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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zabývá specifiky ochrany zdraví při práci v chemickém 

poloprovozu při výrobě farmaceutických aktivních látek. Autor se zabývá aktuálními zásadami 

hodnocení zdravotních rizik na vybraném pracovišti a komplexní analýzou zdravotních rizik 

v chemickém poloprovozu. Obsahem této práce je také inovativní návrh prevence a doporučení 

úpravy pracoviště.  

 

Klíčová slova: zdravotní riziko, kategorizace, rizikové faktory, farmaceuticky aktivní látka 

 

Summary 

  This bachelor thesis deals with the specifics of health protection in the chemical pilot 

plant and in the manufacture of pharmaceutical active substances. The author discusses the 

current policy of health risk assessment on the selected site and the comprehensive analysis of 

the health risks of chemical pilot plant. This task is also an innovative proposal for prevention 

and recommendations for workplace adjustments. 
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Rešerše 

 
V této bakalářské práci bylo využito legislativních předpisů a právních norem, které se 

zabývají ochranou zdraví při práci a několik knih, ve kterých autor píše o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.  

Využitý materiál: 

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů. Toto nařízení se zabývá hodnocením a členěním rizikových faktorů 

pracovních podmínek, upravuje hygienické limity. Určuje minimální rozsah opatření k ochraně 

zdraví zaměstnance při práci. Stanovuje podmínky poskytování osobních ochranných prostředků 

a hygienické požadavky na pracovní prostředí.  

Vyhláška 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky pro zařazování prácí do kategorií, ve 

znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje kriteria, faktory a limity pro zařazování prací 

do kategorií. Zařazení prací do kategorií vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory 

rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. 

Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich 

působnost a pravomoc 

Brauer, R.L.: Safety and heath for enginerrs – Tato kniha je základní příručka 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím na ekonomické riziko pro inženýry.  

Základy hodnocení zdravotních rizik od dvou pánů Bláha K a Cikrt M, v knize autoři 

popisují, jak správně hodnotit zdravotní rizika. Dále jak nalézt ekonomickou a společensky 

přijatelnou míru ekologických a zdravotních rizik a přijmutí opatření k dosažení této úrovně.  

Dále byly použity webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz. Tyto 

stránky obecně popisují nároky na výrobu, balení a označováni léčiv a léčivých přípravků. 

Zabývají se taktéž požadavky na výrobní skladovací prostory a zařízení v nich umístěných, ale 

taky na zaměstnance a jejich chování, aby při provozu nedocházelo ke kontaminaci. Také jsem 

čerpal z oficiálních webových stránek Tevy Czech Industries s.r.o. www.teva.cz. 

http://www.sukl.cz/
http://www.teva.cz/
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1 Úvod 
 

 Farmaceutická firma Teva Czech Industries s.r.o. se nachází v Severovýchodní 

části České republiky, ve městě Opava – Komárov. Jedná se o jednu z nejstarších 

farmaceutických firem ve střední Evropě. Poloprovoz chemie je jeden z výrobních objektu 

společnosti. Poloprovoz chemických výrob tvoří soubor výrobního zařízení pro chemické 

syntézy polotovarů a účinných látek. Chemické výroby probíhají ve smaltovaných nebo 

nerezových reaktorech o objemu 50 – 630 litrů, standardně vybavených soustavou 

skleněných odměrek pro odměřování ingrediencí o objemu 10 – 200 l. Při výrobě jsou 

nejčastěji používané tyto chemické reakce – acylace, alkylace, esterifikace, oxidace, 

redukce, nitrace, hydrogenace, hydrolýza, epoxidace, cyklizace, neutralizace, příprava a 

rozklad solí a chromatografické čištění směsi látek. 

Kategorizace prací se rozumí celkové hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců 

faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se 

na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 

zaměstnanců. Při hodnocení zdravotních rizik, které je základním podkladem pro zařazení 

prací do kategorií, se ve smyslu vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů. [6] 

Tato bakalářská práce je zaměřena na specifikaci ochrany zdraví při práci 

v chemickém poloprovozu při výrobě farmaceutických aktivních látek. Autor se zabývá 

aktuálními zásadami hodnocení zdravotních rizik na vybraném pracovišti a komplexní 

analýzou zdravotních rizik v chemickém poloprovozu. Závěrem práce je návrh 

preventivních opatření a doporučené úpravy pracoviště.  
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2  Teva Czech Industries s.r.o. 
 

Společnost Teva Czech Industries s.r.o., (TCI) dříve známá jako Galena, je 

významným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií. Již v roce 1883 ji založil 

významný lékárník své doby pan Gustav Hell pod jménem GUSTAV HELL & Company. 

Tato skutečnost dělá z TCI jednu z nejstarší farmaceutických firem ve střední Evropě 

s více než 120letou historii výroby léčiv. Produkty jsou exportovány do řady zemí celého 

světa, včetně západní Evropy a USA. Ve firmě pracuje více než 1500 zaměstnanců, kteří 

každodenně pomáhají splňovat uznávané standardy kvality produktu, náročné audity od 

zákazníků i státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL). V roce 2006 se společnost stala 

součástí nadnárodní skupiny Teva. Společnost se zabývá výrobou farmaceutických, 

generických přípravku zejména imunosupresiv, cytostatik, antiastmatik, hypolipidemik, 

antihypertenziv aj. – v podobě tobolek, kapalných lékových forem a tabletek, dále také 

volné prodejné léky (OTC), účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. [8] 

Firma se dělí na dvě divize, a to na TAPI a pharmu. Divize pharma vyrábí, balí a 

prodává generické léčivé přípravky, a to převážně v kapalné a pevné formě. Do jejího 

portfolia výrobků patří: 

 sterilní roztoky (oční kapky a oční voda)  

 nesterilní roztoky, suspenze a emulze (ústní, nosní a ušní kapky, ústní 

roztoky, nosní a ústní spreje, sirupy, roztoky a spreje pro kožní aplikaci, 

sáčky) 

 měkké želatinové tobolky 

 tablety 
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2.1 TAPI 

 

Divize TAPI  vyvíjí a vyrábí  účinné farmaceutické látky (API) a rostlinné extrakty. 

Je výjimečná tím, že ve svém výrobním portfoliu má zastoupeny všechny komerčně 

využívané námelové alkaloidy. K nejvýznamnějším produktům patří: 

 nicergolin 

 cabergolin  

 lisurid (námelové alkaloidy) 

 butorfanol 

 buprenorfin (morfinanové alkaloidy) 

 cyklosporin 

 mykofenolát mofetil 

 tacrolimus (imunosupresiva)  

 paclitaxel (cytostatika) 

  Jako základní suroviny slouží převážně přírodní materiály, přičemž v rámci divize 

je v mnoha případech zajišťována jak jejich polní produkce tak šlechtění. Finální produkty 

jsou získávány izolací a následným čištěním. Stále větší část produktů je připravována také 

prostřednictvím chemické modifikace a syntézy. Za úspěchem divize TAPI Galena stojí 

především dlouholetá zkušenost v oboru a využívání špičkových technologií.  

Zcela novou aktivitou je pak vývoj vysoce účinných aktivních farmaceutických 

látek (HAPI). Klíčové výsledky jsou patentovány a nové postupy výroby ověřovány v 

laboratorním a poloprovozním měřítku. Pracovníci výzkumu a vývoje rovněž spolupracují 

s technology ve výrobě při optimalizaci stávajících výrobních procesů a připravují 

podklady pro registraci substancí. [8] 

 

2.2 Farmaceutický průmysl 

 

Výroba léčiv musí probíhat dle správné výrobní praxe (SVP) definovanými 

postupy, aby produkt dosahoval předem určené jakosti, specifikaci a odpovídal 

požadavkům k činnosti a rozhodnutí registrací.  
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2.2.1 Výroba 

 

Výrobní prostory by měly být propojeny, uspořádány a logicky seřazeny tak, aby 

výroba na sebe navazovala v jednotlivých, po sobě jdoucích operacích, a aby odpovídaly 

požadavkům na kvalitu ovzduší. Vnitřní povrchy místnosti (stěny, podlahy a stropy) by 

měly být hladké, nepopraskané, nemají se z nich uvolňovat částice a mají umožňovat 

jednoduché, účinné čištění a dezinfekci. [9] Potrubí, vzduchotechnika, kabely, osvětlení a 

další technická zařízení by měly být umístěny tak, aby nevznikla hluchá místa a obtížně 

čistitelné výklenky. Výrobní prostory by měly být účinně větrány a vybaveny 

vzduchotechnikou. Osvětlení by mělo být dostačující. Jestliže při výrobě vzniká prach, 

například při navažování, vzorkování nebo sesypávání produktu, je třeba provést opatření, 

aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Výlevky musí být dostačující a výpusti opatřeny 

sifonem. 

Výroba musí být prováděna zaškolenými a kompetentními pracovníky, kteří pracují 

dle správné výrobní praxe, při práci dodržují všechny předepsané normy, předpisy a 

zákony. Zpracování odlišných produktů by nemělo probíhat ve stejné místnosti souběžně 

nebo těsně po sobě bez patřičného umytí zařízení potažmo celé místnosti z důvodu křížové 

kontaminace produktu. Materiály vstupující jak do výroby, tak z ní, by měly být chráněny 

před mikrobiální nebo jinou kontaminací ve všech stupních výroby. Během celé výroby 

mají být všechny materiály, zásobníky na produkty, výrobní zařízení i celé místnosti 

vhodně označeny názvem zpracovaného produktu, materiálu, obsahem léčiv a číslem 

šarže. Označující štítky musí být dobře čitelné.      

 

  

      Obr. 1 – výrobní štítek (vlastní foto)  
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       Obr. 2 – vážní štítek (vlastní foto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 3 – mycí štítek (vlastní foto) 

 

Do prostoru výroby mají mít přístup pouze oprávnění pracovníci. Na pracovištích a 

výrobních zařízení sloužících pro výrobu léčivých přípravku by nemělo docházet ke 

zpracování produktů, jež nejsou léčivými přípravky. [11] 

2.2.2 Chemik operátor 

 

 Na pracovišti musí být dostatečný počet kvalifikovaných chemiků operátorů.  

Zaměstnavatel by měl zajistit školení pro všechny pracovníky, kteří při pracovních 

povinnostech vstupují do výrobních a skladovacích prostor nebo do kontrolních laboratoří. 

Kromě základního školení o teorii a praxi systému řízení jakosti a správné výrobní praxi, 

mají nově přijatí pracovníci absolvovat speciální výcvik odpovídající činnostem, které 

budou vykonávat. Školení by se mělo pravidelně opakovat, a takto si ověřovat znalosti 

chemiků operátorů. Mají být sestaveny plány školení a výcviku. O provedeném školení a 
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výcviku se mají vést písemné záznamy. Všichni chemici operátoři by měli dodržovat 

zásady správné výrobní praxe.  

 Každý operátor musí od zaměstnavatele obdržet osobní ochranné pracovní 

pomůcky (dále jen OOPP) a využívat je ke své pracovní činnosti. Každá osoba vstupující 

do prostoru výroby musí mít na sobě ochranný oděv odpovídající povaze prováděných 

činností. V závodě by měly být vypracovány hygienické řády, mají zde být popsány 

správné přístupy k otázkám zdravotního stavu, hygienických návyku a oblékaní 

pracovníků. Tyto přístupy mají být striktně dodržovány. [10] 

 Při nástupu do nového zaměstnání musí každý pracovník projít vstupní lékařskou 

prohlídkou, tyto prohlídky se periodicky opakují a jsou povinné. Ve výrobě léčiv nesmí být 

zaměstnána osoba s infekční chorobou nebo mající léze na nepokryté části těla.  

 Ve společnosti TCI je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, jedinou 

výjimkou je povolení na zvláštní příkaz hasičů HZS TCI. Ve všech výrobních, 

skladovacích prostorech a v laboratořích kontroly jakosti je zakázáno jíst, pít, žvýkat, 

nesmí zde být uloženo jídlo, pití, kuřácké potřeby ani léky k osobnímu užití. Obecně je 

zakázáno jakékoliv nehygienické chování, které by mohlo negativně ovlivnit jakost 

produktu. 
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3 Kategorizace prací 
 

 Základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví je kategorizace prací. 

Důležitou roli při kategorizaci mají orgány ochrany veřejného zdraví a zdravotní ústavy. 

Povinnost kategorizovat je dána zákonem a legislativně jsou dány i základní podmínky pro 

kategorizaci.  

 Zdraví a práce jdou ruku v ruce, ale práce může mít na lidský organismu také 

škodlivý vliv. Při práci jsou lidé vystaveni negativnímu faktoru, se kterým se v běžném 

životě nesetkají, a když tak v omezené míře. Zvláštní kapitolou jsou koníčky, popřípadě 

domácí práce, které si člověk zvolil sám a dobrovolně. V naši zemi je zdraví chápáno jako 

právo člověka a jeho ochrana je legislativně upravena. Není tomu jinak ani v ochraně 

zdraví před nepříznivým působením práce. V ochraně zdraví lidí při práci můžeme 

získávání informací rozdělit na sledování expozice (možným) škodlivinám a na sledování 

účinků těchto škodlivin. Sledování expozice není jen pasivní, ale souvisí s ním i opatření 

na snížení této expozice v případech, kdy výskyt škodliviny překročí určené meze. 

Sledování účinků je zajištěno pomocí pravidelných prohlídek u závodních lékařů a 

sledováním nemocí z povolání, případně ohrožení nemocí z povolání. Problémem je, že na 

vzniku mnohých nemocí se nemusí podílet jen jeden faktor (tedy ten určitý faktor z práce). 

Typickým příkladem mohou být nemoci zad nebo stres. Pacientů s těmito nemocemi 

neustále přibývá, ale bohužel uznat je za nemoc z povolání nelze. Nedokážeme odlišit 

vlivy z práce od vlivů ostatních a následně ji jako takovou odškodňovat. [1] 

Ochrana před poškozováním zdraví z práce je možná dvěma směry: kontrolou 

podmínek a tedy sledováním a kontrolou faktorů, jimž jsou zaměstnanci v práci vystaveni 

(čili exponováni, proto kontrola expozice) a jednak kontrolou a sledováním důsledků - tedy 

sledováním zdravotního stavu pracovníků (včetně speciálních vyšetření jako jsou 

biologické expoziční testy u práce s chemickými látkami, kontrola sluchu při práce v 

hluku, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Ke kontrole expozice byl 

vypracován a zaveden systém kategorizace.  

 

Kategorizace prací je zákonem uložená povinnost zařadit práce do jedné ze 4 

kategorií podle stanovených pravidel (§ 37 a následující zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=258%2F2000&number2=&name=&text=
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Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce. Kategorizace se týká všech prací a 

povinnost kategorizovat má i ten, kdo není zaměstnavatelem, ale vykonává práce sám nebo 

s rodinnými příslušníky (§ 43 zákona). Podle výsledku kategorizace jsou možné 3 varianty 

a z nich vyplývající následující postupy: [6] 

 

 Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 3 nebo 4 - 

zaměstnavatel podá návrh na zařazení prací do kategorií orgánu ochrany 

veřejného zdraví, tj. krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická 

stanice návrh akceptuje, pak vydá rozhodnutí o zařazení práce do příslušné 

kategorie 3 nebo 4. 

 Práce je zaměstnavatelem kategorizována jako práce kategorie 2 - 

zaměstnavatel tuto skutečnost oznámí orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. 

krajské hygienické stanici. Pokud krajská hygienická stanice návrh 

akceptuje, pak o tom nevydává žádné rozhodnutí, ale tuto skutečnost vezme 

na vědomí. Krajská hygienická stanice však může rozhodnout, že práce 

zařazená do kategorie 2 je prací rizikovou (§ 37. odst. 6 písm. b zákona) 

nebo o tom, že práci zařazuje do vyšší kategorie (§ 37, odst. 6, písm. a 

zákona). 

 Práce, které nejsou zařazeny do kategorie 2, 3 nebo 4 jsou automaticky 

zařazeny do kategorie 1 - návrh ani oznámení o zařazení práce do této 

kategorie zaměstnavatel (nebo osoba samostatně výdělečně činná) 

nepodává. Stejně jako v případě kategorie 2 má však orgán ochrany 

veřejného zdraví pravomoc rozhodnout o zařazení práce do vyšší kategorie 

(§ 37, odst. 6, písm. a zákona). 

  

Kategorie prací jsou definovány v § 3 vyhlášky. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli. [6] 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=432%2F2003&number2=&name=&text=
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3.1.1 Kategorie 1 

 

Nepředstavují podle současných znalostí pravděpodobně žádné riziko pro 

pracovníka. [6] 

                 

3.1.2 Kategorie 2  

 

Jsou práce, kde poškození zdraví vlivem pracovních podmínek nelze vyloučit, 

kupříkladu u zvýšeně citlivých osob. [6] 

 

3.1.3 Kategorie 3  

 

Jsou práce, při níž není expozice osob faktorům pracovního prostředí spolehlivě 

snížena technickými opatřeními na úroveň stanovenou hygienickými limity a pro zajištění 

ochrany zdraví pracovníků je třeba využívat ochranné prostředky či jiná ochranná opatření. 

[6] 

 

3.1.4 Kategorie 4  

 

Jsou práce s vysokým rizikem poškození zdraví, které některé nelze vyloučit ani při 

používání dostupných a použitelných ochranných opatření. [6] 

 

Práce kategorie 3 a 4 jsou dle § 39 zákona označovány jako rizikové práce. 

Rizikovou prací může být také práce kategorie 2, pokud o této práci takto rozhodl orgán 

ochrany veřejného zdraví. V příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny jednotlivé 

faktory, na které se kategorizace vztahuje a kriteria pro zařazování prací do jednotlivých 

kategorií. Kriteria nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž umíme dostatečně 

objektivně vyhodnotit jejich vliv. Vyhláška neobsahuje ionizující záření, protože to je 

vyhodnocováno podle jiných právních předpisů (zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=432%2F2003&number2=&name=&text=
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znění pozdějších předpisů). V případě, že jde o práci, při níž se vyskytuje několik faktorů, 

se stanovuje výsledná kategorie. Působí-li při práci více než jeden faktor, poté výsledná 

kategorie bude rovna nejvyššímu hodnocenému faktoru (např. úroveň hluku je zařazena do 

kategorie 3 a vibrace se vyskytují v kategorii 4, pak výsledná kategorie bude 4). [6] 

 

3.2 Postup při kategorizaci 

 

Zaměstnavatel nebo osoba pracující samostatně orientačně posoudí práce 

vykonávané v jeho (její) působnosti podle faktorů vyjmenovaných ve vyhlášce č. 432/2003 

Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 prach  

 chemické látky 

 hluk 

 vibrace,  

 neionizující záření a elektromagnetická pole 

 fyzická zátěž 

 pracovní poloha 

 zátěž teplem 

 zátěž chladem 

 psychická zátěž 

 zraková zátěž 

 práce s biologickými činiteli  

 práce ve zvýšeném tlaku vzduchu  

 

Při zařazení jednotlivých faktorů do kategorie práce se do návrhu uvede zařazení 

práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v charakteristické směně. Za charakteristickou 

směnu se pokládá směna, která probíhá za obvyklých provozních podmínek, při níž doba 

výkonu práce s jednotlivými rozhodujícími faktory v daném časovém úseku odpovídá 

celoročně nebo v rozhodujícím období skutečné míře zátěže těmto faktorům. Pro účely 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=432%2F2003&number2=&name=&text=
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=432%2F2003&number2=&name=&text=
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hodnocení faktorů celková fyzická zátěž, lokální svalová zátěž, ruční manipulace s 

břemenem a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou směnu považuje 

průměrná směna stanovená právním předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

Při zařazování prací do kategorií se bere v úvahu vzájemné ovlivňování účinků 

jednotlivých faktorů, pokud je toto ovlivňování na podkladě současných vědeckých 

poznatků známé. [2] 

V příloze č. 1. jsou uvedeny podmínky kategorizace u jednotlivých rizikových 

faktorů.  
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4 Poloprovoz chemie 
 

Poloprovoz chemie (objekt 70.) se nachází v jižní části výrobního areálu Teva 

Czech Industries s.r.o. v Opavě - Komárově, který se zabývá farmaceutickou výrobou 

(léčiva, substance, potravinové doplňky, apod.). Poloprovoz chemie spadá do divize TAPI.   

Jedná se o třípodlažní objekt o rozměrech 48 x 20 metrů, výška objektu 15 metrů. 

Stropy jsou tvořeny železobetonovým skeletem, stěny jsou zděné. Střecha je 

železobetonové konstrukce, na které jsou umístěné klimatizační jednotky, ventilátory 

vzduchotechniky, strojovna výtahu a malý sklad (naproti strojovny výtahu). V budově jsou 

dvě  únikové schodiště. Schodiště jsou požárně oddělené a lze je použít pro požární zásah. 

Jedná se o chráněné únikové cesty typu A. Ve 3 NP  je objekt propojen spojovacím krčkem 

s obj. 85.  

 

 

Obr. 4 - mapa závodu (vlastní foto) 
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Poloprovoz využívá 1. a 2. NP. V 1. NP se nachází výrobní místnosti stř. A620 – 

m.č. 101,102, 110,113 a výrobní místnosti stř. A623 – m.č.103,108. V 2. NP se nachází 

výrobní místnosti stř. A620 – m.č. 203b,205,206,214,214e,214f,214c,214d,207,209 a 

výrobní místnosti. VaV.– m.č. 215,218 

    Poloprovoz chemických výrob (dále PPCH) tvoří soubor výrobního zařízení pro 

chemické syntézy polotovarů a účinných látek. Chemické výroby probíhají ve 

smaltovaných nebo nerezových reaktorech o objemu 50 – 630 litrů standardně vybavených 

soustavou skleněných odměrek pro odměřování ingrediencí o objemu 10 – 200 l. Součástí 

výrobního zařízení je hydrogenační reaktor A1310 o objemu 150 l, pro hydrogenaci 

vodíkem za tlaku do 3 barů přiváděným z tlakové láhve. Vodík se uvolňuje také při 

deacetylaci v reaktoru A1102. Hydrogenace probíhá na katalyzátoru 10 % paladia na 

aktivním uhlí. Součástí technologických operací je chromatografie na silikagelu za tlaku 2 

– 10 barů. Poloprovoz je vybaven různými typy skleněných odparek s hodinovým 

výkonem 100 - 250 l odpařovaných látek. Soubor výrobního zařízení je doplněn o 

zásobníky čistých rozpouštědel o objemu 400 – 1600 l a zásobníky mobilní fáze pro 

chromatografii o objemu 1600 – 3200 l. Při výrobě jsou nejčastěji používané tyto chemické 

reakce – acylace, alkylace, esterifikace, oxidace, redukce, nitrace, hydrogenace, hydrolýza, 

epoxidace, cyklizace, neutralizace, příprava a rozklad solí a chromatografické čištění směsi 

látek. 

Z požárně bezpečnostního rizika je to velký objem hořlavých kapalin 1. třídy 

v celkovém objemu 10 – 12 000 l, dále zpracovávaní toxických látek (bromkyan, trifosgen, 

metansulfochlorid) a látek, jejichž páry vytvářejí výbušné směsi v širokém spektru 

koncentrací. 

Z hlediska požární bezpečnosti je zde možnost vzniku požáru: 

 rozlitím hořlavin  

 nebezpečnou koncentrací požárně nebezpečných látek 

 vznikem statické elektřiny (nevhodným zemněním a oblečením) 

 mechanickým třením (vadné stroj. Zařízení) 

 přehřátím technického a el. zařízení (čerpadel apod.) 

 od čisticích prostředků (hadry, buničina), nasáklých od rozlitých olejových náplní. 

 nedbalost zaměstnanců 
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Obr. 5 - 1 NP (vlastní foto)  

 

          Obr. 6 – 2NP (vlastní foto) 
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5 Zařazení práce do kategorie 
 

5.1 Rizikové faktory na středisku poloprovoz chemie 

 

5.1.1 Chemické látky  

 

 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v 

pracovním ovzduší jsou vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak 

nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P stanovených zvláštním 

právním předpisem [5] 

o chemickým látkám, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem 

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

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů jen hodnota NPK-P, 

pokud se jejich koncentrace v pracovním ovzduší pohybují mezi 0,3-

1 NPK-P, avšak hodnotu NPK-P nepřekračují [6] 

o směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže 

součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých 

látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3 ale nižší než l [6] 

o chemickým karcinogenům skupiny 1. a 2. a mutagenům skupiny 2. 

uvedeným ve zvláštním právním předpisu nařízením vlády č. 361/2007 

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

pozdějších předpisů a dalším chemickým látkám označovaným podle 

zvláštního právního předpisu větami R 26, R 27, R 28 a jejich 

kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61 

nebo nebezpečným látkám uvedeným ve zvláštním právním předpisu, 

pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení 

expozice zaměstnanců do kategorie vyšší. [6] Stejně jako u všech 

profesí na středisku.  
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 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o „chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v 

pracovním ovzduší překračuje hodnotu PEL, avšak nepřekračují 

hodnotu NPK-P nebo, pokud pro danou látku není hodnota NPK-P 

stanovena, nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL, 

o chemickým látkám, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem 

jen hodnota NPK-P, pokud je hodnota NPK-P překročena, 

o směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže 

součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek 

v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší nebo roven l ale nižší než 2.“ [6] 

o pracovním procesům s rizikem chemické karcinogenity. Nařízením 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Kategorie čtvrtá 

 

„Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překročeny kriteriální 

hodnoty pro zaražení do třetí kategorie“ [6] 

 

5.1.2 Hluk 

 

 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému 

hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku nebo hluku, který 

sestává během pracovní doby z dílčích expozic hluku, jejichž 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq, 8h je vyšší než nejvyšší 

přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním 

právním předpisem snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší 
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přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu [6] 

Stejně jako u všech profesí na středisku.  

o  po dobu trvání některé dílčí pracovní operace ustálenému nebo 

proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A L Aeq překračuje 85 dB, avšak nepřekračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu hluku L Aeq, 8h, stanovenou zvláštním právním 

předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu [6] 

o impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického 

tlaku C překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. [6] 

 

 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o  ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem 

impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

L Aeq, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB [6] 

o  impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického 

tlaku C překračuje 140, ale nepřekračuje 150 dB. [6] 

 

 Kategorie čtvrtá 

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, 

jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq, 8h nebo impulsnímu hluku, jehož 

průměrná hladina špičkového akustického tlaku C je vyšší, než je stanoveno u 

kategorie třetí. [6] 
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5.1.3 Fyzická zátěž 

 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje práce. 

o převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, při níž: 

 celosměnový energetický výdej (netto) je u mužů v rozmezí 

od 4,5 MJ do 6,8 MJ, u žen od 3,4 MJ do 4,5 MJ a minutový 

přípustný energetický výdej (netto) se pohybuje u mužů v 

rozmezí 400 až 575 W (24,1 až 34,5 kJ.min
-1

) a u žen v 

rozmezí 240 až 395 W (14,5 až 23,7 kJ.min^-1^) [6] 

 směnová průměrná srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí 

od 92 do 102 tepů.min^-1^ u mužů i u žen, přičemž 

minutová srdeční frekvence při hlavní pracovní operaci 

nepřekročí ani krátkodobě 150 tepů.min^-1^ [6] 

 roční energetický výdej je větší než 2/3 přípustné hodnoty, 

ale nepřekročí tuto hodnotu stanovenou zvláštním právním 

předpisem, jde-li o nerovnoměrnou zátěž v průběhu roku 

(sezónní práce), přičemž zátěž v průběhu celé pracovní doby 

nepřekročí minutový přípustný energetický výdej u mužů 

34,5 kJ a u žen 23,7 kJ. [6] 

o „vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, 

při níž se: 

 průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje v 

rozmezí 15 až 30 % Fmax nebo se vyskytují pracovní úkony 

vyžadující krátkodobě použít síly od 55 do 70 % Fmax 

maximálně 600x za osmihodinovou směnu, pokud je použito 

měřicí zařízení umožňující snímám 1x za sekundu, přičemž 
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vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní 

činnosti, ani občasně nepřekročí 70 % Fmax, 

 maximální počty pohybů v závislosti na vynakládaných 

svalových silách nepřekračují nejvyšší přípustné hodnoty 

počtů pohybů stanovené zvláštním právním předpisem, ale 

jsou vyšší než jejich dvoutřetinové hodnoty, 

 počty pohybů vykonávaných malými svalovými skupinami 

ruky a prstů, například při práci s klávesnicí se pohybují v 

rozmezí 110 až 90 min 
-1

 při uplatnění svalových sil mezi 3 

% až 6 % Fmax , celkový počet pohybů nepřekročí 40 000 

pro 3 % Fmax a 32 000 pro 6 % Fmax za osmihodinovou 

pracovní dobu. 

o vykonávána malými svalovými skupinami při převaze statické složky, při níž 

se průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje v rozmezí od 

6 do 10 % Fmax a vynakládané svalové síly, které jsou pravidelnou součástí 

pracovní činnosti, ani občasně nepřekročí 45 % Fmax, 

o spojená s ruční manipulací s břemeny, 

 při které se hmotnost ručně přenášených břemen muži 

pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 30 do 50 kg a 

při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo 

kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu 

je vyšší než 7 000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg, 

 při které se hmotnost ručně přenášených břemen ženami 

pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 15 do 20 kg a 

při časté manipulaci v rozmezí od 5 do 15 kg nebo je 

kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu 

vyšší než 4 500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 6 500 kg.“ [6] 

Stejně jako u profese chemik operátor. 
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 Kategorie třetí 

„Do kategorie třetí se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy jsou 

překračovány limity stanovené pro kategorii druhou.“ [6] 

5.1.4 Psychická zátěž 

 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „ve vnuceném pracovním tempu, 

o spojená s monotonií, 

o vykonávaná v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu.“ [6] Stejně 

jako u profese chemik operátor. 

 Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „při níž působí kombinace tří a více faktorů uvedených ve zvláštním 

právním předpisu  

o vykonávaná pouze v nočních směnách.“ [6] 
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ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

(podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prácí do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název pracovní pozice: Manažer výroby TAPI 

Pracoviště: Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov 

Počet osob, které tuto práci konají celkem: 1, z toho žen: 0, mladiství: 0 

Popis práce na pracovišti: Kontrolní činnost, školení zaměstnanců, vytváření provozní a 

technologické dokumentace, organizace výrobní činnosti 

Střídaní směn: Pružná ranní 

Časový snímek směny: Délka pracovní směny 480 min. / 45min. přestávky 

     215 min. -  administrativní činnost mimo rizikové faktory  

     170 min. – práce mimo rizikové faktory (porady) 

     50 min. – práce v rizikovém prostředí (kontrolní činnost výroby) 

 

Chemické látky jsem zařadil do 2R kategorie na základě bezpečnostních listů 

chemických látek, se kterými pracujeme na středisku (cytostatika, imunosupresiva, toxické 

látky).  A také na základě měření akreditovanou zkušební laboratoří.  

 

Měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří prokázalo, že intenzita hluku spadá 

do 2 kategorie.   
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Tab. 1 – Zařazení práce do kategorie manažer výroby TAPI 

Faktory 

Potvrzení 

výskytu Návrh komise na zařazení práce do kategorie 

 

faktoru 

vedoucím 

střediska 

podle jednotlivých faktorů 

  

Kategorie 

1 

Kategorie 

2 

Kategorie 

3 

Kategorie 

4 

Zátěž prachem NE 1 

   Zátěž chemickými látkami ANO 

 
2R 

  Zátěž hlukem ANO 

 

2 

  Zátěž vibracemi NE 1 

   Zátěž neionizujícím 

zářením, NE 1 

   Elektromag. polem a lasery NE 1 

   Fyzická zátěž NE 1 

   Pracovní poloha NE 1 

   Zátěž teplem NE 1 

   Zátěž chladem NE 1 

   Psychická (duševní) zátěž NE 1 

   Zraková zátěž NE 1 

   Zátěž (práce) biologickými 

činiteli NE 1 

   Zátěž (práce) zvýšeným 

tlakem vzduchu NE 1 

   NÁVRH VÝSLEDNÉHO 

  
2R 

  ZAŘAZENÍ PRÁCE 
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ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

(podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prácí do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název pracovní pozice: Mistr výroby TAPI 

Pracoviště: Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov 

Počet osob, které tuto práci konají celkem: 2, z toho žen: 0, mladiství:  0 

Popis práce na pracovišti: Kontrolní činnost, vedení provozní dokumentace a zajišťování 

údržby, rozdělování práce, školení zaměstnanců 

Střídaní směn: Režim ranní/odpolední 

Časový snímek směny: Délka pracovní směny 480 min. / 45 min. přestávky  

285 min. – administrativní činnost mimo rizikové faktory (kontrola 

operační listů) 

     45 min. – práce mino rizikové faktory (pochůzky, porady) 

     120 min. – práce v rizikovém prostředí (kontrola výroby) 

 

Chemické látky jsem zařadil do 2R kategorie na základě bezpečnostních listů 

chemických látek, se kterými pracujeme na středisku (cytostatika, imunosupresiva, toxické 

látky).  A také na základě měření akreditovanou zkušební laboratoří.  

 

Měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří prokázalo, že intenzita hluku spadá 

do 2 kategorie.   
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Tab. 2 – Zařazení práce do kategorie mistr výroby TAPI 

Faktory 

Potvrzení 

výskytu  Návrh komise na zařazení práce do kategorie  

  

faktoru 

vedoucím 

střediska 

 podle jednotlivých faktorů 

    

Kategorie 

1 

Kategorie 

2 

Kategorie 

3 

Kategorie 

4 

Zátěž prachem  NE 1       

Zátěž chemickými látkami  ANO   2R     

Zátěž hlukem  ANO   2     

Zátěž vibracemi  NE 1       

Zátěž neionizujícím 

zářením,  NE 1       

Elektromag. polem a lasery  NE 1       

Fyzická zátěž  NE 1       

Pracovní poloha  NE 1       

Zátěž teplem  NE 1       

Zátěž chladem  NE 1       

Psychická (duševní) zátěž  NE 1       

Zraková zátěž  NE 1       

Zátěž (práce) biologickými  

Činiteli NE 1       

Zátěž (práce) zvýšeným  

tlakem vzduchu NE 1       

NÁVRH VÝSLEDNÉHO      2R     

ZAŘAZENÍ PRÁCE            
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ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

(podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prácí do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název pracovní pozice: Technolog 

Pracoviště: Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov 

Počet osob, které tuto práci konají celkem: 2, z toho žen: 0, mladiství:  0 

Popis práce na pracovišti: Kontrolní činnost, vytvářeni provozní a technologické 

dokumentace, školení zaměstnanců, organizace výrobní činnosti 

Střídaní směn: Pružná ranní 

Časový snímek směny: Délka pracovní směny 480 min. / 45 min. přestávky 

255 min. – administrativní činnost mimo rizikové faktory (tvorba 

výrobní dokumentace) 

     120 min. – práce mimo rizikové faktory (porady, schůzky) 

     60 min. – práce v rizikovém prostředí (kontrola výroby)  

 

Chemické látky jsem zařadil do 2R kategorie na základě bezpečnostních listů 

chemických látek, se kterými pracujeme na středisku (cytostatika, imunosupresiva, toxické 

látky).  A také na základě měření akreditovanou zkušební laboratoří.  

 

Měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří prokázalo, že intenzita hluku spadá 

do 2 kategorie.   
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Tab. 3 – Zařazení práce do kategorie Technolog 

Faktory 

Potvrzení 

výskytu  Návrh komise na zařazení práce do kategorie  

  

faktoru 

vedoucím 

střediska 

 podle jednotlivých faktorů 

    

Kategorie 

1 

Kategorie 

2 

Kategorie 

3 

Kategorie 

4 

Zátěž prachem  NE 1       

Zátěž chemickými látkami  ANO   2R     

Zátěž hlukem  ANO   2     

Zátěž vibracemi  NE 1       

Zátěž neionizujícím 

zářením,  NE 1       

Elektromag. polem a lasery  NE 1       

Fyzická zátěž  NE 1       

Pracovní poloha  NE 1       

Zátěž teplem  NE 1       

Zátěž chladem  NE 1       

Psychická (duševní) zátěž  NE 1       

Zraková zátěž  NE 1       

Zátěž (práce) biologickými  

Činiteli NE 1       

Zátěž (práce) zvýšeným  

tlakem vzduchu NE 1       

NÁVRH VÝSLEDNÉHO      2R     

ZAŘAZENÍ PRÁCE            
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ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

(podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prácí do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název pracovní pozice: Administrativně technický pracovník 

Pracoviště: Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov 

Počet osob, které tuto práci konají celkem: 2, z toho žen: 2, mladiství:  0 

Popis práce na pracovišti: Administrativní činnost, navažování vzorků, navažování 

zakázek, pochůzky 

Střídaní směn: Pružná ranní 

Časový snímek směny: Délka pracovní směny 480 min. / 45 min. přestávky 

170 min. – administrativní činnost mimo rizikové faktory (tvorba 

objednávek) 

     45 min. – práce mimo rizikové faktory (pochůzky) 

     220 min. – práce v rizikovém prostředí (navažování vzorků) 

 

Chemické látky jsem zařadil do 2R kategorie na základě bezpečnostních listů 

chemických látek, se kterými pracujeme na středisku (cytostatika, imunosupresiva, toxické 

látky).  A také na základě měření akreditovanou zkušební laboratoří.  

 

Měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří prokázalo, že intenzita hluku spadá 

do 2 kategorie.   
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Tab. 4 – Zařazení práce do kategorie Administrativně technický pracovník 

Faktory 

Potvrzení 

výskytu  Návrh komise na zařazení práce do kategorie  

  

faktoru 

vedoucím 

střediska 

 podle jednotlivých faktorů 

    

Kategorie 

1 

Kategorie 

2 

Kategorie 

3 

Kategorie 

4 

Zátěž prachem  NE 1       

Zátěž chemickými látkami  ANO   2R     

Zátěž hlukem  ANO   2     

Zátěž vibracemi  NE 1       

Zátěž neionizujícím 

zářením,  NE 1       

Elektromag. polem a lasery  NE 1       

Fyzická zátěž  NE 1       

Pracovní poloha  NE 1       

Zátěž teplem  NE 1       

Zátěž chladem  NE 1       

Psychická (duševní) zátěž  NE 1       

Zraková zátěž  NE 1       

Zátěž (práce) biologickými  

Činiteli NE 1       

Zátěž (práce) zvýšeným  

tlakem vzduchu NE 1       

NÁVRH VÝSLEDNÉHO      2R     

ZAŘAZENÍ PRÁCE            
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ZAŘAZENÍ PRÁCE DO KATEGORIE 

(podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prácí do 

kategorií, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Název pracovní pozice: Chemik Operátor 

Pracoviště: Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov 

Počet osob, které tuto práci konají celkem: 15, z toho žen: 7, mladiství:  0 

Popis práce na pracovišti: Manipulace se surovinami, chemické syntézy, filtrace, 

manipulace s chemickými látkami, mletí, mikronizace, homogenizace, odebírání vzorků, 

vážení API a mytí výrobních zařízení 

Střídaní směn: třísměnný provoz noční/odpolední/ranní  

Časový snímek směny: Délka pracovní směny 480 min. / 45 min. přestávky 

75 min. – práce mimo rizikové faktory (odnesení vzorků do 

laboratoří)  

360 min. – práce v rizikovém prostředí (výroba, administrativní 

činnost) 

 

Chemické látky jsem zařadil do 2R kategorie na základě bezpečnostních listů 

chemických látek, se kterými pracujeme na středisku (cytostatika, imunosupresiva, toxické 

látky).  A také na základě měření akreditovanou zkušební laboratoří.  

 

Měření hluku akreditovanou zkušební laboratoří prokázalo, že intenzita hluku spadá 

do 2 kategorie.   

 

Na pracovišti muži zvedají břemena těžší než 30 kg a ženy zvedají břemena těžší 

než 15 kg, a proto jsem zařadil fyzickou zátěž do 2. kategorie.  

  

Psychickou zátěž jsem zařadil do 2. Kategorie, protože na středisku pracujeme ve 

třísměnném osmihodinovém režimu ve vnuceném tempu. 
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Tab. 5 – Zařazení práce do kategorie chemik operátor 

Faktory 

Potvrzení 

výskytu  Návrh komise na zařazení práce do kategorie  

  

faktoru 

vedoucím 

střediska 

 podle jednotlivých faktorů 

    

Kategorie 

1 

Kategorie 

2 

Kategorie 

3 

Kategorie 

4 

Zátěž prachem  NE 1       

Zátěž chemickými látkami  ANO   2R     

Zátěž hlukem  ANO   2     

Zátěž vibracemi  NE 1       

Zátěž neionizujícím 

zářením,  NE 1       

Elektromag. polem a lasery  NE 1       

Fyzická zátěž  NE 

 

2     

Pracovní poloha  NE 1       

Zátěž teplem  NE 1       

Zátěž chladem  NE 1       

Psychická (duševní) zátěž  NE 

 

2     

Zraková zátěž  NE 1       

Zátěž (práce) biologickými  

Činiteli NE 1       

Zátěž (práce) zvýšeným  

tlakem vzduchu NE 1       

NÁVRH VÝSLEDNÉHO      2R     

ZAŘAZENÍ PRÁCE            

 

5.2 Důvody mého zařazení 

 

Zátěž prachem, vibracemi, zátěž neionizujícím zářením, elektromagnetické pole a 

lasery, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, zraková zátěž, zátěž biologickými 

činiteli se na středisku poloprovoz chemie nevyskytují, nebo nepřesahují limitní hranice, 

aby byli zařazeni do druhé kategorie, a proto jsem je zařadil do kategorie 1.  

 Zátěž chemickými látkami jsem u všech profesí zařadil do kategorie 2R, protože se 

na středisku manipuluje s aktivními farmaceutickými látkami, jako jsou cytostatika a 

imunosupresiva. Taky se zde pracuje s toxickými látkami (bromkyan, trifosgen, 

metansulfochlorid). Učinil jsem tak z důvodu, že manažer, technolog i mistr jdou občas do 

výroby na kontrolu a mohli by přijít do styku s těmito látkami.  
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 Zátěž hlukem jsem zařadil u všech profesí do kategorie 2, měřením se zjistilo, že 

intenzita zvuku se nachází v rozmezí 77,1 dB u ATP až 88,2 dB u chemika operátora. 

 U chemika operátora jsem navíc zařadil fyzickou zátěž do kategorie 2, protože 

operátoři manipulují s těžkými břemeny při přípravě vstupních surovin do reakcí, 

nasypávání sloupců silikagelem na chromatografii, posouvání tanků s vodou  atd. 

 A nakonec jsem zařadil do 2. kategorie také psychickou zátěž, a to z důvodu 

střídaní trojsměnného osmihodinového režimu ve vnuceném tempu.  
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6 Návrh prevence 
 

 Poloprovoz chemie (objekt 70.), prošel v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, kdy 

bylo modernizováno a uvedeno do provozu celé 2. NP. Výrobní místnosti byly 

konstrukčně odděleny, tak aby nemohlo dojít ke křížové kontaminaci. Byly vybudovány 

personální propusti. Na středisko byly zakoupeny gloveboxy, které umožňují chemikům 

operátorům lepší komfort, nemusí používat tolik OOPP a v neposlední řadě taky chrání 

produkt. 

  

Obr. 7 – Glovebox (vlastní foto) 

 

Na procesní filtry byly také zakoupeny gloveboxy, dole pod gloveboxem je 

výpustný otvor opatřeny alfa beta klapou, na kterou se nasadí nerezový kontejner. Chemik 

operátor má zase ulehčenou práci tím, že nemusí používat tolik OOPP, tak jako 

v minulosti, kdy musel mít operátor antistatický oděv, uzavřenou obuv, tyvek, ochrannou 

masku s kombinovaným filtrem a rukavice, produkt se sesypával do PE pytle.  
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1 NP. je ovšem stále zastaralé a nutně by potřebovalo rekonstrukci. Výrobní 

místnosti doporučuji konstrukčně oddělit. Tak jako v 2. NP navrhuji vytvořit dlouhou 

chodbu, a tím se vyřeší oddělení výrobních místnosti. Nyní se přechází z jedné výrobní 

místnosti do druhé, což není dobré, jak pro křížovou kontaminaci, tak pro samotnou 

obsluhu. V jedné místnosti probíhá sesypávání produktu ještě po staru do PE pytlů, kdy 

chemik má na sobě předepsané OOPP (tyvek, ochranou masku s kombinovaným filtrem, 

rukavice) a vedle něj musí projít další operátor, který pracuje v další místnosti. Tento 

operátor má jen antistatický oděv, uzavřenou obuv s ocelovou špičkou a ochranné brýle, 

v tuto chvíli se může operátor nadýchat aktivní farmaceutické látky. Proto navrhuji 

vybudovat dlouhou chodbu, která výrobní místnosti oddělí, a bude se chodit do každé 

místnosti zvlášť. Na všechny procesní filtry doporučuji namontovat gloveboxy, které 

zaručují lepší komfort chemiků při výrobě.  

 

Obr. 8 – Procesní filtr bez gloveboxu (vlastní foto) 
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Obr. 9 – procesní filtr s gloveboxem (vlastní foto) 

 

Pod gloveboxy namontovat alfa bety klapky, na které se dá namontovat nerezový 

kontejner, produkt se bude sesypávat do něj a ne do PE pytlů.   
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Obr. 10 – Alfa beta klapka s nasazeným nerezovým kontejnerem (vlastní foto) 

 

Doporučuji namontovat na všechny reakční kotle uzavíratelné klapky, na 

nasypávání vstupních surovin do reakce. Toto opatření ulehčí práci chemikům, aby 

nemuseli používat tolik OOPP.  
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Obr. 11 – Násypný otvor bez klapky (vlastní foto) 

 

Obr. 12 – Násypný otvor s uzavíratelnou klapou (vlastní foto) 
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 V celém patře navrhuji udělat novou vzduchotechniku, která bude korigovat, jak 

teplotu, tak vlhkost ve výrobních prostorech. Ve výrobní místnosti číslo 102 je 

namontováno zdvihací zařízení, kterým si chemici mohou na podestu vytahovat těžké 

suroviny. Toto zařízení by se mohlo namontovat i na místnost číslo 101. Tímto chemici 

nebudou tolik přetěžovat svůj pohybový aparát a nebudou pracovat s nadměrnou lokální 

zátěží.  

 

Obr. 13 – Zdvihací zařízení na místnosti č. 102 (vlastní foto) 
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7 Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem se zabýval specifiky ochrany zdraví při práci 

v chemickém poloprovozu při výrobě farmaceutických látek. Vybral jsem si společnost 

Teva Czech Industries s.r.o. Konkrétně středisko poloprovoz chemie (objekt 70), na kterém 

pracuji jako chemik operátor. Na středisku jsem provedl zařazení prací do kategorie.  

Středisko prošlo v minulém roce rozsáhlou rekonstrukcí, kdy bylo upraveno celé 2. 

nadzemní podlaží. Na patře byla instalována nová vzduchotechnika, která řídí jak teplotu, 

tak vlhkost ve výrobních místnostech. Byly zde vybudovány personální a materiálové 

propusti, které oddělují výrobní místnosti od chodby, která se tímto stala zcela bezpečná. 

Byly zakoupeny nové gloveboxy, ve kterých se pracuje s aktivními farmaceutickými 

látkami a nám chemikům operátorům zlepšují osobní komfort při práci, tím že nemusíme 

nosit při práci tolik OOPP. Byly upraveny procesní filtry, přidělaly se k nim také 

gloveboxy s alfa beta klapkami, které nám rovněž ulehčují práci.  

Doporučuji rekonstrukci i 1. nadzemního podlaží. Stejně jako v 2. NP vybudovat 

jednu centrální chodbu, ze které by se postupně šlo do jednotlivých výrobních místností a 

nehrozí zasažení chemickou látkou dalších chemiků pracujících v místnosti. Na procesní 

filtry navrhuji zakoupit gloveboxy, tím se eliminuje používání některých OOPP. Dále na 

místnost číslo 101 dodělat zdvihací zařízení, podobné jako je v místnosti číslo 102. A to 

z důvodu ulehčení manipulace se surovinami, které se musí pracně dostat nahoru na 

podestu, kde jsou následně použity do reakcí. Reakční kotle nechat opatřit násypnými, 

uzavíratelnými klapkami pro větší bezpečnost obsluhy. Všechno ovšem záleží na financích 

firmy a ochotě manažerů, zda se jim mé doporučení budou líbit a jestli je budou dále 

realizovat.   
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Příloha č. 1. – Podmínky kategorizace pro jednotlivé rizikové faktory 
 

Prach 

 

Přípustný expoziční limit (dále jen „PEL") se vztahuje podle povahy prachu 

buď na hodnoty vyjádřené v mg/m
3
 nebo jde-li o vláknité prachy na počet vláken/cm

3
. 

Pokud jde o prach z azbestu, u něhož není známé přesné mineralogické zařazení 

nebo jde o prach pocházející ze směsi různých druhů azbestu, použijí se pro zařazení 

práce do kategorie kriteriální hodnoty pro amfibolové azbesty. 

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou: 

týdenní expozice rozdělená jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12 – ti 

hodinové apod.), menší počet směn za pracovní týden než 5, proměnlivý počet hodin za 

pracovní týden, se pro zařazení práce do kategorie druhé až třetí použije hodnocení 

expozice prachu podle celotýdenního časově váženého průměru koncentrací, pokud 

celosměnová průměrná koncentrace v žádném z pracovních dnů nepřekročí trojnásobek 

hodnoty PEL. [2] 

 

 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby vykonávající tyto 

práce exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním 

ovzduší jsou vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu 

zvláštním právním předpisem Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, hodnotu přípustného 

expozičního limitu však nepřekračují. [6] 

 

 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, 

jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než 

hodnota PEL pro tento druh prachu stanoveného zvláštním právním předpisem nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak nepřekračují jeho trojnásobek.[6] 
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 Kategorie čtvrtá 

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž je expozice vyšší, než je 

uvedeno u třetí kategorie. [6] 

 

Chemické látky 
 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. Základním kritériem kategorizace prací spojených 

s expozicí osob chemickým látkám je hodnocení expozice podle naměřených 

koncentrací těchto látek v pracovním ovzduší v dýchací zóně osoby a jejich srovnání s 

kriteriálními hodnotami uvedenými pro jednotlivé kategorie v této vyhlášce. Protože 

dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu chemických látek do organizmu 

exponované osoby a na expozici se může podílet i vstup zažívacím ústrojím a kůží a 

množství látky přijaté dýchacím ústrojím může výrazně kolísat zejména v závislosti na 

plicní ventilaci, berou se v odůvodněných případech v úvahu, vedle výsledků měření 

koncentrace látek v pracovním ovzduší, také výsledky vyšetření osob pomocí 

biologických expozičních testů a schopnost některých látek pronikat do organizmu 

jinými cestami vstupu, například neporušenou kůží. 

Pro hodnocení expozice cytostatikům označeným Mezinárodní agenturou pro 

výzkum rakoviny jako karcinogeny skupiny l nebo skupiny 2A lze použít 

cytogenetická vyšetření exponovaných osob. Cytogenetická vyšetření lze dále použít 

pro hodnocení expozice karcinogenům zařazeným podle zvláštního právního předpisu 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů do 1. a 2. skupiny a mutagenům 2. skupiny, pokud nejsou 

pro hodnocení expozice dané látce k dispozici standardní metody, například měření 

inhalační expozice nebo biologické expoziční testy nebo pokud může být podle 

současného poznání u dané látky významná i expozice jinými cestami než dýchacím 

ústrojím. [6] 

„Práce s chemickými látkami, pro které nejsou stanoveny hodnoty PEL nebo 

nejvyšší přípustné koncentrace (dále jen „NPK-P") v pracovním ovzduší, se 
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kategorizuje individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností a míry 

expozice při dané práci.“ [6] 

 

 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v 

pracovním ovzduší jsou vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak 

nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P stanovených zvláštním 

právním předpisem [5] 

o chemickým látkám, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem 

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

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů jen hodnota NPK-P, 

pokud se jejich koncentrace v pracovním ovzduší pohybují mezi 0,3-

1 NPK-P, avšak hodnotu NPK-P nepřekračují [6] 

o směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže 

součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých 

látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3 ale nižší než l [6] 

o chemickým karcinogenům skupiny 1. a 2. a mutagenům skupiny 2. 

uvedeným ve zvláštním právním předpisu nařízením vlády č. 361/2007 

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

pozdějších předpisů a dalším chemickým látkám označovaným podle 

zvláštního právního předpisu větami R 26, R 27, R 28 a jejich 

kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61 

nebo nebezpečným látkám uvedeným ve zvláštním právním předpisu, 

pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení 

expozice zaměstnanců do kategorie vyšší. [6] 
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 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o „chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v 

pracovním ovzduší překračuje hodnotu PEL, avšak nepřekračují 

hodnotu NPK-P nebo, pokud pro danou látku není hodnota NPK-P 

stanovena, nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL, 

o chemickým látkám, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem 

jen hodnota NPK-P, pokud je hodnota NPK-P překročena, 

o směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže 

součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek 

v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší nebo roven l ale nižší než 2.“ [6] 

o pracovním procesům s rizikem chemické karcinogenity. Nařízením 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Kategorie čtvrtá 

 

„Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překročeny kriteriální hodnoty 

pro zaražení do třetí kategorie“ [6] 

 

Hluk 

 

 Legislativa 

 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. [4] 
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 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému 

hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku nebo hluku, který 

sestává během pracovní doby z dílčích expozic hluku, jejichž 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq, 8h je vyšší než nejvyšší 

přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním 

právním předpisem snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší 

přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu [6] 

o  po dobu trvání některé dílčí pracovní operace ustálenému nebo 

proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A L Aeq překračuje 85 dB, avšak nepřekračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu hluku L Aeq, 8h, stanovenou zvláštním právním 

předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu [6] 

o impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického 

tlaku C překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. [6] 

 

 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o  ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem 

impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

L Aeq, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB [6] 

o  impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického 

tlaku C překračuje 140, ale nepřekračuje 150 dB. [6] 
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 Kategorie čtvrtá 

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, 

jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq, 8h nebo impulsnímu hluku, jehož 

průměrná hladina špičkového akustického tlaku C je vyšší, než je stanoveno u 

kategorie třetí. [6] 

 

Vibrace 

 

 Legislativa 

 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. [4] 

 

 Kategorie druhá 

 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o „vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina 

zrychlení L vw, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota, stanovená pro 

osmihodinovou směnu zvláštním právním předpisem, snížená o 10 dB, 

avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje 

o celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž vážená 

hladina zrychlení L aw, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota 

stanovená pro osmihodinovou pracovní dobu zvláštním právním 

předpisem, snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu 

nepřekračuje 

o po dobu trvání některé dílčí pracovní operace: 

 vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená 

hladina zrychlení L vw je vyšší než 123 dB nebo 

 celkovým horizontálním vibracím, jejichž vážená hladina 

zrychlení L aw je vyšší než 107 dB nebo 
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 celkovým vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina 

zrychlení L aw je vyšší než 110 dB, není však překračována 

nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací 

přenášených na ruce L vw , 8h ~ nebo vážené hladiny zrychlení celkových 

horizontálních a vertikálních vibrací L ~aw, 8h stanovené zvláštním právním 

předpisem pro osmihodinovou pracovní dobu.“ [6] 

 

 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o „vibracím přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním nebo 

vertikálním vibracím, jejich souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lvw, 

8h 

o  vážená hladina zrychlení vibrací Law, 8h překračuje nejvyšší přípustnou 

hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 

10 dB.“ [2] 

 

 Kategorie čtvrtá 

 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

o „vibracím přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním nebo 

vertikálním vibracím, jejich souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lvw, 

8h, nebo vážená hladina zrychlení vibrací Law, 8h překračuje hodnotu 

stanovenou pro 3. kategorii“ [2] 
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Neionizující záření a elektromagnetické pole 

 

 

 Legislativa 

 

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve 

znění pozdějších předpisů. [3] 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce: 

o s lasery zařazenými podle zvláštního právního předpisu do třídy III a, 

o  při nichž jsou osoby exponovány ultrafialovému, viditelnému nebo 

infračervenému záření z technologických zdrojů, jehož hodnoty překračují 

30 % nejvyšších přípustných hodnot stanovených zvláštním právním 

předpisem, avšak nepřekračují nejvyšší přípustné hodnoty, 

o vykonávané v prostředí, v němž se pohybují hodnoty elektromagnetických 

nebo magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 GHz v rozmezí 30% 

až 100 % nejvyšších přípustných hodnot stanovených zvláštním právním 

předpisem. [2] 

 

 Kategorie třetí 

 

Do třetí kategorie se zařazují práce: 

o při nichž jsou osoby exponovány ultrafialovému záření, viditelnému záření 

nebo infračervenému záření z technologických zdrojů, jehož hodnoty 

překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním 

předpisem [2] 

o vykonávané v prostředí, v němž intensita elektromagnetických nebo 

magnetických polí překračuje nejvyšší přípustné hodnoty, přičemž fyzikální 

povaha těchto polí umožňuje ochranu osob osobními ochrannými 

pracovními prostředky [2] 
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Fyzická zátěž 

 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje práce. 

o převážně dynamická, vykonávaná velkými svalovými skupinami, při níž: 

 celosměnový energetický výdej (netto) je u mužů v rozmezí 

od 4,5 MJ do 6,8 MJ, u žen od 3,4 MJ do 4,5 MJ a minutový 

přípustný energetický výdej (netto) se pohybuje u mužů v 

rozmezí 400 až 575 W (24,1 až 34,5 kJ.min
-1

) a u žen v 

rozmezí 240 až 395 W (14,5 až 23,7 kJ.min^-1^) [6] 

 směnová průměrná srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí 

od 92 do 102 tepů.min^-1^ u mužů i u žen, přičemž 

minutová srdeční frekvence při hlavní pracovní operaci 

nepřekročí ani krátkodobě 150 tepů.min^-1^ [6] 

 roční energetický výdej je větší než 2/3 přípustné hodnoty, 

ale nepřekročí tuto hodnotu stanovenou zvláštním právním 

předpisem, jde-li o nerovnoměrnou zátěž v průběhu roku 

(sezónní práce), přičemž zátěž v průběhu celé pracovní doby 

nepřekročí minutový přípustný energetický výdej u mužů 

34,5 kJ a u žen 23,7 kJ. [6] 

o „vykonávaná malými svalovými skupinami při převaze dynamické složky, 

při níž se: 

 průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje v 

rozmezí 15 až 30 % Fmax nebo se vyskytují pracovní úkony 

vyžadující krátkodobě použít síly od 55 do 70 % Fmax 
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maximálně 600x za osmihodinovou směnu, pokud je použito 

měřicí zařízení umožňující snímám 1x za sekundu, přičemž 

vynakládané síly, které jsou pravidelnou součástí pracovní 

činnosti, ani občasně nepřekročí 70 % Fmax, 

 maximální počty pohybů v závislosti na vynakládaných 

svalových silách nepřekračují nejvyšší přípustné hodnoty 

počtů pohybů stanovené zvláštním právním předpisem, ale 

jsou vyšší než jejich dvoutřetinové hodnoty, 

 počty pohybů vykonávaných malými svalovými skupinami 

ruky a prstů, například při práci s klávesnicí se pohybují v 

rozmezí 110 až 90 min 
-1

 při uplatnění svalových sil mezi 3 

% až 6 % Fmax , celkový počet pohybů nepřekročí 40 000 

pro 3 % Fmax a 32 000 pro 6 % Fmax za osmihodinovou 

pracovní dobu. 

o vykonávána malými svalovými skupinami při převaze statické složky, při níž 

se průměrná celosměnově vynakládaná svalová síla pohybuje v rozmezí od 

6 do 10 % Fmax a vynakládané svalové síly, které jsou pravidelnou součástí 

pracovní činnosti, ani občasně nepřekročí 45 % Fmax, 

o spojená s ruční manipulací s břemeny, 

 při které se hmotnost ručně přenášených břemen muži 

pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 30 do 50 kg a 

při časté manipulaci v rozmezí od 15 do 30 kg nebo 

kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu 

je vyšší než 7 000 kg, ale nepřekračuje hodnotu 10 000 kg, 

 při které se hmotnost ručně přenášených břemen ženami 

pohybuje při občasné manipulaci v rozmezí od 15 do 20 kg a 

při časté manipulaci v rozmezí od 5 do 15 kg nebo je 

kumulativní hmotnost břemen přenášených za pracovní dobu 

vyšší než 4 500 kg, ale nepřekračuje hodnotu 6 500 kg.“ [6] 
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 Kategorie třetí 

„Do kategorie třetí se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy jsou 

překračovány limity stanovené pro kategorii druhou.“ [6] 

Pracovní poloha 

 

 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

 Kategorie druhá 

„Do kategorie 2. se zařazují práce vykonávané převážně v základní pracovní 

poloze vstoje, vsedě nebo při střídání těchto poloh, kdy v průběhu práce se vyskytují i 

podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní polohy. Přitom součet doby prací 

vykonávaných v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách je delší než 100 

minut za osmihodinovou směnu, ale nepřesáhne 160 minut a doby trvání jednotlivých 

podmíněně přijatelných pracovních poloh nepřekračují stanovené limity. Celková doba 

práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách je od 20 do 30 minut za 

osmihodinovou směnu. Zátěž prací v podmíněně přijatelných a nepřijatelných polohách se 

hodnotí pro jednotlivé části těla samostatně. 

Celková doba práce v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních 

polohách nesmí překročit polovinu osmihodinové směny.“ [2] 

 Kategorie třetí 

„Do kategorie třetí se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy jsou 

překračovány limity stanovené pro kategorii druhou.“ [2] 
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Zátěž teplem 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže z technologie přípustné mikroklimatické podmínky 

stanovené zvláštním právním předpisem, avšak míra tepelné zátěže osob ještě nevyžaduje 

omezení celkové doby této práce v jedné osmihodinové směně na dobu kratší než 8 hodin. 

[6] 

 Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány přípustné mikroklimatické podmínky a ochrana zdraví osob vyžaduje úpravu 

doby práce. [2] 

 Kategorie čtvrtá 

„Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy jsou 

překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, a ani při používání 

dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu 

práce nelze vyloučit poškození zdraví.“ [2] 

Zátěž chladem 
 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 
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 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje práce: 

o „trvalá, vykonávaná na venkovních pracovištích, 

o trvalá, vykonávaná v prostorách, v nichž jsou z technologických důvodů 

uměle udržovány teploty na hodnotách nižších, než jsou přípustné 

(stanovuje Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů) pro 

daný energetický výdej, avšak operativní teploty nejsou nižší než + 4°C, 

o spojená se střídáním pobytu v teple a v chladu, například v chladírnách a 

mrazírnách, více než patnáctkrát za pracovní dobu.“ [2] 

 Kategorie třetí 

„Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná po dobu delší než 4 hodiny za 

směnu v prostorách s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení 

standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo 

produktu nebo na venkovním pracovišti v charakteristické směně, která je nižší než + 4 

°C.“ [6] 

 

Psychická zátěž 

 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 
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 Kategorie druhá 
 

Do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „ve vnuceném pracovním tempu, 

o spojená s monotonií, 

o vykonávaná v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu.“ [6] 

 Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „při níž působí kombinace tří a více faktorů uvedených ve zvláštním 

právním předpisu  

o vykonávaná pouze v nočních směnách.“ [6] 

Mezi faktory psychické zátěže související s prací náleží:  

 práce ve vnuceném tempu, kterou se rozumí takový způsob 

práce, při němž si zaměstnanec nemůže volit pracovní tempo a 

jeho činnost je podřízena rytmu strojního zařízení nebo jiných 

osob. Tyto práce musí být v zájmu omezení jejich nepříznivého 

vlivu na zdraví zaměstnanců přerušovány bezpečnostními 

přestávkami v trvání alespoň 5 – 10 minut po každých 2 

hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno střídání 

činností, popřípadě zaměstnanců. [2] 

 monotónní práce, kterou se rozumí pracovní činnost, pro niž je 

charakteristické opakování stále stejných úkonů pohybových či 

úkolových s omezenou možností zásahu zaměstnance do 

průběhu této činnosti. Tyto práce musí být v zájmu omezení 
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jejich nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnanců přerušovány 

bezpečnostními přestávkami v trvání alespoň 5 — 10minut po 

každých 2 hodinách nepřetržité práce nebo musí být zajištěno 

střídání činností, popřípadě zaměstnanců. [2] 

 práce pod časovým tlakem spojená s vysokým pracovním 

tempem a omezenými možnostmi přestávek a odpočinku, což je 

příčinou rychlého nástupu únavy a nedostatečné možnosti 

zotavení organizmu [2] 

 práce spojená s vysokými nároky v oblasti jednání a vzájemné 

kooperace mezi jednotlivci a činnosti, kdy je zaměstnanec 

vystaven interpersonálním konfliktům, frustraci a negativním 

emočním tlakům [2] 

 riziko ohrožení zdraví jiných osob, které představuje činnosti, 

při nichž musí být striktně dodržována pravidla bezpečného 

chování; náročnost práce vyplývá z možného rizika [2] 

 práce ve třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu [2] 

 práce pouze v nočních směnách [2] 

Zraková zátěž 

 

 Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „se zařízeními určenými k nepřetržitému monitorování činností strojů nebo 

zařízení, nebo kontrole výroby nebo výrobků prostřednictvím obrazovkových 

terminálů  
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o při níž je potřebné rozeznávání kritických detailů, charakterizovaných 

hodnotou 0,0003 radiánu při kontrastu menším než 0,8.“ [2] 

 Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazuje trvalá práce: 

o „při které je nezbytné používání zvětšovacích přístrojů, 

o spojená s technicky neodstranitelným oslňováním. „[2] 

Práce s biologickými činiteli 

 

 Legislativa 

 

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

práci, ve znění pozdějších předpisů. [5] 

 

 Kategorie druhá 

„Do kategorie druhé se zařazují práce, jejichž obvyklou součástí nejsou činnosti 

spojené s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo 

přenášeči, ale ze současné úrovně poznání nebo z vyhodnocení rizika provedeného v 

souladu se zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů) 

vyplývá, že je při jejich vykonávání pravděpodobnost expozice biologickým činitelům 2 až 

4 skupiny vyšší než u ostatní populace.“ [6] 

 Kategorie třetí 

„Do kategorie třetí se zařazují práce, jejichž obvyklou součástí jsou činnosti 

spojené s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli 2 a 3 skupiny nebo jejich 

zdroji nebo přenášeči. Práce zařazené do této skupiny vyžadují zřídit v zájmu ochrany 

populace kontrolované pásmo.“ [6] 
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 Kategorie čtvrtá 

„Do kategorie čtvrté se zařazují práce, jejichž obvyklou součástí jsou činnosti 

spojené s vědomým záměrem zacházet s biologickými činiteli 4 skupiny nebo jejich zdroji 

nebo přenášeči. Práce zařazené do této skupiny vyžadují zřídit v zájmu ochrany populace 

kontrolované pásmo.“ [6] 

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů jsou uvedeny v 

příloze č. 2 v Nařízení vlády č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, ve znění pozdějších předpisů. 

Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

 

 Kategorie druhá 

„Do kategorie druhé se zařazují práce ve zvýšeném tlaku vzduchu do 100 kPa, 

které u prací pod hladinou odpovídají hloubce do 10 metrů.“ [6] 

 Kategorie třetí 

„Do kategorie třetí se zařazují práce ve zvýšeném tlaku od 100 do 400 kPa, které u 

prací pod hladinou odpovídají hloubce od 10 do 40 metrů.“ [6] 

 Kategorie čtvrtá 

„Do kategorie čtvrté se zařazují práce ve zvýšeném tlaku nad 400 kPa, které u prací 

pod hladinou odpovídají hloubce 40 metrů a více.“ [6] 

 


