krátké vlny
• velmi krátké vlny
• ultra krátké vlny
• mikrovlnné záření, pod které patří i centimetrové vlny a kratší
• terahertzové záření
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infračervené záření
světlo
ultrafialové záření
rentgenové záření
záření gama

Pole magnetické budí pole elektrické a naopak.
Závislost šíření elektromagnetických vln na vlnové délce:
• Je-li vlnová délka velká, elektromagnetické vlny snadno pronikaíi za překážky
- např. rádiové vlny.
• Je-li vlnová délka malá, nebude se tato vlna šířit za překážky - např. světlo.
Elektromagnetická vlna přenáší nějakou informaci. V případě rozhlasového vysílání
je v ní zakódován zvuk a v případě televizního vysílání i obraz.
Cesta signálu:
• Modulovaná nosná elektromagnetická vlna (tj. vlna nesoucí informaci) je
vysílána anténou, postupuje k přijímači, zde se přenesený zvuk opět snímá a
rozechvívá membránu reproduktoru. Čím kratší je vlnová délka (čím vyšší je
frekvence), tím více informací do ní můžeme zakódovat.
Pro televizní vysílání je tedy potřeba kratší vlnová délka.
Mikrovlny – využití:
• Mobilní telefony (frekvence kolem 9 MHZ, vlnová délka 30 cm) – zak´dované
informace jsou číslo volaného, zvuk a obraz
• GPS (frekvence kolem 1227 MHz a 1575 MHz) – satelitní síť družic ve výšce
22 200 km nad Zemí
• Radar
• Mikrovlnné trouby
Absorbovaná vysokofrekvenční energie je převáděna v tkáních na teplo. Pokud je
tepelné zatížení takové, že se vnitřní teplota organismu vzhledem k její normální
hodnotě zvyšuje, dochází k "termálním" účinkům. Množství tepelné energie
absorbované jednotkou hmoty (W/kg) je vyjádřeno veličinou nazývanou specifická
absorpční rychlost (SAR). Doporučuje se, aby hodnota SAR pro celé tělo, vztahující
se k exposici člověka vysokofrekvenčním zářením byla menší než 0,4 W/kg (4).
Průměrná hodnota SAR u uživatelů mobilních telefonů je řádově pod tímto limitem,
ale lokální maximum v hlavě může být vyšší než 1 W/kg při přepočtu na velmi malý
objem tkáně.
Vypovídajícími fyzikálními veličinami pro hodnocení elektromagnetického pole jsou
intenzita vnitřního elektrického pole E (V/m), indukovaný proud I (A), proudová
hustota J (A/m2) a dále měrná specifická absorpce SAR (W/kg) a specifická
absorpce SA (J/kg). Přímé měření těchto veličin není možné a pro účely terénních
měření proto přichází v úvahu vesměs měření intenzity elektrického (E) a
magnetického (H) pole (efektivní hodnoty), popř. E2, resp. H2 a výkonové hustoty S
(střední hodnota) a ve zvláštních případech (za expoziční situace v blízkosti
rozměrnějších vodivých předmětů) i měření kontaktních proudů. Jednotlivé
parametry musí být kmitočtově váženy a vzhledem k různým expozičním
podmínkám je nutno vzít v úvahu i časové vážení podle zavedení limitů. Přednost se
dává měření intenzity elektromagnetického pole širokopásmovými měřícími přístroji.
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Současné limity ve světě i u nás se shodují pro případy krátkodobých expozic, lze
také konstatovat shodný charakter celkové kmitočtové závislostí limitů. Rozdíly
zůstávají v míře dosavadních znalostí, teorií a hypotéz a experimentálních výsledků
do kvantitativního hodnocení chronických expozic.
Expozice osob elektromagnetickému záření musí být omezena tak, aby
• proudová hustota indukovaná v těle
• měrný v těle absorbovaný výkon, případně měrná v těle absorbovaná energie a
• hustota zářivého toku elektromagnetické vlny s frekvencí vyšší než 1010 Hz
dopadající na tělo nebo na jeho část nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty
stanovené v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením vbe znění pozdějších předpisů.

Další doplňující informace
Preventivní opatření u expozic elektromagnetickým polím jsou:
 organizační - (účelné rozmístění zdrojů a exponovaných objektů, vymezení
místa doby pobytu osob);
 technická - (lokální - stínění zdrojů nebo ozařovaných objektů, popř. použití
pohlcujících materiálů;
 kolektivní - změny charakteristik zdroje, příp. další opatření;
 individuální - ochranné obleky a brýle).
Nejlepší ochranou je zabránění přístupu osob vybudováním překážek k vymezení
potřebné vzdálenosti od zdroje.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Neionizující záření – infračervené záření
Stručný popis, charakteristika
Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se
na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou oblastí viditelného
pektra na jedné straně a mikrovlnami na straně druhé. Jeho vlnová délka je mezi
760 nm a 1 mm.
Infračervené záření se dále dělí podle vlnové délky, pronikavosti a míry pohlcování
v jednotlivých médiích na 3 – 4 podskupiny (klasifikace není zcela jednotná), jež se v
uvedených parametrech navzájem odlišují. To dále podmiňuje způsob jejich
případné produkce, možnosti využití a vliv na živé organismy.
Infračervené záření je především přirozenou součástí slunečního záření. Umožňuje
přenos tepelné energie na různé povrchy bez zahřátí okolního vzduchu. Má zcela
nezastupitelný význam pro naprostou většinu známého života na Zemi.
Technické využití infračerveného záření je v současnosti velmi široké. Tvoří součást
záření laserů a slunečního záření.
Zdrojem jsou také sklářské a vysoké pece, oblouková lampa, rtuťová křemenná
výbojka a žárovka s wolframovým vláknem. Zdrojem infračerveného záření jsou
tělesa zahřátá na vyšší teplotu.
Při pohlcování infračerveného záření probíhá tepelná výměna a ozářené těleso se
zahřívá např. u infrazářiče topné těleso hřeje, ale nesvítí.
Infračervené záření vyzařují prakticky všechna tělesa.
Infračervené záření také mnohem lépe proniká zkaleným prostředím (např. mlhou)
než světlo - snímky povrchu Země meteorologickými družicemi.
Důležitým oborem lidské činnosti, v němž je infračervené záření (dále jen IR) také
s úspěchem využíváno, je medicína.
Velké možnosti nacházíme zejména při rehabilitaci a regeneraci organismu. Při
využití IR záření v oblastech zabývajících se péčí o zdraví nalézáme celou řadu
možností a indikací plynoucích z jeho působení na fungování lidského těla a ze
způsobu ovlivnění případných patologických procesů.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
4
charakterizuje
5
ovlivňuje

Význam a omezení
IR vyvolává biologické účinky v místě absorbce zahřátí kůže. Nejvýraznějším
přímým účinkem krátkovlnného IR na kůži je dilatace kapilár, jednorázová vyšší
expozice může způsobit typické spáleniny. Akutní tepelné účinky se běžně
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Číslo:

Kód:

nevyskytují, protože bolest při zahřátí tkáně (nad teplotu vyšší než 45°C) vede
k úhybné reakci a přerušení expozice. Expozice oka intenzivnímu dlouhovlnnému IR
by mohla způsobit tepelné poškození rohovky (větší poškození je však
nepravděpodobné). Záření o kratších vlnových délkách pronikající do nitra oka
v závislosti na vlnové délce je absorbováno v duhovce, čočce nebo sítnici, kde
vyvolává ohřátí, až tepelné poškození tkáně. Pozdním důsledkem expozice oka
může být oční zákal (katarakta) - nemoc z povolání u sklářů pracujících se sklovinou
o teplotě cca 1 500 °C a u kovářů lodních řetězů.
Využití IR v termovizi. Termografie může být využívána ve zdravotnictví, ale má
funkci pouze jako doplňková diagnostická metoda. Nebylo ještě provedeno tolik
měření ani vyšetření, aby se s jistotou dala odhalit různá onemocnění. Například
v plastické chirurgii při kontrole hojení transplantátů nebo při diagnostice různých
zánětů a poruch prokrvení.
Mechanismus vzniku onemocnění není do všech podrobností znám (pro jeho vznik a
rozvoj je zřejmě potřebná současná vysoká expozice oka světlu a IR, působením
světla se stáhne zornice a zvětší se plocha duhovky, která absorbuje více
infračerveného záření a zahřívá se, od ní se zahřívá čočka).

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Expozice osob ultrafialovému záření technologických zdrojů s frekvencí od hodnoty
3.1011 Hz do hodnoty 1,7.1015 Hz nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty hustoty
zářivého toku a nejvyšší přípustné hodnoty hustoty zářivé energie, stanovené pro
záření nelaserových zdrojů v příloze č. 4 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením ve znění pozdějších předpisů

Další doplňující informace
Ochrana pracovníků před nadměrnou zátěží IR záření spočívá zejména ve stínění
zdrojů vhodnými clonami a jejich zakrytí izolačními materiály. Pokud nelze docílit
účinného stínění nebo zdrojem záření je zpracovávaný materiál, jsou náhradními
opatřeními k ochraně kůže ochranné obleky s různými doplňky zhotovované z
izolačních materiálů, eventuálně z povrchově pokovených vláken.
Oči se chrání ochrannými brýlemi. Na exponovaných pracovištích se zřizují
vzduchové sprchy, které ochlazují povrch kůže.
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Číslo:

Kód:

Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Neionizující záření - lasery
Stručný popis, charakteristika
Názvem neionizující záření se označuje široká oblast záření a polí
elektromagnetického spektra, která zahrnuje záření ultrafialové (UV), infračervené
záření (IR), viditelné světlo, elektromagnetické pole a lasery. Charakteristickou
vlastností záření z této části spektra, z níž vyplývá její název, je neschopnost vyvolat
ionizaci materiálu, v němž je absorbováno.
Novela 106/2010 Sb. nařízení vlády 1/2008 Sb. upřesňuje a doplňuje některé pojmy
(například koherentní a nekoherentní záření, frekvenční rozsah záření); stanoví
způsob hodnocení pracovních podmínek při práci spojené s expozicí optickému
záření, zjišťování úrovně optického záření, rozsah minimálních opatření k ochraně
zdraví před neionizujícím zářením.
Lasery jsou zdrojem elektromagnetického záření s charakteristickými vlastnostmi:
fázová koherence, monochromatičnost, vysoká intenzita a malá rozbíhavost svazku
záření. Pokud lasery emitují záření ve více vlnových délkách, nazývají se
multimodální. Laser záření emituje nepřetržitě, ve spojitém režimu nebo v režimu
impulzním (v záblescích trvajících od desetin sekundy do zlomků nanosekundy).
Lasery vysílající opakované impulzy častěji než jednou za sekundu se nazývají
lasery s vysokou opakovací frekvencí.
Lasery jsou součástí mnoha laboratorních přístrojů, měřicích a vytyčovacích zařízení
ve stavebnictví a geodézii, používají se k vytváření speciálních optických efektů, v
chirurgii a jiných lékařských oborech, ve strojírenství ke svařování kovových
součástek, dělení materiálu atd.
Expozice se vyskytuje zpravidla jako nahodilý důsledek selhání opatření k ochraně
zdraví a má charakter úrazového děje.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
5
charakterizuje
5
ovlivňuje

Význam a omezení
Ustanovení ohledně zařazování laserů do tříd byla zrušena s odkazem na
technickou normu ČSN EN 60825-1:2007.
Ustanovení týkající se značení a signalizace byla zrušena s odkazem na NV
11/2002 Sb. (vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů).
Obecné požadavky na značení jsou stanoveny v zákoně 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, bližší požadavky na značení laserů pak v ČSN EN 608251:2007.
Technická norma ČSN EN 60825-1

Kvalita pracovního života – základní identifikační list
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Kód:

Verze 2007 platí souběžně s verzí 1997 od června 2008. S účinností od 1.9.2010
nahrazuje verze 2007 verzi 1997. Norma stanoví požadavky na označování zařízení
a stanoví způsoby klasifikace.
Klasifikace dle verze1997: Třídy 1 2 3A 3B 4
Klasifikace dle verze 2007: Třídy 1 1M 2 2M 3R 3B 4
Veličiny charakterizující lasery jsou:
• vlnová délka emitovaného záření (nm) - rozhoduje o hloubce průniku záření
do oka a do kůže
• výkon laserů (W) a hustota výkonu záření
• rozbíhavost svazku podstatně ovlivňuje energii záření (a tím míru
nebezpečnosti nahodilého zásahu zejména oka).
Záření laserů neproniká do hloubky tkání, z hlediska poškození zdraví jsou kritickými
orgány oko a kůže. Na kůži se uplatňuje tepelný účinek při vzestupu teploty na místě
zásahu rychleji než 10-25 °C za minutu; hloubka tepelného poškození závisí na
vlnové délce záření. Dlouhovlnné infračervené záření se absorbuje vodou a
neproniká pod povrch, záření krátkovlnné může proniknout až do hloubky kolem 5
mm a působit na cévy v hloubi kůže a v podkoží.
Při velmi krátkých expozicích vyvolaných záblesky o vysokém obsahu energie
dochází k rychlému odpaření vody ve tkáni (mechanické změny bez rozsáhlejší
tepelné devastace okolní tkáně; využití v chirurgii). Rohovka a tekutina přední oční
komory absorbují téměř veškeré infračervené záření o vlnových délkách větších než
1400 nm (nanometrů), což může vést k tepelnému poškození čočky a rohovky.
Záření v rozsahu vlnových délek viditelného světla a krátkovlnného infračerveného
záření prochází optickou soustavou oka a může proto poškodit sítnici; optická
soustava oka soustřeďuje svazek záření tak, že na sítnici je až cca 100 000 krát
vyšší než na povrchu oka.
Zásah oka dostatečně intenzivním zářením laseru vede k tepelnému poškození
sítnice. Sítnice se v místě zásahu hojí jizvou, jejíž umístění určuje závažnost
poškození vidění (nejzávažnější je postižení oblasti žluté skvrny). Zhojená poranění
sítnice nelze mnohdy odlišit od pozorovatelných změn sítnice jiného původu.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Měření parametrů záření laserů se rovněž rutinně neprovádí. Hodnocení potřebná
pro určení velikosti potenciální expozice osob záření se opírají obvykle o údaje
výrobce a o výpočty.
Úroveň záření lze stanovit měřením, provedeném autorizovanou osobou nebo
výpočtem.
Hodnocení pracovních podmínek zahrnuje mj.
• údaje záření a zařízení
• možné interakce s chemickými látkami
• možné nepřímé účinky (např. při požáru)
• možnosti snížení expozice
• údaje od výrobců
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Záření laserů po dopadu na určitou plochu může být podle charakteru jejího povrchu
absorbováno nebo odraženo. Odraz záření je na hladkých lesklých plochách
zrcadlový, na plochách (např. povrch omítky) difúzní.
Pro záření laserů jsou nejvyšší přípustné hodnoty stanoveny diferencovaně.
Lasery jsou rozděleny do 4 tříd:
• lasery I. třídy mají malý výkon, že není zapotřebí pro jejich používání uplatňovat
žádná zvláštní opatření,
• lasery II. třídy emitují jen viditelné záření o nízkém výkonu - k poškození oka
jejich zářením by mohlo dojít jen po delší dobu trvajícím cíleném pohledu do
svazku,
• lasery III. Třídy dělíme do dvou podskupin:
- lasery III. a) třídy mohou způsobit poškození sítnice při nahodilém zásahu oka
svazkem záření, které prochází do oka přes optický přístroj jako je
dalekohled,
- lasery III. b) třídy emitují záření, které může vyvolat poškození oka při
nahodilém zásahu přímým nebo zrcadlově odraženým paprskem,
• lasery IV. třídy emitují záření, které může vyvolat poškození oka nebo kůže i
difúzně odraženým svazkem paprsků.
Související legislativa:
• Novela 106/2010 Sb. nařízení vlády 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky neionizujícího záření – zde nejvyšší přípustné hodnoty pro
expozici osob záření laserů
• Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů (novela 107/2013 Sb.)
• Vyhláška 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto
práce konat z důvodu přípravy na povolání
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Další doplňující informace
Minimální opatření k ochraně zdraví (obecně) zahrnují mj. (pokud z hodnocení rizik
vyplývá, že mohou být překračovány PEL optického záření):
• snížení rizika expozice, např.:
 vhodné pracovní postupy
 uspořádání pracoviště
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 OOPP
snížení emise - technické opatření / stínění
program údržby zařízení
bezpečnostní značení
informace a školení

Na každém laseru musí být vyznačena třída a jí odpovídající varovný nápis; opatření
dále zahrnují zejména požadavky na postupy při úpravách laserů, které mohou
měnit parametry jejich záření, požadavky a ochranu před nevhodnou manipulací s
laserem a jejich spuštění nepovolanou osobou, opatření k zamezení přístupu osob
do dráhy svazku aj. Tato opatření se uplatňují diferencovaně podle třídy laseru. Pro
každé pracoviště používající laserů 2. a vyšší třídy musí být vypracovány provozní
pokyny a projednány s orgánem hygienické služby.
Při zacházení zejména s mobilními lasery, jaké jsou využívány např. v různých
oborech lékařství, nelze zcela vyloučit nahodilý zásah oka. Proto je potřeba vybavit
ochrannými brýlemi jak pracovníky, kteří s nimi zacházejí, tak i další osoby
pobývající v dosahu záření. Ochranné brýle jsou konstruovány zpravidla tak, že
selektivně zeslabují záření vlnové délky emitované laserem.
Ke každému laseru musí být připojena technická dokumentace se stanovenými údaji
v souladu s výše citovaným nařízením vlády
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Neionizující záření – ultrafialové záření
Stručný popis, charakteristika
UV záření je faktorem, který se v našem prostředí vyskytuje přirozeně (ve slunečním
záření), jsme na ně adaptováni a obvyklé dávky přírodního ozáření k životu
potřebujeme. Riziko představují hlavně umělé zdroje UV záření.
U člověka jsou rozdíly v citlivosti nejen jednotlivých orgánů a tkání, ale i v celkové
citlivosti každého jedince.
Protože však zjišťování individuálních fyziologických odpovědí je v praxi složité,
vychází hygienické posouzení z předpokládaných účinků záření.
Černoši jsou podstatně lépe chráněni pigmentací své pokožky než běloši (popř.
albíni). V našich zeměpisných podmínkách jsou pro běžnou populaci nepříznivým
obdobím polední hodiny jarních měsíců, než se vytvoří přirozená ochranná
pigmentace (závisí na typu pokožky).
Z hygienického hlediska je vliv EM záření nejvíce závislý na kmitočtu záření. Čím
vyšší je frekvence záření, tím větší energie připadá na jednotkovou částici –
kvantum. Při dosažení určité frekvence (> 1015 Hz) překročíme hranici mezi
ionizujícím a neionizujícím zářením. Nebezpečnost biologických účinků ionizujícího
záření je dostatečně známá (způsobuje ionizaci buněk), nicméně i záření s frekvencí
pod hranicí ionizace má prokazatelné (tepelné i netepelné) účinky na lidský
organismus, které také mohou s ohledem na velikost absorbované dávky ozáření a
místo působení poškodit zdraví.
A právě pásmo ultrafialového (UV) záření tvoří rozhraní mezi ionizujícím a
neionizujícím zářením.
Rozdělení na spektrální oblasti (též „typy“) UVA, UVB a UVC je především z
hlediska biologických účinků UV záření.
Označení „vzduchoprázdné ultrafialové“ záření (v anglické literatuře vacuum
ultraviolet, VUV) naráží na skutečnost, že tento typ záření je při dopadu na zemský
povrch pohlcován vzduchem.
Ultrafialové záření A a B jsou součástí slunečního záření dopadajícího na zemský
povrch.
Nejdůležitější zdroje UV:
 elektrický oblouk
 xenonové a rtuťové výbojky - užívané k léčebným a kosmetickým účelům, k
prostorové dezinfekci a k jiným účelům
 kyslíkoacetylénový hořák
 nejvýkonnějším zdrojem UV záření je plazmový hořák užívaný hlavně k
řezání kovů.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
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charakterizuje
ovlivňuje

Číslo:

Kód:
4

5

Význam a omezení
Biologické účinky UV záření
Obecně platí, že při dopadu EM záření na organickou tkáň se záření částečně
odráží, částečně je tkání absorbováno a částečně tkání proniká. Biologická reakce
tkáně závisí na parametrech záření – vlnové délce (nm) a intenzitě ozáření (W·m–
2), na době působení a na biologických vlastnostech zasažené tkáně. Pro biologický
účinek je rozhodující úroveň EM pole uvnitř organismu, přičemž vztahy mezi
vnějšími a vnitřními parametry jsou pro hygienickou praxi zatím obtížně
definovatelné.
Pro běžnou hygienickou praxi většinou vystačíme s popisem vnějších parametrů
pole, u UV záření s intenzitou ozáření E a dobou trvání expozice. Jejich součin
určuje tzv. dávku ozáření, která bývá rozhodujícím kritériem pro posouzení.
Limitně se jedná o takové množství energie, jež překračuje obvyklý práh
energetického poškození dané tkáně. V případě UV záření se tento práh většinou
týká orgánů na povrchu lidského těla, především oka a kůže.
Z hlediska biologických účinků rozlišujeme dvě základní oblasti:
• oblast UV-R záření (činné záření), kde vlnová délka je kratší než 320 nm;
(jedná se o spojená pásma UV-B + UV-C záření podle rozdělení CIE). Účinky
se projevují nejvíce tepelnými efekty a rychle. Nejdříve dochází k poškození
(popálení) rohovky a posléze i pokožky. Vrchol spektrální citlivosti je pro
všechny lidské rasy stejný – u rohovky je to při vlnové délce 270 nm, u
pokožky asi 297 nm. Používaným kritériem je stanovení minimální dávky
ozáření, které způsobí mírné zčervenání kůže – tzv. střední erytémová dávka
– MED.
• oblast UV-A záření, kde vlnová délka je delší než 320 nm; prahové hodnoty
intenzity UV-A záření potřebné k tepelným (rychlým) účinkům jsou řádově
103krát větší než v případě UV-R záření. Záření UV-A je ale velmi silně
pohlcováno v oční čočce (vrchol spektrální citlivosti je kolem 365 nm). Účinky
tohoto záření se projevují velmi pomalu a jeho fotochemické účinky se
kumulují. Časem může dojít až k zákalu oční čočky nebo k předčasnému
stárnutí pokožky, popř. i k iniciaci nádorových onemocnění.
Dlouhodobá expozice UV záření urychluje stárnutí kůže (u pracovníků, kteří tráví
většinu času venku). UV záření je karcinogenní (zvýšený výskyt spinocelulárních
karcinomů kůže, basaliomů i melanoblastomů po slunění).
Karcinogenní účinky slunečního UV na kůži jako důsledek profesionální expozice
přicházejí v úvahu u řady zaměstnání. Některé látky (tzv. fotosenzibilizátory) zvyšují
vnímavost kůže k UV záření (exponováni jim mohou být pracovníci v chemické
výrobě, ve výrobě léčiv nebo kosmetiky).
Ozáření oka UV zářením vyvolává po 30 minutách až 24 hodinách prudký zánět
spojivek a rohovek provázený obvykle ještě zánětlivou reakcí kůže očních víček a
kůže obličeje (oftalmia fotoelectrica); příznaky mizí zpravidla bez následků během
48 hodin. Rohovka je nejcitlivější na záření o vlnové délce kolem 270 nm
(onemocnění je poměrně časté hlavně u osob, které se pohybují neopatrně bez
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ochrany očí a obličeje v blízkosti hořícího oblouku). Záření UVA vyvolává
fluorescenci oční čočky.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
K měření efektivní hodnoty intenzity ozáření (Eef) je nutné použít měřicí přístroj,
jehož průběh spektrální citlivosti odpovídá průběhu poměrné spektrální účinnosti.
Měření musí být provedeno ve stanovené vzdálenosti a do úvahy musí být vzat i
prostorový úhel měření (podle WHO do 80°), vzhledem k pracovnímu místu a
činnosti.
Při měření UV-A záření má průběh spektrální citlivosti přístroje odpovídat průběhu
Gaussovy křivky s vrcholem citlivosti na vlnové délce 365 nm.
V meteorologické praxi se účinek přírodního UV záření odhaduje podle změřené
tloušťky ozónové vrstvy v zemské atmosféře (porovnává se s dlouhodobým
normálem). Existuje kanadský výzkumný a studijní program (CANEDUV), který se
zabývá monitorováním přírodního UV záření po celém světě.
Hygienický dozor u UV záření
V přírodních podmínkách venkovních prostorů (slunečních záření běžně obsahuje
51,8 % viditelného záření, 43,9 % infračerveného záření, 3,9 % UV-A záření a 0,4 %
UV-B záření) se zatím žádný hygienický dozor neprovádí.
Platí pouze zásada, že v našich zeměpisných šířkách v průběhu poledních hodin
letních měsíců nevystavujeme nechráněnou pokožku slunečnímu záření déle než
půl hodiny. Při déle trvajícím pobytu na slunci je třeba se přiměřeně chránit oděvem,
slunečními brýlemi a vhodnou pokrývkou hlavy (popř. i slunečníkem)6).
Ve vnitřních prostorech se vyskytuje UV záření většinou od umělých zdrojů. Při
dozoru je třeba především zjistit, zda se skutečně jedná o zdroj UV záření a ověřují
se jeho technické parametry. Nejdříve nás zajímá spektrální složení záření (u
monochromatického zdroje vlnová délka) a množství vyzářené energie do určitého
směru (zářivost Ie ve W·sr-1). Potom můžeme určit intenzitu ozáření Ee
v kontrolovaném bodě ve vzdálenosti L od zdroje podle vztahu:
Ee = Ie/L2 (W·m–2) nebo zjišťujeme ozáření dané plochy přímo měřením hustoty
výkonu pomocí čidla s vhodně přizpůsobenou křivkou citlivosti (např. čidlo pro UV-A
nebo pro UV-R).
Místo a způsob měření musí odpovídat pracovnímu místu a pracovní činnosti. Podle
délky trvání expozice t (s) se určí předpokládaná dávka ozáření.
Hygienické požadavky na UV záření
Je-li člověk v průběhu dne vystaven přirozenému působení slunečního záření,
absorbuje i určitou dávku UV záření. Tato dávka je pochopitelně různá a závisí
kromě vnějších podmínek (tj. zeměpisné šířce, atmosférických podmínkách, době
expozice, popř. na oblečení) i na individuálních schopnostech adaptace příjemce. To
způsobuje problém se stanovením jednotné nejvyšší přípustné dávky ozáření.
Při tvorbě naší legislativy bylo tedy konstatováno, že když nelze stanovit (a ani
kontrolovat) přípustnou dávku pro ozáření od přírodních zdrojů, je nutné zajistit
v nejvyšší možné míře ochranu před ozářením z umělých zdrojů UV záření. Byla
dohodnuta tzv. absolutní ochrana čili vyloučení jakékoliv expozice očí nebo pokožky
UV zářením od umělých zdrojů. Tento principiálně správný přístup ale způsobil, že
při absenci konkrétních limitů docházelo k paradoxní situaci, kdy se oficiální instituce
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(např. IBP, státní zkušebny apod.) přestaly zabývat kontrolou UV zářičů.
Proto jsou nyní opět zařazovány hygienické limity pro UV záření do návrhu vládního
nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců. Jsou zde již uvedeny nejvyšší přípustné
dávky ozáření UV zářením (podle materiálů ACGIH z 1981):
Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření jsou stanoveny pro umělé zdroje UV záření
působící během jedné pracovní směny (max. 8 hodin za směnu) na nechráněnou
pokožku a oči pracovníků.
Přípustné dávky ozáření pro různé vlnové délky
Vlnová délka (nm) Přípustná dávka H (J·m–2) Poměrná spektrální účinnost
200

1 000

0,03

210

400

0,075

220

250

0,12

230

160

0,19

240

100

0,30

250

70

0,43

254

60

0,50

260

46

0,65

270

30

1,00

280

34

0,88

290

47

0,64

300

100

0,30

305

500

0,06

310

2 000

0,015

315

10 000

0,00

Související legislativa:
• Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením ve
znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
•

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
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Další doplňující informace
Bez ohledu na již existující doporučené limity musí být pracovníci upozorněni na
výskyt UV záření na pracovišti a musí mít zajištěnu maximálně možnou ochranu
proti nežádoucí expozici. Ochranu lze zajistit:
• technickými opatřeními, jako jsou ochranné kryty zdrojů, bezpečnostním
blokováním, popř. i odsáváním ozónu;
• osobními ochrannými prostředky určenými pro ochranu zraku a pokožky
(speciální brýle, štíty, kukly a odpovídající pracovní oděv včetně rukavic);
• administrativními opatřeními, především stanovením podmínek provozu
v provozním řádu (kontrola vstupu na pracoviště, výstražné tabulky, návod
pro obsluhu a údržbu), poučením pracovníků o zdravotním riziku a zajištěním
preventivních zdravotních prohlídek.
Při hygienickém dozoru se setkáváme s používáním UV záření v různých
specializovaných laboratořích, ve zdravotnictví (germicidní zářiče), v polygrafickém
průmyslu (světlotisk, kopírky), při defektoskopii (tzv. černé světlo), při speciálních
technologiích (např. vytvrzování epoxidů, řezání plazmovým hořákem) a podobně.
Někdy se také UV záření může vyskytnout jako nežádoucí vedlejší produkt (např. při
svařování).
Zcela odlišnou záležitostí je vědomé používání UV záření k ozařování celého
nechráněného těla v soláriích. Zde je třeba si uvědomit, že je určeno pouze zdravým
osobám (případnou terapii může určit pouze lékař) a hygienik za jejich dobrovolné
rozhodnutí nenese žádnou odpovědnost. Provádí se zde kontrolu pouze z hlediska
obsluhujících pracovníků. Specifickým problémem zde je životnost výbojek, protože
jejich stárnutím dochází k posunu vyzařovacího spektra do kratších vlnových délek.
Kategorizaci UV záření pro hygienický dozor doposud neprovádíme.
Závěrem lze konstatovat, že výskyt UV záření v pracovním prostředí je hygienicky
významným rizikem, a tam, kde není možné zajistit odpovídající ochranu, je nutné
vyhlásit rizikovou práci. Z toho vyplývá i povinnost zajistit pravidelné zdravotní
prohlídky zaměstnanců.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Osvětlení

Stručný popis, charakteristika
K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo
sdružené osvětlení.
Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním,
umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce
na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a
požadavky.
Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo
sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující
hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlenÍ.
Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné
české technické normě. Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.
Zraková pohoda je příjemný a příznivý psychofyziologický stav organismu, vyvolaný
optickou situací vnějšího prostředí, který odpovídá potřebám člověka při práci i při
odpočinku. Umožňuje zraku optimálně plnit jeho funkce. Zrakovou pohodu ovlivňuje
nejen kvalita a kvantita osvětlení, ale i psychické ladění organismu, stav zraku, věk,
únava a barevné řešení prostoru. Zraková pohoda je pak základem zrakového
výkonu. Dobrý zrakový výkon je podmínkou produktivity práce se všemi
ekonomickými důsledky.
Pro dobré vidění je třeba zajistit především dostatečnou intenzitu osvětlení, jas,
přiměřený kontrast (poměr nejvíce a nejhůře osvětlených ploch v zorném poli),
poměr jasů pozorovaných předmětů a jejich detailů, rozložení jasů a barvu světla.
Velké kontrasty usnadňují rozeznávání detailů (černý tisk na bílém papíře), avšak
jsou-li v celém zorném poli, urychlují nástup zrakové únavy. Malé kontrasty naopak
činnost zhoršují, až znemožňují (šití černé látky černou nití), příp. vyžadují vyšší
intenzitu osvětlení a lokální přisvětlení. Výsledkem je opět vzestup zrakové únavy.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí

Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
6
charakterizuje
9
ovlivňuje

Význam a omezení
Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním
osvětlením, musí být dodrženy hodnoty - denní osvětlení vyjádřené činitelem denní
osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním
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osvětlení je průměrný činitel denní osvětlenosti 3 %.
V místnosti pro odpočinek denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní
osvětlenosti musí být D min = 1,0 %.
Nedostatky v osvětlení jako je např. nedostatečná intenzita, oslňování, práce
s přetěžováním akomodace apod. se mohou jak v souvislosti s trváním, zejména
pak u lidí s nedostatečnou korekcí zraku či s některými zrakovými vadami projevovat
řadou zrakových obtíží jako pálení očí, zarudlé oči, slzení, což jsou velmi časté
příznaky zrakové únavy. Velká zraková únava se projevuje dvojitým viděním,
trvalejšími bolestmi hlavy, bolestivými spasmy svaly v obličeji, zánětem spojivek.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, stanoví požadavky z hlediska osvětlení
pracoviště.
K měření osvětlení se používají luxmetry a jasoměry (ty se využívají k měření
případného oslnění), které je nutno kalibrovat každé dva roky. Měření osvětlení
luxmetry se provádí srovnávacím způsobem za užití dvou přístrojů, z nichž jedním
se měří přirozené osvětlení ve sledovaném místě, druhým srovnávací osvětlení.
Čidlo luxmetru se klade do vodorovné roviny. Obě měření se musí konat ve stejnou
dobu v pravidelně se opakujících intervalech (po 30 s). Na každém místě se měří
nejméně 2x, výsledkem je aritmetický průměr. Z výsledku měření venku a uvnitř se
vypočítávají hodnoty činitele denního osvětlení. Dále se vypočítává poměr minimální
a maximální hodnoty činitele denního osvětlení k určení rovnoměrnosti u bočního
osvětlení. Měření se provádí v zařízených pracovních místnostech bez
zaměstnanců. Umělé osvětlení je nutné měřit odděleně od denního, tj. večer nebo v
noci, kdy je tma.
Osvětlení pracovišť denním, umělým, popřípadě sdruženým osvětlením musí
odpovídat nárokům vykonávané práce na zrakovou činnost, pohodu vidění a
bezpečnost zaměstnanců v souladu s konkrétními technickými požadavky
obsaženými v příslušných českých technických normách. (např. ČSN EN 12464-1).
1) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním
osvětlením, musí být dodrženy hodnoty - denní osvětlení vyjádřené činitelem
denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo
kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,
Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet
ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny
clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního
osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně
tomu bránit.
Denní osvětlení na pracovišti se posuzuje podle těchto základních hledisek:
•
•
•
•
•

úroveň denního osvětlení (vyjádřená hodnotami činitele denní osvětlenosti)
rovnoměrnost osvětlení
oslnění
rozložení světelného toku a převažující směr světla
výskyt dalších jevů narušujících zrakovou pohodu (například barva světla)
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2) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým
osvětlením, musí být dodrženy tyto hodnoty:
•

denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D,
minimální Dmin 0,5 % a při horním a kombinovaném denním osvětlení i
průměrný Dm = 1 %,

•

celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ém´ = 200 lx.
3) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce, a na kterém nemohou být
splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení, se může zřizovat a
provozovat jen v případě, že jde o pracoviště
•
•
•
•

•

pouze s nočním provozem,
které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,
jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet
nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,
na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují
vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například
použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla,
které nelze docílit denním osvětlením,
kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické
látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je
technologie.

Na těchto pracovištích se osvětlovací soustavy zřizují tak, aby celkové umělé
osvětlení, vyjádřené intenzitou osvětlení Ém´, které je jediným zdrojem osvětlení
pracoviště, bylo podle zrakové náročnosti navýšeno o jeden stupeň řady uvedené v
příslušné české technické normě k osvětlování vnitřních pracovních prostorů.
Požadavky na umělé osvětlení:
• odpovídající úroveň osvětlení podle druhu práce
• rovnoměrnost osvětlení
• přiměřené rozložení jasů ploch v zorném poli
• vhodný převažující směr osvětlení a stínivost
• omezení oslnění
• vhodné spektrální složení světla zdroje a přiměřené podání barev
• možnost použití místního přisvětlení a regulace celkového osvětlení
• údržba a pravidelná kontrola osvětlovací soustavy.
Požadavky na sdružené osvětlení:
dosažení úrovně takového osvětlení, jež je nezbytné pro předpokládané zrakové
činnosti v celém vnitřním prostoru nebo ve funkčně vymezených částech;
• dosažení vhodného rozložení světelného toku s převažujícím směrem
osvětlení;
• dosažení rovnoměrnosti osvětlení
• dosažení vyhovujícího rozložení jasů ploch ovlivňujících vidění
• vyloučení přímého slunečního světla
• vyloučení oslnění odraženým světlem
• vyloučení vzniku siluetového efektu
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Související předpisy a normy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů
ČSN IEC 50(845): 1995 (33 0050), 845-01
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov
ČSN EN 12 464 -1 Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní
prostory
ČSN EN 12 464 -2 Osvětlení pracovních prostorů Část 2: Venkovní pracovní
prostory
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

Další doplňující informace
Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních
prostor pracoviště odrážející světlo musí být čištěny ve lhůtách odpovídajících
nejméně normovým požadavkům a činiteli znečištění svítidel upravených v příslušné
české technické normě pro denní a umělé osvětlení a trvale udržovány v takovém
stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány.
Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné
používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu
nebo v jeho okolí během údržby a čištění.
Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou
otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným
způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo
riziku úrazu.
Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku
umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození
zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české
technické normy upravující nouzové osvětlení.
Využití barev v pracovním prostředí
Účinky barev na člověka jsou značně individuální a závislé na osobní zkušenosti,
pohlaví, kulturních zvyklostech atd. Přesto však je nepochybné, že mají určitý vliv na
emocionální stav člověka a na pocity komfortu. Např. tóny, které se blíží červenému
konci spektra, zpravidla zvyšují citové napětí (podle některých autorů mohou
zvyšovat krevní tlak a srdeční frekvenci), kdežto barvy blížící se fialovému konci
spektra působí opačně, spíše uklidňují. Při barevném řešení pracovních prostorů je
žádoucí přihlížet k těmto okolnostem:
• druh a typ převládající činnosti
• tvar, velikost a orientace prostoru ke světovým stranám
• barva technologických zařízení pracovních předmětů a materiálů
• barva a celková osvětlenost prostoru, tepelné podmínky, věk a pohlaví
zaměstnanců
Např. v horkých provozech volit studené barvy, při monotónních procesech volit
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větší počet barev, při slunečním ozáření – studené barvy, barvu technologických
zařízení sladit s teplotou stěn a stropů, spektrální teplotu svítidel volit se zřetelem na
zrakovou náročnost práce (riziko zkreslení barev). Na pracovištích, kde jsou
převážně ženy nebo mladiství, je vhodné volit odstíny pestřejších a sytějších barev.
Pomocí barev lze do jisté míry korigovat vnímání prostoru (jde o tzv. psychologický
účinek). Syté barvy opticky zmenšují či zkracují prostor, světlé rozšiřují. Malé a úzké
prostory lze “opticky zvětšit” světlými barvami, dlouhé prostory “opticky zkrátit”
výraznými barvami na protějších stěnách apod.
Důležitým činitelem při barevné úpravě dílen, hal apod. je odrazivost ploch.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Práce se zobrazovacími jednotkami
Stručný popis, charakteristika
Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako
pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které
obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo
další volitelné příslušenství.
Zrak patří k vzácným smyslovým orgánům. Pravděpodobnost, že dojde v průběhu
práce k nadměrné zrakové zátěži, nedovedeme na rozdíl od jiných rizikových faktorů
pracovních podmínek předem posoudit podle jednoduchých ukazatelů, nadměrnost
zátěže se zjišťuje až na podkladě jejich projevů, které zahrnují řadu převážně
subjektivních nespecifických potíží.
Pod pojmem zraková zátěž při práci se rozumí soustavné negativní působení
relevantních faktorů pracovních podmínek na pohodu vidění a na urychlení rozvoje
únavy zraku. Velikost zrakové zátěže a tím i míru velikosti a rychlosti nástupu únavy
zraku ovlivňuje řada faktorů. Ty zahrnují řadu převážně subjektivních nespecifických
potíží, souhrnně nazývaných asthenopické obtíže. Jejich příčinami jsou jednak
únava svalů ovládajících mechanismy akomodace a jednak únava příslušných
mozkových struktur.
Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění
zaměstnance ztíženo tvarem detailu, jeho barvou, jasem nebo jeho pohybem.
Prací vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce vykonávaná
při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání jasu v prostoru zrakového
úkolu nebo jeho okolí.
Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako
pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které
obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo
další volitelné příslušenství.
Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na
zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10
minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání
činností nebo zaměstnanců.
Projevy zrakové únavy jsou pestré - v očních bulbech je pocit tlaku, píchání, pálení,
v těžších případech tupá, ale nepříliš intenzivní bolest, která vyzařuje do očnice a
dále do hlavy. Postižený svírá víčka, tře si oči, potřásá hlavou, oko může být citlivé
na pohlazení horního víčka, může se objevit zarudnutí víček a slzení.
Těžší a dlouhodobě působící přetížení může mít za následek poruchy zrakového
vnímání. Předměty jsou jakoby zamlženy, okolo písmen v tištěném textu se objevují
barevné třásně, před očima plují temné skvrny, objevuje se světloplachost, diplopie
(dvojité vidění), pozorované předměty mění svou velikost, což může vést v
extrémních případech k závratím. Vyskytují se i bolesti hlavy, které jsou často
isolované a nejsou provázeny jinými očními příznaky.
Tyto mohou připomínat bolesti při pravé migréně, často vyzařují do krku. Od bolestí
hlavy jiného původu je odlišuje, že se zhoršují při práci. Maxima dosahují zpravidla
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večer.

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
5
4
charakterizuje
5
4
ovlivňuje
Význam a omezení
Nejvýznamnější zdroje zrakových obtíží při práci s PC:
zraková nedostatečnost – u lidí s chybnou korekcí zraku nebo se skrytou oční
vadou jsou obtíže častější a po kratší době práce
• příliš dlouhá doba práce s PC – čím delší doba práce, tím větší výskyt obtíží,
zraková únava začíná asi po 2 hodinách a zřetelně se projevuje už po 4
hodinách práce
• nevhodné světelné podmínky na pracovišti – celkové a/nebo lokální osvětlení
pracoviště nezajišťuje vhodné světelné podmínky a vhodný kontrast mezi
obrazovkou a pozadím (nezohledňuje typ práce, či individuální zrakové
požadavky uživatele)
• časté střídání pohledu na obrazovku, dokumenty a klávesnici
• rušivé oslňování a odlesky na obrazovce (okna, centrální i lokální osvětlení)
• nevhodné uspořádání pracovního místa nerespektující ergonomické poznatky
a nemožnost si jej (dostatečně) přizpůsobit vlastním potřebám.
Práce s PC je spojena s tzv. sedavým zaměstnáním. Ačkoli je pracovní poloha
vsedě zařazena, dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů
mezi polohy přijatelné, dlouhodobá práce vsedě přináší celou řadu obtíží. Lidský
organismus totiž není pro dlouhodobé sezení uzpůsoben. Po určité době dochází k
únavě svalů. Při práci na počítači jsou některé svalové skupiny zapojovány
nadměrně, některé naopak nedostatečně.
V důsledku toho dochází ke svalové nerovnováze, která je příčinou řady zdravotních
obtíží a může vést až k vadnému držení těla. Při nesprávně zaujímané poloze u
počítače dochází k rychlejšímu nástupu únavy, zhoršenému dýchání a trávení, či
utlačování některých nervů a omezení krevního oběhu v dolních končetinách.
•

Další obtíží, která se v souvislosti s prací na PC vyskytuje, je bolest prstů a zápěstí.
Ta vzniká v důsledku opakovaných rychlých pohybů při psaní na klávesnici, či
strnulou pozicí ruky při práci s počítačovou myší. Nevhodné uzpůsobení pracovního
místa může též vést k utlačování struktur v oblasti zápěstí o hranu klávesnice, či
pracovního stolu.
Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na
zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10
minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání
činností nebo zaměstnanců.
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Nedostatky v osvětlení jako je např. nedostatečná intenzita, oslňování, práce
s přetěžováním akomodace apod. se mohou jak v souvislosti s trváním, zejména
pak u lidí s nedostatečnou korekcí zraku či s některými zrakovými vadami projevovat
řadou zrakových obtíží jako pálení očí, zarudlé oči, slzení, což jsou velmi časté
příznaky zrakové únavy. Velká zraková únava se projevuje dvojitým viděním,
trvalejšími bolestmi hlavy, bolestivými spasmy svaly v obličeji, zánětem spojivek.
Vyskytují li se obtíže jen u některých osob na pracovišti, mohou být příčinou
nekorigované zrakové vady, proto je nutné odborné vyšetření a současné
zhodnocení osvětlení.
Možnost nepříznivého vlivu práce na zrak, psychická zátěž jakož i možnosti vzniku
obtíží pohybového aparátu z nevhodně uspořádaného pracovního místa. Současné
působení jednotlivých faktorů může zvyšovat závažnost výsledného působení.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Pro hodnocení náročnosti práce se zobrazovacími jednotkami jsou zásadní:
•
•
•
•
•

plošné a prostorové řešeni
pracovní poloha
pracovní pohyby
pracovní místo
poloha těla při práci

Řada metod pro měření zrakové únavy během pracovní doby spočívá na nepřímých
ukazatelích. Příkladem jsou metody založené na měření změny frekvence mrkání
očních víček, měření změn doby potřebné k akomodaci, měření počtu chyb v
odečítání orientace mezer v Landoltových obrazcích uspořádaných do čtvercového
panelu, měření kritické frekvence splývání blikání světla (flicker test),
elektroretinografie. Tyto metody se uplatňují ve výzkumu, nikoliv v rutinní praxi
pracovního lékařství.
Při zjišťování a hodnocení příčin visuálního diskomfortu a asthenopických potíží je
třeba vzít v úvahu nejen fyzikální faktory ovlivňující zrakový výkon, ale i
charakteristiky pracovníka, který řeší úkol:
 možné rozdíly v individuální vnímavosti zraku jednotlivce na velikost,
kontrast a dobu pozorování úkolu
 krátkodobé přechodné změny adaptace vnímavost vůči oslnění
 věk
 motivační a psychologické charakteristiky pracovníka
Ze srovnání je patrno, že nadměrným zrakovým potížím mohou být vystaveni
pracovníci např.:
 účetnických profesí, při vysoké intenzitě práce, s monotónní činností
(vkládání dat) a s velkým počtem přesčasových hodin u počítače;
 sálové sestry – práce se statickou zátěží (stání), s nepřetržitou zrakovou
kontrolou operace;
 nebo při trvalé práci s mikroskopem.
Hodnotí se i jiné, nevyjmenované podmínky, které přispívají ke zrakové zátěži při
práci. Příkladem jsou PC, monitory a optické zvětšovací přístroje při nepřetržitém
trvání práce více než 4 hodiny za pracovní směnu, také rušení zrakového úkolu
vibracemi, které sice nepřekračují nejvyšší přípustné limity, zhoršují však zrakové
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vnímání.
Související legislativní opatření:
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpsů
 Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů
 ČSN EN 29241-2 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO
9241-2:1992)
 ČSN EN 29241-3 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje (ISO 92413:1992)
 ČSN EN ISO 9241-8 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály - Část 8: Požadavky na zobrazení barev
 ČSN EN ISO 9241-10 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály - Část 10: Základní zásady vytváření dialogu
 ČSN EN ISO 9241-10 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály - Část 10: Zásady dialogu
 ČSN EN ISO 9241-15 Ergonomické požadavky na kancelářské práce se
zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

Další doplňující informace
Požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami:
 Na obrazovce se nesmí vyskytovat závady, jako je kmitání, plavání či
poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi
znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k
okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí,
natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby
na ní nevznikaly reflexy svítidel či z jiných zdrojů jako jsou okenní otvory,
světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklé
kancelářské práce nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být
menší než 35 cd/m2.
 Klávesnice musí být oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit
nejvhodnější pracovní pohyby a polohu. Volná plocha mezi předním okrajem
desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou
(zápěstí). Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy.
Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné, kontrastní
proti pozadí.
 Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé
uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu
a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro
písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a
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očí byly omezeny na minimum.
Výška pracovní desky a prostor pro dolní končetiny musí umožňovat
zaměstnanci pohodlnou pracovní polohu. Rozměry desky stolu musí být
zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a
dalších zařízení. Deska pracovního stolu a dalších zařízení musí být matné,
aby na nich nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co
nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum.
Konstrukce pracovního sedadla musí být stabilní, s výškově nastavitelným
sedákem, snadno čistitelným. Zádová opěrka musí být nastavitelná jak
výškově, tak úhlem sklonu. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta
každému kdo ji vyžaduje.
Pracoviště musí být plošně i prostorově řešeno tak, aby zaměstnancům
umožňovalo snadný přístup, změnu pracovní polohy a střídání pohybů a
volný pohyb na pracovišti.
Parametry celkového a místního osvětlení pracoviště musí odpovídat
normovým hodnotám. Svítidla musí být umístěna tak, aby nedocházelo k
oslnění a k odrazům na obrazovkách.
Pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné otvory,
průhledné či světlo propouštějící stěny a barevně světlé stěny nezpůsobovaly
přímé oslnění a odrazy na obrazovkách. Okna musí být vybavena
regulovatelnými žaluziemi k tlumení denního vnějšího světla.
Při navrhování, výběru nákupu a úpravě softwaru a při tvorbě úkolů s
použitím zařízení s obrazovkou musí zaměstnavatel vzít v úvahu tyto zásady:
Software musí být vhodný pro daný úkol,
Software musí být snadno použivatelný a v případě potřeby přizpůsobitelný
úrovni pracovníkových znalostí nebo zkušeností; bez vědomí zaměstnanců
se nemá používat žádné kontrolní zařízení ke kvantitativní nebo kvalitativní
kontrole zaměstnanců,
Systémy musí poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu o jejich činnosti,
Systémy musí zobrazovat informace v podobě a rychlosti, jež jsou
přizpůsobeny operátorům,
Musí být uplatňovány zásady ergonomie softwaru, zvláště při zpracování dat.

Způsoby prevence:
 práce musí být přerušována přestávkami nebo změnou činnosti.
 vybavení a prostorové uspořádání pracoviště musí zamezovat únavě očí a
únavě ze špatného držení těla (konstrukce obrazovky, výška pracovní desky,
rozměry desky stolu, osvětlení pracoviště a pracovního místa apod.)
 musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu.
 vstupní preventivní prohlídka zaměřena na kontrolu zraku každého
zaměstnance ještě předtím, než začne pracovat u počítače. Jedná se o
prohlídku, která upozorní na eventuelní zrakové poruchy.
 pokud je to nutné, je třeba začít s léčbou.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Pracovní poloha
Stručný popis, charakteristika
Pracovní polohy jsou přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné. Pro vyjádření,
kdy se stává zaujímaná pracovní poloha předmětem hodnocení rizika, je použito
rovněž kritérium charakteristické směny. S ohledem na to, že podmíněně přijatelné a
nepřijatelné pracovní polohy jsou pro člověka fyziologicky náročné, vymezuje se
jejich trvání v jedné směně stanovenou dobou. U nepřijatelné pracovní polohy se
navíc určuje doba trvání v jedné takové poloze. Překročení hygienických limitů sice
avizuje, že jde o práci rizikovou, ale v případě nepřijatelných pracovních poloh se
stanoví nepřekročitelný limit 30 minut souhrnně za směnu.
Pracovní poloha je determinována řadou objektivních a subjektivních podmínek:
• konstrukcí používaných technologických prostředků
• rozměry a vybavením pracovního místa
• pracovními pohyby
• tělesnými rozměry pracovníka
Pracovní poloha je zajišťována složitým systémem reflexů, které
prostřednictvím centrálního nervového systému přizpůsobují svalový
systém určité poloze těla.
Z fyziologického hlediska se rozlišují dvě pracovní polohy:
•

volná, závislá na vůli pracovníka s možností změny polohy při práci, tj. poloha
vstoje, vsedě, spojená s přecházením

•

vnucená, která je dána rozměrovým řešením pracovního místa, v závislosti na
konstrukčním řešení pracovního prostředku či výšky manipulační (pracovní) roviny,
apod. V těchto případech pracovník zpravidla může jen v omezeném rozsahu měnit
svoji polohu.

Pracovní poloha vsedě je vhodná pro práci s vynaložením menší síly (do 50 N).
Pracovní poloha vstoje je podmíněna aktivitou dolních končetin, pánve, trupu a šíje
a umožňuje pohyby ve větším rozsahu a větší využití síly, tj. nad 100 N. Za
fyziologicky vhodnou základní pracovní polohu je považována možnost střídání sedu
a stoje.
Fyziologicky nevhodnou (nepřijatelnou) pracovní polohu je předklon trupu větší než
60o , záklon bez opory celého těla, předklon hlavy větší než 25o bez podpory trupu,
práce vykonávané v kleku, v podřepu, vleže.

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
6
charakterizuje
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Kód:
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Význam a omezení
Za obecně nevhodné nebo nesprávné pracovní polohy, které je třeba vyloučit nebo
co nejvíce omezit, se považují:
• trvalý stoj na obou dolních končetinách na stále stejném místě
• trvalý stoj na jedné končetině, například při nutnosti ovládat nožní pedál,
zejména bez opěry paty;
• časté otáčení trupu do stran v úhlu větším než 10°,
• trvalý předklon trupu či vychýlení ramen v důsledku dosahu příliš vzdálených
míst na pracovní rovině či prostoru
• manipulace s břemeny o hmotnosti větší než 3 kg v oblasti nad ramena
• manipulace s břemeny se špatnými úchopovými možnostmi, včetně jejich
zvedání z podlahy či přesunování a přenášení
• trvalý sed bez možnosti změnit pracovní polohu, případně vykonávání pohybů
končetin ve vnuceném pracovním tempu
• pracovní místo s omezeným prostorem pro dolní končetiny při trvalé práci
vsedě, včetně nevhodného typu sedadla
• práce omezující pohyblivost trupu, končetin, hlavy v důsledku použití
osobních ochranných pracovních prostředků
I nadále narůstají počty onemocnění z vlivu fyzikálních faktorů, především z
nadměrného a dlouhodobého přetěžování lokomočního aparátu, tedy jednostranné
zátěže silově prováděnými úkony, především horních končetin, často v nevhodných,
vnucených polohách. Právě zde převládají neurologická postižení, především
úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu, syndrom kubitálního tunelu (brusiči
skla), vzácněji tarzálního tunelu (baletky).
Důsledkem nepřiměřené zátěže jsou záněty šlach a šlachových pouzder,
onemocnění svalových úponů, senzitivní poruchy ulnárního a mediánního nervu,
poškození dalších periferních nervů – to může vést k pocitům mravenčení,
necitlivosti, může docházet ke svalové atrofie, poškození kostí, neurologickým
potížím, postižení kloubů, izolovaným artrózám, syndromu karpálního tunelu a
dalším projevům.
Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého
nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze (u profesí
tesaři, řezníci, manipulace s těžkými břemeny, sportovci), odpovídají nejméně
středně těžké poruše.
Profesionální onemocnění zapříčiněné dlouhodobým, nadměrným a jednostranným
zatížením (NJZ) postihuje struktury pohybového systému končetin – kosti, klouby,
šlachy, svaly, nervy a cévy. Vzniká při různých pracovních činnostech spojených
s NJZ končetin bez potřebného času na zotavení. Vznik onemocnění je podmíněn
jednak faktory práce, jednak individuálním anatomicko-funkčním vybavením
zaměstnance pro určitý druh a způsob vykonávání práce.
Nemoci pohybového aparátu (MSD musculoskeletal disorders – onemocnění
pohybového aparátu) jsou nejčastějšími nemocemi z povolání v Evropě. Rovněž u
nás patří onemocnění pohybového aparátu k nejčastějším a jsou velmi
frekventovaným důvodem absence na pracovišti. Onemocnění vznikají následkem
nerovnováhy mezi biologickou odolností tkání organizmu a fyzickými nároky, které
na ně konkrétní práce klade.
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Dlouhodobé stání má např. za následek postupné hromadění krve v dolních
končetinách, vede ke vzniku otoků okolo kotníků. Také dochází ke zvýšení tlaku na
páteř, případně k postižení meziobratlových plotének.
Nefyziologické pracovní polohy se projevují bolestmi páteře, horních končetin a
v některých případech i dolních končetin, zejména tehdy, kdy nežádoucí poloha trvá
delší dobu.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Při hodnocení pracovní polohy, tj. zda nedochází k nepřiměřené pracovní zátěži
v důsledku obtížných až fyziologicky nevhodných pracovních poloh k přetížení
pohybového aparátu, je žádoucí zvažovat zásadní hlediska.
• poloha trupu při hlavní pracovní činnosti
• poloha trupu při vedlejší pracovní činnosti
• poloha horních končetin (paže, paží, ruky, rukou)
• poloha (postavení) dolních končetin – prostor pro dolní končetiny
• dráhy a frekvence vykonávaných pohybů
• fyzická náročnost pracovních úkonů
• viditelnost zrakových informací ze základní pracovní polohy
• rozměry a hmotnost dílců, polotovarů, břemen apod.
• možnost změny (střídání) základní pracovní polohy
• výška manipulační (pracovní) roviny
• rozměry dosahových oblastí horních končetin
• umístění ovládacích prostředků (ručních i nožních)
• přístupnost míst při vedlejší pracovní činnosti (opravy, seřizování apod.)
• činnosti vykonávané v omezeném pracovním prostoru
• výskyt fyziologicky nevhodných poloh a doba jejich trvání
Na základě velikosti úhlů, tj. rozsahu sklonu částí těla od neutrálních poloh vertikálních, respektive horizontálních poloh a trvání polohy se určí, zda poloha je
přijatelná, podmíněně přijatelná či nepřijatelná při hlavní pracovní činnosti.
Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané
zaměstnancem na stejném pracovním místě, nebo provádí-li zaměstnanec opakující
se úkony, při nichž si nemůže volit pracovní polohu sám, ale jeho pracovní poloha je
přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a prostorovém
uspořádání pracoviště.
Hodnocení zdravotního rizika pracovních poloh je upraveno v NV č. 361/2007 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok zahrnuje
hodnocení polohy jednotlivých částí těla pomocí úhlů, druhý krok zahrnuje
podmínky, za kterých lze polohu označenou v prvním kroku za podmíněně
přijatelnou zařadit mezi polohy přijatelné anebo polohu nepřijatelnou zařadit za
polohu podmíněně přijatelnou.
Za podmíněně přijatelnou pracovní polohu se považuje pracovní poloha upravena
v příloze č. 5, části C k tomuto nařízení vlády.
Doba práce v charakteristické směně v jednotlivých podmíněně přijatelných
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pracovních polohách nesmí přesáhnout 160 minut a doba trvání jednotlivých
pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní
polohy.
Za nepřijatelnou pracovní polohu se považuje pracovní poloha upravena v příloze č.
5, části C k tomuto nařízení vlády. Celková doba práce v charakteristické směně
v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách nesmí překročit 30 minut.
Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního
obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro
hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou
procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4 stupně..
Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v
neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti
úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině.
Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj.
vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována
jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže.
Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla.
Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb. (zařazování prací do
kategorií) se pracovní poloha zařazuje do kategorie 2., jestliže je vykonávána vstoje,
vsedě nebo při střídání těchto poloh a kdy se v průběhu práce vyskytují i podmíněné
přijatelné a nepřijatelné polohy tak, jak jsou vymezeny v nařízení vlády č. 361/2007
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Související předpisy a technické normy upravující oblast fyzické zátěže – pracovní
poloha:
•

•

•

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů.

Další doplňující informace
V americké normě WAC 296-62-05174, jež se týká rizikových faktorů, vyvolávajících
onemocnění svalově-kosterního aparátu, jsou v souvislosti s pracovní polohou
uvedeny polohy jednotlivých částí těla, které výrazně zvyšují výskyt zdravotních
potíží.
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Ramena

Číslo:

Fyzický rizikový faktor
• práce, při nichž jsou horní končetiny ve
výšce nad hlavou nebo lokte (loket) je
v poloze nad rameny,
• opakující se zvedání paže (paží) nad
hlavou nebo nad loket (lokty) nad
rameno (ramena) častěji než 1x za
minutu
Krk (sklon práce, při níž je hlava skloněna od svislé
hlavy)
roviny více než 45o (bez možnosti opěry nebo
možnosti změny její polohy)
Horní část
• práce v předklonu větším než 30o (bez
trupu ve
možnosti opěry nebo možnosti změny
stoji
polohy)
• práce v předklonu větším než 45o (bez
možnosti opěry nebo možnosti změny
polohy)
Kolena
práce v podřepu a v pokleku
(dolní
končetiny)

Kód:

Trvání
více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu
více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu

více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu
více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu
více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu
více než 4 hodiny za
celou pracovní dobu
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Prach
Stručný popis, charakteristika
Prašnost představuje znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Tato problematika je
řešena v nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů, kde jsou rovněž uvedeny PEL pro prašnost
v pracovním prostředí.
Z hlediska působení na člověka se dělí prach na toxický a prach bez toxického
účinku. Prach toxický se hodnotí spolu s plyny a parami s toxickým účinkem.
Prachy bez toxického účinku se dělí na prachy:
• mající převážně fibrogenní účinek tj. vedoucí k tvorbě vaziva v plicích a
následně k poruše funkce plic a srdce (silikóza, azbestóza)
• s možným fibrogenním účinkem (slída, talek, saze)
• s dráždivým účinkem (minerální, textilní, živočišné, rostlinné)
• ze dřeva (dřevný prach) se hodnotí podle původu dřeva
• minerální vláknité prachy
Účinek prachu na lidský organismus je závislý na jeho fyzikálních, chemických a
biologických vlastnostech, na množství prachu v pracovním ovzduší a tělesné
namáhavosti práce (nároky na plicní ventilaci). Částice pod 0,005 mm jsou jen
omezeně zachycovány v dolních dýchacích cestách a dostávají se až do plic (tj.
alveolů a ductus alveolares - průdušinek a plicních sklípků). Fibrogenně působí jen
prachové částice, které pronikají až do plic. Pro konkrétní vysvětlení horní dýchací
cesty představují úsek od nosu po hrtan, dolní dýchací cesty úsek od hrtanu po
terminální bronchioly.
Ze zdravotního, ale i ekonomického hlediska je mnohem závažnější onemocnění
dolních cest dýchacích (zánět průdušek a plic). Tato onemocnění totiž velmi často
přecházejí do chronicity a opakují se, provázeny různými komplikacemi.
Nejzávažnější komplikací zánětu průdušek je rozedma plic, což je onemocnění velmi
vážné, neboť jde o nevratné poškození plicní tkáně, invalidizující a nezřídka
ohrožující život nemocného. Z těchto důvodů je tedy důležité chránit zejména dolní
cesty dýchací. Kouření tabáku obvykle přispívá u kuřáků největším dílem k zátěži
organismu oxidem uhelnatým.
Kromě chemických, fyzikálních a biologických vlastností má velký význam z hlediska
ohrožení lidského zdraví velikost částic prachu a pro zhodnocení zdravotního rizika
je důležitá skutečnost jak hluboko se částice dostanou do dýchacího ústrojí. Proto
byly definovány základní pojmy, které umožňují pochopení principů působení
prachových částic.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
10
charakterizuje
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Význam a omezení
Procesy s rizikem chemické karcinogenity se oproti současnému právnímu předpisu
doplňují podle směrnice 1999/38/ES o prachu tvrdých dřev s tím, že pro rozsah
opatření k ochraně zdraví při práci včetně kontrolovaného pásma se upřesňuje, že
musí jít o práce rizikové, zařazené do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o
ochraně veřejného zdraví. Bez tohoto bližšího vymezení by se totiž rozsah
minimálních opatření k ochraně zdraví musel uplatnit i v případě, že práce s tvrdým
dřevem by byla prováděna jen výjimečně.
Prach je schopen vyvolat tvorbu tzv. plicních fibróz- tvorba vaziva v plicích.
Nejzávažnější plicní fibrózy:
• silikóza - při expozici prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
• uhlokopská pneumokonióza - vzniká vdechováním uhelného prachu
s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
• azbestóza - při expozici azbestovému prachu
• berylióza – při expozici prachu s beryliem
• aluminióza – při expozici prachu s obsahem hliníku
• farmářské plíce - prudce probíhající horečnaté onemocnění vznikající po
nadýchání prachu z plesnivého sena
• byssinóza - vzniká po dlouhodobé expozici prachu ze surové bavlny i z jiných
textilních vláken.
Onemocnění z azbestu obvykle vznikají po dlouhé době od prvního kontaktu s
azbestem. Mohou vzniknout tedy i v době, kdy dotyčný s azbestem již řadu let
nepracuje.
Hodnocení zdravotního rizika azbestu zahrnuje ověření, zda je vůbec azbest na
pracovišti přítomen a pokud ano, v jaké formě.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Míru znečištění ovzduší prachem vyjadřuje koncentrace aerosolu. Koncentrace
aerosolu se určuje bud' hmotnostně, tj. hmotností veškerých částic obsažených
v jednotce objemu vzduchu [v pracovním ovzduší obvykle (mg.m-3)], nebo početně počtem částic v jednotce objemu vzduchu [v pracovním prostředí obvyklé
u vláknitého prachu (vlákna na cm-3)]. Měří se proto průměrné celosměnové
koncentrace. Standardní metodou měření prašnosti je metoda gravimetrického
stanovení. Přes filtrační materiál v odběrové hlavici (membránové ultrafiltry, vláknité
filtry – podle velikosti prachových částic) se prosává vzduch. Měření je většinou
jednostupňové, dvojstupňové je nutné jen u fibrogenních prachů.
U vláknitých minerálních prachů se měří průměrná celosměnová početní
koncentrace.
U prachů se specifickým účinkem v plicích (prachy fibrogenní) se stanovuje podíl
jemného prachu (respirabilní frakce) a obsah fibrogenní složky.
Při opatřeních k ochraně před prachem musíme uvážit specifické účinky prachu,
který se na daném pracovišti vyskytuje. Riziko expozice prachu u zaměstnanců musí
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být eliminované, nebo alespoň omezované, na minimum.
Související legislativní opatření:
• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
ve znění pozdějších předpisů
• Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé
expozice těchto prací
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MZV č. 145/1988 sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách
(Úmluva č. 161)
Související normy:
• ČSN EN 481- Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření
polétavého prachu.
• ČSN EN 482
• ČSN EN 689
• ČSN EN 1540 – Ovzduší na pracovišti - Terminologie
• ČSN EN 1232 – Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků
chemických látek – požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 12912 – Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro odběr vzorků
chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min. – Požadavky a
zkušební metody
Další doplňující informace
Ochrana zdraví před nepříznivými účinky prachu:
technologická opatření - změna dosavadní technologie za takovou, při níž prach buď
nevzniká, nebo je jeho množství a závažnost snížena
• srážení prachu vodou nebo se smáčedly,
• ředění prašnosti (zónové větrání, celkové větrání); přívod a odvod vzduchu
musí být řešen tak, aby byl pracovník v proudu neznečištěného vzduchu,
• izolování pracovníka od prostředí se škodlivinou (větrané kabiny, velíny musí
být větrány přívodem čerstvého (nebo vyčištěného) vzduchu a vůči prašnému
okolí musí být v přetlaku;
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technická opatření
• uzavření prostorů, přesypů a transportních cest, kde dochází k šíření prachu
(aerosolů) do pracovního prostředí
• místní odsávací zařízení na pracovních stolech
• elektrostatický způsob srážení aerosolů
• celkové větrání pracovišť
organizační opatření
• dodržovat určený způsob práce volený s ohledem na minimalizaci prašnosti
(neodstraňovat usazený prach ofukem místo odsávání či mokrého úklidu,
dodržovat technologii zkrápění, je předepsána),
• zabraňovat zviřování usazeného prachu úklidem průmyslovými vysavači,
postřikem podlah;
• vhodné způsoby odstraňování usazeného prachu, pravidelná kontrola a
údržba protiprašných technických prostředků (kontrola filtrů)
Osobní ochranné pracovní prostředky - ochranné oděvy, respirátory, filtry a masky.
Uchovávat odděleně od civilního oděvu na určeném místě! Nepoužívat poškozené
pracovní oděvy a respirátory!
Při užití respirátorů je třeba dbát určení pro daný druh prachu – čtvrtmasky,
polomasky s různými filtry
Opatření se používají samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Důležitou součástí
preventivních opatření jsou vstupní, periodické, výstupní a následné prohlídky někdy i po ukončení expozice!
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Stručný popis, charakteristika

Psychická zátěž

Psychickou zátěž je možné definovat jako proces psychického zpracování a
vyrovnání se organismu s požadavky a vlivy životního a pracovního prostředí
Lze rozlišit tři formy psychické zátěže:
• senzorická (smyslová zátěž) – vyplývá z požadavků práce na činnost smyslových
orgánů
• mentální zátěž – vyplývá z požadavků na zpracování informací kladoucí nároky
na psychické procesy zejména pozornost, paměť, představivost, myšlení,
rozhodování
• emoční zátěž – vyplývá ze situací a požadavků vyvolávajících afektivní odezvu
Pracovní stres je synonymum nepřiměřené pracovní zátěže, jež je vyvolána nějakým
vnějším činitelem (stresorem) a ohrožuje integritu organismu. Odezva na působení
stresorů (stresová reakce) se obvykle projevuje změnami ve vegetativních funkcích
(např. v srdečně cévním, v zažívacím systému) a v prožívání stavů jako je úzkost,
strach, pocity napětí.
Prací s psychickou zátěží se rozumí práce
• spojená s monotonií,
• ve vnuceném pracovním tempu,
• v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu,
• vykonávaná pouze v noční době.
• Prací spojenou s monotonií se rozumí práce, při níž je charakteristické
opakování stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností
zásahu zaměstnance do jejich průběhu.
Monotonie se člení:
• na pohybovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se opakují jednoduché
pohybové manuální úkony stejného typu,
• na úkolovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se vyskytuje nízký počet
a malá proměnlivost úkolů.
Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec
nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu
nebo rytmu jiného zaměstnance
Monotónie je psychický stav organismu navozený takovou vnější situací, pro níž je
charakteristický výskyt stále stejných podnětů nebo nedostatek podnětů, který má za
následek vznik útlumu, zhoršení pozornosti a zájmu o práci. Vzniká především na
základě monotónních podmínek charakterizovaných nutností vykonávat dlouhodobě
krátkodobé pohybové úkony vnucené taktem stroje, pohybem dopravníků, pásů
apod. ve velkosériové výrobě (introverti snášejí monotonii daleko lépe než
extroverti).
Vnucené pracovní tempo - nutnost podřizovat se rytmu stroje např. vkládání a
odebírání dílců, obrobků, polotovarů apod., pohybu pásu, dopravníku např.
v balírnách, při sestavování výrobků, či rytmu jiných osob, např. v proudové výrobě,
což je charakteristickým rysem hromadné výroby. Doba nutná k provedení
pohybových úkonů je striktně určena, a čím je kratší, tím více se stává monotónní.
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Monotonie pohybová - pohybovým úkonem se rozumí tyto činnosti:
•
•
•
•
•
•

sahání (pohyb prázdné ruky - rukou) k předmětu, uchopení předmětu, dílce
přenesení předmětu na určené místo
vypuštění, tj. uvolnění tlaku ruky, prstů
držení předmětu apod. po určitou dobu
spojení dvou a více předmětů, rozpojení
otáčení ruky např. při šroubování.

Faktory, které ovlivňují pohybové úkony jsou např. vzdálenost, dráha pohybu ruky,
přesnost (cílenost) pohybu, síla k pohybu, typ používaného ručního nástroje,
požadovaná koordinace pohybu a zraku a další.
Monotonie úkolová - vzniká při jednoduchých, většinou administrativních činnostech
jako je např. sestavování různých výkazů, tabulek, písemností, při kontrole textů,
přenosu jednoduchých dat do počítače, při kontrole účtů apod. Vyskytuje se však
také ve výrobních pracovních systémech. Úkolová monotonie vyžaduje trvalou
aktivaci pozornosti, schopnost soustředění a odolnost proti působení rušivých vlivů.
Při hodnocení psychické zátěže při úkolové monotonii je možné vycházet
z následujících kriterií:
•
•
•
•
•

vliv časového tlaku - časové lhůty, termíny, účetní uzávěrky, ve výrobě pak
rychlost pohybu pásu s pohybujícími se výrobky, nemožnost individuálního
pracovního tempa,
kvalita, čitelnost a rozlišitelnost podnětů, tj. podkladů, písemností, textů,
kontrast jasů mezi snímaným znakem, symbolem a pozadím,
vliv okolí, tj. rušivé působení např. hluku, osvětlení a jiné vlivy,
časový podíl monotónní práce v celkovém trvání pracovní směny např. méně
než polovinu, či více než polovinu pracovní směny,
režim práce a odpočinku během pracovní směny,

Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (pracovní podmínky, pracovní prostředí, LČ,
kultura práce)
Pracovní podmínky

Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
charakterizuje
5
ovlivňuje
9

Význam a omezení

Dlouhodobá psychická zátěž může vyústit v poruchy zdraví, jako jsou některá
psychosomatická onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, vředová choroba,
hypertenze) i poruchy v oblasti mentálního zdraví.
Nutnost častého až stálého jednání s lidmi, kooperace většího počtu osob, činnosti
spojené s řízením pracovních skupin apod., vyjadřující obratnost a zkušenosti při
jednání s lidmi. Možnost výskytu interpersonálních konfliktů (výskyt osob se
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sníženou sociální adaptibilitou, konfliktních jedinců). Práce na izolovaných místech,
vykonávané o samotě bez jakéhokoliv styku s jinými osobami (pocity sociální
deprivace). K vzniku konfliktů dochází např. při střetu protichůdných názorů
v pracovní skupině, pro niž je typická přímá kooperace při řešení mimořádných
situací a způsobů jejich řešení ( havarijní stav, závažné poruchy apod.). Dále při
nevyjasněném či proměnlivém určení odpovědnosti a povinností, při častých a
neočekávaných změnách pracovních úkolů, návyků a dovedností. Tyto a podobné
okolnosti narušují sociální atmosféru na pracovišti a jsou příčinou vzniku porušení
emoční rovnováhy.
Byly identifikovány rizikové faktory práce, které jsou jednoznačně spojeny
s výraznou psychickou pracovní zátěží. Lze zde zařadit zejména kombinace vysoké
náročnosti práce s nízkou mírou vlastní kontroly nad svou prací, časový tlak,
monotonie, vnucené pracovní tempo, konfliktní interpersonální vztahy na pracovišti,
vysoká odpovědnost, směnová a trvalá noční práce, riziko ohrožení zdraví vlastního
či jiných osob, vysoké nároky na sociální integraci, dlouhodobá sociální izolace.
Pozitivně naopak působí sociální podpora, vysoká volnost rozhodování, a to
navzdory velké náročnosti práce a vysoká motivace k práci.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)

Hodnocení zdravotního rizika
Při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže se zjišťuje zdroj jejího vzniku a
hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu vzniku.
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci
Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k
omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními
přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo
musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.
Dlouhodobá psychická zátěž může vyústit v poruchy zdraví, jako jsou některá
psychosomatická onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, vředová choroba,
hypertenze) i poruchy v oblasti mentálního zdraví.
Pozitivně naopak působí sociální podpora, vysoká volnost rozhodování, a to
navzdory velké náročnosti práce a vysoká motivace k práci.
Při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže se zjišťuje zdroj jejího vzniku a
hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu vzniku.
Kriteria hodnocení:
• vnucené pracovní tempo
• monotonie pohybová, úkolová
• časový tlak
• riziko ohrožení vlastního zdraví a zdraví jiných osob
• práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu
• práce pouze v nočních směnách
• jiné faktory ovlivňující psychickou zátěž např. vlivy faktorů pracovního prostředí,
odpovědnost organizační a hmotná, dislokovaná pracoviště (sociální izolace) a
další.
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Při hodnocení psychické zátěže při vnuceném pracovním tempu je možné vycházet
z následujících kriterií:
•
•
•
•
•
•
•
•

typ a počet pohybových úkonů, tj. stupeň monotonie,
oblasti, v nichž jsou pohyby prováděny (nejvýhodnější je oblast mezi loktem a
ramenem, nejméně vhodná je nad ramenem a mezi podlahou a ramenem –
(viz manipulace s břemeny),
hmotnost břemen, výrobků, předmětů apod., jejich frekvence zvedání,
ukládání, přenášení (vzdálenost) během pracovní směny,
pracovní poloha (trvalá, proměnlivá připoutanost k pracovnímu místu),
teplota či jiné rizikové okolnosti např. při odebírání výrobků ze strojů či
z jiných technologických zařízení,
rovnoměrnost pracovní zátěže mezi jednotlivými souvisejícími pracovními
kouty (místy) v pásové a proudové výrobě; zjištění, zda intenzita práce je
přibližně stejná,
časový podíl činností s vnuceným rytmem v celkovém trvání pracovní směny
(režim práce a odpočinku),
vliv vnějších faktorů pracovní prostředí (zátěž hlukem, zátěž teplem, teploty
povrchů strojů, materiálu apod.).

Při posuzování psychické náročnosti pracovních úkolů si je nutno dále všímat:
 možnosti variability polohy těla
 řazení a různosti mentálních úkolů
 volnosti vlastního rozhodování při práci
 vazby na další osoby
 motivace pracovníka v práci
 důležitosti rychlého rozhodnutí
 vazby na tempo stroje
 interpersonálních vztahů a jiných.
Pracovní doba, směny a noční práce
Práce v nepřetržitých provozech, způsob střídání směn ranních, odpoledních a
nočních (tzv. rotace směn) a trvalá práce v noci jsou závažným fyziologickým,
psychologickým a společenským problémem. Tyto práce kladou zvýšené nároky na
adaptaci související se změnami v životním stylu (omezení sociálních kontaktů s
rodinnými příslušníky, omezení možnosti realizace společenských a kulturních
zájmů, posouvání a nepravidelnost pracovního volna). Ovlivňují též cirkadiánní
rytmus a mohou být příčinou různých zdravotních potíží vegetativního charakteru,
pocitů nedostatečného odpočinku, spánkového dluhu, chronické únavy, apod.
Dvanáctihodinové pracovní směny nemají být zaváděny např: v nepřetržitých
provozech s vysokou fyzickou zátěží; u mladistvých, kteří nemají být zaměstnáváni
ve směně delší než 8 hodin; při zvýšené psychické zátěži např. v důsledku nutnosti
dlouhodobé pozornosti při sledování proměnlivých dějů (monitorování, řízení
vozidel); u činností s vysokou odpovědností za případné chybné rozhodnutí; u práce
se zvýšenými nároky na zrakový výkon (trvalé sledování detailů); u práce s vysokým
stupněm monotonie.
Na nočních směnách nemají pracovat zejména osoby mladší než 18 roků a starší
osoby, osoby se sklonem k psychosomatickým onemocněním a trpící poruchami
spánku, osoby bydlící daleko od místa zaměstnání pro dlouhotrvající cestu z práce a
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do práce.
Metody hodnocení psychické pracovní zátěže:
a) metody založené na subjektivní odezvě organismu (subjektivní hodnocení
zátěže) - dotazníky
b) psychologické výkonové testy, které zjišťují vliv psychické pracovní zátěže na
funkční stav centrální nervové soustavy
c) psychofyziologické metody zaměřené na zjišťování fyziologické odezvy
organismu na pracovní psychickou zátěž (sledování fyziologických parametrů
např. srdeční frekvence, krevního tlaku, kožního odporu, dechové frekvence
apod.)
d) biochemické metody - spočívající ve zjišťování změn ve vylučování
hypofyzárních a nadledvinkových hormonů
Související legislativní opatření:
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů
• Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Další doplňující informace

Nejdůležitější zásady ochrany zdraví při psychické pracovní zátěži:
• prioritní je, je-li to možné, snížit zátěž technickými úpravami pracovních
prostředků, pracovišť či pracovních metod
• psychologická vstupní vyšetření s ohledem na typ osobnosti, motivaci a
úroveň aspirací
• ergonomická úprava pracovního místa
• dobrá organizace práce – zejména jde o zlepšení způsobu činnosti
pracovníků např. střídáním různých činností a rotací pracovníků
• režim práce a odpočinku - zařazování vhodných oddechových přestávek,
které mohou zamezit nárůstu únavy a poklesu pracovní výkonnosti, vhodná
rotace směn
• omezení přesčasové práce a práce v dlouhých směnách
• zvýšení počtu pracovníků v případě, že není možné jiným způsobem
nepřiměřené zátěži zabránit
• výběr pracovníků na exponovaná pracovní místa podle psychologických
kritérií
• zvýšená lékařská péče o pracující, zejména zařazení pracovníků do systému
periodických preventivních prohlídek
• dostatečný zácvik nových pracovníků nebo při zařazování nových úkolů
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Číslo:

Kód:

vzájemná poskytování informací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
práce monotónní a ve vnuceném tempu musí být v zájmu omezení jejich
nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány přestávkami v trvání alespoň 5-10
minut každé dvě hodiny nebo musí být zajištěno střídání činnosti popř.
zaměstnanců.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Psychická zátěž - stres
Stručný popis, charakteristika
V EU je druhým nejčastějším problémem souvisejícím s prací ( po bolestech páteře)
stres související s prací (work related stress -WRS), který postihuje 28% pracující
populace. Stres spojený s prací může být způsoben psychosociálními faktory jako
jsou pracovní plán, organizace a řízení , například velké nároky na práci, s
omezenou možností ji řídit, a také problémy jako je šikana a násilí v práci. WRS
může být způsoben také fyzikálními rizikovými faktory jako jsou hluk a teplota.
Prevence WRS je jedním z cílů uvedených v Komuniké Evropské komise (2) o
nových strategiích pro zdraví a bezpečnost při práci.
Stres je proces, který vzniká jako odpověď na nadměrné požadavky kladené na
naše tělesné a duševní rezervy. Nesoulad mezi požadavky, které na nás doléhají, a
našimi schopnostmi na tyto požadavky odpovědět, je prožíván jako ohrožení
rovnováhy organismu a lidské tělo na takovou situaci okamžitě reaguje. Pracovní
stres vzniká z celé řady příčin. Obecně však ke stresu vede nedostatek komunikace,
popírání problémů, přetěžování zaměstnanců a nepřiměřeně dlouhá pracovní doba
či naopak nedostatek práce a nudná pracovní náplň.
Intenzita sociálních interakcí
Nutnost častého až stálého jednání s lidmi, kooperace většího počtu osob, činnosti
spojené s řízením pracovních skupin apod., vyjadřující obratnost a zkušenosti při
jednání s lidmi. Možnost výskytu interpersonálních konfliktů (výskyt osob se
sníženou sociální adaptibilitou, konfliktních jedinců). Práce na izolovaných místech,
vykonávané o samotě bez jakéhokoliv styku s jinými osobami (pocity sociální
deprivace). K vzniku konfliktů dochází např. při střetu protichůdných názorů
v pracovní skupině, pro niž je typická přímá kooperace při řešení mimořádných
situací a způsobů jejich řešení ( havarijní stav, závažné poruchy apod.). Podobná
situace nastává při nevyjasněném či proměnlivém určení odpovědnosti a povinností,
při častých (neočekávaných) změnách pracovních úkolů, návyků a dovedností. Tyto
a podobné okolnosti narušují sociální atmosféru na pracovišti a jsou příčinou vzniku
porušení emoční rovnováhy.
Rozeznáváme stres pracovní a výkonový. Zdroje pracovního stresu - faktory
související s prací: role v organizaci, rozvoj kariéry, vtahy na pracovišti – šikana,
mobbing, bossing, sexuální obtěžování, faktory nesouvisející s prací, struktura a
prostředí organizace.
Faktory související s prací, jež zapříčiňují stres, zahrnují všeobecné pracovní
podmínky, ať již jedinci pracují na směny, mají delší směny, často cestují, nebo jsou
přepracovaní. Naopak faktory související s rolí jedince v organizaci se spíš týkají
způsobu provádění práce.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (pracovní podmínky, pracovní prostředí,
LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
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Číslo:

Kód:

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně středně (5) mírně (1 – 4)
(6 – 9)
charakterizuje
5
ovlivňuje
9

Stav a úroveň
BOZP

Význam a omezení
Stres nutí jedince přizpůsobovat se novým okolnostem, pokud však trvá příliš
dlouho, má negativní vliv na zdraví:
 hlava – bolesti hlavy, agresivita, nespavost
 vlasy – padají, lámou se
 plíce, dýchání – mělké, sucho v ústech,
 trávící soustava – zažívací potíže, žaludeční neuróza, nechutenství
 nervová soustava – větší vnímání podnětů z okolí, dráždivost, tik, deprese,
nesoustředěnost
 pohybová soustava – napětí svalů, riziko artritidy a osteoporózy
 imunitní systém – snížená odolnost proti infekcím, kolaps
 oběhová soustava – stoupá krevní tlak,srdeční frekvence,může se přidat
srdeční arytmie, riziko dalších srdečních potíží
Při reakci na podnět dochází k vyplavování hormonů kůry nadledvinek- adrenalinu a
kortizonu.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet,
konstrukce..)
Neexistuje žádný univerzální nebo nejlepší způsob řešení pracovního napětí. Vše
závisí na příčinách vzniku problému a na dodržování zpracovaných směrnic. Pro
poškozené nebude dostačující pouze poskytnutí pomoci nebo terapie (popř. obojí),
neboť se tím neřeší zdroje problému.
Byly identifikovány rizikové faktory práce, které jsou jednoznačně spojeny
s výraznou psychickou pracovní zátěží. Lze mezi ně řadit zejména přetížení a
podtížení, kombinace vysoké náročnosti práce s nízkou mírou vlastní kontroly nad
svou prací, časový tlak, monotonie, vnucené pracovní tempo, konfliktní
interpersonální vztahy na pracovišti, vysoká odpovědnost, směnová a trvalá noční
práce, riziko ohrožení zdraví vlastního či jiných osob, vysoké nároky na sociální
integraci, dlouhodobá sociální izolace.
Pozitivně naopak působí sociální podpora, vysoká volnost rozhodování, a to
navzdory velké náročnosti práce a vysoká motivace k práci.
Hodnocení rizika, identifikace nebezpečnosti hledáme tyto rizikové faktory:
•
•
•
•
•

zjištění zda se jedná o problém,

kultura nebo „atmosféra“ organizace a její vliv na problematiku
WRS
nároky- jako je pracovní zátěž a expozice fyzikálním faktorům
řízení – do jaké míry mohou pracovníci ovlivňovat způsob své
práce
vztahy- patří sem problematika šikany a obtěžování na pracovišti
změna – jak jsou zvládány organizační změny a jak se o nich
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komunikuje
•
role – zda pracovníci rozumějí svým rolím v organizaci a zda je
vyloučen konflikt v jejich rolích
•
podpora – ze strany kolegů a managerů
•
výcvik – jak získávají pracovníci potřebné dovednosti, tak aby
mohli plnit své úkoly
•
individuální faktory – je třeba brát v úvahu individuální rozdíly
•
rozhodnutí o tom, kdo může být poškozen a jak
Posouzení rizika pomocí:
•
zjištění, jaká opatření již byla přijata
•
rozhodnutí, zda to, co již bylo provedeno, je dostačující
•
pokud ne, rozhodnout, co je třeba dělat dál
Zaznamenání našich zjištění
Přezkoumání hodnocení rizik v přiměřených intervalech a ověřování účinku přijatých
opatření
Ke každé fázi procesu hodnocení rizika je nyní uvedeno několik dalších doporučení
a následně jsou uvedeny návrhy možných opatření:
Při zjišťování a někdy i při řešení obou druhů stresu bývá užitečná analýza pracovní
činnosti odborníkem – psychologem, dále epidemiologické kvantitativní metody
(dotazníky zaměřené na možnosti výskytu stresujících ukazatelů na pracovišti).
Biochemické vyšetření na hladinu hormonů vyplavujících se při reakcích na
nežádoucí podněty je finančně nákladná záležitost – v praxi se nevyužívá.
Související legislativa:
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů

Další doplňující informace
Pokud nelze kontrolovat zdroje pracovního stresu, může být vhodným řešením
přeřazení zaměstnance na jinou práci.
V případě práce poradenské profesionální služby se očekává, že pracovníci mohou
daleko otevřeněji a diskrétněji hovořit o soukromých problémech. Zaměstnanecký
pomocný program (odborový poradenský a právní servis) může poskytovat různé
služby (např.: poradenství, finanční rady, právní pomoc apod.).
Tyto služby musí chránit diskrétnost jednotlivce, proto informace, které poskytují,
Vám nemohou pomoct při řešení příčin stresu v práci. Na druhé straně mohou
sloužit jako příklad a mohou být užitečné jako součást širšího plánu pro řešení
pracovního stresu.
Prevence pracovního stresu:
• copying
• vytvoření osobních a pracovních priorit
• vyhnutí se stresu
• naučit se „vypnout“
• pohybová aktivita je jedna z činností, které okamžitě snižují účinky stresu. Její
přínos spočívá v tom, že přirozeně využívá hormony, glukózu a lipidy
uvolněné při stresové odpovědi. Pravidelný pohyb kromě toho prokazatelně
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snižuje reaktivitu oběhové soustavy (zvýšení krevního tlaku a srdeční
frekvence) na psychické stresory.
• zdravý životní styl
• relaxace, jóga - smyslem relaxačních technik je navodit svalové uvolnění.
Odstranění rušivého napětí a navození stavu klidu při relaxačním cvičení vede
současně k pozitivnímu psychickému životnímu stylu.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Vibrace
Stručný popis, charakteristika
Vibrace a rázy vnímá člověk pomocí soustavy, která ovlivňuje celkovou
psychosomatickou citlivost. Ta je ovlivněna celou řadu faktorů. Jedná se o
komplexní fyziologický a psychologický vjem zprostředkovaný velkým počtem
různých receptorů.
Vibrace vznikají v důsledku vybuzení dynamických sil při provozu jakéhokoliv
stacionárního nebo mobilního strojního zařízení používaného v řadě průmyslových
oborů (např. strojírenství, hutnictví, hornictví, stavebnictví), zemědělství, dopravě
atd. Vhodným příkladem zdrojů vibrací mohou být ruční mechanizovaná nářadí s
pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní
prostředky. Dlouhodobá expozice celkovým vibracím je nejčastěji spojena s řízením
dopravních prostředků a mobilních strojů. Podle epidemiologických údajů je v
důsledků kombinace vynucené pracovní polohy a působení celkových vibrací
nejvíce ohrožen bederní úsek páteře. S expozicí vibracím přenášeným zvláštním
způsobem se setkáváme nejčastěji při práci s motorovými postřikovači, křovinořezy,
atd.
V posledním období se množí stížnosti na nadměrné vibrace v budovách z pozemní
dopravy (železnice, silnice) a průmyslové činnosti v lomech. Tyto vibrace spadají
také do komunální oblasti.
Při působení vibrací je pro člověka charakteristická interakce se zdrojem vibrací.
Kupříkladu úroveň vibrací přenášených na člověka je výrazně ovlivněna reakcí
organismu, polohou těla a končetin vzhledem ke směru vibrací, místem a velikostí
plochy, přes kterou se vibrace přenášejí do lidského organismu a silami, které
během expozice vibracím člověk vyvíjí.
Podle způsobu přenosu se rozeznávají:
• celkové horizontální vibrace
• celkové vertikální vibrace
• vibrace přenášené na ruce
• vibrace přenášené zvláštním způsobem (na hlavu, páteř, ramena apod.),
Podle časového průběhu se vibrace dělí na:
• deterministické) okamžitou hodnotu v daném čase lze přesně určit podle jejího
dosavadního průběhu),
• náhodné (mění se nepředvídatelným způsobem).
Zvláštní skupinu kmitání tvoří mechanické rázy neboli otřesy charakterizované
náhlou změnou síly, polohy, rychlosti nebo zrychlení.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Váhy (1 – 10)
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Stav a úroveň BOZP

Číslo:

Kód:

silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
5
charakterizuje
5
ovlivňuje

Význam a omezení
Je důležité si uvědomit znásobující účinek vibrací na poškození zdraví při existenci
faktorů chladu a vlhka. Např. člověk, který pracuje v lese s motorovou pilou,
v podzimních a zimních měsících může onemocnět postižením cév, nervů a pojiv
daleko rychleji a postižení může být závažnější než za optimálních
mikroklimatických podmínek.
Expozice vibracím je výrazně ovlivněna faktory:
1. fyzikálními - pracovní kmitočet stroje apod.
2. biodynamickými - tělesná konstituce, poloha těla a končetin
3. individuálními - predispozice k rychlému vzniku onemocnění z vibrací
4. svalovým napětím
Při práci s elektrickými a pneumatickými ručními nástroji působí vibrace z vibrující
rukojeti nástroje nebo jiného předmětu přidržovaného rukou. Postiženy bývají cévy,
nervy, kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin.
U expozice vibracím, přenášených na horní končetiny (vrtací kladiva v hornictví,
motorové pily v lesnictví, pěchovačky apod.), zjišťujeme nejčastěji příznaky
onemocnění karpálního tunelu, které vyjadřují nepřiměřenou zátěž zápěstí v těchto
profesích. Kromě tohoto postižení diagnostikujeme u osob exponovaných vibracím
onemocnění nervů jako důsledek ischemizace (nedostatečné prokrvení) z atak
profesionální traumatické vazoneurózy typu Raynaudského syndromu, který je
charakteristickým důsledkem této expozice.
Vznikají bolesti svalů, mravenčení a brnění v prstech, zhoršení citlivosti a obratnosti
v prstech, záchvaty bílých nebo modrých prstů v chladu s pocitem zalézání za nehty,
bolest v postižených kloubech (zpočátku po námaze, později i v klidu). Při zániku
funkce nervu pak převažuje snížení dotekové citlivosti a citlivosti pro bolest.
V případě expozice vibracím se vždy jedná o systémové účinky postihující celý
organismus.
Dlouhodobá expozice celkovým vibracím a rázům ve spojení s vynucenou pracovní
polohou se může projevit poškozením páteře; rozlišení účinků obou faktorů je však
velmi obtížné.
Expozice intenzivním vibracím je spojena s nepříjemným subjektivním vjemem
nepohody, s celkovou únavou organismu mající za následek snížení pozornosti,
zpomalené a zhoršené vnímání, pokles motivace a snížení pracovní výkonnosti.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Základním deskriptorem pro hodnocení vibrací přenášených na člověka je průměrná
(energeticky ekvivalentní) hladina zrychlení vibrací, která se podle způsobu a směru
působení vibrací kmitočtově váží příslušným váhovým filtrem, zabudovaným ve
vibrometru.
U celkových vibrací, vibrací přenášených zvláštním způsobem a vibrací v budovách
je základem hodnocení dominantní směr vibrací. Přípustné expoziční limity vibrací
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jsou stanoveny v Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
Riziko expozice vibrací vůči zaměstnancům musí být vylučováno nebo alespoň
omezováno na minimum v souladu s dostupností technických opatření,
technologických opatření a náhradních opatření (organizační opatření, OOPP,
zdravotnická prevence).
Nově se zavádí pojem „Průměrná expozice“ (dříve expozice za pracovní týden). Po
dobu bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec exponován vibracím
překračujícím přípustný expoziční nebo hygienický limit.
Nejdůležitější změnou je zařazování prací s vibracemi.
Novela vyhlášky 432/2003 Sb. upravuje kritéria pro zařazení práce s vibracemi do
kategorie druhé až čtvrté v návaznosti v návaznosti na nové hygienické limity, které
upravilo nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v souladu s limity používanými ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s
fyzikálními činiteli (vibracemi) - (šestnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Přípustné expoziční limity upravené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., které
nahrazují přísnější národní úpravu a které odpovídají směrnici EU, budou v praxi
znamenat, že:
• v případě vibrací přenášených na ruce byla dříve kategorie druhá od 113 dB
do 123 dB a nyní je od 118 do 127,8 dB, tzn., že se už nebudou sledovat
zaměstnanci s expozicí od 113 dB do 118 dB,
• v případě vibrací přenášených na ruce byla dříve kategorie třetí od 123 dB do
133 dB, nyní je od 128 dB do 133,9 dB, tzn., že zaměstnanci s expozicí od
123 dB do 127,9 dB přejdou do kategorie druhé,
• zaměstnanci s expozicí od 128 dB do 133 dB zůstanou v kategorii třetí a
• někteří zaměstnanci, kteří byli v kategorii čtvrté od 133,1 dB do 133,9 dB,
budou nyní v kategorii třetí.
Kategorie čtvrtá je nyní od 134 db a výše.
Pokud jde o práce, které byly před účinnosti novely vyhlášky zařazeny do kategorie
třetí nebo čtvrté rozhodnutím příslušné krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“),
a od doby, kdy byly takto zařazeny, se nezměnily, je nutné provést nové hodnocení
na základě výsledků posledních měření a práci přeřadit.
Při hodnocení rizika vibrací zaměstnavatel přihlíží zejména k:
a) úrovni typu a době trvání expozice
b) přípustným expozičním limitům stanoveným pro daný druh vibrací
c) účinkům vibrací na zdraví
d) nepřímým účinkům na bezpečnost zaměstnance vyplývajícím
z interakcí mezi vibracemi a pracovním místem nebo dalším zařízením
e) vytváření podmínek k zajištění bezpečné práce
f) možnosti zavádění technických zařízení určených ke snížení expozice
vibracím
g) podmínkám práce spojeným s expozicí vibracím, zejména chladové
zátěže
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Související předpisy a technické normy upravující oblast vibrací :
•
•

•
•

•
•
•
•

Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů (107/2013 Sb.)
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce
po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto
práce konat z důvodu přípravy na povolání
ČSN ISO 2631-1 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím v kmitočtovém
rozsahu 1- 80 Hz,
ČSN ISO 2631-2 Nepřerušované vibrace a rázy v budovách v kmitočtovém
rozsahu 1- 80 Hz,
ČSN ISO 2631-3 Hodnocení expozice celkovým vertikálním vibracím ve směru
osy z, v kmitočtovém rozsahu 0,1 - 0,63 Hz,
ČSN ISO 5349 Směrnice pro měření a hodnocení expozice vibracím
přenášeným na ruce – pozornost si zasluhuje zejména příloha B

Další doplňující informace
Preventivní opatření:
Základem prevence je vyloučení nebo podstatné omezení emise vibrací přímo na
zdroji. Nákup strojního zařízení či ručního nářadí s nižší deklarovanou hodnotou
vibrací je hlavním předpokladem nízké expozice obsluhy. Originální opatření na
snížení vibrací (antivibrační rukojeti nářadí, speciální odpružená sedadla obsluhy) a
další cílená opatření na zdrojích vibrací (pružné uložení stroje) jsou zpravidla
nejúčinnější a nejefektivnější.
Důležitou součástí prevence je také omezení cest šíření vibrací. Tato opatření
vycházejí z podrobné studie vibrací daného prostředí. V souhrnu zahrnují přerušení
cesty šíření vibrací na pracovní místa a místa pobytu osob v budovách. Tato
opatření se často provádějí v součinnosti se snižováním hluku šířeného stavební
konstrukcí budovy.
Součástí prevence proti vibracím jsou rovněž organizační a technologická opatření
na snížení expozice vibracím. Tato opatření jsou nejčastěji založena na střídání
pracovníků obsluhy strojů, stanovení povinných přestávek, stanovení přípustného
počtu pracovních směn nebo změně technologie výroby aj.
Často přeceňovaným prvkem, cílené prevence je použití osobních ochranných
pracovních prostředků proti vibracím přenášeným na ruce. Při uvážení výrazného
překročení hygienických limitů při práci s většinou ručního nářadí zajišťují
certifikované antivibrační rukavice zanedbatelný vložný útlum v rozsahu do 2 dB.
Dostupné antivibrační rukavice nemohou vyloučit nadměrnou expozici vibracím. Pro
správné uchopení rukojeti je při použití takových rukavic zpravidla nezbytná vyšší
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síla přítlaku. Ta vede k rychlejší únavě pracovníka při práci a ve svých důsledcích
potlačuje pozitivní vliv útlumu vibrací.
Pokud jsou pracovní rukavice vhodně navržené a zhotovené, mohou naproti tomu
zajišťovat potřebnou ochranu před vlhkem a chladem ve venkovním prostředí a
ochlazováním rukou proudem vzduchu.
Na pracovních místech obsluhy mobilních strojů moderní konstrukce se v
současnosti v širokém měřítku používají speciální odpružené kabiny a antivibrační
sedadla, která lze nastavit podle hmotnosti obsluhy, typu vozovky, apod. U takových
mobilních strojů a dopravních prostředků lze podstatně zvýšit komfort obsluhy a
omezit nepříznivé působení celkových vibrací zejména na páteř obsluhy.
Zdravotní prevence:
• ochrana zaměstnanců před chladem a vlhkem
• osobní ochranné pracovní prostředky
• vstupní lékařské prohlídky
• periodické preventivní prohlídky – zpravidla jednou ročně, jejichž náplní je:
- vodní chladový test
- měření kožní teploty (kontaktní chronotermometrie)
- prstová plethysmografie
- měření vibrotaktilního čití (vibrometrie).
V případě potřeby je možné provést ortopedické a neurologické vyšetření (včetně
tzv. EMG – elektromyografie).
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Zvláštní mikroklimatické podmínky – zátěž teplem
Stručný popis, charakteristika
Tepelnou pohodu lidského organismu zajišťuje termoregulační systém, udržováním
stálé tělesné teploty. Kolísání je v rozmezí 36,5°C až 37,5°C tělesného jádra.
Zvýšená teplota nad 38°C má za následek hypotermii (přehřátí. Při dlouhodobém
působení diskomfortu prostředí se funkce termoregulačního systému může zlepšit a
dochází tak k adaptaci, zejména prostřednictvím zvýšeného pocení.
Pokud nejsou ztracené tekutiny průběžně nahrazovány, dochází ke snížení objemu
krve. Klesá srdeční výkon, snižuje se průtok krve ledvinami a játry - je to součást
centrálních regulačních opatření kardiovaskulárního systému.
Zmenšuje se i průtok krve činnými svaly a plícemi. Snižuje se sycení krve kyslíkem,
zhoršuje se nervosvalová koordinace. Negativně je ovlivněna i činnost centrální
nervové soustavy.
Jedním z projevů, zejména v zotavné fázi po tělesné zátěži, je snížená tvorba moči.
V potu se ztrácí nejen voda, ale i minerální látky (ionty Na, K, CI, Ca, P, Mg a Fe).
Vnějším projevem dehydratace organismu a přehřátí mohou být křeče, průjmy,
bolesti hlavy, ztráta orientace, nekoordinované chování, pokles pracovního výkonu a
jeho kvality. Nebezpečí může individuálně nastat již při teplotách prostředí nad 28°C,
vyslovené riziko je při teplotách 36°C a vyšších.
Intenzivní fyzická práce v teplotách mimo maximální povolené limity je pro
organismus nesnesitelná, nebezpečná a může způsobit méně či více rozsáhlé
komplikace, popřípadě smrt.
Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího
svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu, teplota
okolních ploch, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
8
charakterizuje
9
ovlivňuje
Význam a omezení
Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů upravuje limity dlouhodobé a krátkodobé únosnosti
doby práce při teplotách od 30° C do 50° C v pracovním prostředí.
Kriteriem únosnosti práce v horkém prostředí je množství vyloučeného potu. Toto
množství je závislé na interindividuálních rozdílech (tělesné rozměry), na pohlaví
(ženy se při stejné tepelné zátěži potí méně než muži), na věku, na množství
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přijatých tekutin, na stupni adaptace na horké prostředí a na oděvu. K vytváření potu
(pocení) dochází nejprve na dolních končetinách, pak na hrudníku a nejpozději na
hlavě a na horních končetinách.
Produkce potu není stejná v průběhu pracovní směny. Po několika hodinách klesá v
důsledku únavy potního systému. Vztahuje se k velikosti povrchu těla, tj. množství
potu v gramech na 1 m2 a k fyzické namáhavosti práce.
K adaptaci na horké prostředí dochází přibližné po 2 až 4 týdnech. V jejím průběhu
se sice zvyšuje množství vyloučeného potu, ale současně se zmenšuje množství
vyloučených solí v potu.
Celkové působení horkého prostředí vede k rozšíření cév v kůži a to zvýšení průtoku
krve, ke ztrátám tekutin pocením až 6 litrů za směnu. Dochází k většímu počtu chyb,
k narušení pohybové koordinace, k poklesu výkonnosti a při vysokých teplotách
k poruchám krevního oběhu až k vyčerpání.
Vliv na práci:
Tepelná pohoda člověka má mnohem větší vliv na jeho subjektivní pocit pohody,
míry odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí vliv škodlivin či
obtěžující hluk. Je prokázáno, že při lehké fyzické práci dochází ke 100 % výkonu
jedince při teplotě 22 oC, při teplotě 27 oC dochází k poklesu výkonu o 25 % a při
teplotě kolem 30 oC dosahuje výkon jedince pouhých 50% původního výkonu.
Ideální relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 60 % relativní
vlhkosti. Vlhkost vzduchu je sice člověkem pociťována méně než teplota, ale i tak
může velice nepříznivě ovlivnit stav jedince.
Rychlost proudění vzduchu – může rovněž ovlivňovat pocit tepelné pohody.
Rychlosti proudění vzduchu doporučované pro pracovní prostředí jsou v rozmezí od
0,1 – 0,3 m.s-1 v závislosti na druhu činnosti a použitém pracovním oděvu.
Nepříjemně bývá pociťován proud chladného vzduchu na některou část těla –
průvan.
V chladném prostředí, jsou pohyby méně přesné, zručnost a účinnost je snížena. V
teplém prostředí se snižuje vnímání a otupuje bdělost.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Přípustné tepelné podmínky nebo dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce se
hodnotí:
1. Pomocí průměrných hodnot teplot za celou směnu – ve stacionárním
prostředí vždy a v prostředí nestacionárním tehdy, jestliže se naměřené
hodnoty po dobu trvání celé směny pohybují v rozsahu hodnot přípustných,
nebo hodnot neznamenajících pro danou třídu práce omezení pracovní doby,
nebo se pohybují v intervalu {časově vážený nebo aritmetický průměr ± 20
%}.
2. V případě překročení přípustných teplotních podmínek, nebo pohybují-li se
naměřené hodnoty mimo interval {časově vážený nebo aritmetický průměr ±
20 %}, tzn., zaměstnanec se pohybuje ve značně se lišících tepelných
podmínkách, nelze použít průměr všech hodnot za celou směnu, ale
průměrují se jednotlivé intervaly, ve kterých jsou splněny podmínky bodu 1.
Např. jestliže se zaměstnanec pohybuje 3 hod za směnu v prostředí
s výslednou teplotou 40 °C a zbytek směny ve 20 °C, nelze z těchto hodnot
udělat časově vážený ani aritmetický průměr, ale je třeba hodnotit oba
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teplotní intervaly samostatně a dobu překročení přípustných teplotních
podmínek je třeba porovnat s dlouhodobě a krátkodobě přípustnou dobou
práce za těchto podmínek.
Celkovou celosměnovou tepelnou zátěž je pak třeba zhodnotit na základě
stanovené produkce potu (z tabulek nebo výpočtem validovaným výpočetním
programem). Stejným způsobem je třeba zkontrolovat, zda při dvanáctihodinové
směně není překročena přípustná produkce potu, tj. 4 litry potu za směnu. Potřebné
tepelné odpory oděvů lze stanovit podle ČSN EN ISO 9933.
Činnosti se zařazují do tříd práce podle průměrného energetického výdeje
vynakládaného na efektivní dobu práce. Po tuto dobu práce se energetický výdej
vypočítá jako časově vážený průměr z hodnot energetického výdeje vynakládaného
na pracovní činnost hlavní a vedlejší. V případě, že doba trvání vedlejší činnosti
přesáhne 30% efektivní doby práce, hodnotí se obě činnosti samostatně.
Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po
dobu alespoň 3 týdnů a dobu delší od nástupu na posuzované pracoviště.
Množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci se hodnotí podle
energetického výdeje spojeného s touto prací.
Energetický výdej (M) se vyjadřuje v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty
zahrnující i bazální metabolizmus (BM). Energetický výdej se stanoví měřením nebo
orientačně pomocí srdeční frekvence. Pro orientační určení lze také použít tabelární
metody nebo údaje uvedené pro některé druhy prací v příloze č. 1 k NV 361/2007
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po
dobu alespoň 3 týdnů a dobu delší od nástupu na posuzované pracoviště.
Množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci se hodnotí podle
energetického výdeje spojeného s touto prací.
Při práci, při níž nechráněná kůže zaměstnance přichází do přímého styku s pevným
materiálem, nesmí teploty povrchu tohoto materiálu překračovat hodnoty upravené v
příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Výpočet zátěže teplem podle ztráty tekutin se provede, je-li práce spojená s
energetickým výdejem vyšším než 105 W/m2 vykonávána v pracovním oděvu, který
omezuje odpařování potu, nebo je vykonávaná v prostředí, v němž je relativní
vlhkost pracovního ovzduší blízká 100 %.
Kriteria hodnocení zátěže teplem a chladem:
• teplota vzduchu (neovlivněna sálavou složkou okolních ploch)
• výsledná teplota (zahrnuje vliv proudění vzduchu i sálavých zdrojů)
• operativní teplota vzduchu
• teplota povrchu strojů, materiálů apod., kterých se pracovník dotýká
• relativní vlhkost vzduchu
• rychlost proudění vzduchu
• doba expozice
• fyzická namáhavost práce (energetický výdej-třídy prací)
• poskytování ochranných nápojů
• poskytování osobních ochranných prostředků (rukavice, oděvy).
Přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek jsou stanoveny v závislosti na
tepelné produkci organizmu, která je dána charakterem a intenzitou vykonávané
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práce.
Související předpisy a technické normy:
1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci ve znění pozdějších předpisů
2. ČSN EN 563 (83 3278) Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů
přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty
horkých povrchů
3. ČSN ISO 11399 Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání
příslušných mezinárodních norem
4. ČSN ISO 7726 Tepelné prostředí. Přístroje a metody měření fyzikálních veličin
5. ČSN ISO 10551(83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů
tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
6. ČSN ISO 9886 (83 3559) Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
7. ČSN EN 28996 Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu
(ISO 8996:1990)
8. ČSN ISO 7243 (83 3561) Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka
podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
9. ČSN EN 12515 Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
10. ČSN ISO 7933 Horká prostředí, analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
11. ČSN EN ISO 7730(83 3563) Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV
a PPD a popis podmínek tepelné pohody

Další doplňující informace
Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na způsob organizace práce:
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., upravuje hygienické limity pro
dodržení dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce v tabulkách č. 1a až 2c, části
B, přílohy č. 1., přičemž režim střídání práce a bezpečnostní přestávky se
vypočítává podle výpočtu upraveného v části B, přílohy č. 1. Výpočet se uplatňuje
vždy, pokud časové rozpětí dlouhodobě únosné, tedy celosměnové doby práce, a
krátkodobě únosné doby práce, je rozdílné.
Pokud jde o výpočet režimu práce a bezpečnostní přestávky pro dvanáctihodinovou
směnu, pak je nutné nejprve vysvětlit, že výpočet upravený v části B přílohy č. 1 k
citovanému nařízení vlády byl navržen pro osmihodinovou směnu v době, kdy tato
směna byla standardní. Jelikož však přibývá směn delších než osmihodinové, je toto
zohledněno v připravované druhé novele tohoto nařízení vlády, jejíž účinnost je
předpokládána v 1. čtvrtletí roku 2012, a proto také následné vysvětlení tuto změnu
reflektuje.
Zavádí se úprava pro klimatizovaná pracoviště, a to pro případy, kdy jde o výkon
práce třídy I a IIa, tedy tříd práce, kde dominuje práce vsedě, například
administrativní činnost. Pro klimatizaci v těchto prostorách byly zavedeny
požadované hodnoty „nastavení chlazení a vytápění“, které jsou v podstatě totožné
s údaji z ČSN EN ISO 7730:2006 Ergonomie pracovního prostředí a z ČSN EN
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15251:2007 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení
energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního
prostředí, osvětlení a akustiky.
Cílem všech opatření je docílit u lidí pocitu tepelného komfortu.
• snížení intenzity sálání zdroje
• pitný režim – k vyrovnání osmotické koncentrace stačí, aby v průběhu směny
bylo uhrazeno 70 % ztracených tekutin
• clony proti sálání
• ochlazování pracovníků
• přímé rozprašování vody a sálavé ochlazovací panely
• organizační a režimová opatření
• vhodný výběr zaměstnanců
• instalace chladicích panelů (panely chlazené vodou o nízké teplotě)
Hlavní zásady prevence
Vztahují se především na místní provedení budov a uspořádání pracovišť:
- teplená izolace vnějších stěn;
- kvalita instalace topení a klimatizace;
- zvládnutí skleníkového efektu podporovaného velkými skleněnými tabulemi,
volbou správné ochrany před slunečním zářením, klimatizací apod.
Ochranný nápoj, chránící před zátěží teplem, se poskytuje
Ztráta tekutin při zátěži teplem nahrazovaná ochranným nápojem je nově
odstupňovaná jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin.
Tato úprava vlastně nahrazuje předchozí způsob zjišťování ztráty tekutin měřením, z
jehož výsledků pak teprve bylo určeno, jaké množství ochranného nápoje má tvořit
70 % náhradu. U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až IIIa se za ochranný nápoj
nemusí již považovat jen „balené vody“, ale může jít i o vody, které odpovídají kvalitě
jmenovaných vod. Balená voda jako ochranný nápoj však i nadále bude dodávána
tam, kde taková kvalita zdroje chybí.
Ochranné nápoje se zaměstnancům poskytují podle ustanovení § 104 zákoníků
práce a v případech konkrétně stanovených podle NV 361/2007 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci
vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním
chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li
práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší
než 80 %.
U třídy IIIb až V, kde se jako ochranný nápoj uvádí minerální vody se střední
mineralizací, se nově zavádí, aby tyto byly podávány jen v polovičním množství z
nárokové náhrady 70 % a druhá polovina nárokové náhrady byla pokryta ochranným
nápojem pro nižší třídy práce. Tato úprava odpovídá stavu, kdy ačkoliv dochází u
těžších fyzických prací k významným ztrátám tekutin i minerálů, jsou zejména
minerály nahrazovány již ve stravě, a proto není žádoucí, aby organizmus byl jimi
předimenzováván prostřednictvím vyššího přísunu minerální vody, která by ve
vyšších dávkách naopak mohla způsobovat zbytečnou zátěž organizmu resp. ledvin
apod. Kombinací minerální vody a například vody přírodní lze docílit dosažení
optimální náhrady ztráty tekutin při práci spojené s vyšší fyzickou zátěží.
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Na pracovištích, kde se předpokládá povinnost zaměstnavatele zajistit poskytování
ochranného nápoje zaměstnancům, musí být k dispozici podrobné celosměnové
měření letních mikroklimatických podmínek na pracovišti (hodnoty odečítané
nejvýše v hodinových intervalech), včetně zaznamenaných venkovních teplot,
provedené akreditovaným nebo autorizovaným subjektem.
Pro rozhodnutí, zda jsou na pracovišti mikroklimatické podmínky, při kterých musí
být
zabezpečena náhrada tekutin nahrazovaná pro zaměstnance, pak není již třeba
provádět podrobné celosměnové měření výsledných teplot na pracovišti, ale stačí
ověřit zaměstnavatelem, zda venkovní teplota vzduchu – nejsou-li k dispozici
meteorologická data tak změřená kalibrovaných teploměrem, odpovídá zjištěné
venkovní teplotě při prvním podrobném měření a použít dříve naměřené hodnoty na
pracovišti. Podmínkou ale je, že nedošlo na pracovišti k žádným změnám –
technologickým, přemístění pracovních míst apod. Pokud není podrobné měření k
dispozici a měření pro účely poskytnutí ochranného nápoje je třeba provést, pak
nemusí být celosměnové měření, stačí zpravidla měřit mezi 10 až 12 hodinou
dopoledne u denní směny a mezi 14 až 16 hodinou odpoledne u odpolední směny.
Množství alkoholu v ochranném nápoji nesmí překročit 1 hmotnostní procento;
ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.
Ochranné nápoje musejí dostávat také zaměstnanci na venkovních pracovištích, kdy
teplota venkovního vzduchu je vyšší než maximální operativní teplota vzduchu pro
danou třídu práce nebo kdy teplota venkovního vzduchu je nižší než 4°C, právě tak
jako pracovníci na uzavřených pracovištích, na nichž je trvale teplota nižší než
4°C.
Ochranný nápoj může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu.
Ochranné pomůcky musí odpovídat charakteru vykonávané pracovní činnosti, být
stálé funkční a nesmí překážet výkonu práce.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Zraková zátěž

Stručný popis, charakteristika

Prací se zrakovou zátěží se rozumí trvalá práce:
•

spojená s náročností na rozlišení detailů,

•

vykonávaná za zvláštních světelných podmínek,

•

spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se
zobrazovacími jednotkami,

•

spojená s neodstranitelným oslňováním.

Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění
zaměstnance ztíženo tvarem detailu, jeho barvou, jasem nebo jeho pohybem.
Prací vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce vykonávaná
při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání jasu v prostoru zrakového
úkolu nebo jeho okolí.
Mezi faktory zrakové zátěže související s prací náleží
•

a) velikost kritického detailu

•

b) náročnost na diskriminaci detailů

•

c) nároky na adaptaci zraku

•

d) nároky na akomodaci a okohybné svaly

•

e) práce za zvláštních světelných podmínek

•

f) používání zvětšovacích přístrojů

•

g) neodstranitelné oslňování

Úroveň zrakové zátěže je dána jednak stavem zrakového analyzátoru jako je
zraková ostrost, schopností rozlišovat barvy, schopnosti adaptace na různé zrakové
podněty, rozsahem prostorového vidění, každého jedince, jednak podmínkami, za
nichž zrakové úkoly probíhají.
Prací na zařízeních se zobrazovacími jednotkami se rozumí práce na soustavě
zařízení obsahujících zobrazovací jednotku, klávesnici či jiné vstupní zařízení,
software a další volitelné příslušenství včetně pracovního stolu nebo pracovní
plochy, pracovního sedadla a bezprostředního pracovního okolí.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
4
charakterizuje
4
ovlivňuje
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Význam a omezení
Nedostatky v osvětlení jako je např. nedostatečná intenzita, oslňování, práce
s přetěžováním akomodace apod. se mohou jak v souvislosti s trváním, zejména
pak u lidí s nedostatečnou korekcí zraku či s některými zrakovými vadami projevovat
řadou zrakových obtíží jako pálení očí, zarudlé oči, slzení, což jsou velmi časté
příznaky zrakové únavy. Velká zraková únava se projevuje dvojitým viděním a
trvalejšími bolestmi hlavy, bolestivými spasmy svaly v obličeji, zánětem spojivek.
Vyskytují-li se obtíže jen u některých osob na pracovišti, mohou být příčinou
nekorigované zrakové vady, proto je nutné odborné vyšetření a současné
zhodnocení osvětlení.
Možnost nepříznivého vlivu práce na zrak, psychická zátěž jakož i možnosti vzniku
obtíží pohybového aparátu z nevhodně uspořádaného pracovního místa. Současné
působení jednotlivých faktorů může zvyšovat závažnost výsledného působení.
Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na
zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10
minut po každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání
činností nebo zaměstnanců.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Pro hodnocení náročnosti zrakového úkolu na daném pracovišti (pracovním místě) je
rozhodující osvětlení.
To může být denní, umělé či sdružené.
Stejně jako při určování minimálních požadavků pro denní osvětlení i umělé musí
zabezpečit minimální světelně-technické požadavky pro osvětlení pracoviště nebo
místnosti.
Denní osvětlení

Sdružené osvětlení

Minimální činitel denní osvětlenosti pouze při
bočním osvětlení

Dmin

1.5 %

0.5 %

Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti při
horním nebo kombinovaném osvětlení

Dm

3.0 %

1.0 %

Celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou
osvětleností

Em

200 lx

200 lx

Hodnoty celkového umělého osvětlení se použijí za předpokladu, že příslušná
technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost jinou hodnotu.
Jako kriterium hodnocení zrakové namáhavosti se zřetelem na osvětlení lze použít
stupeň splnění normových hodnot.
1. stupeň:

parametry osvětlenosti, kontrast, rovnoměrnost atd. zcela odpovídají
normovým hodnotám
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2. stupeň:

intenzita osvětlení je nižší o 20 – 50 % než hodnoty pro danou práci
(zrakové nároky) kontrast jasů je malý (špatná rozlišitelnost předmětů),
nerovnoměrné osvětlení a případně okolnosti mírně zvyšující zátěž

3. stupeň:

závažné nedostatky, např. osvětlenost pod 50 % podle normy, velké
kontrasty, atd. – značná zraková zátěž.

Související legislativní opatření:
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného
zdraví
 Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů
 ČSN 34 0450 Osvětlenost vnitřních prostorů
 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov
 ČSN EN 12 464 -1 Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní
prostory
 ČSN EN 12 464 -2 Osvětlení pracovních prostorů Část 2: Venkovní pracovní
prostory
 ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
 ČSN 36 0008 Oslnění, jeho hodnocení a zábrana.

Další doplňující informace
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Zvláštní tepelné podmínky - zátěž chladem
Stručný popis, charakteristika
Při práci v chladu celkové působení chladu vede k omezení průtoku krve kůží,
vzestupu krevního tlaku a zrychlení srdeční frekvence, rovněž ke zvýšení spotřeby
kyslíku. Snížením aktivity ústředního nervstva dochází k ospalosti, při dalším snížení
teploty nastává smrt selháním krevního oběhu.
Poškození organismu chladem mohou být místní (lokální) nebo celková. Lokální
působení chladu má za následek omrzliny nosu, rukou a ušních boltců; kombinace
a působení nízké teploty a vlhkosti vede k ochrnutí krevních kapilár v kůži a podkoží,
městnání krve a otokům končetin (tzv. zákopová noha).
Po vyčerpání termoregulačních možností při delším působení nadměrného chladu
dochází k poklesu teploty tělesného jádra, k oslabení dýchání a ke zpomalení
srdeční frekvence.
K ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících práce na pracovištích, na nichž je
operativní teplota 4 °C a nižší, musí být zřízeny ohřívárny a pracovníci musí být
vybaveni ochrannými oděvy.
Doba adaptace není stejná, je závislá na mikroklimatických podmínkách pracoviště.
Většinou dochází k adaptaci po 2-4 týdnech práce.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní prostředí
Váhy (1 – 10)
Stav a úroveň BOZP
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
8
charakterizuje
9
ovlivňuje
Význam a omezení
Zátěž chladem při práci se hodnotí z hlediska její únosnosti pro zaměstnance ve
směně. Únosné hodnoty zátěže chladem jsou stanoveny s ohledem na energetický
výdej zaměstnance při dané práci a teplotu vzduchu korigovanou podle rychlosti
jeho proudění. Při práci vykonávané na pracovišti v budově se chladová zátěž
vyjadřuje operativní teplotou; na venkovním pracovišti teplotou vzduchu korigovanou
podle rychlosti jeho proudění.
Zátěž chladem nebyla novelou nařízení vlády 361/2007 Sb. zásadně dotčena, došlo
jen ke sjednocení podmínek při stanovení limitu, od něhož vzniká nárok na
poskytování ochranného nápoje při práci v zátěži chladem a to, že jde o teplotu nižší
než 4 ºC. U ochranných opatření před účinky chladové zátěže pro všechna
pracoviště se upřesňuje matematicky celková doba nepřetržité práce v chladové
zátěži před nástupem bezpečnostní přestávky.
Zaměstnanec může být vystaven zátěži chladem pouze v případě, že vykonává
práci po dobu delší než 4 hodiny za směnu (dále jen "trvalá práce") na pracovišti, na
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němž musí být z technologických důvodů udržována teplota nižší, než je minimální
teplota (tomin) nebo vykonává práci na venkovním pracovišti, odpovídající
energetickému výdeji vyššímu než 106 W. m-2.
Teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti jeho proudění je upravena v příloze NV
č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Teplota technické kapaliny, s níž přichází zaměstnanec při trvalé práci do přímého
styku, nesmí být v zimním kalendářním období nižší než 22 oC.
Výkonnostní změny při působení chladu jsou analogické jako u vysokých teplot. V
chladném prostředí, jsou pohyby méně přesné, zručnost a účinnost je snížena. V
teplém prostředí se snižuje vnímání a otupuje bdělost.
Intenzivní fyzická práce v teplotách mimo maximální povolené limity je pro
organismus nesnesitelná, nebezpečná a může způsobit méně či více rozsáhlé
komplikace, popřípadě smrt. Díky extrémnímu chladu může nastat hypotermické
kóma.
Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Pokud půjde o práce, které budou vykonávány při teplotě nižší, než je požadovaná
minimální teplota (viz tabulka č. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění),
například naměřená teplota bude 8 °C, a půjde zároveň o třídu III až V, kde jsou
přičleněny teploty 10 °C, pak pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako
technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne
pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít
takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních
podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra 36 až 37 °C.
Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec
vybaven mimo pracovního oděvu, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti,
které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, také
rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Při práci vykonávané po dobu
delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako
technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 ºC a nižší, pak má
zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně. Bezpečnostní přestávka
musí trvat nejméně 10 minut.
Kriteria hodnocení zátěže chladem:
• teplota vzduchu (neovlivněna sálavou složkou okolních ploch)
• výsledná teplota pracovního prostředí
• operativní teplota vzduchu
• teplota povrchu strojů, materiálů apod., kterých se pracovník dotýká
• relativní vlhkost vzduchu
• rychlost proudění vzduchu
• doba expozice
• fyzická namáhavost práce (energetický výdej-třídy prací)
• poskytování ochranných nápojů
• poskytování osobních ochranných prostředků (rukavice, oděvy).
Pro subjektivní hodnocení mikroklimatických podmínek se používají různé dotazníky
se stupnicemi popisující pocity pracovníků. Jejich aplikace je vhodná v případech,
kdy je nutné rozhodnout, zda je žádoucí objektivní hodnocení nebo která pracovní
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místa (pracoviště) jsou z hlediska diskomfortu nezávažnější. Průkaznost dotazníků
je závislá na počtu osob. Mělo by jich být alespoň 20, aby se eliminovaly osobnostní
rozdíly.
Související předpisy a technické normy:
1. Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších
předpisů (107/2013 Sb.)
3. ČSN EN ISO 9886 - Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických
měření
4. Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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
5. ČSN EN 563 (83 3278) Bezpečnost strojních zařízení. Teploty povrchů
přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení mezních hodnot teploty
horkých povrchů
6. ČSN ISO 11399 Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání
příslušných mezinárodních norem
7. ČSN ISO 7726 Tepelné prostředí. Přístroje a metody měření fyzikálních veličin
8. ČSN ISO 10551(83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů
tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic
9. ČSN EN 28996 Ergonomie. Stanovení tepelné produkce organismu
(ISO 8996:1990)
10. ČSN ISO 7243 (83 3561) Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka
podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
11. ČSN EN 12515 Horká prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
12. ČSN ISO 7933 Horká prostředí, analytické stanovení a interpretace tepelné
zátěže s použitím výpočtu požadované intenzity pocení
13. ČSN EN ISO 7730(83 3563) Mírné tepelné prostředí - Stanovení ukazatelů PMV
a PPD a popis podmínek tepelné pohody

Další doplňující informace
Preventivní opatření:
Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při trvalé práci na
• pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4
°C a nižší, nebo
• na venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního
vzduchu naměřené na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu
osmihodinové směny nižší než 4 °C.
Jestliže operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne
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pod 4oC, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před
chladem.
Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové
tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek
lidského organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra (36oC až 37oC), a pracovní
obuv chránící před chladem.
Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu,
postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se
postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí. Jestliže
tepelně izolační vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně
neutrálních podmínek organizmu při trvalé práci vykonávané při operativních
teplotách od 10oC do 4oC nebo na pracovišti, na němž je operativní teplota 4oC a
nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně.
Při trvalé práci, vykonávané při operativní teplotě 4oC a nižší, musí být v ohřívárně
zajištěno vybavení pro prohřívání rukou.
Ohřívárna se nezřizuje pro trvalou práci při operativní teplotě vyšší než 10oC,
spojenou s manipulací s materiálem vyžadujícím přímý kontakt tepelně nechráněné
kůže ruky, jehož teplota je 10oC a nižší; zaměstnanci však musí být umožněno v
průběhu směny prohřívání rukou.
Při teplotě vzduchu od 10oC do 4oC musí být práce zaměstnance upravena tak, aby
doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4oC do 10oC 2 hodiny a při teplotě vzduchu od -10oC 75 minut. Bezpečnostní přestávky
mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10
minut.
Práce musí být upravena tak, aby zaměstnanec nekonal práci na pracovišti, na
kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30oC, nejde-li o naléhavé provádění
oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných
mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje
střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek
práce.
Vstupy do hal, které se využívají pro trvalou práci a během pracovní doby se
otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být zabezpečeny proti vnikání
chladného vzduchu v zimním kalendářním období.
Minimální ochranná opatření se zavádějí jako postupná opatření k ochraně zdraví
při práci v chladové zátěži a to jak od poskytování pracovních oděvů včetně rukavic
a obuvi chránící před chladem, až po situace, kdy ani tato ochrana není dostatečná.
Proto je nutné během směny práci přerušovat pobytem v ohřívárně, případně
zaměstnanci ještě umožnit ohřívání rukou. V této souvislosti je nově upřesněna
minimální teplota v ohřívárně s tím, že jako ohřívárna může sloužit i místnost pro
oddech.
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Název (jevu, skutečnosti, elementu, prvku, faktoru)
Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
Stručný popis, charakteristika
Potápěčská nemoc (dekompresní nemoc, kesonová nemoc) je způsobena tvorbou
velmi drobných bublinek plynu (dusíku) v kloubech, cévním systému a ostatních
tkáních těla. Při potápění je lidské tělo vystavováno zvyšujícímu se tlaku v závislosti
na tom, jak hluboko se potápí. Dusík, který je vdechován pod stále větším tlakem se
stále více rozpouští v krvi. Jestliže se potápěč vynoří rychle, tlak v těle se vrací
rychle k normálu, což způsobí, že dusík se rychle uvolňuje z roztoku, nestačí se
rychle vydýchat a tvoří drobné bublinky. Bublinky pak takto blokují drobné cévy a
způsobují stav zvaný embolie. Tato embolie je obzvláště nebezpečná, jsou-li
blokovány cévy v mozku.
Zařazení do oblasti a dalších podoblastí (prac. podmínky, prac. prostředí, LČ, kultura práce)
Pracovní podmínky
Stav a úroveň BOZP

Váhy (1 – 10)
silně, zásadně (6 – 9) středně (5) mírně (1 – 4)
2
charakterizuje
2
ovlivňuje

Význam a omezení
Zdravotní stav osob pracujících v přetlaku (potápěčů) i v podtlaku (letců) musí
splňovat velmi přísná kriteria (nejen kvůli prevenci dekompresní nemoci). Proto
mohou preventivní prohlídky osob takto exponovaných provádět nebo alespoň
vyhodnocovat jen speciálně odborně vyškolení lékaři.
Klinické projevy dekompresní nemoci mohou být velmi různorodé. Někdy se
objevuje jen postižení kůže (barevné změny, mramorování, pálení, svědění), jindy
bolesti větších kloubů spojené s jejich antalgickým ohnutím nebo lokální lymfedém
(otok), v těžších případech mohou být přítomny známky embolizace plynu do
plicního cévního řečiště, bolesti v břiše nebo různé neurologické příznaky. Obtíže se
neobjevují okamžitě po poklesu okolního tlaku, ale vždy až po určité době, která trvá
řádově minuty až hodiny.

Dosažitelnost dat, způsob a metody měření (dostupnost, kdo, kde, výpočet, konstrukce..)
Bezpečné dekompresní postupy - prevence rizika
V dekompresních tabulkách jsou podle předpokládaného stupně nasycení
jednotlivých částí organismu plynem v okamžiku zahájení dekomprese (tedy podle
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tlaku, v němž pracovník pobýval, podle doby, kterou tam strávil, podle fyzické
náročnosti vykonávané práce a podle složení dýchané směsi) udány příslušné
charakteristiky dekompresních zastávek. U potápěčů se potřebná série
dekompresních zastávek realizuje nejčastěji formou různě dlouhých pobytů v
postupně se zmenšujících hloubkách. Z preventivních důvodů se také doporučuje,
aby osoba, která byla exponována přetlaku, nepobývala po dobu 12 hodin od
ukončení dekomprese v prostředí, kde je nízký atmosférický tlak, t.j. neměla by létat
letadlem (není-li vybaveno hermeticky uzavřenou přetlakovou kabinou) nebo
pobývat v nadmořských výškách, které o více než 300 metrů převyšují nadmořskou
výšku, v níž byla expozice přetlaku prováděna.
Související legislativa
 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 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 ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou
zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého
měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů

Další doplňující informace
Riziko vzniku bublin v těle, resp. riziko rozvoje dekompresní nemoci, zvyšují některé
další okolnosti:
 obezita
 tělesná námaha při pobytu v přetlaku
 prochlazení
 ženské pohlaví
 prudké pohyby, otřesy a vibrace při dekompresi
 vyšší věk

