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Světla Fišerová, Ph.D. 

Předložená bakalářská práce se zabývá hodnocením zdravotních rizik v provozu 

ozónového bělení buničiny. V první části je uvedena problematika hodnocení a 

identifikace rizik obecně a také postup jak při hodnocení a identifikaci rizik postupovat. 

V dalších částech je rozebrán technologický postup bělení buničiny ozónem a zhodnocení 

jednotlivých zdravotních rizikových faktorů. Zdravotní rizikové faktory, které by mohly 

ohrozit zdraví a životy zaměstnanců, jsou dále rozebrány, změřeny a zhodnoceny. 

V závěrečné části je uveden přehled stávajících bezpečnostních opatření a navržení 

vhodných osobních ochranných pracovních prostředků v závislosti na výsledcích měření. 

Výsledky této práce budou použity k řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v posuzovaném provozu. 

Klíčová slova: Hodnocení zdravotních rizik, bezpečnost práce, provoz ozonového bělení 
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Bleaching Plant. Žabeň, 16. 4. 2014. 53p. Bachelor thesis. VŠB-TU Ostrava. Primary 

supervisor Ing. Světla Fišerová, Ph.D. 

This bachelor thesis deals with health risk assessment in ozone pulp bleaching technology. 

First part shows the problem of health risk assessment in general and process risk 

assessment. In other part is described process of ozone pulp bleaching technology and its 

health risk factors. The health risk factors that occur here are described, measured and 

evaluated.  The final part summarizes precaution which is used today and proposes 

personal protective equipment depending on the results of measurements. The results of 

this thesis will be used to solve the issue of safety and health protection during work in this 

ozone pulp bleaching technology. 
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 Úvod 

Rizika a nebezpečné situace jsou nedílnou součástí našeho života. V osobním životě zaleží 

na každém člověku, jak si svého zdraví váží, jak si ho chrání a udržuje.  Co se týče zdraví, 

je každý sám za sebe zodpovědný. To platí i v pracovně právních vztazích. Každý 

zaměstnanec si musí uvědomit, že jen on sám je za sebe zodpovědný a musí si počínat tak, 

aby dbal své bezpečnosti a svého zdraví. A právě proto, aby to bylo možné, musí 

zaměstnavatel nastavit na pracovišti takové podmínky a co nejvíce minimalizovat 

zdravotní rizika, aby zaměstnanec měl možnost si své zdraví zachovat. 

Na tento fakt nesmí zapomínat ani ti, kteří navrhují a projektují nové provozy a 

pracoviště. Provozy, nové technologie, výrobní linky a další, budou plnit svůj úkol díky 

zaměstnancům – obsluze, údržbářům, konstruktérům, tak proč právě kvůli těmto lidem 

nevytvořit podmínky tak, aby si mohli své zdraví zachovat, a proto by s nimi měli být 

konzultovány. 

Bohužel, skutečnost je někdy jiná. Důraz se klade hlavně na kvantitu a kvalitu výroby. 

Mnohdy se tomu přizpůsobuje veškeré dění, a na bezpečnost osob a zaměstnanců, kteří to 

všechno zajišťují, se zapomíná a častokrát se i záměrně přehlíží. Bezpečnost na pracovišti 

je sice nákladná, potřebuje rozumné úvahy a přemýšlení, organizační změny a opatření, ale 

zdraví mají zaměstnanci jen jedno. Z toho důvodu vznikla oblast bezpečnosti a zdraví při 

práci, která řeší jak skloubit práci, pracovní prostředí a zachovat si přitom zdraví a život.  

Velký důraz by se měl klást na zdravotní rizika, která zaměstnanec mnohdy nemá možnost 

ovlivnit. Je nutné zajistit, aby na zaměstnance působily co možná nejméně a to jejich 

minimalizací, nebo přijetím vhodných opatření.  

Cílem mé bakalářské práce je v reálných podmínkách provozu ozónového bělení 

buničiny objektivizovat hodnocení zdravotních rizik. V teoretické části se budu zabývat 

specifiky ochrany zdraví při práci, které se na pracovišti mohou vyskytnout. Dále uvedu 

přehled aktuálních zásad hodnocení zdravotních rizik a popíšu vybrané metody hodnocení 

pracovních rizik.  Na základě znalosti technologie daného pracovního systému určím 

nebezpečí a rizika, která by negativně mohla působit na zdraví a životy zaměstnanců. 

Následně provedu experimentální měření a výpočty daných rizikových faktorů                    
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a zhodnotím míru jejich výskytu v daném pracovním systému.  Cílem této práce je také 

navrhnout vhodné opatření a porovnat je s opatřeními, které jsou dnes již zavedené. Mnou 

zvolený pracovní systém je nově spuštěný provoz technologie ozónového bělení buničiny, 

který je součástí výrobního závodu Biocel Paskov a.s. od ledna 2014. 

 

1 Pojmy 

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s ní související hodnocení pracovních rizik 

zahrnuje širokou škálu pojmů. Zde uvádím přehled pojmů, které se vyskytují nebo vztahují 

k mé práci. 

Nebezpečí 

 Je zdroj potencionálního poškození nebo situace, s potencionální možností poškození nebo 

újmy. [20] 

 

Riziko 

 Je kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události a jejich 

následků. [20] 

 

Identifikace nebezpečí 

Znamená rozpoznání nebezpečí a identifikování jeho charakteristik. [20] 

 

Analýza rizik 

 Je systematické shromažďování dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu 

rizika pro prevenci. [20] 

 

Hodnocení rizik 

Proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik. [20] 
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Pracovní systém 

Systém skládající se z jedné nebo více osob a pracovního vybavení, kteří spolupůsobí při 

plnění systémové funkce v pracovním prostředí za podmínek daných pracovními úkoly. [4] 

 

Hygienický limit   

Je příslušný expoziční limit dané látky. [4] 

 

Přípustný expoziční limit (PEL) 

 Celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním 

ovzduší, kterým může být zaměstnanec vystaven po dobu osmi hodin nebo kratší, aniž by u 

něj došlo i přes celoživotní vystavení k poškození zdraví nebo k ohrožení jeho pracovních 

schopností a výkonnosti. [4] 

 

Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK)  

 Je taková koncentrace, které mohou být zaměstnanci nepřetržitě vystaveni po krátkou 

dobu, aniž by pocítili dráždění dýchacích cest nebo očí a zároveň by nedošlo k ohrožení 

jejich zdraví a spolehlivosti při výkonu práce. [4] 

 

Pracovní prostředí  

Jsou to fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní faktory, působící 

na zaměstnance. [4] 
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2 Legislativní rámec řešené problematiky 

K tomu, abych ve svém hodnocení rizik na daném pracovišti a následně k sepsání své 

bakalářské práce vycházela z platné legislativy, jsem použila následující základní 

legislativu, kde se řeší jak povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, tak i přístup 

k bezpečnosti a zdraví při práci celkově. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Předpis, který se v části páté Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101- §108) 

zabývá pracovněprávními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jejich právy a 

povinnostmi a celkově jak se mají stavět k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Poukazuje se zde na důležitost BOZP  a na to, že v budoucnu se bez této problematiky 

neobejdeme. [5] 

 

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 

Tímto předpisem se ukládají zaměstnavateli další povinnosti k řešení BOZP na 

pracovišti, jaké jsou základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Dále se zde 

řeší organizace práce, odborná způsobilost v prevenci rizik. [8] 

 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Tímto nařízením vlády se upřesňují požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 

Udává, jak má být pracoviště uzpůsobeno k daným činnostem, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci. K tomuto zabezpečení zaměstnavatel vychází 

z hodnocení rizik.  [7] 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon udává povinnost zaměstnavateli zařadit práce do kategorií podle jejich 

rizikovosti a podle míry působení rizikových faktorů, které mohou ovlivnit práci 

zaměstnanců. [10] 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády stanovuje rizikové faktory, které mohou mít ze zdravotního hlediska 

vliv na kvalitu pracovních podmínek. Udává závazné zásady hodnocení zdravotního rizika, 

metody jak rizika hodnotit a limitní hodnoty, které nesmí být překračovány. Dále také 

ukládá minimální požadavky na ochranu zdraví. [12] 

 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanov í 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 

Z tohoto právního předpisu vyplývají kritéria, faktory a jejich limity pro zařazení 

prací do kategorií. Popisuje a upřesňuje rizikové faktory, které mohou mít vliv na zdraví 

zaměstnance, jako jsou prach, hluk, mikroklimatické podmínky, chemické látky a mnohé 

další. V přílohách jsou uvedeny konkrétní hodnoty pro zařazení do jednotlivých kategorií. 

[9]  

 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády stanovuje hygienické limity hluku pro místo, kde je vykonávána 

pracovní činnost. Dále udává jak postupovat při hodnocení rizik hluku a minimální rozsah 

opatření před nepříznivými účinky hluku. [11] 
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3 Specifika ochrany zdraví při práci 

Každá lidská činnost je jak pro člověka, tak i pro životní prostředí, zdrojem rizik.  Takové 

riziko se může stát neúnosným, pokud plyne z narůstajícího počtu lidských činností. Je 

proto nezbytné snižovat úroveň tohoto rizika, a to přijetím odpovídajících opatření.   

Vyhláška 432/2003 Sb. nám udává 13 rizikových faktorů, které mohou mít vliv na zdraví  

a  život zaměstnance. Rizikovými faktory jsou: 

- Prach 

- Chemické látky 

- Hluk 

- Vibrace 

- Neionizující záření 

- Fyzická zátěž 

- Pracovní poloha 

- Zátěž teplem 

- Zátěž chladem 

- Psychická zátěž 

- Zraková zátěž 

- Práce s biologickými činiteli   

-  Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

V případě výskytu zdravotních rizikových faktorů jsou požadavky, které musí 

zaměstnavatel přijmout, závazně specifikovány. Je nutné rizika danými metodami 

zhodnotit a přijmout adekvátní technická, organizační nebo jiná opatření. Zaměstnavatel 

musí brát na vědomí, že rizikové faktory mohou svým působením v pracovních 

podmínkách vést k trvalému poškození zdraví, zejména ke vzniku nemoci z povolání. 

Proto jsou stanoveny hygienické limity, které by měly být dodržovány. Při jednorázovém 

překročení hygienického limitu může dojít ke změnám v organismu, jenž mohou způsobit i 

pracovní úraz. Tyto změny mohou být nevratné, tudíž pracovní úraz může mít i trvalé 

následky. 
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  Nemalou součástí celého procesu je také předcházení rizikům, neboli prevence 

rizik. Prevence rizik zahrnuje činnosti jako je omezení vzniku rizika nebo v lepším případě 

odstranění zdroje rizika, což může vést ke snížení hodnot rizikového faktoru, nebo k jeho 

úplnému odstranění. Podstatnou úlohu při omezování vlivu rizikových faktorů na zdraví 

zaměstnance má také přizpůsobení pracovních podmínek konkrétním potřebám pro 

vykonávání pracovní činnosti. Za více nákladné, ale tím více efektivní jsou považována 

opatření, při kterých se nahradí namáhavá práce novou technologií nebo novými 

pracovními prostředky a postupy. [17] 

 

4 Aktuální zásady hodnocení zdravotních rizik 

Hodnocení a řízení rizik je postup, který má za cíl optimalizovat riziko. Můžeme jej 

rozdělit na dvě části. První část se zabývá identifikací, charakterizací a srovnáváním rizik. 

Jedná se o činnosti spíše vědecké, které zároveň přináší podklady pro druhou část 

hodnocení a řízení rizik, a tou je přijímání opatření, která nám rizika udrží na únosné míře.  

Hodnocení rizika je postup využívající všechny dostupné údaje, které podle 

současného vědeckého poznání určují druh a stupeň nebezpečnosti určitého faktoru. Dále 

určuje, v jakém rozsahu jsou a budou tímto faktorem zasaženi zaměstnanci a v neposlední 

řadě charakterizuje konkrétní rizika, která z uvedených zjištění vyplývají. [4] 

 

4. 1 Hodnocení zdravotních rizik na pracovišti 

Hodnocení zdravotních rizik zaměstnanců, kterým jsou vystaveni, by mělo obsahovat 

tyto kroky: 

 Ověření přítomnosti rizikového faktoru 

 Zjištění vlastností rizikového faktoru, který by mohl nepříznivě působit na zdraví 

zaměstnanců 
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 Sběr údajů o rizikovém faktoru - využití dostupných zdrojů, bezpečnostních listů 

 Zjištění míry vystavení zaměstnanců rizikovému faktoru, určení přesných hodnot 

koncentrace 

 Rozbor pracovních a technologických činností, kde dochází ke vzniku rizikového 

faktoru 

 Srovnávání skutečných naměřených hodnot s příslušnými expozičními limity a 

nejvyššími přípustnými koncentracemi 

 Navržení opatření, aby byla dodržena ochrana zdraví zaměstnanců při práci a 

posouzení jejich účinnosti  

 Použití závěrů z lékařských prohlídek, mimořádných událostí 

 Přijetí opatření, která se přijmou, dojde- li k nadměrné expozici 

[10] 

4.2 Pracovní rizika 

Vedle stanovených zdravotně rizikových faktorů, které jsou přesně specifikovány   

a které jsou uvedeny výše, se mohou na pracovišti vyskytovat pracovní rizika, která mohou 

způsobit újmu na zdraví nebo životě zaměstnance. Mezi tyto rizika patří: 

Mechanické riziko 

Zdrojem mechanického rizika můžou být rotující a pohybující se prvky a části strojů           

a zařízení, pád materiálu, nerovné a kluzké povrchy, konstrukce stroje (ostré, řezné, střižné 

části), výška od podlahy a další. [25] 

 

Elektrické riziko 

 Elektrické riziko může být zapříčiněno elektromagnetickým jevem, elektrostatickým 

výbojem, elektrickou energií, zkratem nebo živými částmi strojů a zařízení. [25] 
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Tepelné riziko 

Tepelné riziko vzniká při výbuchu, plamenu nebo také při působení tepelného záření. [25] 

 

Ergonomické riziko 

Ergonomické riziko vzniká při nevyhovující konstrukci a uspořádání pracovního místa, 

pracovní plochy nebo nástroje. Příčinou ergonomického rizika, může být i opakovaná 

monotónní práce a špatné světelné podmínky na pracovišti. [25] 

Pracovním úrazům, které mohou být způsobeny těmito riziky, se dá účinně 

předcházet. Je nutno dodržovat bezpečnostní požadavky a stanovené pracovní postupy, 

jako je používání doporučených OOPP, při práci se strojem a zařízením postupovat podle 

návodů k používání a dodržovat doporučení stanovené výrobcem. [4][17] 

Povinností zaměstnavatele je tyto rizika neustále vyhledávat a hodnotit. Pro 

hodnocení těchto rizik se používají metody, které nejsou závazně stanoveny. Přehled 

těchto metod, které jsou nejčastěji používány, je uveden v příloze 1.  [5] 

4.2.1 Výběr metody hodnocení rizik 

Smyslem hodnocení pracovních rizik je ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců, 

pracujících v daném pracovním prostředí. 

K tomu abychom zvolili správnou metodu k identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik, je 

třeba nejprve provést: 

- posouzení vstupních dat 

- posouzení požadavků a předpokladů určité metodiky 

- zjištění konkrétního cíle analýzy a hodnocení rizik 

Zvolená metoda by měla být vypracována odbornou osobou, což nám ukládá zákon 

309/2006 Sb. Výsledky metody by měly být akceptovány vedením, které zaujme 

stanovisko a zajistí příslušná opatření. Výsledky musí být také vypovídající a srozumitelné 

pro všechny zaměstnance. Je důležité podotknout, že výsledkem metody proces hodnocení 

rizik nekončí. Rizika se musí stále sledovat a hledat nová. [17], [5] 
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5. Charakteristika pracoviště  

Biocel Paskov je nedílnou součástí dřevozpracujícího průmyslu v ČR a ve světě. 

Společnost Biocel Paskov a.s. patří do skupiny Lenzing, která je v čele světové výroby 

viskózového vlákna. Výrobní závod o rozloze cca 3 km
2
 je situován na pomezí tří 

aglomerací - Paskova, Staříče a Žabně v Moravskoslezském kraji. V dřívější době byl 

závod zaměřen na výrobu papírenské buničiny, avšak v současné době se specializuje na 

výrobu viskózové buničiny. Historie výroby papíru se zde traduje od roku 1883, kdy byla 

spuštěna celulózka ve Vratimově a ke 100mu výročí buničiny ve Vratimově byla 

zprovozněna celulózka v Paskově, tj. v roce 1983. [3] 

5.1 Výroba  

Biocel Paskov a.s. vyrábí dle potřeb trhu papírenskou nebo viskózovou buničinu. 

Viskózová buničina se vyrábí ze smrkového dřeva klasickým magnesiobisulfitovým 

postupem. Chemický závod je situován do podhůří Moravskoslezských Beskyd a nedaleko 

Jeseníků z důvodu dostatečných zdrojů dřeva. [3] 

5.2 Technologie výroby 

Dříví se po odkornění naseká na štěpku a po té se vaří s varnou kyselinou 

s hořečnatou bází. Při vaření se uvolní a následně rozpustí lignin, tím se získá surová 

nebělená buničina. Následně je třeba surovou buničinu vyprat a vytřídit, aby došlo 

k eliminaci zbytků výluhu po vaření a nečistot. Následuje proces zušlechťování a následné 

bělení buničiny, obrázek č. 1. K bělení buničiny v Biocelu Paskov využívají peroxid 

vodíku, oxid chloričitý a ozón. Konečným procesem ve výrobě je vysušení buničiny a její 

expedice ve formě archů o rozměrech 60 x 80 cm. Vedlejšími produkty byly dříve krmné 

kvasnice používané v zemědělství a dnes jsou to výluhy a soda. [3] 
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Obrázek č. 1: Schéma výroby buničiny [22] 

 

5.3 Bělení buničiny  

Od roku 1983, kdy byla zahájena výroba buničiny, se k bělení buničiny používal 

plynný chlór Cl2. Chlór se používal do roku 1995, od tohoto roku pro bělení buničiny 

společnost začala používat peroxid vodíku. Zahájením provozu technologie ozónového 

bělení buničiny se ukončilo používání peroxid vodíku. Od ledna 2014 se začal k bělení 

buničiny používat ozón. Historie bělení buničiny ozonem sahá do roku 1992, kdy byla 

poprvé použita ve společnosti  Lenzing AG, v Rakouském městě Lenzing.  Dodavatelem 

technologie byla firma WEDECO, která se podílí i dnes na jednotlivých prvcích 

technologie v Biocelu Paskov a.s. [2], [3] 

5.4 Ozónové bělení  

Proces bělení ozónem je začleněn do přímé výroby buničiny. Buničina, která zde je 

bělena, je dopravována přímo z provozu vaření. Následně buničina, která prochází 

procesem bělení, je dále dopravována na proces sušení. Spolehlivost tohoto provozu 

ovlivňuje celou kontinuitu výroby buničiny. [2] 
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5.5 Technologie 

 Celý proces začíná přívodem buničiny pomocí čerpadla, do mixéru ozonu. 

V mixéru se buničina smíchá s ozonem, s nímž reaguje a postupuje dále do odvětrávací 

nádrže. Odvětrávací nádrž funguje jako plynový separátor. Dojde zde k oddělení plynné 

fáze. Vybělená buničina je vedena zpátky do výroby a ozón je zpátky převeden na kyslík. 

Odpadní kyslík je dále zregenerován a opět použit v ozónovém generátoru, nebo je 

potrubím odveden do provozu čističky odpadních vod. Výrobní schéma technologie je 

obsahem přílohy 2. Princip technologie ozonového bělení je zobrazen v obrázku č. 2. [2]  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek č. 2: Schéma procesu bělení [2] 

5.6 Jednotlivé prvky technologie 

Buničina vstupující do procesu bělení je přivedena z varny o koncentraci 10 – 12%, 

o teplotě 30 -  50 ˚C a tlaku 8 - 9 bar. Před vstupem do reakce je upraveno její pH pomocí 

kyseliny sírové. Za optimální lze považovat hodnotu pH 2 - 2,5.  Vyšší hodnota pH, vyšší 

tlak nebo větší teplota, by mohla způsobit degradaci buničiny, proto jsou u přívodu 

buničiny nainstalovaná čidla, která by degradaci měla předejít. [2] 
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Generátor ozónu 

Ozón se bude namístě vyrábět v generátoru ozónu. Ten je umístěn ve druhém patře 

budovy ozónového bělení. K výrobě ozónu je třeba přivádět kyslík z externího zdroje, 

nebo ze záložního zásobníku s kapalným kyslíkem. V generátoru ozónu se z molekul 

plynného kyslíku pomocí vysokého napětí uvolní atomy kyslíku, které se následně spojí 

s molekulami kyslíku, které se ještě nerozdělily. Tím vznikne ozón, obrázek č. 3. 

V generátoru dochází k tzv. korónovému výboji. Jelikož při této reakci, dochází k velkému 

uvolňování tepla, musí být generátor ozónu chlazen vodou, řez generátorem je naznačen na 

obrázku č. 4. Ozón vyrobený v generátoru má koncentraci 12 %. [2] 

 

 

Obrázek č. 3: Řez generátorem [2]    Obrázek č. 4: Vznik ozónu [2] 

 

Mixér ozónu 

 Po téměř 20. letech provozu ozonového bělení v Lenzingu, tamní technici získali 

zkušenosti, které využili pro návrh vlastního mixéru. V roce 2004 byl projektován a 

následně vyroben EC mixér ozónu. [1] 

V Biocelu Paskov se pro technologii ozónového bělení využívají 2 EC mixéry 

navržené v Rakousku, mixér ozonu č. 1 a záložní mixér ozonu č. 2. Jedná se o 

vysokosmykový středokonzistenční EC mixér ozonu, ve kterém proběhne smísení ozónu 

s buničinou. [2] 
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Ozón, vyroben v generátoru ozónu o určitém průtoku, je pomocí kompresoru 

přiveden do mixéru. Průtok ozónu je automaticky určen v závislosti na produkci výroby, 

dávky ozónu a jeho koncentraci. [2] 

Ozón je veden do trysek mixéru, kde se rovnoměrné vmíchá do buničiny. V mixéru 

dochází k vysokému střihu, který je udržován po celou dobu směšování.  Míchání je 

kriticky důležité, protože právě zde v mixéru dochází k reakci buničiny s ozónem. [2] 

 

Odvětrávací nádrž 

Buničina, která se v mixéru ozonu smíchala a zreagovala s ozónem, projde přes 

tlakový regulační ventil a dostane se do horní části odvětrávací nádrže. Odvětrávací nádrž 

slouží k oddělení plynné fáze.  Je provozována pod mírným přetlakem 100 mbar, který má 

za úkol podpořit oddělení kyslíku a odpadového plynu od buničiny.  Je rozdělena na 3 

části, obrázek č. 5. Ve svrchní části dochází k neustálému vodnímu postřiku filtrátem, aby 

došlo k oddělení vlákna od proudu plynu. Aby se drobná vlákna, která spolu s plynem 

stoupají nahoru zachytila, je nad vstupním potrubím nainstalováno probublávací mezidno. 

Jinak by docházelo k zanášení potrubí a možnému poškození dalších zařízení.  Ve spodní 

části je nainstalováno míchadlo, které zajistí uvolnění posledních plynových bublin 

v buničině, které v ní zůstaly i přes průchod všemi částmi odvětrávací nádrže. [2] 
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Obrázek č. 5: Odvětrávací nádrž [2] 

 

5.7 Vybavení pracoviště 

Osvětlení pracoviště 

Na pracovišti ozonového obělení je k osvětlení použito pouze umělé světlo, které 

plně dostačuje pro provedení pracovní činnosti. 

Mikroklimatické podmínky 

V zimním období se teplota na pracovišti pohybuje od 14,7 ˚C do 17,2 ˚C, záleží, 

na kterých místech pracoviště se obsluha nachází. V letních měsících teplota naměřena 

ještě nebyla, provoz byl spuštěn v lednu 2014. Vlhkost byla měřena v zimním období jen 

přibližným multimetrem značky MASTECH, typu MS8209. Výsledná hodnota je 72,2 %. 

Rychlost proudění vzduchu na pracovišti ozonového bělení buničiny měřena nebyla. 
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Větrání  

Pracoviště je vybaveno přívody čerstvého vzduchu, které pracují za běžných 

podmínek. Dojde-li k možnému úniku ozónu, je pracoviště vybaveno nouzovým 

ventilačním systémem, který zajistí okamžitou výměnu vzduchu. Nachází se zde žaluzie 

pro odvětrávání, které se otevřou při koncentraci ozónu nad 0,1 ppm. Pro dokonalejší 

odvětrávání při vyšší koncentraci ovládací systém spustí 4 ventilátory, které zajistí 

desetinásobnou výměnu vzduchu v celé budově. [2] 

Prostorové požadavky 

Jedná se o složitý provoz, kde se nachází mnoho strojů a zřízení, potrubí a prvky 

stavební konstrukce. Je nutné dbát zvýšené pozornosti při vykonávání pracovní činnosti, 

před neoprávněnou a nekvalifikovanou prací na potrubních zařízeních a armaturách. 

Nachází se zde celá řada ventilů a potrubních uzávěr a bez znalosti technologie, by 

jakýkoliv zásah mohl být zdrojem nebezpečí. V jedné části obchůzkové trasy se nachází 

snížený profil, který je řádně označen. 

Únikové cesty a východy 

Při úniku plynu, vzniku požáru nebo při jiném nebezpečí, může obsluha využít 

dvou únikových východů. Jeden z nich je hlavní vchod, který vede do předsálí technologie 

a následně ven, obrázek č. 6. Druhým je úniková cesta vedena po vnějším plášti 

odvětrávací nádrže pomocí žebříků, ke kterým je přístup z každého patra věže. Žebříky 

končí na střeše provozu ozónového bělení, obrázek č. 7. Ze střechy budovy lze uniknout po 

chráněném žebříku. 
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 Obrázek č. 6: Únikový východ č. 1         Obrázek č. 7: Únikový východ č. 2 

 

5.8 Popis pracovní činnosti 

Technologie ozónového bělení je za běžných podmínek plně automatizovaný 

provoz. Stav procesu bělení je sledován z velínu provozu, který se nachází 

v administrativní části budovy výroby buničiny. Jedná se o nepřetržitý provoz, kde 

probíhají kontrolní činnosti a činnosti odebírání vzorků.  Obsluha vstupuje do provozu 

vždy jednou za dvanáctihodinovou směnu, tabulka č. 1. Součástí pracovního úkolu obsluhy 

je vizuální kontrola technologie, kdy se zaměřuje na těsnost potrubí, zda nedochází k úniku 

přítomných médií a údržba. Dále sleduje, jestli nedošlo k mechanickému poškození 

zařízení, prasklinám v potrubí, zda se v technologii nevyskytují neobvyklé zdroje hluku. 

Místa měření jsou označena ve schématech provozu, které jsou uvedeny v příloze 2.  [2] 
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Tabulka č. 1: Časový snímek dne obsluhy technologie bělení 

Činnost od do poznámka 

práce na velínu 6:00 8:00  

obchůzka 

ozonového bělení 

8:01 8:08 Odebírání vzorků 

8:09 8:14 

Kontrolní obchůzka 

vedoucí do věže 

8:15 8:20 

Cesta zpět 

k východu  

práce na velínu 8:21 11:30  

oběd 11:31 12:00  

práce na velínu 12:01 14:00  

přestávka 14:01 14:30  

práce na velínu 14:31 18:00  

 

Odebírání vzorků vybělené buničiny zahrnuje manipulaci se stáčecím zařízením, 

nacházející za výstupem EC mixéru ozonu č. 1 a druhé stáčecí zařízení za výstupem EC 

mixéru ozónu č. 2. Vzorky vybělené buničiny se odnášejí do laboratoře, kde se posuzuje 

pH buničiny, její bělost a obsah zbytkového ligninu. [2]  
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6 Rizikové faktory 

Na pracovišti se mohou vyskytovat některé rizikové faktory, které si v další části 

přiblížíme jejich posouzením a zhodnocením. 

Prach  

Prachem se rozumí znečištění ovzduší hmotnými částicemi. V provozu ozonového 

bělení buničiny nebyl prokázán výskyt znečištění ovzduší rozptýlenými částicemi. Tento 

rizikový faktor nebude dále hodnocen. [23]  

Chemické látky 

Proces ozonového bělení buničiny je založen na chemických reakcích ozónu 

s buničinou. Vyskytuje se zde kyslík, ozón a buničina. Rizika vyplývající z manipulace 

s těmito látkami není možno opomíjet. Zaměstnavatel musí rizika důkladně zvážit a učinit 

potřebná opatření aby nedocházelo k nežádoucím účinkům na zdraví člověka a pracovním 

úrazům. Buničina nepředstavuje pro zaměstnance reálné nebezpečí. 

Kyslík představuje pro člověka jistý druh nebezpečí. Je sice životodárným plynem, 

ale při zvýšené koncentraci může i ublížit. Koncentrace kyslíku nad 75% může způsobit 

nevolnost, ospalost a dýchací potíže. Provoz je vybaven kyslíkovými čidly, které tuto 

koncentraci sledují. Zvýšené koncentrace kyslíku se nepředpokládají, proto se touto 

chemickou látkou nebudu dále zabývat. [2] 

Ozón je plyn, který obsahuje 3 atomy kyslíku. V tomto provozu se bude využívat 

k bělení buničiny díky jeho silným oxidačním schopnostem. Další informace o tomto 

plynu jsou uvedeny v kapitole 8.  

Hluk 

Hluk je jakýkoliv nepříjemný a pro člověka škodlivý zvuk. V provozu ozónového 

bělení buničiny se nacházejí četné zdroje hluku. Hodnocením tohoto faktoru se budu dále 

zabývat. 
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Vibrace 

Vibrace je mechanické kmitání a chvění v prostředí. Součástí technologie jsou 

stroje a zařízení, které se dají považovat za zdroj vibrací. Obsluha však nepřichází do 

přímého styku s těmito částmi, proto tento faktor nebude dále hodnocen. Bude ale 

zohledněn při práci údržby, resp. diagnostice zařízení (elektro, strojní). [23] 

Neionizující záření a elektromagnetické pole 

Jako neionizující záření se označuje široká oblast elektromagnetického pole, jehož 

spektrum zahrnuje ultrafialové záření (UV), infračervené záření (IR), viditelné světlo         

a lasery. Krom viditelného světla technologie nepředstavuje zdroj neionizujícího záření. 

Tento faktor nebude dále hodnocen. [23]  

Fyzická zátěž 

K fyzické zátěži dochází při zvětšení objemu spotřebovaného kyslíku tím k větší 

tepové frekvenci srdce. Obsluha nebude vykonávat fyzicky namáhavou práci, proto tento 

rizikový faktor nebude dále hodnocen. [23] 

Pracovní poloha 

U tohoto faktoru se řeší ergonomičtí ukazatelé související s prací. Každá lidská 

činnost je spojená s měnícími se polohami těla. Při pochůzce, kterou obsluha vykoná 

v provozu, za běžných podmínek, dochází k přijatelné poloze těla. [23] 

Zátěž teplem 

Práce je vykonávána ve vnitřním pracovním prostředí s přibližně stálou teplotou 

okolí 15 ˚C. K zátěži teplem na provozu ozónového bělení nedochází. 

 Zátěž chladem  

Jelikož se jedná o práci ve vnitřním pracovním prostředí o stálé teplotě okolí, zátěž 

chladem se zde nepředpokládá.  
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Psychická zátěž 

Psychická zátěž vychází z předpokladu, že se jedná o třísměnný a nepřetržitý 

provoz, což obnáší práci vykonávanou v noci. Zaměstnanci mají nastavený režim střídání 

směn tzv. kolotoč. Díky těmto okolnostem se práce zařazuje do kategorie 2. Dále na 

zaměstnance působí fakt, že se pohybují v prostředí, kde je možný výskyt zdravotně 

nebezpečného plynu. K zajištění jejich psychické pohody slouží výstražný semafor, který 

jim udává informace o současném stavu koncentrace ozónu. Provoz je také neustále 

monitorován kamerami, které v případě jakéhokoliv lidského selhání poukáží na situaci, 

která zde nastala. Přenos kamer bude realizován i na dispečink HZS podniku. [2], [23] 

Zraková zátěž 

 Je riziko související se soustředěním, činnostmi spojenými s akomodací oka, 

používáním zvětšovacích přístrojů nebo pokud dochází při práci k oslňováním. V provozu 

ozónového bělení buničiny se žádná taková práce nepředpokládá. 

Práce s biologickými činiteli 

Jako biologičtí činitelé se označuje původce nemocí, s těmi se v provozu 

ozónového bělení nepotkáme. Tento faktor dále hodnocen nebude. [23] 

Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

Jedná se o práci v hyperbarické komoře nebo pod hladinou. V technologii 

ozónového bělení se tento druh práce nevyskytuje. [23] 
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Ozone concentration

above limit

Hazard of Ozone gas

Alarm!

Functional monitoring

Ozone gas detection system

in operation

Danger of life

No entrance

Plant has to be evacuated

Warning!

7 Současný stav BOZP na pracovišti 

V této části práce pro komplexnost uvedu, jaká opatření jsou v současné době v provozu 

ozonového bělení buničiny zavedena. Zaměřím se na způsob zjišťování a kontroly 

koncentrace ozonu a na pracovní postupy zaměstnanců, které by měly zajistit jejich 

bezpečnost. BOZP na pracovišti je zajišťována vedoucím provozu ve spolupráci se 

specialistou BOZP a PO, který už od projektových dokumentů a začátku výstavby stav 

BOZP sleduje a podává upozornění a konkrétní návrhy na zlepšení tohoto stavu. 

V průběhu výstavby a při zahájení provozu prováděl pravidelné kontroly a své připomínky 

konzultoval se stavbyvedoucím, koordinátorem BOZP na staveništi a následně i 

s technology.  

7.1 Zavedená bezpečnostní opatření 

Do budovy ozónového bělení buničiny platí přísný zákaz vstupu. Při nutnosti 

vstupu do provozu, za účelem např. údržby, kontrolní pochůzky, je nutno se zapsat do 

určené knihy, která se nachází na velínu. Zaměstnanec dostane k dispozici přenosný 

dozimetr. Zapsání do knihy je třeba provést i při opuštění provozu. Všichni zaměstnanci, 

kteří do provozu vstupují, musí být řádně poučení a proškolen o rizicích, správných 

pracovních postupech, o používání OOPP apod. Před každým vstupem do provozu je 

umístěn semaforový systém, který informuje zaměstnance o případné zvýšené koncentraci 

ozónu, obrázek č. 8. [2] 

Význam semaforu: 

Na semaforu je ČERVENÁ barva – Okamžitá evakuace, 

nebezpečná koncentrace O3 vyšší než 0,5 ppm. 

Na semaforu je ŽLUTÁ barva – Vysoká koncentrace ozonu, 

obsah O3 je mezi > 0,1 ppm a < 0,5 ppm, je třeba použít ochranné 

pomůcky. 

Na semaforu je ZELENÁ barva - Monitoring je funkční a 

v provozu, koncentrace  O3 je nižší než 0,1 ppm. 

 

Obrázek č. 8: Vysvětlivky světelného významu semaforu [2] 
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Koncentraci O3 monitorují čidla EC28, od výrobce Zam- Servis s. r. o, obrázek č. 9. Jejich 

měřící rozsah je od 0 po 1 ppm O3. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Čidlo O3 

7.2 Školení 

Pracovníci ozónového bělení buničiny, ale i pracovníci, kteří mají svá pracoviště 

v jeho blízkosti, musí být každoročně prokazatelně proškoleni. Společnost Biocel Paskov 

a.s. při spuštění provozu zahájila pravidelné proškolování zaměstnanců, kteří jsou poučení 

o těchto skutečnostech [2]: 

Obsah školení 

 Základní popis technologie – informuje zaměstnance o tom, jak proces probíhá, 

které zařízení technologie využívá, jaká jsou rizika a nebezpečí plynoucí z tohoto 

provozu. 

 

 Vlastnosti ozónu – tato část obsahuje informace o fyzikálních a chemických 

vlastnostech ozónu a jak se chová za běžných podmínek. 
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 Vliv ozónu na zdraví a jak poskytnout první pomoc při zasažení – Seznámení 

zaměstnanců s vlivem ozónu na jejich zdraví, jaké jsou příznaky nadýchání ozónu. 

Dále tato část rozebírá základní postup při poskytování první pomoci, seznamuje 

zaměstnance s tím, kde na provozu najdou lékárničku, bezpečnostní sprchu. Udává 

pokyny, jak postupovat při zasažení očí, kůže a nadýchání. 

 

 Podmínky, které je nutno splnit při vstupu a výstupu z objektu technologie – 

Zaměstnanci se dozvědí, jaké podmínky musí splnit před vstupem do provozu a 

jaká pravidla musí dodržovat. 

 

 Jaké OOPP používat a jakým způsobem – Při vstupu do provozu, musí být 

zaměstnanec vybaven celoobličejovou maskou s ozonovým filtrem, ochrannými 

rukavicemi odolnými vůči ozonu a nehořlavým pracovním oděvem, očištěným od 

veškerých zbytků tuků a maziv. 

 

 Postup při havarijní situaci – Tato část obsahuje informace o postupech               

a opatřeních, která jsou nutná v případě havarijní situace. Zaměstnanci musí 

neprodleně informovat zaměstnavatele. Poté zastavit přívod kyslíku do generátoru 

O3 a informovat závodní HZS. Zaměstnanci jsou povinni zkontrolovat, zda 

v zasaženém prostoru nejsou další zaměstnanci a okamžitě tento prostor opustit. 

 

 Význam signalizace a varování – Při zvýšené koncentraci ozónu v provozu nad 

0,1 ppm se spustí varovný signál a semafory rozmístěny po provoze začnou blikat 

oranžově, to je pokyn pro použití OOPP.  Pokud by došlo k navýšení koncentrace 

nad 0,5 ppm, semafor se rozbliká červeně, což znamená okamžitou evakuaci. 
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8 Ozón – zdroj rizika 

Co se ale předpokládá, je zvýšená koncentrace ozónu. Ozón je v provozu využíván díky 

jeho silným oxidačním vlastnostem, které při styku s buničinou ji dokážou zbavit zbytků 

ligninu a ovlivní její pH. Ozón O3, neboli aktivní kyslík, je plyn který se v přírodě 

vyskytuje běžně a je nezbytný pro život na zemi. Konkrétně tento tříatomový kyslík, 

obrázek č. 10, ve stratosféře vytváří ozónovou vrstvu, která chrání planetu před 

nepříznivými vlivy slunečního záření. Ozon zachycuje velkou část  UV-B záření, které by 

bránilo životu na zemi. A naopak propouští UV-A  záření, bez kterého by život zde na 

zemi nebyl možný. [2], [24] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Ozón [24] 

 

Ozón je silné oxidační činidlo, které dobře reaguje s jakýmkoliv organickým 

materiálem. Po vaření zůstávají v buničině zbytky ligninu a oxidovatelné nečistoty, úprava 

ozónem je nejúčinnější dosud známý způsob, jak je odstranit. Ozón je nestabilní plyn, 

který není možno skladovat, proto je nutné ho vyrábět na místě pomocí ozonového 

generátoru. Další vlastnosti ozónu jsou uvedeny v tabulce č. 2.  [2] 
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Tabulka č. 2: Vlastnosti O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Některé zdroje uvádějí, že tato tří-atomová molekula kyslíku, je čichem 

rozeznatelná. Při provádění měření jsem ale žádný zápach nezpozorovala, a to naměřená 

koncentrace téměř dosáhla na PEL.  Další informace o tomto plynu obsahuje bezpečnostní 

list v příloze 3. [24] 

8.1 Účinky na zdraví 

Vystavení lidského organismu zvýšeným koncentracím ozónu, může mít za 

následek řadu zdravotních komplikací. Obsluha, která se pohybuje na pracovišti, by si 

měla uvědomit, že se jedná o hrozbu, která nepříznivě působí na její zdraví.  

Nejvíce se zdravotní komplikace objevují v oblasti dýchacích cest. Může docházet 

k rozvíjení respiračních symptomů, úbytku funkce plic nebo až k zánětu dýchacích cest. 

Mezi nejčastější respirační symptomy patří kašel, podráždění v krku, bolest a pálení na 

Značka O3 

CAS 10028-15-6 

Klasifikace látky  Oxidující plyn, ohrožující vodní 

zdroje, dráždící pokožku, oči, 

dýchání, nebezpečný pro zdraví 

Teplota tání -191,98 ˚C 

Teplota varu -119,9˚C 

Skupenství plynné 



 

 

27 

 

prsou, dušnost a také tlak na hrudi. Vše závisí na míře expozice, příslušné koncentraci 

ozónu a množství vzduchu, které obsluha vdechne za minutu. [29] 

 Ozón v dýchacích cestách 

Při nadýchání se ozónu do plic, ozón reaguje s proteiny a lipidy na povrchu buněk a 

výstelky plic. Zasáhne jejich biomolekuly, zejména ty, které obsahují thiolové nebo 

aminové skupiny, popřípadě nenasycené vazby uhlík – uhlík. Dále pak reaguje s podklady 

epitelových buněk, s buňkami imunitního systému a s nervovými receptory na stěnách 

dýchacích cest. Dojde k rozbití chemických vazeb a jejich reformě mnohými způsoby a to 

přidáním atomu kyslíku (oxidace) z ozónu. Plicní výstelka přichází o schopnost ochranné 

bariéry proti mikrobům, toxickým látkám a alergenům. Dýchací cesty reagují tak, že 

postižená místa pokryjí tekutinou. Dýchání se stává obtížnější. 

Při reakci s epitelovými buňkami se uvolní intracelulární enzymy, jako je 

laktátdehydrogenáza nebo plazmové složky. Uvolní se i řada zánětlivých mediátorů, které 

mohou způsobit přítomnost polymorfonukleárních leukocytů v plicích, což způsobí 

aktivaci alveolárních makrofágů. Tato aktivace může vést ke sledu událostí, které mohou 

mít za následek zánět plic. V tabulce č. 3 je uveden stručný přehled, co způsobuje ozon 

v plicích. [29], [26] [20] 

Tabulka č. 3: Přehled koncentrací a účinků ozónu [20] 

Koncentrace 

ozónu v 

ppm 

Koncentrace 

ozónu 

v mg/m
3 

Doba 

expozice v 

hodinách Účinky v plicích 

0,40 0,85 2 

 Biochemické změny 

vedoucí k zánětu a 

akutnímu poškození plic 

 Fibróza 

0,10 0,21 6,6 

 Zvýšený počet bílých 

krvinek  

 Tvorba 

laktátdehydrogenázy 

 Možnost vzniku 

zánětlivých reakcí 
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Koncentrace 

ozónu v 

ppm 

Koncentrace 

ozónu v 

mg/m
3 

Doba 

expozice v 

hodinách 
Účinky v plicích 

0,08 0,17 6,6 

 Zvýšený počet bílých 

krvinek  

 Tvorba 

laktátdehydrogenázy 

 Možnost vzniku 

zánětlivých reakcí 

 

8.2 Měření 

  V současné době se k měření koncentrace ozónu využívají přístrojové metody 

přímé.   Základ přímé metody je, že vzorek ovzduší prochází odběrovou sondou přímo do 

detektoru.  Vzorek ovzduší je kontinuálně prosáván přes sorpční roztok, kde dochází 

k zachycení O3. [24] 

Měření ozónu proběhlo za běžných pracovních podmínek, za pomoci měřicího 

přístroje (pumpy) Accuro od firmy Dräger a měřících trubiček Dräger Röhrchen, obrázek 

č. 11, který mi zapůjčili v laboratoři BOZP na fakultě FBI. Další údaje o měřícím přístroji 

a trubičkách jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Měřící přístroj Accuro a detekční trubičky Dräger 
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Tabulka č. 4:  Identifikační údaje přístroje 

Typ přístroje Accuro  Dräger 

Evidenční číslo 78001769 

Relativní odchylka ± 10-15 % 

 

 

Typ přístroje Dräger Röhrchen 

Evidenční číslo 6733181 

Datum použitelnosti  11 - 2015 

Měřící rozsah 0,5 – 1,4 ppm 

Certifikace dle ISO 9001 

 

Měření jsem provedla podle postupu, který doporučuje návod na použití měřicího 

přístroje Accuro. Měřila jsem na třech místech, kudy obsluha prochází podle schématu 

v příloze č. 2. 

Při měření byly dodrženy podmínky stanovené výrobcem detekčních trubiček a to 

teplota vzduchu 0 - 45˚C a vlhkost prostředí do 90%. 

8.3 Postup měření 

Před zahájením měření jsem provedla kontrolu těsnosti pumpy neotevřenou 

trubičkou. Pro správnost měření je dobré pumpu několikrát prosát čistým vzduchem. Poté 

jsem s opatrností odlomila oba konce trubičky pomocí kovového očka na pumpě a 

zasunula trubičku do prosávací pumpy. Šipka na trubičce směřovala k pumpě.  Měření 

jsem uskutečnila na pracovišti v úrovni hlavy zaměstnance. Vzduch přes pumpu jsem 
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prosála pomocí pomalého stisknutí rukojeti, čímž se mi povedl vytvořit v pumpě podtlak. 

To zapříčiní, že se vzduch začne nasávat do pumpy přes detekční trubičku. Až se objemová 

kapacita pumpy naplní, opět se pumpa stiskne a proces se opakuje. Provedla jsem 10 

stisknutí, což trvalo 3 minuty. Po dokončení měření jsem odečetla ze stupnice trubičky 

podle zabarvení hodnotu ozónu. Běžná barva sorpčního roztoku v trubičce je světle modrá. 

Při přítomnosti ozónu se začne zabarvovat do bíla, Obrázek č. 11. 

Hodnotu, kterou jsem odečetla z detekční trubičky, jsem vynásobila korekčním 

koeficientem F, který se vypočte podle vzorce (1) a (2) a zaznamenala do tabulky č. 5. 

Příslušná koncentrace ozónu je udávaná v jednotkách ppm.  

 

Výpočet korekčního koeficientu F 

 

F = 1013 / p     (1) 

Kde: 

 p = skutečný tlak v hPa 

V době měření byl skutečný tlak p = 1000 hPa. 

 

F = 1013 / 1000 = 1,013    (2) 

8.4 Výsledky měření 

 V následující tabulce č. 5 uvádím jednotlivé hodnoty naměřené v určených 

měřících místech provozu, označených v Příloze č. 2. Dále v této tabulce uvádím přepočet 

hodnot koncentrace ozónu z ppm na mg/m
3
, kde 1 ppm O3 je roven 2,14 mg/m

3
. 
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Tabulka č. 5: Výsledky měření koncentrace ozónu 

Místo měření 

Naměřená 

hodnota Vynásobení s F 

Výsledná 

hodnota v ppm 

Výsledná 

hodnota 

v mg/m
3 

místo pro 

odebírání vzorků 0,081 0,081 x 1,013 0,082 0,175 

 u generátoru 

ozónu 0,049 0,049 x 1,013 0,050 0,107 

v horní části 

odvodňovací 

nádrže 0,091 0,091 x 1,013 0,092 0,196 

 

8.5 Výpočty 

Hodnoty koncentrace ozónu, které jsem naměřila, dále přepočítám podle doby 

trvání jednotlivých činností vzorcem (3) na celosměnový vázaný průměr 8 a 12 hodin 

vzorci (4). 

Tabulka č. 6: Časový přehled naměřených koncentrací ozónu 

Popis činnosti Doba trvání v hod Koncentrace O3 v mg/m
3
 

odebírání vzorků 0,083 0,175 

kontrola O3 generátorů 0,083 0,107 

 kontrola odvodňovací 

nádrže 0,166 0,196 

práce na velínu 7,16 / 10,67 0 

oběd 0,5 / 1 0 
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Obecně: 

      

   
  

                 

 
 

Kde:              

     je stanovení koncentrace během expozice 

   příslušné trvání doby expozice v hodinách 

    trvání směny v hodinách [25] 

 

Výpočet 8 – hodinového časově vázaného průměru 

 

      

   
  

                                                

 
        mg/m

3 

 

Výpočet 12 – hodinového časově vázaného průměru 

 

      

   
  

                                               

  
  =         mg/m

3 

 

 Výpočet 20 – minutového časově vázaného průměru 

 

      

   
  

                                   

     
        mg/m

3 

 

 

(3) 

(5) 

(4) 

(6) 
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Tabulka č. 7: Hygienické limity pro O3 v mg/m
3 
[10] 

PEL NPK 

0,1 0,2 

 

Pro srovnání uvádím v tabulce č. 7 hygienické limity, které jsou stanoveny Nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb. 

 

9 Hluk – zdroj rizika 

Hluk je součástí našeho života a nelze se mu vyhnout. Je tomu tak i na pracovišti. 

V provozu ozónového bělení buničiny se nacházejí četné zdroje hluku. Mezi hlavní zdroje 

hluku bych zařadila několik elektromotorů, které pohánějí mixery EC ozonu, kompresory 

kyslíku a kompresory ozonu. Dále už samotný proces, odehrávající se v odvětrávací nádrži 

způsobuje velké hlukové znečištění.  

9.1 Negativní účinky hluku na lidský organismus 

Jako hluk označujeme zvuk, který je nepříjemný, rušivý a často i nebezpečný 

činitel. Nebezpečný v tom, že nám může způsobit přechodné, ale i trvalé změny v lidském 

organismu. Dlouhodobé působení zvýšeného hluku může způsobit poškození buněk na 

povrchu bazilární membrány a může vést až ke snižování citlivosti sluchu. Poškození 

sluchu se projevuje splýváním mluvené řeči, neschopnosti rozlišit řeč od zvuků pozadí a 

často dochází ke zkreslení vjemu hudby.  [21] 

Zjednodušeně můžeme rozdělit účinky hluku na specifické a na nespecifické. 

Specifické účinky se projevují při hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB. Patří mezi 

ně: 
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Akutní akustické a explozní trauma 

Akustické trauma můžeme zařadit mezi akustické úrazy. Vzniká vlivem krátkého 

hlukového impulsu, který dosahuje 100 – 140 dB, což může být např. výstřel. Náhlá změna 

tlaku způsobí mechanické poškození sluchové buňky ve vnitřním uchu a poškození 

bubínku a středoušních kůstek ve středním uchu. Při opakování hlukového impulzu se 

rozsah poškození prohlubuje a dochází k akutnímu poškození sluchu, které může zanechat 

i trvalou změnu sluchu doprovázenou šelesty.  

Explozní trauma, které se označuje také jako barotrauma je úraz z náhlého rozdílu 

tlaků. Má mechanický ráz, který vede k poruše sluchu, ale i k poruše rovnováhy a porušení 

dýchacích cest. Nárazový impulz o hodnotě 180 dB, může vést až k roztržení bubínku. [16] 

Chronické akustické trauma 

Při chronickém traumatu dochází k nedoslýchavosti z důvodu dlouhodobého přetížení 

hlukem. Jedná se o silné, opakované a dlouhodobé hluky, které způsobí vyčerpání 

energetické zásoby látkové výměny ucha a dojde k poruše činnosti a zániku smyslových 

buněk. Postižené osoby si stěžují na tlak v hlavě, celkovou únavu, která neodpovídá 

námaze. Může dojít i k hučení v uších a závratím.  Při delší expozici – několik týdnů, dojde 

k adaptaci a vymizení potíží. [16] 

 U nespecifických účinků, označovaných také jako mimosluchové, dochází k poškození 

různých funkcí systému organismu. Mohou se projevit i při nižších hladinách hluku a 

každý organismus na ně reaguje individuálně. Za hlavní reakci se považuje stres, který 

může následně ovlivnit ostatní funkce jako [16]: 

 Spánek 

 Biologické pochody  

  Neurohumorální a neurovegetativní regulace 

 Schopnost učení a paměti 

 Smyslově – motorické (poruchy koordinace, větší úrazovost)  

 Sociální interakce (nedostatečná komunikace) 
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9.2 Měření 

Hlukovou zátěž jsem na pracovišti ozónového bělení buničiny měřila zvukovým 

analyzátorem Acoustilyzer AL1, který byl zapůjčen v laboratoři BOZP na FBI. Při měření 

jsem postupovala podle anglického návodu k obsluze přístroje. Měření jsem provedla na 

třech místech provozu, dle schémat v příloze 2. Díky plynulému chodu všech zařízení 

provozu se jedná o hluk ustálený. Měření proběhlo po dobu 1 minuty na každém měřícím 

místě ve výšce cca 155 cm od podlahy. [13] 

Acoustilyzer AL1, obrázek č. 12, je  multifunkční měřící přístroj pro analýzu 

akustických signálů. Evidenční číslo přístroje je AUN583A2A2. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Acoustylyzer AL 1 [16] 

 

Přístroj je napájen třemi 1,5 V bateriemi, které jsou umístěny pod krytem ze zadní 

strany přístroje. Ovládání a průběh měření je zobrazován na LCD displeji, který má funkci 

podsvícení. Ovládání analyzátoru je snadné za pomoci sedmi tlačítek. Na vrchní straně 

přístroje se nachází konektory, které umožňují připojení dalších příslušenství, jako jsou 

mikrofony a sluchátka. [23] 

Měření jsem provedla za pomocí mikrofonu MiniSPL,obrázek č. 13 který se připojí 

ke konektoru na vrchní straně přístroje. 
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Obrázek č. 13: Mikrofon MiniSPL [23] 

 

Mikrofon je napájen jednou baterií o 1,5 V, která je uložena uvnitř mikrofonu. Mezi 

příslušenství přístroje patří také pěnový kryt na mikrofon, který se používá při měření ve 

venkovním prostředí. Já jsem pěnový kryt nepoužila. [16] 

9.3 Zpracování výsledků 

Při zapůjčení analyzátoru Acoustylizer AL1 jsem dostala k dispozici i CD-ROM  

s ovládacím programem MiniLINK PC Software. Pomocí tohoto programu jsem  naměřené 

výsledky uložené v paměti přístroje zpracovala a převedla do programu Microsoft Office 

Excel. Jedinou nepříjemností bylo, že program pracoval jen v operačním systému 

Windows ve verzi XP. Tento zvukový analyzér je zařazen do třídy přesnosti 1, mikrofon 

MiniSPL splňuje třídu přesnosti 2, což znamená nejistotu měření 3 dB. [13] 

Abych mohla určit ekvivalentní hladinu akustického tlaku A (LAeq,T), které je 

pracovník vystaven po celou dobu kontrolní činnosti, je nutno z výsledků měření na 

jednotlivých místech provozu, graf č. 1, č. 2 a č. 3, určit jednotlivé hladiny akustického 

tlaku A1, A2 a A3.  K tomu využiji výpočet aritmetického průměru vzorce č. (8), (9) a (10).  

9.4 Výpočty 

 Výpočet výsledné hladiny akustického tlaku za dobu kontrolní činnosti (20 min) a pro 8 a 

12 hodinovou pracovní směnu provedu podle vzorce (7). [26] 

 

LAeq,T = 10 log ( 
 

   
     
   . 10 LAeq,Ti /10) dB     (7) 
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Kde: 

LAeq,T   je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje v časovém 

intervalu Ti 

T časový interval měření, se rovná     
    

m celkový počet dílčích časových intervalů 

Údaje o hladině akustického tlaku A v místě velínu a při obědě mi poskytli 

pracovníci Biocelu Paskov a.s. Přehled výsledných hodnot pro 8 a 12 hodinovou směnu a 

20 minutovou kontrolní činnost je uveden v tabulce č. 8 a č. 9.  

 

Průběh hladiny akustického tlaku u místa odebírání vzorků: 

 

Graf č. 1: Hladina akustického tlaku A1 v místě odebírání vzorků v závislosti na frekvenci 

 

Výpočet aritmetického průměru hladiny akustického tlaku A1: 

A1 = 
    

  
  91,0 dB   (8) 
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Průběh hladiny akustického tlaku v místě ozónového generátoru: 

 

Graf č. 2: Hladina akustického tlaku A2 v místě ozónového generátoru v závislosti na 

frekvenci 

Výpočet aritmetického průměru hladiny akustického tlaku A2: 

A2 = 
    

  
 = 87,5 dB    (9) 

Průběh hladiny akustického tlaku ve vrchní části odvodňovací nádrže:  

 

Graf č. 3:  Hladina akustického tlaku A3 ve vrchní části odvodňovací nádrže v závislosti na 

frekvenci 
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Výpočet aritmetického průměru hladiny akustického tlaku A3: 

A3 = 
    

  
 = 95,77 dB    (10) 

 

Tabulka č. 8: Hodnoty hladiny hluku při jednotlivých činnostech    

Činnost 
Odebírání 

vzorků 

Vizuální 

kontrola 

generátoru 

O3 

Vizuální 

kontrola 

odvodňovací 

nádrže 

Práce na 

velínu 
Oběd/ přestávka 

Ti (hod) 0,083 0,083 0,166 7,16 / 10,67 0,5 / 1 

LAeq,Ti 

(dB) 

91,0 87,5 95,77 54,9 51,2 

 

 

Tabulka č. 9: Srovnání výsledných hodnot 8 a 12 hodinové zátěže a 20 minutové zátěže     

akustickým tlakem 

 

 

 

 

10 log (
 

   
    . 10 

LAeq,Ti/10
) 10 log (

 

   
    . 10 

LAeq,Ti/10
) 10 log (

 

  
    . 10 

LAeq,Ti/10
) 

79,90 dB 78,14 dB 93,64 dB 
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10 Zhodnocení výsledků 

Ozón 

Při 8 hodinové pracovní době bude zaměstnanec po převedení na celosměnový 

vážený průměr, dle vzorce (4) vystaven koncentraci ozónu 0,07 mg/m
3
což nepřekračuje 

PEL ani NKP, č. 8 

Při 12 hodinové směně, kterou pracovníci Biocelu Paskov a.s. vykonávají jsou 

podle vzorce (5) vystaveni ozónu o koncentraci 0,046 mg/m
3
. 

Při přepočtu na dobu 20 minut, po kterou probíhá práce v provozu ozónového bělení 

buničiny je koncentrace ozónu, dle vzorce (6) znatelně vyšší, a to 0,168 mg/m
3
. Dojde 

k překročení PEL, ale ne k překročení NPK, dle tabulky č. 7. Tyto hodnoty nejsou 

optimální, avšak je nutno si uvědomit, že se jedná o srovnávací přepočet. Dále zde taky 

hraje svou roli to, že jde o nově spuštěný provoz, který není ještě zcela zoptimalizován. 

Proto doporučuji provádět tyto měření opakovaně, aby se zjistila koncentrace při běžném 

provozu. 

 

Hluk 

Přípustný expoziční limit (PEL) ustáleného hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku A LAeq,8h je 85 dB. [11] 

Při celkové 12 hodinové pracovní směně, kdy zaměstnanec pracuje převážně na 

velínu, ale jednou za směnu provede 20 minutovou kontrolu a odběr vzorků na provoze 

ozónového bělení, je zatížen 78,14 dB ekvivalentní hladiny akustického zvuku. Limit 85 

dB není překročen. Při přepočtu na čas strávený při práci v provozu ozónového bělení, je 

pracovník zatížen 93,64 dB, kdy dojde ke znatelnému překročení PEL. Co se týče 

frekvence hluku, tak se ve všech třech případech nejvyšší hodnoty pohybují okolo 1000 

Hz. Přehled výsledků je uveden v tabulce č. 8 a č. 9. 
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11 Návrh opatření 

Závěrečnou část práce věnuji návrhům opatření a doporučení, které se vztahují k mnou 

hodnoceným rizikovým faktorům. Dále se věnuji srovnání OOPP, která jsou v provozu 

zavedena a OOPP, které navrhuji. Při návrhu vhodných OOPP vycházím z výsledků svých 

měření a z dostupných katalogů specializovaných firem. 

 Jelikož se jedná o nově spuštěný provoz, který není ještě zcela optimalizován, 

může se koncentrace ozónu v průběhu chodu technologie měnit. Proto doporučuji, až se 

provoz ustálí, měření opakovat. Dále je nutné udržovat zařízení a armatury v dobrém 

technickém stavu, aby nedocházelo k nežádoucím únikům plynu a zabránit tak 

nebezpečným situacím. 

Co se týče hluku, tak by nemělo dojít k velkým rozdílům od mnou naměřených 

hodnot. Zdroje hluku jsou neměnné. Je nutné udržovat stroje a zařízení v dobrém 

technickém stavu, dodržovat pravidelné odstávky a údržbu. 

11.1 Ochrana dýchacích orgánů a očí 

Současnou používanou ochranou očí a dýchacích orgánů je celoobličejová maska 

od firmy 3M s kombinovaným filtrem ABEK 1P2, která je používána celým provozem 

výroby buničiny. [2] 

  Společnost 3M je celosvětovou společností zabývající se výrobou a prodejem 

OOPP a maska používaná zaměstnanci v Biocelu Paskov a.s. plně dostačuje pro účely 

použití v provozu ozónového bělení buničiny. Celoobličejová maska řady 6000, obrázek č. 

14, je dostupná ve třech různých velikostech a barevných provedeních a umožňuje zároveň 

spolehlivou ochranu zraku. [27] 

 

 

 

Obrázek č. 14: Celoobličejová maska 3M   [27] 
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  Vyznačuje se extrémní lehkostí (400g), širokým zorným polem se zorníkem 

odolným proti poškrábání. Umožňuje snadné vydechování, díky výdechovému ventilku 

Cool Flow. Je zkonstruována pro upnutí dvou filtrů, které se snadno upnou díky 

bajonetovému systému. Tuto masku je možno použít až do hladiny  200x PEL, ale 

v závislosti na použitém filtru. [27] 

K celoobličejové masce nabízí společnost 3M celou řadu filtrů. Pro provoz bělení 

navrhuji filtr 2138, který je schopen odolávat ozónu, s klasifikovaným označením AX, 

proti plynům a výparům organických sloučenin s nízkým bodem varu ( ≤ 65˚C), obrázek   

č. 15. 

  

 

 

 

Obrázek č. 15: Filtr proti ozónu [27] 

 

Tento filtr je možno použít v prostředí, kde je  10x  překročen PEL. Což znamená, 

že tento filtr je možno použít v provozu, kde bude koncentrace ozónu do 1 mg/m
3
.  Pokud 

by došlo k úniku ozónu a koncentrace by byla větší než 0,5 ppm (1,07 mg/m
3
) filtr už 

přestává plnit svou funkci. [27] 

11.2 Ochrana rukou a ochranný oděv 

Při styku ozónu s pokožkou může dojít k jejímu podráždění. Tomu se dá předejít 

použitím správných rukavic a vhodným ochranným oděvem. V současné době využívají 

zaměstnanci rukavice Hycron od firmy Ansell. Jsou to rukavice z bavlny a nitrilového 

povrstvení vhodné pro náročné použití do těžkých podmínek, jsou odolné vůči prořezu.  

Pro svůj výběr rukavic jsem si vybrala také firmu Ansell, se kterou jsem se měla 

možnost setkat na školních projektech. Pro zaměstnance pracující v provozu ozonového 
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bělení buničiny bych doporučila víceúčelové rukavice  Oceanic 48-913,obrázek č. 16. Jsou 

vyrobeny stejně jako rukavice Hycron z bavlny a nitrilového povrstvení. Vyznačují se 

menší váhou a větší pružností. [2], [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Rukavice Oceanic 48-913 [19] 

11.2.1 Pracovní oděv  

Pracovní oděv musí být nehořlavý a zbavený zbytků tuků a maziv. Zaměstnanci 

mají k dispozici pracovní kalhoty a bundu typu COEN, obrázek. 17. Vyznačuje se 

nehořlavou a antistatickou úpravou. [2] 

 

 

 

. 

 

 

Obrázek č. 17: Bunda a Kalhoty typu COEN [15] 
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Pracovní oděv, který zaměstnanci v současné době používají je dostatečný k jejich 

ochraně. Je nutné jej udržovat ve vyhovujícím stavu a čistotě. [2] 

11.3 Ochrana sluchu  

Naměřené hodnoty překračují PEL jen při práci v provozu ozónového bělení buničiny. 

Navrhuji proto, aby zaměstnanec používal nutně ochranu sluchu jen v tomto provozu. 

Užívanými chrániči sluchu jsou tvarovatelné chrániče sluchu typu 1100 od firmy 3M, 

obrázek č. 18.  Zajišťují ochranu ve všech frekvenčních pásmech a maximální pohodlí a 

nízký tlak uvnitř ucha. Při frekvenční rozsahu 63 Hz – 8000 Hz jsou hodnoty útlumu 15,4 

– 42,5 dB. Ve vztahu k frekvenčnímu pásmu 1000 Hz je hodnota útlumu 25,4 dB.  [2], [28] 

 

 

 

Obrázek č. 18: Chrániče sluchu [28] 

 

V závislosti na výsledcích měření souhlasím s tím, že v  současné době používané 

chrániče poskytují zaměstnancům dostatečnou ochranu sluchu. Dále doporučuji dodržovat 

pravidelné lékařské preventivní prohlídky. 
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12 Shrnutí  

Tuto část práce věnuji shrnutí výsledků a navržených opatření. U měřených rizikových 

faktorů rozeberu naměřené a přepočtené hodnoty, které jsem pořídila screningovým 

měřením v provozu ozónového bělení buničiny a srovnám je s hygienickými limity. 

V provozu ozónového bělení buničiny provádí zaměstnanec 20 - minutovou 

pracovní činnost, kterou bude vykonávat v rámci práce na velínu během své 

dvanáctihodinové pracovní doby. Jedná se o kontrolu správné funkce provozu, popřípadě o 

odebírání vzorku vybělené buničiny. Zaměstnanec je vystaven dvěma rizikovým faktorům, 

které nepříznivě působí na jeho zdraví. Je to ozón a hluk. Svým měřením jsem zjistila, 

v jaké míře na něj tyto faktory působí. 

Ozón 

Tabulka č. 10: Shrnutí výsledků koncentrace ozónu 

20 - minutový 

vázaný 

průměr 

8 – hodinový 

vázaný průměr 

12 – hodinový 

vázaný průměr PEL NPK 

0,168 mg/m
3
 0,007 mg/m

3
 0,0046 mg/m

3
 0,1 mg/m

3
 0,2 mg/m

3
 

 

Z přehledu výsledků vyplývá, že při 20 - minutovém působení ozónu na člověka 

dochází k překročení PEL, ale už ne k překročení NPK.  Při přepočtu na 8 a 12 hodin práce 

k překročení nedochází. Zaměstnanec je nucen dodržovat bezpečnostní pokyny a používat 

OOPP jen v daném provozu. Jelikož se jedná o nový provoz, který se teprve zaběhává a 

často je nutné provádět opravy, je možné, že při normálním provozu budou naměřené 

hodnoty koncentrace ozónu nižší. Mnou navržená OOPP se z větší části shodují s těmi, 

které již dnes v provozu zaměstnanci používají. Jedná se o ochranu dýchání, ochranné 

rukavice a ochranný oděv. Jediný rozdíl je v ochranných rukavicích, kdy jsem navrhla 

rukavice od firmy 3M typu Oceanic. 
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Hluk 

Tabulka č. 11: Shrnutí výsledků hluku 

20 – minutový 

vázaný průměr 

8- hodinový vázaný 

průměr 

12 – hodinový 

vázaný průměr PEL 

79,9 dB 93,64 dB 78,14 dB 85 dB 

 

Stejně jako u výsledných hodnot ozónu, byl expoziční limit hluku překročen jen při 

pobytu zaměstnance v provozu ozonového bělení buničiny po dobu 20 minut. Zdroje hluku 

v provozu jsou neměnné, tudíž se hladina hluku měnit výrazně nebude. Nejvyšší 

frekvence, která se na pracovišti vyskytuje je 1000 Hz a i v tomto směru je stávající 

ochrana sluchu dostačující. Dále je nutné udržovat stroje a zařízení v dobrém stavu, aby 

nedocházelo k navýšení hladiny hluku. 
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 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo provést hodnocení zdravotních rizik v nově 

spuštěném provozu ozónového bělení buničiny, který navazuje na výrobu buničiny ve 

společnosti Biocel Paskov a.s. Na základě znalosti procesu technologie, bylo mým 

záměrem určit zdravotní rizika, která z práce v tomto provozu vyplývají. Mým dalším 

cílem bylo tyto rizika zhodnotit a navrhnout příslušná opatření. 

Ve své teoretické části se zabývám obecnými náležitostmi hodnocení a identifikace 

rizik, postupy hodnocení rizik a popisem pracovních rizik, které se v praxi mohou 

vyskytnout. Dále se zabývám výběrem vhodné metody pro hodnocení pracovních rizik, 

jejichž přehled je uveden v příloze 1. Následuje podrobná charakteristika pracoviště, kde je 

naznačen průběh celého procesu ozónového bělení buničiny, který je začleněn do celkové 

výroby buničiny. 

Na základě pracovní náplně a časového snímku jsem provedla hodnocení 

rizikových faktorů, které se v daném pracovním systému mohou objevit. Jednou za směnu 

provede pracovník velínu 20 minutovou pracovní činnost v provozu ozónového bělení 

buničiny – odběr vzorků, kde na něj působí dva rizikové faktory, které mohou ovlivnit jeho 

zdraví. Jedná se o hluk a chemickou látku (ozón). Díky vypůjčeným měřicím přístrojům 

jsem provedla experimentální měření. Podle pracovní činnosti a času potřebného k těmto 

činnostem, jsem určila v provozu tři místa, kde jsem měření uskutečnila. Výsledky měření 

jsem přepočítala na dobu strávenou při vykonávání pracovní činnosti v provozu (20 minut) 

a na celkovou zátěž po dobu 12 hodin. Výsledky měření ukázaly, že zaměstnanec je 

vystaven hodnotám vyšším, než jsou hygienické limity pouze v provozu ozónového bělení 

buničiny. Zaměstnavatel musí přijmout adekvátní opatření, aby nedošlo k porušení zdraví 

zaměstnance. 

V další části práce uvádím přehled soudobých opatření a pravidel, která jsou dnes 

v provozu zavedena. Zaměstnanci, kteří vstupují do provozu, musí projít bezpečnostním 

školením a striktně dodržovat bezpečnostní požadavky. Jedním z požadavků je užívání 

vhodných OOPP. V poslední části práce jsem se zaměřila na užívané OOPP a jejich 

vhodnost a funkčnost do daného pracovního systému a v případě nevyhovujících opatření 

jsem navrhla jejich odpovídající náhradu. V současné době používaná ochrana zraku a 



 

 

48 

 

dýchacích orgánů, plně vyhovuje požadavkům. Co se týče ochranných rukavic, navrhla 

jsem jiný typ, než je v současné době používán. Používaný ochranný oděv a ochrana sluch 

jsou dostačující pro plnění ochranné funkce.  

Závěrem bych chtěla říct, že se mi podařilo identifikovat zdravotně rizikové 

faktory, které v podstatné míře ohrožují zdraví a život zaměstnanců. Stěžejním bodem této 

identifikace byla podrobná znalost technologického procesu a pracoviště, kde se 

zaměstnanci pohybují. Důležité je uvědomit si závažnost těchto rizik a podle toho 

přistupovat i k jejich hodnocení.  Na základě těchto skutečností považuji cíl bakalářské 

práce za splněný. Výsledky vyplývající z této práce budou použity k řešení problematiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posuzovaném provozu ozónového bělení buničiny. 
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