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MOTTO: 

 „zaprášený obličej si umyjeme, zaprášené plíce však ne“ 

Obrázky: HSE, HSA, OSHA 



 Úvod 

 Prach na pracovišti 

 Dělení prachů 

 Měření prašnosti 

 Zdravotní rizika 

 Vyšetření na rizikových pracovištích 

 Řízení nebo snížení rizika  

 Závěr 



 Nádorová onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s prací 

v Evropské unii, přičemž se na jejich celkovém počtu podílejí 53 % 

 Zásady ochrany pracovníků před karcinogeny v EU jsou vymezeny v rámcové 

směrnici 89/391/EHS - podle této směrnice musí být rizika pro zdraví a 

bezpečnost pracovníků odstraněna nebo snížena na minimum 

 Chemickými riziky se konkrétně zabývají směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a 

ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli 

používanými při práci a směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před 

riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci 

 Uvedené směrnice EU byly transformovány do nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 



 Křemen je přírodní minerál přítomný v mnoha přírodních nebo vyrobených 

stavebních materiálech 

 Křemen rozmělněný na jemný prach je znám jako respirabilní krystalický 

oxid křemičitý, který vzniká při běžné činnosti, jako je například řezání, 

vrtání a broušení 

 Expozice respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého jsou hlavní 

příčinou onemocnění plic, a to konkrétně silikózy a rakoviny plic spojené 

s prací 

 Odvětví stavebnictví reprezentuje téměř 70 % všech zaměstnanců 

vystavených působení respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého 

 



 Řezání, vrtání, broušení nebo leštění produktů obsahujících oxid křemičitý, 

jako je obrubník, dlažba a beton, vytváří prach 

 Obsahuje řadu velikostí částic krystalického křemene, z nichž některé mohou 

být inhalovány 

 Větší částice vdechované do úst vstupují do průdušek, ale vzhledem k jejich 

velikosti se jim zabraňuje procházet velmi malými průchody (mají tendenci 

se vykašlat) 

 Respirabilní částice jsou malé částice, které jsou dostatečně malé, aby se 

dostaly hluboko do plic (alveol) 

 Respirabilní krystalický oxid křemičitý je příliš malý, aby byl vidět za 

normálního osvětlení 

 

 

 



 Problémem je resipirabilní krystalický oxid křemičitý 

 Pro zhodnocení zdravotního rizika je důležitá skutečnost jak hluboko se 

částice dostanou do dýchacího ústrojí 

 Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, 

které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy 

 Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které 

pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních 

sklípků  

 



 Při dýchání nosem se dostávají do nižších částí dýchacích cest většinou jen 

částice do 10 m, až do plicních sklípků (alveolů) pronikají částice 

s průměrem menším než 2,5 m 

 Při dýchání ústy však vnikají do organismu i větší částice 

 Částice menší než 5 m se všeobecně označují jako respirabilní 

 Lidské vlasy se pohybují mezi 40 až 100 μm 

 

 



Přibližný obsah krystalického SiO2 v různých materiálech 

Pískovec 70-90% 

Beton, malta 25%-70% 

Střešní krytina 30-45% 

Žula 20-45%, obvykle 30% 

Břidlice 20-40% 

Cihla až do 30% 

Vápenec 2% 

Mramor 2% 



Rozdělení prachů pro hodnocení prašnosti v pracovním prostředí (prachy bez 

toxického účinku): 

 Prachy s převážně fibrogenním účinkem – prachy, které obsahují fibrogenní 

složku vyvolávající zvýšené bujení vaziva v plících – křemen, kristobalit, 

tridymit – krystalické formy oxidu křemičitého SiO2, popř. gama-oxid hlinitý 

(za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní 

složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní 

tkáně, například dinas, grafit, prach černouhelných dolů, koks, šamot, 

horninové prachy, slévárenský prach) 

 Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka musí se stanovit vždy jeho 

respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky 

 

 



 Prachy s možným fibrogenním účinkem - prachy, u kterých je výskyt 

fibrogenní složky pravděpodobný (svářečské dýmy) 

 Prachy s převážně nespecifickým účinkem – prachy, které nemají výrazný 

biologický účinek (cement, ocelárenská a vysokopecní struska, oxidy železa, 

popílek, saze, škvára, vápenec) 

 Prachy s převážně dráždivým účinkem – textilní, živočišné, rostlinné, prachy 

ze dřeva, jiné prachy s dráždivým účinkem (syntetická vlákna textilní, peří, 

mouka, prach obilní, prach z tvrdých dřevin, prach epoxidových pryskyřic) 

 Minerální vláknité prachy – přírodní minerální a umělá minerální vlákna 

(azbestová, keramická, skleněná a strusková) 

 



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

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

 Příloha 3 Prachy s převážně fibrogenním účinkem 

 U prachů jejichž specifický účinek se projevuje až v plicích (fibrogenní), je 

zapotřebí stanovit podíl jemného prachu (respirabilního) v celkovém prachu, 

a to pomocí dvoustupňového měření (současné stanovení celkové prašnosti a 

respirabilní frakce a stanovení obsahu fibrogenní složky v respirabilní frakci) 



1 mg.m-3 



Vdechováním respirabilního krystalického oxidu křemičitého může vzniknout 

následující onemocnění plic: 

 Silikóza (vdechnutím minerálního prachu do plic - prach vyvolá reakci 

plicních buněk a zvýšenou produkci vaziva – plicní fibrotizace, důsledkem 

porucha plic a problémy s dýcháním) 

 Chronická obstrukční plicní nemoc (způsobené vdechováním respirabilního 

prachu - prach se usazuje v plicích, poškozuje plicní tkáň a způsobuje 

zjizvení – fibróza - ztížené dýchání, vazivová tkáň postupně nahrazuje 

normální plicní tkáň) 

 Rakovina plic (oxid křemičitý řazen mezi karcinogeny s prokázaným 

karcinogenním účinkem pro člověka, zvýšená incidence u nemocných s 

pneumokoniózou) 



 Fibrogenní prach je schopen vyvolat tvorbu plicních fibróz, tj. zvýšené bujení 

vaziva v plicích 

 Za fibrogenní složku se považuje krystalický oxid křemičitý ve formě 

křemene, kristobalitu nebo tridymitu a také gama forma oxidu hlinitého  

 Silikóza ( silicosis ) je onemocnění charakterizované postupnou  fibrózní 

přestavbou parenchymu plic, která vzniká  jako reakce na několikaroční   ( 10 

–25 let i víc ) inhalaci a retenci minerálního prachu s obsahem volného 

krystalického SiO2 

 Fibrokoniózu plic mohou vyvolat i prachy s obsahem silikátů (obsahující 

křemen, krystalický oxid křemičitý) 

 

 

Silikóza Zdravá plíce 



https://www.youtube.com/watch?v=R_sC2wX9Uwc 

 



Nemocemi z povolání jsou nemoci uvedené v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 

který v kapitole III, položce č. 1, 12 a 13, uvádí následující nemoci z povolání: 

 Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů (nemoci vznikají při práci, u níž je 

prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu 

křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou 

nemoci) 

 Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem 

volného krystalického oxidu křemičitého (nemoci vznikají při práci, u níž je 

prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu 

křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou 

nemoci) 



 Chronická obstrukční plicní nemoc (nemoc vzniká při těžbě v podzemí 

černouhelných dolů po dosažení nejméně 80% nejvyšší přípustné expozice a 

je nově zjištěna nejpozději do dvou let po skončení práce s rizikem 

fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého) 

 

 

 

 

 

 

Rozlišovat nemoci spojené s prací (work related diseases) – onemocnění, o 

kterých se lze důvodně domnívat, že vznikla a rozvinula se v souvislosti s prací, 

avšak. nejsou u nás považována za nemoci z povolání ani odškodňována. 

 

 



 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích 

posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů 

 Příloha 2, bod 6.1 Prach s fibrogenním účinkem (spirometrie) 



SPIROMETRIE 

 Zjištění funkce plic (jak dobře jsou plíce schopné nádechu a výdechu) 

 Přístroj zakreslí dýchání jako graf závislosti objemu plic na čase 

 Plicní nemoci se dělí do dvou hlavních skupin, existují poruchy restrikční a 

obstrukční, a právě spirometrie pomůže lékaři rozlišit, o kterou z těchto 

poruch se jedná 

 Při restrikčních poruchách (např. plicní fibróza) jsou všechny plicní objemy 

menší, ale rychlost výdechu zůstává normální 

 Při poruchách obstrukčních (např. astma), je celkový objem plic normální, ale 

maximální výdechová rychlost je nízká 

 



Technická opatření: 

 Změna technologie (náhrada tryskání křemenným pískem tryskáním broky, 

vrtání s vodním výplachem apod.) 

 Uzavření zdrojů prašnosti ( kapotování zařízení a přesypů) 

 Místní odsávání (vč. přímo odsávaného nářadí – pily , brusky atp.)          

 Srážení prachu zkrápěním vodou či se smáčedly 

 Ředění prašnosti (celk. větrání, zonální větrání)                

 Izolace pracovníka od prostředí (velíny, řídící centra, kabiny)   



 Osobní ochranné pracovní prostředky 

FFP3 FFP3 

P3 P3 



Dotazy? 


