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ANOTACE 

BAŘINOVÁ, E. Aplikace Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozů: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů, 2018, 86 s. Vedoucí práce: Laciok V. 

Diplomová práce poukazuje na nebezpečí nanočástic v pracovním ovzduší. 

První část práce se zaměřuje na vysvětlení pojmu nanočástice, způsoby expozice částicím 

u pracovníků a°fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálu, zejména toxicitu. Zmíněn 

je také obor nanotechnologie, druhy a principy přístrojů, kterými se měří výskyt nanočástic 

v ovzduší.  

Praktická část práce se věnuje měření expozice částicím na vybraných pracovištích 

a využití získaných výsledků z měření expozice částicím pro aplikaci Certifikované 

metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem 

výskytu nanočástic na daném pracovišti. 

Klíčová slova: nanočástice; osobní ochranné pracovní prostředky; strojírenské technologie. 

SUMMARY 

BAŘINOVÁ, E., Application of Certified Methodology for Providing Personal Protective 

Equipment in a Nano-Particle Environment at Selected Operations: Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Occupational 

and Process Safery, 2017. 86p., Thesis head: Laciok, V. 

My thesis points out the danger of nanoparticles that are present in the air 

at workplace. In the beginning I focus on explaining the term nanoparticles, the ways 

of exposure of nanoparticles to workers and physicochemical properties of nanomaterial, 

especially toxicity. The field of nanotechnology, ways and principles how to measure 

the occurance of nanoparticles in the air is also mentioned. 

I devoted the practical part of my thesis to measurement of partical exposure 

at chosen workplaces, and use this data for application of Certified method for provision 

of safety working equipment at the chosen workplace, where the risk of nanopartical 

occurrence is. 

Key words: nanoparticles; personal protective equipment; engineering technology  
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Seznam použitých zkratek 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CB metoda Control Banding 

CLP  Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS 

a nařízení (ES) č. 1907/2006 

CPC kondenzační čítač čátic 

ELPI  přístroj Eletrical Low Pressure Impactor (Elektrický nízkotlaký impaktor) 

MIG/MAG poloautomatické svařování kovů, které probíhá v ochranné atmosféře 

za účasti inertního (MIG) či aktivního (MAG) plynu 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

OPDO ochranné prostředky dýchacích orgánů 

PK početní koncentrace 

PMx  (particulate matter) polétavý prach, částice, které projdou velikostně-

selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 

x µm odlučovací účinnost 50 % 

REACH  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování, a omezování chemických látek a o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky 

S355J2, S235JR označení oceli dle ČSN EN 10027-1 

SMPS skenovací třídič pohyblivosti částic, přístroj GRIMM SMPS 5400 

TIG/WIG  Tungsten/Wolfram, Inert, Gas…svařování wolframovou elektrodou 

v ochranné atmosféře inertního plynu 

UFP (ultrafine particle) – ultrajemné částice 

VÚBP Výzkumný ústav bezpečnosti práce 
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Úvod 

Obor nanotechnologie je znám velmi krátce, ale přesto je rozšířen do mnoha odvětví 

výzkumu (průmyslu). Nanočástice jsou obsaženy v krémech, v autokosmetice, ve vodě 

do ostřikovačů, v brzdách aut, ale také ve volné přírodě. Nanočástice nalezneme v horském 

vzduchu, vznikají při erupci sopek a pro lidské oko jsou téměř neviditelné. Nanočástice 

se cíleně vyrábí, aby ulehčily život na zemi. Otázkou je, zda opravdu život ulehčují 

nebo mu nekontrolovaně ubližují. [1] 

Nanočástice mají rozměr jedné miliardtiny (10-9) a od jiných částic se liší 

tím, že mají schopnost snadno pronikat do lidského organismu. Při dlouhodobém vystavení 

lidského organismu nanočásticím mohou vznikat zdravotní problémy různých závažností. 

Nejhorší následky mohou mít nanočástice, které se transportují až do krevního oběhu. 

Nejčastěji se nanočástice do lidského těla dostávají pomocí dýchání. Dýchacími cestami 

dle jejich velikosti pokračují celým dýchacím ústrojím a ty nejmenší se mohou usadit 

až v plicních sklípcích. Větší částice je schopen člověk vykašlat, vysmrkat, popřípadě 

po polknutí vyloučit z těla močí nebo stolicí. [1], [2] 

V současné době v České republice neexistují právní předpisy, které by komplexně 

řešily problematiku nanočástic. Jediným dokumentem, který je uznáván Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, je Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic [3], která byla vydána 

kolektivem autorů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (dále jen VÚBP) v Praze v roce 

2016.  

Cíl práce bude zaměřen na ověření možnosti expozice nanočásticím u pracovníků 

na vybraných pracovních pozicích vybraných společností a aplikaci metodiky [3] 

na naměřených výsledcích expozice částicím na vybraných pracovištích. 



2 

 

1 Terminologie a právní předpisy týkající se nanomateriálů 

V následující části jsou uvedeny pojmy týkající se nanomateriálů a oblasti rizik 

v pracovním prostředí. 

Nanomateriály Definice nanomateriálů zní dle nařízení Evropské komise 2011/696/EU 

o definici nanomateriálu: „Nanomateriálem se rozumí přírodní materiál, materiál vzniklý 

jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice v nespoutaném stavu nebo 

jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení 

jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm – 100 nm.“. 

Nanočástice jsou stavebními jednotkami nanomateriálů. Definují se rozměry, tvarem, 

atomovou strukturou, chemickým a heterogenním/homogenním složením, krystalinitou 

a mezifázovým rozhraním. Rozměry jsou limitovány od molekul k pevným částicím menším 

než 100 nm. [4] 

Nanotechnologie Dle literatury [5] se jedná o vědu, která se zabývá studiem nanočástic. 

Vědní obor nanotechnologie obsahuje mnoho dalších vědních oborů – fyzika, kvantová 

mechanika, biochemie, chemie a další – proto se jedná o interdisciplinární vědní obor. Tento 

obor se nezabývá pouze studiem nanomateriálů, ale také vývojem materiálů a zařízení 

o nanorozměrech a také jejich chováním – oddělováním, spojováním a deformací. 

Nanoobjekty jsou materiály s jedním, dvěma nebo třemi rozměry v nanostupnici. [6] 

Expozice – Expozice je vystavení organismu působení faktorům prostředí (hluk, vibrace, 

prach, záření atd.) nebo účinkům látky. V úvahu se bere změřená hodnota zátěže faktory 

pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk této zátěži vystaven. Pracovní 

expozice znamená vystavení organismu škodlivinám při pracovní činnosti. [7] 

Riziko –  definuje se jako kombinace pravděpodobnosti nežádoucí události a rozsahu, 

závažnosti možného fyzického zranění nebo poškození zdraví. [8] 

Nebezpečí – neboli zdroj rizika je zdroj situace nebo činnost s potenciálem způsobit vznik 

poranění člověka nebo poškození zdraví nebo jejich kombinaci. [8] 

Hodnocení rizik – Rozhodnutí, na základě analýzy rizika, zda bylo dosaženo cílů snížení 

rizika. [9] 
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1.1 Historie nanotechnologie 

První zmínky, které se týkají nanočástic pocházejí už z pátého nebo čtvrtého století 

před naším letopočtem, a to z Egypta a Číny. V té době bylo objeveno „rozpustné zlato“ 

používané pro estetické (například barvení skla a keramiky) nebo pro léčivé účely (srdeční 

problémy, epilepsie, nádory nebo úplavice). Asi ze 4. století našeho letopočtu pochází 

tzv. Lykurgovy poháry (viz obrázek 1), které jsou umístěné v Britském muzeu v Londýně. 

Jev, týkající se nanočástic, spočívá v barvě pohárů. Pokud je pohled na pohár za odráženého 

světla – například denní světlo (na obrázku vlevo) – pohár se jeví zelený. Pokud je však zdroj 

světla umístěn uvnitř poháru – jeví se jako červený (na obrázku vpravo). Po zkoumání 

chemické analýzy bylo zjištěno, že sklo obsahuje prvky podobné moderním sklům. Avšak 

s malým množstvím zlata a stříbra v podobě nanokrystalkům (slitina zlata a stříbra v poměru 

3:7) o velikosti cca 70 nm. Do dnešní doby není známo, jakou technologii výroby pohárů 

římští skláři používali. [10] 

Vizi nanotechnologie však nastínil až na konci 50. let americký fyzik Richard 

Feynman, který pocházel z New Yorku. V roce 1959 se ve své přednášce s názvem Tam dole 

je spousta místa (There´s Plenty of Room at the Bottom) zeptal „Proč ještě neumíme zapsat 

všech dvacet čtyři svazků Encyklopedie Britanniky na špendlíkovou hlavičku“. Zároveň 

na přednášce zmínil možnosti manipulace s atomy a molekulami. Každoročně je také 

udělována Feynmanova cena za přínos v oboru nanotechnologie. [9] 

Obrázek 1: Lykurgovy poháry [10] 
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Nanočástice jsou využívány v běžném světě již od dob, kdy uživatelé neznali jejich 

podstatu. Největším pokrokem v oblasti nanotechnologie – nanočástic byl vynález 

elektronového mikroskopu, který umožňuje spatřit trojrozměrnou strukturu nanočástice. 

Nanočástice není pouhým okem viditelná. Pro bližší představu o její velikosti lze použít 

lidský vlas, jehož průměr je cca 100 000 krát větší než jeden nanometr. Na následujícím 

obrázku 2 lze vidět porovnání mezi nanoobjekty a běžnými objekty. [12], [13] 

V současnosti je nanotechnologie považována za fenomén konce 20. století 

a počátku 21. století, v budoucnu bude mít podstatný dopad na světovou ekonomiku. Proto 

se problematikou nanotechnologií (nanočástic) začínají více zabývají i právní předpisy. [5] 

Nanotechnologie prolíná mnoho oborů – elektrotechnika (fotočlánky, počítačové chipy), 

textilní průmysl (funkční oblečení, ochranné oděvy), lékařství (nosiče pro cíleně působící 

léky, cílená likvidace tumorů, umělé krvinky, zdravotnické prostředky), potravinářství 

(obaly pro zvýšení trvanlivosti potravin), kosmetika (rtěnky, makeupy), automobilový 

průmysl (aditiva, voda do ostřikovačů, laky) a mnoho dalších. [1] 

Obrázek 2: Srovnání velikosti mezi nanoobjekty a běžnými objekty [13] 
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1.2 Zahraniční právní předpisy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování, a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické 

látky (nařízení REACH) 

Jedná se o nařízení Evropské unie, jehož hlavním účelem je zajištění funkčního trhu 

s chemickými látkami. Nanomateriály splňují definici látky uvedenou v nařízeních REACH 

a platí pro ně tudíž příslušná ustanovení a toto nařízení, které se opírá o princip předběžné 

opatrnosti, aby se předešlo nepříznivému působení na lidské zdraví anebo na životní 

prostředí. [14] 

Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení 

CLP) 

Nařízení CLP vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených 

národů a jeho účelem je zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí a dále 

volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů. Jedním z hlavních cílů je určit, zda látka 

nebo směs vykazuje určitou vlastnost, díky které se klasifikuje jako nebezpečná. 

Při nakládání s vyráběnými nanomateriály je důležité dle nařízení CLP postupovat. [15] 

ISO/TR 27628:2007: Atmosféra na pracovišti – Ultrajemné částice, nanočástice 

a nanostrukturované aerosoly – Charakterizace inhalační expozice a hodnocení 

Jedná se o ISO normu týkající se nanoaerosolů, zejména jejich vlivu na zdraví, 

depozici v dýchacích cestách, fyzikální vlastnosti, jejich zdroje na pracovišti. Dále jsou 

zde uvedeny informace týkající se měření a hodnocení expozice na pracovištích. 

ISO/TR 13 121:2011 Nanotechnologie – posouzení rizik nanomateriálu 

Tato norma popisuje proces identifikace a hodnocení potenciálních rizik, týkajících 

se používání a vyrábění nanomateriálů. A to z pohledu pracovního prostředí a pracovníků. 

Zatím nebyla přijata do české legislativy. 
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1.3 České právní předpisy 

V současné době v České republice neexistuje mnoho právních předpisů, které 

by se zaměřovaly přímo na problematiku nanočástic, proto se česká legislativa odráží 

od legislativy zahraniční. Výchozími právními předpisy jsou nařízení REACH a CLP 

na základě, kterých platí pro nanočástice příslušná ustanovení. Do české legislativy 

požadavky z těchto nařízení zpracovává zejména zákon č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a směsích, ve znění pozdějších předpisů.  

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

Zákoník práce je základním předpisem pro pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Bezpečností a ochranou zdraví při práci se zabývá část 

pátá (§101 - §108). V této části je řešeno: předcházení ohrožení života a zdraví při práci, 

povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnance, osobní ochranné pracovní 

prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje, 

povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocích z povolání a také účast 

zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [16] 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákoně se řeší další konkrétní požadavky k řešení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen BOZP) na pracovišti a také požadavky na pracovní prostředí 

na staveništi. Jsou zde sepsány požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, bezpečnostní 

značky, značení a signály. Pro předcházení ohrožení života a zdraví v pracovním procesu 

jsou zde zmíněné rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma. Jedna část 

zákona se zabývá odbornou způsobilostí osob v prevenci rizik. [17] 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon dává zaměstnavateli povinnost provádět kategorizaci prací dle jejich míry 

rizika. Dále dává povinnost zpracovat písemná pravidla pro vybrané nebezpečné vlastnosti 

chemických látek a směsí. [18] 
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Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsí, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon zpracovává předpisy Evropské unie a navazuje na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie. Dále upravuje práva a povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami, 

klasifikaci, balení, označování a uvádění na trh chemických látek a směsí na území ČR, správnou 

laboratorní praxi a působnost správních orgánů při zajišťování ochran před škodlivými účinky 

látek a směsí. [19] 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento předpis stanovuje například kritéria, faktory a limity pro zařazování prací 

do kategorií nebo podmínky pro provádění určitých testů. Pro účel této vyhlášky jsou určeny 

faktory a to: fyzikální, chemické a biologické činitele, prach, fyzická zátěž, zátěž teplem 

a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mohou mít nebo mají vliv 

na zdraví. V přílohách jsou uvedeny konkrétní hodnoty, přípustné expoziční limity 

a nejvyšší přípustné koncentrace pro usnadnění zařazení prací do jednotlivých kategorií. 

[20] 

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

ve znění pozdějších předpisů 

V tomto nařízení vlády lze nalézt rizikové faktory pracovních podmínek, způsob 

a metody hodnocení zdravotního rizika, přípustné limitní hodnoty a koncentrace, které 

už nemohou být překročeny a dále hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. 

Pro nanočástice se používá zejména příloha č. 2, část A: - Seznam chemických látek a jejich 

PEL a NPK-P (Tabulka 1) a příloha č. 3, část A: Seznamy prachů a jejich PEL (Tab.1-5). 

V přílohách se nerozlišuje, zda se jedná o nanočástice nebo o částice jiné. [21]  
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Nařízení vlád č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Předpis ukládá zaměstnavateli povinnost dodržet požadavky na pracoviště 

a pracovní prostředí. Zaměstnavatel by měl vycházet z posouzení rizik. [22] 

Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

v prostředí s rizikem výskytu nanočástic 

Certifikovaná metodika byla vydána v Praze v roce 2016 a je primárně určena 

pro zaměstnavatele při řešení potřeby přidělování osobních ochranných pracovních 

prostředků pro ochranu dýchadel. Byla sepsána kolektivem autorů VÚBP. Jedná 

se o jedinou certifikovanou metodiku schválenou ministerstvem práce a sociálních věcí 

v ČR. Metodika se skládá ze 4 kapitol o celkovém rozsahu 23 stránek. První důležitou 

kapitolou je kapitola druhá. V této kapitole jsou čtenáři poskytnuty informace o dané 

metodice a skládá se z pěti postupových kroků, směřujících k rozhodnutí o potřebě přidělit 

zaměstnanci ochranné prostředky dýchacích orgánů (OPDO). [3] Celá Certifikovaná 

metodika je volně k dispozici na internetových stránkách. 

Nanotechnologie, stejně jako každá nová technologie představuje přínosy 

pro společnost, ale nese s sebou i určitá rizika. Ambivalence nanotechnologie vychází 

ze střetu negativních a pozitivních očekávaných dopadů. Ambivalenci posiluje také fakt, 

že některé dopady lze řadit mezi pozitivní i mezi negativní v závislosti na konkrétní situaci, 

hodnotiteli, časovém horizontu, úhlu pohledu a mnoha dalších. [4], [23] 

Mezi pozitivní dopady nanotechnologie lze zařadit například následující dopady: 

• léčba jinak neléčitelných nemocí; 

• materiály s lepšími novým vlastnostmi; 

• zvýšení bezpečnosti; 

• eliminace ekologické zátěže; 

• snížení výrobních nákladů; 

• zvýšení trvanlivosti některých výrobků; 

• ochrana lidského zdraví. 
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Naopak mezi příklady negativních dopadů nanotechnologií patří tyto dopady: 

• vysoké náklady na vývoj; 

• obtížný a drahý monitoring a kontrola negativních dopadů; 

• možné selhání technologie; 

• ohrožení životního prostředí a zdraví člověka (nanobezpečnost); 

• neetické zneužití; 

• zánik současných výrobních postupů (následná nezaměstnanost). [4], [23] 

Důležitou část v nanobezpečnosti tvoří managment zdravotních rizik, který vychází 

z aktuálních technických i vědeckých poznatků o nanomateriálech – vlastnosti, znalost 

toxických účinků v závislosti na expozici, znalost dopadů na životní prostředí atd. Dále 

se vychází z opatření, které jsou zakotveny v právních a ostatních předpisech zajišťujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkově se jedná o systematický přístup vycházející 

z hodnocení zdravotních rizik spojených s nanomateriály s cílem zavést potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a životního prostředí. [24] 
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2 Mikro a nanočástice s ohledem na zdroje expozice a zdravotní rizika  

V úvodu této kapitoly je důležité hned v úvodu vysvětlit dva pojmy, 

které se používají ve spojení s částicemi menšími než 100 nm. Pokud se mluví o účelově 

vyrobených částicích (inženýrské nanočástice), používá se pojem „nanočástice“ (nanosized 

particle). Pokud se však jedná o částice, které nebyly cíleně vyrobeny, mluvíme 

o ultrajemných částicích (UFP, ultrafine particle). Rozdíl mezi nanočásticí a ultrajemnou 

částicí je tedy v tom, že UFP neúmyslně vyrobené, nemají jasně definovanou velikost 

a jsou multikomponentní na rozdíl od nanočástic, které mají definovanou velikost i složení. 

[25], [26] [27] 

Mikročástice neboli polétavý prach (PM, particulate matter), je označení pro malé 

částice o velikosti několika mikrometrů (µm). Mikročástice se rozdělují dle jejich velikostí 

– na PM10 (velikost částic menší než 10 µm), PM2,5 (velikost částic menší než 2,5 µm) 

a PM1 (velikost částic menší než 1 µm). Označení PM0,1 už odpovídá velikosti 100 nm. 

Čím menší průměr částice má, tím déle zůstává v ovzduší. [1] 

PM10 se usazují v průduškách a jejich inhalace hlavně poškozuje kardiovaskulární 

a plicní systém. Procento částic dle jejich velikostí ukládajících se v jednotlivých částech 

dýchacího systému je znázorněn na obrázku 3. [1] 

Obrázek 3: Místa ukládání nano– a mikročástic v dýchacím ústrojí dle velikosti částic 

v závislosti na frakci depozice [1] 
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Zdroje nanočástic/UFP můžeme rozdělit na antropogenní a přírodní. Například 

mezi přírodní zdroje nanočástic/UFP patří horský vzduch, který obsahuje 103/cm3 částic. 

Dále tyto částice vznikají erupcí sopek, při chemickém rozkladu látek, erozemi. Mezi 

antropogenní zdroje nanočástic/UFP řadíme například spalovaní fosilních paliv a poslední 

dobou se záměrně vyrábí nejen v laboratořích, ale také při průmyslové výrobě. Viry 

i bakterie mají také mikro nebo nano velikost. Využití nanočástic je velice 

rozsáhlé.  S nanomateriály je možno se setkat i v kosmetickém, potravinovém nebo textilním 

průmyslu, medicíně, strojírenství, zdravotnictví a v mnoha dalších odvětvích, jak už bylo 

zmíněno výše. [12] 

V automobilovém průmyslu se s nanočásticemi lidé setkávají velmi často. 

Nanomateriály umožňují například vyrábět pevnější a zároveň lehčí materiály, nátěry i laky 

s barevnými a prostorovými efekty nebo se zvýšenou odolnosti proti korozi a špíně. Další 

velké využití nanomateriálů se nachází v lékařství, medicíně, farmacii a kosmetice. Vyrábí 

se aktivní léky a medikamenty, které působí na specifické orgány. Nanomateriály nachází 

své uplatnění také v plastické chirurgii nebo při regeneraci kostí a tkání. Ve výsledku i naše 

vlastní existence je založena na částicích o velikosti nano. Buňky a jejich části, viry 

a samotná DNA jsou příklady bionanoobjektů. [1], [28] 

S ultrajemnými částicemi se mimo jiné můžeme setkat při používání laserových 

tiskáren, opalovacích krémů nebo sušiček. Dále při grilování a smažení potravin 

a v neposlední řadě v pracovním prostředí. [27] 

Bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků před účinky nanočástic je důležité 

věnovat pozornost hlavně v pracovním prostření. Nejedná se pouze o firmy pracující 

s nanočásticemi, ale také o výrobní provozy či těžební sektory, kde se nanočástice mohou 

vyskytovat jako sekundární produkt – UFP. Pozornost by měla být věnována 

i na pracovištích jako jsou administrativní místa, z důvodu používání klimatizačních 

jednotek nebo výpočetní techniky. [24]  

Proces, který řídí zdravotní rizika na pracovištích, může být označen jako 

management zdravotních rizik. 
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2.1 Managment zdravotních rizik  

Managment zdravotních rizik neboli řízení zdravotních rizik je kontinuální a nikdy 

nekončící proces. Cílem je, aby na základě řízení rizik docházelo k vylepšování pracovních 

podmínek. Managment zdravotních rizik je založen na principu neustálého zlepšování 

úrovně BOZP. To znamená, aby práce, které jsou dle zvláštních předpisů [18] klasifikovány 

jako rizikové, byly zařazeny do nižší rizikové kategorie. Povinnost řídit rizika ukládá 

zaměstnavatelům Zákoník práce (§ 102 odst. 3). Management zdravotních rizik nanočástic 

je velmi složitý a rozsáhlý proces, proto se diplomová práce zaměří na část analýzy rizik, 

do které patří expozice částicím. [29], [30] 

Strategie managmentu rizik souvisejících s nanomateriály slouží k dosažení 

požadované úrovně nanobezpečnosti.  Celý proces řízení rizik se skládá z několika částí 

a to: vyhledávání rizik, s tím spojená analýza, identifikace a hodnocení rizik. Poté následuje 

přijímání opatření, vedení v dokumentaci BOZP, informování zaměstnanců a následné 

kontrolování a sledování změn. [24]  

Pokud se tedy jedná o nanobezpečnost, existuje několik klíčových strategií, které 

se postupně mohou měnit na základě nově získaných vědeckých poznatků, a to: 

• metoda Control Banding (systém priorizace opatření); 

• strategie snižování expozice nanomateriálům, 

• dodržování principu předběžné opatrnosti, 

• strategie přidělování prostředků osobní ochrany, 

• strategie bezpečnostní značení a vymezení nebezpečných zón, 

• strategie preventivní údržby, 

• strategie pro likvidaci nežádoucích úniků a provozních havárií. [24] 

Metoda Control Banding 

Jelikož stále nejsou známy limitní expoziční hodnoty k posouzení expozice 

nanočásticím, hodí se používat metodu Control Banding (dále CB). Tato metoda není 

nástrojem pro hodnocení rizik, ale pro jeho řízení a bere v potaz nejistoty týkající se toxicitě 

nanomateriálů. CB vychází ze stávajících informací dostupných z literatury, opírá se o řadu 

známých předpokladů a skutečností. Primárně byla vytvořena pro farmaceutický 

průmysl. [24]  



13 

 

CB je tedy metodou, která hodnotí rizika do kontrolních systémů nebo do pásem, 

a to na základě kombinace nebezpečnosti látek a expozice těmto látkám. CB metodu 

lze použít pouze k určení potenciálního ohrožení zdraví, protože se nezabývá stanovením 

rizik a neřeší další bezpečnostní rizika, např. požár, nebezpečí výbuchu či rizika pro životní 

prostředí. Mezi pásma se řadí:  

• Pásmo zdravotního rizika – zařazují se zde chemické látky na základě podobné 

toxicity nebo rizika (fyzikálně chemické vlastnosti). 

• Pásmo expozice – charakterizuje se expozice dle délky trvání a periodicity, 

dle množství exponovaných pracovníků a množství používané látky. 

• Pásmo kontroly technologie – hodnotí se ventilace na pracovišti, to znamená celkové 

a lokální odsávání a uzavření technologie. [24], [31] 

Princip předběžné opatrnosti 

Protože neznáme všechny vlastnosti nanočástic a jejich působení na lidské zdraví, 

je nutno postupovat dle principu předběžné opatrnosti. Tento princip vyzývá k tomu, 

aby byla provedena dostupná opatření pro snížení možných nežádoucích důsledků, jelikož 

se při tomto principu musí škoda očekávat vždy. Aplikace principu předběžné opatrnosti 

je pouze dočasné řešení do doby, dokud nejsou získány všechny klíčové znalosti, které 

umožní přijmout nejoptimálnější opatření pro zajištění dostatečné úrovně BOZP. Jak už bylo 

uvedeno výše, managment rizik musí být založen na aktivním vyhledávání nejnovějších 

vědeckých a technických informací, doporučení a poznatků, dle kterých by bylo možné 

optimalizovat současná opatření v oblasti nanobezpečnosti. [13] 

2.1.1 Analýza rizik 

Prvním krokem managmentu rizik je analýza rizik. Stále neexistuje souhrn 

potřebných informací o nanočásticích [32], [33], proto není možné definovat postupy 

pro analýzu a hodnocení rizik spojených s expozicí nanočásticím na pracovišti. Pokud 

se objeví nějaká analýza a hodnocení rizik, jsou pouze orientační. Pro vytvoření analýz 

je zapotřebí detailně znát informace o používaných nanočásticích, jako jsou informace 

o jejich toxicitě, úroveň expozice během pracovní doby, na různých pracovištích 

i při různých pracovních činnostech. Sběr dat pro analýzu rizik hraje velmi významnou roli 
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a je důležitý i v prevenci rizik. Důležité je systematicky postupovat, aby nebyla přehlédnuta 

některá rizika. [24] 

Hodnocení rizik se skládá ze čtyř kroků (viz obrázek 4), a to: 

• 1. určení nebezpečnosti, 

• 2. analýza vztahu dávka-účinek, 

• 3. hodnocení expozice, 

• 4. charakterizace rizika. [34] 

2.1.2 Identifikace nebezpečnosti 

Odlišné chování nanomateriálů spočívá v tom, že fyzikálně-chemické vlastnosti 

pevných látek nejsou stejné uvnitř materiálu jako na jeho povrchu. Pokud se materiál zmenší 

pod 100 nm, fyzikálně-chemické vlastnosti povrchu začnou převládat nad vlastnostmi 

materiálu a částice se chová jako by byla tvořena pouze povrchem. Nejvýraznější jev tohoto 

procesu je velmi silné zvýšení chemické reaktivity, a to může vést ke změně toxicity. 

S klesající velikostí částic nepřímo úměrně roste plocha povrchu částic. [12], [35] 

Obrázek 4: Hodnocení a řízení rizik [34] 



15 

 

Nanomateriály představují několik potencionálních rizik: 

• toxicitu (nebezpečnost pro zdraví), 

• ekotoxicitu (nebezpečnost pro životní prostředí) 

• fizikálně-chemickou nebezpečnost (způsobení požárů, exploze, neřízené, nežádoucí 

a nepředpokládané reakce), 

• v budoucnu neetické využití nanočástic třetí osobou (teroristický čin, válečný 

konflikt). [2] 

 

Toxicita neboli schopnost látky poškozovat živý organismus, je dána fyzikálně-

chemickými vlastnostmi. [2] Mezi toxické účinky patří například genotoxicita, cytotoxicita, 

imunotoxicita, hepatotoxicita, karcinogenita a další. [28] 

K dispozici je široké spektrum výsledků různých toxikologických studií, ale stále 

není dostatek komplexních informací, které by byly použity pro jednoznačné závěry 

o nebezpečnosti nanočástic. V problematice nanočástic by se mělo brát v potaz působení 

na savce, životní prostředí a jeho složky (voda, půda, biosféra) a k tomu, 

co se s nanomateriálem stane po jeho použití. Důležité je si uvědomit, že forma expozice 

může být různá – inhalací, prostupem kůží nebo příjmem potravy pracovníků nebo dokonce 

i jeho okolím, a proto by se pracovníci měli dostatečně chránit osobními ochrannými 

pracovními prostředky (OOPP), rukavice, respirátory, oděvy). [1], [28] 

Z hlediska toxicity se částice rozdělují na: primární – cíleně syntetizované – 

a sekundární – vznikají jako nechtěný produkt ve spalovacích, fyzikálních nebo chemických 

procesech. Základní faktory, které rozhodují o toxickém působení na lidské tělo jsou: 

• faktory vztahující se k expozici – vstupní cesta, trvání a frekvence expozice; 

• faktory týkající se osoby, která je exponovaná – citlivost, fyzická zátěž, místo 

uložení částic, vývoj a přemísťování nanočástic po průniku do organismu; 

• faktory týkající se nanočástic: chemické složení, přítomnost absorbovaných látek 

(uhlovodíky, kovy atd.), fyzikálně-chemické vlastnosti (velikost, specifická 

plocha, reaktivní plocha, počet, pórovitost, rozpustnost, tvar). [1] 

Nejdůležitějšími parametry ovlivňující toxicitu je početní koncentrace (dále 

jen PK) částic, charakteristiky velikostní distribuce částic, velikost aktivního povrchu, 

krystalická struktura a tvar částic. [1]  
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2.1.3 Hodnocení vztahu dávka a účinek 

Pro určení toxického účinku chemických látek (stanovení vztahu dávka – účinek) 

bývá obvykle určována koncentrace látky a doba trvání expozice. Na rozdíl od toho 

u nanočástic je potřeba charakterizovat fyzikálně-chemické vlastnosti daných nanočástic. 

Dávku lze definovat na základě počtu částic na jednotku objemu nebo plochy a je chápana 

jako množství látky, která pronikne do organismu. Za účinek je považována reakce 

organismu na danou látku proniklou do něj. Dávka, která v organismu nevyvolá žádnou 

reakci je nazvaná tzv. podprahovou dávkou. Nejmenší dávka, která vyvolá reakci 

je považovaná za dávku prahovou a každá vyšší dávka, než je dávka prahová je dávka 

nadprahová. Vše závisí i na citlivosti jedince. Problém nastává při vyjadřování hmotnosti 

dávka [mg/kg] jelikož hmotnost nanočástic je vůči jejich počtu a povrchu zanedbatelná. 

Při hodnocení zdravotních rizik musí být postup pro látky stejný, proto je nutné měřit 

jak početní koncentraci částic, tak i hmotnostní koncentraci. V současné době neexistují 

dostatečné informace o nebezpečnosti nanomateriálů, a proto tento krok nelze správně 

provést. Z toho plyne, že celý proces hodnocení zdravotních rizik s následným řízením rizik, 

nemůže být proveden. Proto se práce zaměří na jediný krok managementu zdravotních rizik, 

a to pouze na hodnocení expozice částicím. [28], [36], [37], [40] 

2.1.4 Expozice na lidské tělo 

Jak už je výše zmíněno, horský vzduch obsahuje 103/cm3 částic, avšak v pracovním 

ovzduší je jejich koncentrace až milionkrát vyšší. Na pracovištích, kde probíhají úpravy 

látek je koncentrace částic nejvyšší. Jedná se o pracoviště, kde dochází k mletí, spalování, 

řezání, broušení, drcení či přesypávání. Dalším problémem je kancelářská technika, kouření, 

hořící svíčky, či lidé samotní. Bylo prokázáno, že nezáleží na koncentraci aerosolů, 

ale na celkovém povrchu částic, kterým je osoba vystavena. Rozhodující tedy není jen jejich 

hmotnostní koncentrace či jejich počet v ovzduší, ale jejich velikost, chemické složení, 

krystalická struktura nebo tvar částic. [24] 

Nanočástice jsou statisíckrát menší než buňky lidského těla a jsou schopny 

překonávat biologické bariéry. Za nejméně účinnou bariéru se považují plíce. Prostup mezi 

plícemi a krví závisí na charakteru materiálu nanočástic. Člověk během 24 hod spotřebuje 

dýcháním přibližně 20 m3 vzduchu. Běžné znečištění ovzduší je 20-30 μg/m3. Množství 
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inhalovaných částic je tedy 0,6-0,9 mg denně. Nanočástice mající větší oxidační schopnosti, 

způsobují zánětlivé procesy (např. částice TiO2, uhlíková čerň). Nejčastěji se vylučují močí. 

Jelikož je chování nanočástic dosti rozličné, není jednoduché předvídat jejich chování v těle 

člověka a tím spíše ne ani zdravotní následky u osob exponovaných na pracovišti, 

kde se s nanočásticemi mohou setkat. Do lidského organismu můžou nanočástice vstupovat 

několika způsoby: 

• dýchacím ústrojím (inhalační expozice); 

• zažívacím ústrojím (perorální expozice); 

• kůží a viditelnými sliznicemi (dermální expozice); 

• přímo krví přes poškozenou tkáň nebo vpichem (intravenózní expozice). [1] 

Nejrychleji se do těla dostávají látky přijaté intravenózně a také při inhalační 

expozici. Na obrázku 5 je znázorněn graf koncentrace v krevním řečišti v závislosti na době 

expozice jednotlivých expozic. [1] 

Inhalační expozice 

Celková expozice závisí na velikosti vdechovaných částic, zda se dýchá nosem 

nebo ústy, na koncentraci částic a na dechové frekvenci exponované osoby. Částice větší 

než 10 µm se zachytávají v horních cestách dýchacích, odkud jsou částečně vykašlávány, 

Obrázek 5:Vstupy nanočástic do lidského těla znázorněny dobou expozice v závislosti 

na koncentraci v krevním řečišti [1] 
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vysmrkávány nebo spolknuty. Částice hrubé frakce ve velikosti 4–10 µm se dostávají 

pod úroveň hrtanu do dolních cest dýchacích a částice o velikosti 2,5 µm pronikají 

snadno do průdušek. Částice o velikosti 1 až 3 µm představují velmi vážné riziko, protože 

se v průduškách snadno usazují a zůstávají v nich po velmi dlouhou dobu.  [1] 

Částice o velikosti desítek až stovek nanometrů pak pronikají až do plicních 

sklípků, ze kterých za pomoci plynů mohou pronikat až do krevního oběhu a způsobují tím 

další vážná rizika. [1] 

Perorální expozice 

Hlavními zdroji perorální expozice nanočástím jsou potraviny – barviva, 

kosmetické přípravky – líčidla (rtěnky, lesky na rty), zubní pasty nebo zubní protézy. Část 

nanočástic se do trávicího traktu dostává z dýchacího ústrojí. Částice, které jsou polknuté 

o velikosti menší než 1µm, mohou projít bez problémů střevní bariérou a vstoupit 

do krevního oběhu. V trávicím traktu nejsou nanočástice tak velký problém, 

jako v dýchacím ústrojí. Většina větších nanočástic je vyloučena z těla stolicí nebo močí. 

[1], [38] 

Dermální expozice 

Přesto, že je kůže poměrně účinná bariéra, snadno jí mohou pronikat nanočástice 

lipofilní povahy. Tyto nanočástice nejlépe pronikají přes potní žlázy nebo podél chloupků 

a vlasů. Dermatologické reakce jsou vyvolávány u pracovníků, kteří přichází do styku 

s latexem. Dalším problémem při dermální expozici jsou nanočástice stříbra, které jsou 

smrtelné pro bakterie. Proto se nanostříbro používá například při obvazování ran, jelikož 

v počátečních fázích snižuje vznik zánětů a usnadňuje hojení. Přesto, že možností aplikací 

nanostříbra je celá řada, musí být také posouzena i zdravotní rizika. Nanostříbro může 

být nebezpečné pro lidské buňky (např. apoptóza jaterních buněk), dále nanočástice stříbra 

zhoršují mitochondriální funkci, posilují tvorbu reaktivního kyslíku (ten způsobuje 

poškození DNA a následně cytotoxicitu) nebo spotřebovávají antioxidanty. [1], [39] 

Nemoci vyvolané profesionální expozicí 

Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, 

fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání (viz nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým 
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se stanoví seznam nemocí z povolání). Nejčastější nemocí dýchacích cest je silikóza, 

azbestóza nebo uhlokopská pneumokonióza. Mezi další nemoci postihující dýchací cesty 

patří alergická rinitida, bronchiální astma nebo exogenní alergická alveolitida. Dále 

se objevují onemocnění neurodegenerativní jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova 

choroba. Nanočástice, které pronikají trávicím ústrojím způsobují nejčastěji Crohnovou 

chorobou nebo rakovinou tlustého střeva. V oběhovém systému jsou nanočástice spojovány 

s výskytem arteriosklerózy, srdečními chorobami, srdeční arytmií, s krevními sraženinami, 

a dokonce i se zástavou srdce. [1], [40] 

Celkové působení nanočástic na lidské tělo je znázorněno na obrázku 6. 

Obranné reakce organismu 

O tom, jak se látka přenese do těla, rozhoduje velikost jejích částic, jejich náboj 

nebo skupenství. Jako odezva na přítomnost cizorodé látky v těle reaguje organismus 

procesem nazývaným endocytóza. Tímto procesem buňky absorbují látky z vnějšího 

prostředí. Endocytóza zahrnuje dva mechanismy – fagocytózu a pinocytózu. [1] 

Obrázek 6: Nejčastější účinky nanočástic na lidské zdraví [1] 
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Fagocytóza je proces, kdy buňky pohlcují tuhé částice, je zajišťována fagocyty 

a slouží k ochraně před invazí patogenů. Buňky, které jsou schopné fagocytózy mají 

na povrchu tenkou cytoplazmatickou membránu, mohou měnit svůj tvar a mají výběžky, 

kterými zachycují cizorodé látky. Fagocytóza začíná navázáním látky na receptor 

nacházející se v cytoplazmatické membráně fagocytu. Poté je aktivován protein 

v cytoskeletu buňky takzvaný aktin, který umožní, že se pomoci cytoplazmatické membrány 

vytvoří váčky (pseudopodii), který látku obalí (vznikne fagosom), následně se napustí 

enzymem a cizorodou látku stráví. Pokud je částice moc velká, nemusí sepodařit ji uzavřít 

celou, tím vznikne tzv. frustrovaný fagosom, který následně spustí zánětlivou reakci. 

Schéma fagocytózy je znázorněno na následujícím obrázku č. 7. [1] 

Druhým mechanismem endocytózy je pinocytóza. Na rozdíl od fagocytózy se jedná 

o konstitutivní proces, který probíhá neustále. Jedná se o způsob, kdy jsou do buňky 

přijímány tekuté látky, výjimečně jsou přijímaný i plyny. Princip pinocytózy spočívá 

v ukládání přijímaných látek do záhybů cytoplazmatické membrány buňky, po kterém 

následuje zaškrcení. Díky tomu se vytváří velmi malé pinocytární váčky s pohlcenou látkou, 

které jsou následně tráveny lyzosomálními enzymy po splynutí s primárními lyzosmy.  

Schéma pinocytózy je znázorněno na následujícím obrázku č. 8. [1] 

Pokud jsou pracovníci vystaveni nebezpečí expozice nanočásticím, je potřeba 

na pracovišti zavést určitá opatření, která budou pracovníky před účinky nanočástic chránit. 

Existuje hierarchie opatření pro snižování rizik. 

Obrázek 7: Schéma fagocytózy [1] 

Obrázek 8:Schéma pinocytózy [1] 
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2.2 Opatření rizik při expozici nanočásticím 

Důležité je provedení pečlivého měření aerosolů na vybraných pracovištích. 

Tato měření umožní odhalit nejen zdroje nanočástic a faktory, které výslednou imisi 

ovlivňují, ale také specifikovat distribuci velikosti nanočástic v ovzduší a časový profil 

při provádění jednotlivých pracovních činností. Společně s informacemi o pracovním místě 

a charakteru práce, lze za uvedeného postupu (viz obrázek 4) určit míru rizika a následně 

udělat návrh na ochranu zdraví pracovníků. [12], [24] 

Prevence 

Jelikož doposud není úplně jasné, jaké nanoobjekty způsobují riziko, je těžké určit 

preventivní opatření. Díky nejasnostem o vlastnostech nanočástic a nedostatku informací 

týkající se pracovní expozice je kvantitativní hodnocení téměř nemožné. Proto je důležité 

při práci s těmito chemickými látkami mít strategii v prevenci rizik, při které se bude 

vycházet z informací o chemické povaze a vlastnostech nanočástic, množství 

vyráběných/používaných nanočástic, průběhu a činnosti, při kterých dochází k expozici 

nanočástic a o zavedených opatřeních. [1] 

Snížení rizika u zdroje 

Snížení rizika u zdroje nebo eliminace je považováno za nejúčinnější preventivní 

opatření, což u nanomateriálů znamená nahrazení dané nebezpečné látky za méně 

nebezpečnou látku. Dále je vhodné používat bariéry proti emisi částic, nahradit nebezpečné 

látky, procesy nebo vybavení, které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví zaměstnanců. 

Zaměstnavatel by měl nadále snížit počet zaměstnanců, kteří by mohli být vystaveni 

účinkům nebezpečných látek a snížit trvání a intenzitu možné expozice nebezpečnými 

látkami pracovníků. Docílit toho lze větráním nebo lokálním odsáváním škodlivin u zdroje. 

[1], [24] 
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Technická opatření 

Technická opatření se řadí mezi nejúčinnější opatření, jelikož nejsou závislá 

na lidském jednání. Mezi taková opatření patří například nucená výměna vzduchu. 

Tato možnost se používá, když není možné se emisím nebezpečných látek zcela vyhnout. 

Existují dva druhy výměny vzduchu, a to buď odtahem škodlivin přímo z místa jejich vzniku 

anebo naředěním škodlivin čistým vzduchem. Dalším technickým opatřením je zařízení 

zaručující odtah aerosolů u emisního zdroje, a to za pomoci vysavačů nebo častěji digestoří. 

Na obrázku 10 je znázorněno schéma účinnosti odsávání aerosolů v závislosti na jejich 

velikosti. [1] 

Na obrázku lze pozorovat, že nejlepší odtah mají nejmenší částice. Dalším 

technickým opatřením je také monitoring kontaminace pracovního ovzduší, nebo čištění 

vzduchu v uzavřeném prostoru. [1] 

Organizační opatření 

Dalšími opatřeními jsou organizační opatření. Tato opatření jsou uskutečněna 

za pomoci: zkrácení expoziční doby, vytvořením takzvaných kontrolovaných pásem, 

důkladným řízením povozu, školením a výcvikem zaměstnanců. Důležité je dbát na čistotu 

Obrázek 9: Schéma účinnosti odsávání aerosolů v závislosti na jejich velikosti [1] 



23 

 

na pracovišti a osobní hygienu a pravidelně podstupovat lékařské preventivní prohlídky. [1], 

[24] 

Osobní ochrana 

Pokud nelze zajistit předchozími opatřeními dostatečné snížení rizik na přípustnou 

hranici nebo z jiného důvodu nelze opatření zajistit přichází na řadu ochrana pracovníků 

pomocí osobních ochranných pracovních prostředků. V tomto případě se jedná o prostředky 

pro ochranu dýchadel, ochranné oděvy a rukavice. [1], [24] 

Pro zjištění, zda se na pracovištích vyskytují částice určitých velikostí, je potřeba 

provést měření. V současné době existuje několik druhů přístrojů, proto je důležité si předem 

ujasnit, za jakým účelem bude měření prováděno. Záleží na stavu částic (kapalné, plynné 

nebo pevné skupenství) a také na potřebných datech k určení – hmotnostní, početní nebo 

objemová koncentrace částic. 
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3 Měřící techniky částic v ovzduší se zaměření na nanočástice 

(ultrajemné částice) 

Postupem času s rozvojem fyziky a fyzikální chemie bylo vyvinuto mnoho metod 

a technik, které se dobře využívají při stanovování spektra měřitelných parametrů 

mikročástic i nanočástic. Existují metody, které umožňují měření různých parametrů nano 

i mikročástic v kapalném, plynném, a dokonce i v pevném skupenství. Částice v pevném 

skupenství se měří pomocí filtru nebo destiček. Principy těchto metod jsou různé 

pro jednotlivé techniky, proto lze při jejich kombinaci získávat celkem spolehlivé výsledky. 

Každá metoda má nějaká omezení, pro která je měření z fyzikálních důvodu nemožné 

provádět nebo kdy jsou naměřené hodnoty zatíženy velkou chybou stanovení. [1]  

Ve vnitřním pracovním prostředí se v současné době využívají dva základní 

postupy měření suspendovaných částic. Jedná se o nepřímé gravimetrické stanovení 

po záchytu částic aerosolu na filtru a přímé kontinuální postupy. [1] Z hlediska nanočástic 

se měří hmotnostní koncentrace, počet částic na jednotku objemu, počet částic na jednotku 

plochy či specifickou plochu povrchu. [40] 

3.1 Impaktory 

Impaktory jsou zařízení, ve kterých jsou částice separovány překážkou postavenou 

do cesty proudu aerosolu s částicemi. Jedná se o urychlení proudu vzduchu průchodem 

zúženou obdélníkovou nebo kruhovou tryskou s následným ostrým zakřivením jeho dráhy. 

Aerosolové částice jsou v trysce rovněž urychleny s proudem vzduchu. Větší částice díky 

své setrvačnosti vylétávají při změně směru z proudu vzduchu a narážejí na impakční desku, 

kde zůstanou zachyceny. Nejčastěji bývají používány impaktory, které separují frakce 

o velikosti PM1, PM 2.5, PM10 popř. PM4. [1] 

3.1.1 Integrální odběrová zařízení 

Při tomto druhu měření aerosolů dochází k jejich záchytu na filtračním médiu, 

což je nejběžnější metoda záchytu při vzorkování aerosolu. Jedná se o jednoduchou, 

univerzální a ekonomickou metodu. Při odběru je vzorek ovzduší prosáván přes separační 

hlavici, a to za kontaktního a standartního průtoku. Gravimetricky (přepočet rozdílů 
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hmotnosti exponovaného a neexponovaného filtru na odebrané množství vzduchu) se určí 

hmotnostní koncentrace suspendovaných částic. Jedná se o referenční metodu. [1] 

Filtry mohou být různého typu – textilní, membránové, vláknité – a s různou 

porozitou (=poměr objemu mezer ve filtru k celkovému objemu filtru), popř. hustotou 

výplně (=poměr objemu vláken nebo membrány k celkovému objemu filtru nebo jinak 

zaplněnost – celistvost). Při výběru filtru je vhodné brát v úvahu předpokládané 

charakteristiky aerosolu a konkrétní požadavky na měření. Dále je důležité brát zřetel 

na rychlost a celkový objem prosávaného vzduchu, velikost, tvar a předpokládanou 

koncentraci aerosolových částic a vlhkost. [1] 

3.1.2 Kaskádní impaktor 

Tento impaktor je také založen na principu impakce a stanovuje hmotnostní 

distribuci aerosolu separací jeho částic podle velikosti aerodynamického průměru. 

Na obrázku 11 je zobrazen Andrsenův kaskádní impaktor (napravo) a jeho princip (nalevo). 

Je složen ze sérií několika po sobě následujících sběrných pater s konkrétními mikroclonami. 

Každé patro tak zajišťuje zachycení částic v přesně daném intervalu. To umožňuje separaci 

frakcí jednotlivých velikostí. [1] 

Kaskádní impaktor se skládá ze sad kruhových nebo obdélníkových trysek, které 

jsou umístěny nad impakčním talířem. Můžou se skládat z několika pater (nejčastěji 

z 5 až 10 pater), přičemž poslední patro je určené pro nejjemnější částice a může 

být schopno na svém filtru zachytávat aerosolové částice o průměrech až v nanoměřítku. 

Obrázek 10: Andrsenův kaskádní impaktor a jeho princip [1] 
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Existuje několik druhů kaskádních impaktorů, například Bernův impaktor MOUDI 

nebo Andersenův impaktor. [1] 

Tento druh impaktoru lze použít jak pro statické vzorkování, tak i pro dynamické – 

osobní – vzorkování. Dále je možné částice usazené na všech patrech podrobit dalším 

analýzám, například pro získání informací o krystalické struktuře nebo pro stanovení 

chemického složení částic. [1] 

3.1.3 Elektrický nízkotlaký impaktor (ELPI) 

Přístroj Eletrical Low Pressure Impactor (dále jen ELPI), který je zobrazen 

na obrázku 12 je nízkotlaký impaktor, který je schopen oddělovat částice s menším 

průměrem než kaskádní impaktory, které pracují při atmosférickém tlaku. ELPI slouží 

k měření online. Měří koncentrace počtu částic v ovzduší a zároveň poskytuje informaci 

o velikosti distribuovaných částic od 7 nm do 10 µm. Počet částic uložených na sběrných 

patrech se zjišťuje za pomoci elektrického proudu. Aerosolové částice jsou při vstupu 

do zařízení nabity koronárním výbojem a tento náboj je následně neutralizován depozicí 

částic na sběrných patrech. [1] 

Pokud je znám vztah mezi počtem elektrických nábojů každé částice a jejím 

průměrem, lze také spočítat distribuci velikosti částic. Důležitým parametrem je hustota 

částic. Ta ovlivňuje místo dopadu každé částice. Výhodou ELPI je, že umožňuje distribuci 

velikosti částic v reálném čase. Naopak jeho nevýhodou je jeho hmotnost, proto se jeho 

použití omezuje pouze na statické vzorkování. Stejně jako u ostatních impaktorů lze vzorky 

z každého patra využít k následným chemickým analýzám. Tato možnost je užitečná pro 

poslední čtyři patra, která zachytávají aerosoly v nanometrickém měřítku. [1] 

Obrázek 11: Elektrický nízkotlaký impaktor (ELPI) [41] 
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3.2 Měření na principu pohyblivosti v elektrickém poli 

Přístroje, které pracují na tomto principu využívají při měření takzvanou 

Elektrickou pohyblivost neboli Elektrickou mobilitu částic. To znamená, že částice 

je schopna pohybu v externím elektrickém poli a je to vlastnost aerosolové částice určující, 

jak velké konečné rychlosti dosáhne v elektrickém poli jednotkové síly. [1] 

3.2.1 Skenovací třídič pohyblivosti částic (SMPS) 

Označení SMPS znamená skenovací třídič pohyblivosti částic (Scanning Mobility 

Particle Sizer). Tento přístroj patří do zvláštní skupiny, je to velmi sofistikovaný měřící 

systém a dokáže měřit velikostní distribuci částic. Tento přístroj se skládá ze zařízení 

pro velikostní klasifikaci částic na základě jejich pohyblivosti složeného ze dvou částí 

(neutralizéru, diferenciálního třídiče pohyblivých částic) a zařízení pro měření počtu částic. 

[1], [43] 

Systém SMPS je plně automatizovaný. Nejlepší přístroje dokáží počítat částice 

o průměru 1 nm až 1000 nm. Do této kategorie patří přístroj GRIMM SMPS 5400 (dále 

jen SMPS). Kvůli váze přístroje je SMPS převážně určeno pro statické vzorkování. V České 

republice je pro provoz tohoto zařízení nutné získat potřebné oprávnění od Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost, jelikož součástí přístroje jsou radioaktivní zářiče. [1], [42] 

3.3 Další druhy měřicí techniky 

Mezi další druhy měření patří například měření na principu difuze, což je proces 

rozptylování částic v prostoru na základě difuzního gradientu. Patří zde například difúzní 

baterie. Dalším měřením je měření využívající foretické jevy. Mezi foretické jevy patří 

zejména termoforéza (pohyb částic v teplotním gradientu – z teplejší do chladnější oblasti), 

fotoforéza (pohyb vyvolaný nesymetrickou absorpcí světla uvnitř částice způsobený 

osvětlením částic z jedné strany, příčinou je rozdílná teplota mezi osvícenou a neosvícenou 

stranou částice) a difuzoforéza (pohyb částice vlivem koncentračního spádu některé složky 

plynné směsi – není v praxi často využíváno). [1] 

Jako další druh měření je měření na základě kondenzace, ke kterému slouží 

Kondenzační čítač částic (CPC). Kondenzace znamená opak vypařování. Jedná 

se o přeměnu skupenství z plynného na kapalné. Takto vznikají aerosolové částice v přírodě. 
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Čítač částic CPC umožňuje určení koncentrace počtu nanočástic ve vzorku vzduchu 

za pomoci laserové detekce. Částice s průměrem menším než 100 nm je potřeba zvětšit, 

aby byla detekce optickým rozptylem světla úspěšná. Částice se zvětšují uměle za pomoci 

přesycené páry alkoholu nebo vody, která je umístěna v komoře. Částice narostou v průměru 

na 10 µm. Pokud se použijí citlivější přístroje, lze detekovat částice i o velikosti dvou 

nanometrů. V závislosti na typu přístroje se můžou měřit koncentrace v rozmezí 

od 104 do 107 cm-3. Nejčastěji se tyto přístroje používají při měření v čistých místnostech 

a do tohoto druhu patří například přístroj Nano-ID. [1] 

Mikroskopie je dalším způsobem měření. Jako jeden z největších pokroku v oblasti 

nanotechnologie je vynález Elektronového mikroskopu, který umožňuje zvětšení objektu 

až 1 000 000x, tudíž je možné sledovat nanoobjekty. Elektronový mikroskop má několik 

verzí: Transmisní elektronový mikroskop, Rastrovací elektronový mikroskop 

nebo elektronová mikrosonda. Pro sledování mikroobjektů je dostačující Optický 

mikroskop. [1] 

GRIMM 1.365 

Přístroj GRIMM 1.365 (dále jen NanoCheck) je založen na jednopólovém difuzním 

nabíjení, měření vodivosti a aeroslovém elektroměru. Aerosol, který vstupuje do přístroje 

prochází nejprve jednopólovou difuzní nabíjecí sekcí, ve které se nachází koronový vodič 

s vysokým napětím. Tento vodič produkuje ionty plynu kolem povrchu částic. V této části 

se tedy aerosoly nabíjí. Nabitá částice vstupuje do měření průřezu vodivosti. Všechny částice 

se připojí k elektricky izolovanému filtru, který působí jako elektroda. Použití elektrického 

proudu elektrodou zesilovače neutraizuje nabité částice. Přístroj váží kolem 8 kilogramů 

a je primárně určen ke stacionárnímu měření. Měří částice o průměru 25 nm – 300 nm. [44] 

Testo DiSCmini 

Přístroj disponuje malými rozměry i hmotností a je aktuálně nejmenším přístrojem 

na světě, který měří nanočástice. Je napájen z baterie, která má životnost až 8 hodin. Tímto 

se stává ideálním přístrojem pro příruční měření, má jednoduché ovládání a dá se s ním měřit 

v každé poloze díky patentovanému senzoru. Naměřená data se ukládají na paměťovou 

kartu, ze které lze výsledky měření převést do PC a zpracovat v excelovském souboru nebo 

v příslušném softwaru. [45], [46] 



29 

 

K provozu tohoto přístroje není potřeba pracovních kapalin ani radioaktivních 

zdrojů. Jedná se o ruční senzor pro měření počtu nanočástic o střední velikosti a celkového 

povrchu částic usazených v plicních sklípcích. Přístroj měří s časovou odezvou 1 s (1 Hz). 

Princip celého měření je založený na základě elektrického nabíjení aerosolů. [45] 

Použití přístroje je hlavně pro osobní monitorování expozice na pracovištích, 

kde se vyskytují toxické částice, např.: částice z dieselových a benzinových motorů, 

svařování ppř. Průmyslové nanomateriály. Testo DiSCmini detekuje částice o velikostech 

od 10 nm do 700 nm a rozsah početní koncentrace částic je od 1 000 až 1 000 000 1/cm-3. 

Přesnost se uvádí v rozmezí 15 až 20 %. [46] 
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4 Experimentální měření částic na vybraných pracovištích 

Pro získání potřebných dat k vypracování diplomové práce bylo potřeba vybrat 

podniky, ve kterých se měření aerosolů uskuteční. Praktická část práce se zabývala UFP, 

jelikož měření bylo provedeno ve vybraných podnicích, kde se nanočástice cíleně nevyrábí. 

K měření početní koncentrace (PK) částic a velikosti částic na pracovišti 

bylo použito několik zapůjčených přístrojů z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce: 

GRIMM SMPS 5400 (dále jen SMPS), GRIMM 1.365 (dále jen NanoCheck) a Testo 

DiSCmini. Přístroje jsou znázorněny na následujícím obrázku 12. Jejich princip a parametry 

jsou uvedeny v kapitole 3. 

 

Prvním krokem ve vybraných podnicích bylo určení měřících míst s ohledem 

na provozní podmínky zdrojů částic a určení expozičního scénáře. Za pomoci měřící 

techniky byly naměřeny hodnoty PK částic, které následně umožnily vytvořit orientační 

expoziční mapu. Na základě této mapy byla vyhodnocena místa s maximální a minimální 

PK částic a následně byla vybrána jednotlivá pracoviště k podrobnějšímu měření PK částic 

pro konkrétní hodnoty. Byly zvoleny přístroje, které umožnily měřit co největší pokrytí škály 

početní koncentrace a velikosti částic.  

4.1 Vybraná pracoviště pro měření expozice částicím 

První měření proběhlo ve firmě, která zpracovává hořický pískovec. Další měření 

bylo provedeno ve strojírenském závodě zabývajícím se zakázkovou kovovýrobou. 

Ani v jednom podniku se nanočástice nevyrábí primárně. Jedná se tedy o UFP. 

Obrázek 12: Měřící technika (zprava): GRIMM SMPS 5400, GRIMM 1.365 a Testo DiSCmini 
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4.1.1 Kámen Ostroměř, s.r.o. 

Kámen Ostroměř je specializovaný podnik s dlouhou historií na těžbu a zpracování 

hořického pískovce. Měření probíhalo v provozovně Ostroměř, kde se Hořický pískovec 

zpracovává. Pracoviště disponovalo několika stroji a to: katrem a děličkou na řezání 

pilovými listy obloženými diamantovými tělísky, kotoučovou frézkou o průměru 60 mm, 

profilovou lanovou vyřezávačkou a jednolistovou děličkou lanovou pilou, která byla 

vybavena otáčecím stolem, který umožňuje krájení ve 3 osách a dalšími stroji, jejichž 

umístění lze vidět na plánku podniku na obrázku 13. Na obrázku 13 lze vidět i rozmístění 

měřících míst označenými A1-F2, která byla zvolena na základě expozičního scénáře. 

Obrázek 13: Plán podniku Kámen Ostroměř, s.r.o. a rozložení měřících míst 
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Pracovníci v tomto podniku byli na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zařazeni do kategorie 3 (pilař, obsluha 

kotoučové pily, kovář, řidič vysokozdvižného vozíku), do kategorie 4 (obsluha diamantové 

lanovací pily, brusič – kameník) a do druhé rizikové (štípání pískovcového řemínku) 

z hlediska rizikovému faktoru prachu (přesněji křemenu). Dále pozice mistr, údržbář 

a projektant spadají do kategorie druhé. Kromě prachu jsou pracovníci ohroženi také hlukem 

a vibracemi. [47]. Na následujících Obrázcích 14-17 lze vidět některá pracoviště. 

 

 

Obrázek 15: Pracoviště č. 2 - kotoučová fréza 

Obrázek 17: Pracoviště 5 - kotoučová fréza 

Obrázek 14: Část pracoviště Kámen Ostroměř 

Obrázek 16:Pracoviště 3 – lanová pila 
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Zpracování hořického pískovce patří mezi jednu z hlavních činností firmy. Typický 

hořický pískovec je svým vzhledem nezaměnitelný. Jedná se o křemennou, jemnozrnnou 

horninu se světle okrovým základem probarvenou železitou kresbou. Základní kostru tvoří 

křemen s nestabilními úlomky živcových zrn, na kterých se nachází nálepy jílové hmoty 

a oxyhydroxidů. Typický hořický pískovec lze vidět na obrázku 18. [48] 

Pískovec, který podnik zpracovával, se těží v lomu v Podhorním Újezdě. 

Jeho využití je jako obkladový materiál budov, staticky nenamáhaný stavební materiál 

a dlažba. Je velmi oblíbený v sochařství, protože je ideálním materiálem pro ruční 

dopracování. Hořický pískovec byl také použit na dostavbu chrámu svatého Víta 

nebo na opravu stavby Karlova mostu, který lemují repliky soch z něj vyrobené a na mnoha 

dalších známých stavbách. [49] 

4.1.2 Strojírenský závod Josa s.r.o. 

Druhou firmou pro měření expozice částicím byla vybrána firma JOSA s.r.o., která 

se nachází v Českých Budějovicích. Jedná se o rodinnou strojírenskou firmu založenou 

v roce 1992. Hlavním předmětem činnosti je zakázková kovovýroba a výrobní tým tvoří 

cca 40 kvalifikovaných zaměstnanců. Kategorizace práce ani jiná interní dokumentace 

nebyla zaměstnavatelem poskytnuta. 

Obrázek 18: Hořický pískovec [48] 
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Pracoviště bylo rozděleno na 3 části – první částí byla hala, kde se svařovalo 

v jednotlivých boxech, druhou a třetí část tvořila dvojhala rozdělena regálem 

se skladovaným materiálem. Na obrázku 19 je zobrazen celý objekt, ve kterém se nacházelo 

pracoviště, kde byla měřena expozice částicím u pracovníků obsluhující jednotlivé stroje 

či strojní zařízení. 

 

V první části dvojhaly se nacházelo několik strojů na řezání a pálení materiálů 

(laser, vodní paprsek, plamen, pásová a kotoučová pila) a také na tváření kovů (ohraňovací 

lis nebo strojní ohýbačka). Ve druhé části dvojhaly byly umístěny další stroje pro rotační 

i nerotační obrábění a broušení. Pro přemisťování materiálu byly v halách k dispozici 

portálové jeřáby a vysokozdvižné vozíky. Na obrázcích 20 a 21 jsou jednotlivá pracoviště 

detailně popsána i s body, kde bylo provedeno měření. Body se znakem ‘ jsou měřeny 

na stejném místě ale v jiný den. 

Obrázek 19: Situační mapa strojního závodu [50] 
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Obrázek 20: Plán svařovny s vyznačenými body měření 

Obrázek 21: Plán dvojhaly 
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V prostorách haly, kde byla umístěna svařovna (viz obrázek 22) se nacházelo 

několik oddělených boxů, kde zaměstnanci svařují TIG/WIG, MIG, MAG metodami.  

Na pracovišti svařování chybělo odsávací zařízení, nebylo ani odsávání lokální. 

Při vstupu do haly byl nejen značně cítit zápach ze svařování, ale celý prostor haly 

byl zahalen do oblaku svářečského dýmu. Zaměstnanci používali OOPP – svářečské 

rukavice, svářečskou kuklu nebo štít, svářečský pracovní oděv (zástěru, blůzu, kalhoty) 

a pracovní boty. 

Nejčastěji na pracovišti se svařují řetězy z oceli typu S355J2 a ostatní výrobky 

z oceli typu S235JR (S=oceli pro ocelové konstrukce, číslo odpovídá minimální mezi kluzu 

(MPa) pro nejmenší tloušťku výrobku, J2 a JR značí lomovou houževnatost (J)). S355J2 

i S235JR jsou nelegované jakostní konstrukční ocele. S355J2 je složena z uhlíku, manganu, 

křemíku, fosforu a síry. S235JR neobsahuje křemík ale dusík. Oba druhy ocelí jsou vhodné 

ke svařování všemi obvyklými způsoby svařování. Čím je výrobek tlustší a má vyšší 

uhlíkový ekvivalent1, tím se zvyšuje riziko výskytu trhlin za studena v oblasti svaru. S355J2 

je ocel s houževnatostí minimálně 27 J při -20 °C je vhodná pro používání venku a nesmí 

být nahrazena ocelí s označením JR. Ocel s označením JR je s houževnatostí minimálně 

27 J ale při +20 °C a je vhodná pro použití vevnitř. [51] 

                                                 

 

1 Uhlíkový ekvivalent obsahu uhlíku (Ce) souží k posouzení komplexní charakteristiky ocelí pro danou součást. 

Podle něj lze informativně stanovit svařitelnost nelegovaných ocelí. Ce se počítá dle dané rovnice a počítá 

se pro ocel obsahující ≤ 0,50. [52] 

Obrázek 22: Prostory svařovny 
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Dalším pracovištěm byl laser (viz obrázek 23), který sloužil k řezání plechů různé 

tloušťky. Z hlediska kategorizace prací dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 

č. 89/2001 Sb. se práce s laserem třídy II zařazuje do kategorie druhé a lasery třídy 

III a IV do kategorie třetí. Informace, do jaké kategorie laser spadá nebylo zaměstnavatelem 

sděleno.   K řezání se používá CO2. Při řezání musí být stroj pod dohledem po celou dobu 

práce. Průměrná doba práce s laserem byla 4 hodiny za směnu. Délka pracovní činnosti 

u laseru záleží na dalších okolnostech jako je množství práce apod. Laser měl vestavěné 

spodní odsávání. Pracovník používal OOPP – pracovní oděv, brýle, rukavice a pracovní 

obuv. 

Na pracovišti, kde se řežou plechy, se používá autogen (plechy o tloušťce 

od 12 do150 mm). K řezání se používá propan a kyslík. Pracovník na tomto pracovišti stráví 

celou směnu – chystání pracoviště, úklid, výměna tlakových lahví, manipulace s materiálem, 

řezání apod. Odsávání bylo zespod zařízení. Pracoviště je zobrazeno na obrázku 

24. Zaměstnanec jako OOPP používal stejně jako pracovník u laseru – pracovní oděv, brýle, 

rukavice a pracovní obuv. 

 

Obrázek 23: Pracovník obsluhující laser 
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Dalším pracovištěm dvojhaly je vodní paprsek, znázorněn na obrázku 25. Jedná 

se o vysokotlaké zařízení, které za pomoci vodního paprsku dokáže provádět řezy různých 

materiálů. Při špatném pracovním postupu hrozí vysoké nebezpečí smrtelného úrazu. 

Tloušťka materiálu zde není omezena, ale platí, že čím tlustší materiál, tím delší dobu stroj 

řeže. Nejčastěji se zde řeže nerezový plech o tloušťce 1,25 mm. K řezaní ostatních plechů 

je lepší využít laser nebo autogen. Pracovník na tomto pracovišti tráví kratší čas za směnu 

jako je tomu u laseru, ale opět závisí na zakázce, ale v průměru 2-3 hodiny. 

OOPP pro zaměstnance jsou stejné jako u předchozích pracovních činností – pracovní oděv, 

brýle, rukavice a pracovní obuv. 

Obrázek 24: Pracoviště autogen 

Obrázek 25: Pracoviště s vodním paprskem 
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Ve druhé části dvojhaly se nacházely stroje pro rotační i nerotační obrábění 

a broušení (především frézsky a soustruhy). V této části dvojhaly se provedlo pouze jedno 

orientační měření, jelikož toto pracoviště bylo považováno z hlediska výskytu částic 

dle expoziční mapy (viz obrázek 29) za „čisté“. Na obrázku 26 a 27 jsou fotografie 

pracujících zaměstnanců na strojích. Mezi OOPP těchto zaměstnanců patří: pracovní oděv, 

pracovní boty a brýle. 

Obrázek 26:Pracovník obsluhující frézsku 

Obrázek 27: Pracovník obsluhující soustruh 
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4.2 Průběh a výsledky měření 

Průběh obou měření početní koncentrace (PK) částic probíhal obdobně – seznámení 

s pracovištěm, vytipování vhodných měřících míst na základě expoziční mapy částicím, 

nachystání měřící sestavy a následné měření početní koncentrace částic. 

Z důvodu toho, aby byla pokryta, co největší škála měření velikosti částic 

pro měření PK částic v obou podnicích, byly přístroje NanoCheck a SMPS nastaveny 

pro měření takto:  

• Přístroj NanoCheck umožňuje měřit velikosti částic od 265 nm do 34 µm a PK částic 

od 1 až po 40 000 1/cm3, byly však použity naměřené kanály velikosti částic v rozmezí 

od 265 nm až 540 nm, jelikož částic větších bylo zanedbatelné množství.  PK částic 

umožňoval měřit v rozsahu 5*102 1/cm3 až 5*105 1/dm3. [44] 

• Přístroj SMPS umožňuje měřit v rozmezí velikosti částic 10,67 – 1 000 nm, 

ale pro měření bylo nastaveno rozmezí 10,67 – 350 nm. SMPS má rozsah koncentrace 

až do 107 1/cm3. [42] 

• Ruční přístroj Testo DiSCmini nebyl přenastaven a měřil částice o velikostech od 10 nm 

do 700 nm a rozsah početní koncentrace částic byl od 1 000 až 1 000 000 1/cm3. [45] 

Naměřené hodnoty byly uloženy ve vhodných formátech a zpracovány v programu 

Excel 2016. V excelových tabulkách (veškerá dat jsou v příloze 1) naměřených hodnot 

je sloupec s časem měření, velikostí částic a dále s průměrnou PK částic o určitých 

velikostech v daném časovém intervalu. Mezi přístroji byl rozdíl v ukládání dat – 

NanoCheck zaznamenával postupně všechny časy, SMPS měření provádělo v intervalech. 

Přístroje SMPS a Testo DiSCmini měřily PK částic v 1/cm-3, zatímco NanoCheck 

zaznamenával PK částic v 1/dm-3. Data z přístroje NanoCheck byla převedena 

na jednotku 1/cm3. 

Po zpracování (statistika odlehlých hodnot, průměry, nalezzení maximálních 

a minimálních hodnot) získaných dat byly vytvořeny následující grafy, viz níže, na základě, 

kterých proběhlo vyhodnocení měření PK částic. PK UFP z jednotlivých pracovišť byly dále 

použity při aplikaci Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozů.  



41 

 

4.2.1 Kámen Ostroměř 

Měření probíhalo ve dnech od 23. do 25. října 2017. V době prováděného měření 

nebyl na pracovišti k dispozici přístroj Testo DiSCmini. Měřilo se pouze přístroji 

NanoCheck a SMPS. 

První den proběhlo seznámení s pracovištěm a vytipování vhodných míst 

pro měření.  

Druhý den se pohybovalo na pracovišti cca 10 pracovníků a jeden mistr, který 

dohlížel na celý proces. Každý pracovník měl na starost jeden či více strojů. Některé stroje 

potřebovaly pro svou činnost obsluhu, jiné pracovaly samy pouze pod občasným dohledem 

(především děličky a lanové pily). Zaměstnanci používali OOPP – pracovní oděv, ochranu 

sluchu a rukavice. 

Na základě prvotního měření měla být vytvořena expoziční mapa PK částic celého 

pracoviště. Místa, na kterých se provádělo měření, jsou znázorněna na plánku (viz obrázek 

14 výše) pod body A1-F2. Místa se vybírala také dle uspořádání pracoviště, mimo 

transportní cesty a byla rovnoměrně rozložena přes celou halu. Jelikož na pracovišti nebyly 

vhodné podmínky (velká vlhkost na pracovišti) pro měření přístroji, které byly k dispozici, 

nepodařilo se naměřit důvěryhodná potřebná data k vytvoření expoziční mapy. Tudíž tato 

mapa není součástí práce a byla provedena pouze orientační měření PK částic následující 

den. 

Třetí den probíhalo měření expozice částicím s přístroji za vnitřní teploty 17 °C 

a 80 % vlhkosti vzduchu. V celé hale byla vysoká vlhkost z důvodu toho, že každý stroj byl 

chlazen proudem vody při jeho práci, který měl i účinek snížení prachu v pracovním ovzduší. 

V den měření se nepracovalo na pracovišti č. 1, tudíž se měření v bodech A1 a A2 (vodní 

paprsek) neprovádělo. Z důvodu chyby v softwaru přístroje NanoCheck, kdy se neukládala 

měřená data, se měření muselo opakovat.  Při opakovaném měření přístroj zaznamenal 

pouze hodnoty mikročástic neboli polétavého prachu (PM) a to v hodnotách PM10, PM 2,5 

a PM1. Měření s tímto přístrojem neprobíhalo současně s přístrojem SMPS, tudíž 

se výsledky obou přístrojů nedají mezi sebou porovnat. Další chybou z důvodu velké 

vlhkosti vzduchu bylo ucpání vstupu (inletu) na přístroji SMPS. 
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Na grafu 1 z přístroje SMPS, lze vyčíst, že hned v počátku měření se začal ucpávat 

inlet – klesání koncentrace z měřícího místa D1(kotoučová fréza) až po začátek měření 

v místě E1 ((lanová pila) červené kolečko viz graf 1) a přístroj nebyl schopný zaznamenávat 

správné hodnoty. V čase 10:22 (červené kolečko viz graf 1) se přístroj zastavil, inlet 

byl vyčištěn a poté měření pokračovalo. V čase 11:27 začal přístroj upozorňovat 

na opětovný problém s ucpaným inletem a měření bylo ukončeno. V době obnovení měření 

se měřilo v místnosti u lanové pily (pracoviště č. 3 v bodě E1 viz graf 1), kdy zaměstnanec 

ukončil řezání, aby mohl posunout řezací lano. V 10:32 pokračovalo řezání. Poté byl přístroj 

SMPS přemístěn na jiné pracoviště B2 – kotoučová frézka, kde chvíli probíhalo měření 

a poté bylo řezání i měřeni zastaveno. Nejvyšší hodnoty početní koncentrace částic 

o velikosti 15 nm byly zaznamenány v době, kdy se pracovalo na pracovišti č. 2 – bod 

B2 (kotoučová frézka).  

  

Graf 1: Naměřené hodnoty na určitých bodech na pracovišti Kámen Ostroměř, s.r.o. (SMSP) 
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Měření s přístrojem NanoCheck probíhalo kvůli chybě softwaru v jiný 

čas než měření s předchozím přístrojem. Měřilo se na pracovištích v bodech B1, B2, C1, D1, 

D2 a F2. Kvůli nečinnosti strojů na pracovištích č. 1 a 3 se neměřilo v bodech A1, A2, E1, 

E2 a na pracovišti 7 v bodě F1. Zde nebylo možné měřit z důvodu potřeby volného prostoru 

pro manipulaci s materiálem. Přístroj kvůli chybě zaznamenávání uložil pouze data 

s hodnotami PK částic o velikosti PM10, PM2,5 a PM1. Na grafu 2 lze vidět, že nejvyšší PK 

mikročástic byl na pracovišti č. 2 (bod B1 – kotoučová frézska) – při jeho zkrápění 

a při přemisťování přístroje na jiné pracoviště. Na tomto pracovišti dosahovala PK částic 

až 2,5*106 1/cm3 a to ve frakci PM10, poté PK částic klesal. Další nárůst PK částic 

byl zaznamenán kolem 13:18 v měřícím místě D1 (kotoučová frézska). V tomto čase 

se na pracovišti řezalo. 

 

  

Graf 2: Naměřené hodnoty na určitých bodech na pracovišti Kámen Ostroměř, s.r.o. (NanoCheck) 
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4.2.2 Strojírenský závod 

Měření probíhalo ve dnech 17. a 18. ledna 2018. První den proběhlo orientační 

měření na pěti místech na pracovišti. První měření se uskutečnilo v hale, kde se svařovalo 

(před boxem č. 5), a to po ukončení obědové přestávky. Jako další místo bylo zvoleno 

pracoviště u laseru, následně u autogenu a vodního paprsku a ve druhé části dvojhaly 

u frézek. Kontinuálně probíhalo měření na 14 místech mobilním přístrojem Testo DiSCmini, 

jehož získané hodnoty posloužily k vytvoření expoziční mapy pro obě haly (viz obrázky 

28 a 29). Druhý den byla zvolena, na základě naměřených hodnou PK částic z předchozího 

dne, tři místa ve svařovně a dvě místa v první části dvojhaly, aby bylo vidět, jak se mění 

počty a velikosti částic na různých místech haly. Dále proběhlo měření ve vrchních 

prostorách, kde se nachází kanceláře a jídelna, ve venkovních prostorách a měření při chůzi 

po halách. 

Expoziční mapa – výsledky z přístroje Testo DiSCmini 

Naměřené hodnoty z přístroje Testo DiSCmini byly vyhodnoceny a zpracovány 

do následujících tabulek. V tabulce 1 jsou uvedeny nejvyšší (MAX), nejmenší (MIN) 

a průměrné (PRŮMĚR) hodnoty střední velikosti částic v nm. Označení bodů se liší oproti 

měřícím místům měřených ostatními přístroji (jelikož při prvním měření byla označena jinak 

– římskými čísly) daná místa jsou uvedena v poznámce. 

Tabulka 1: Přehled hodnot velikostí středních částic v jednotlivých bodech 
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V tabulce 2 jsou uvedeny nejvyšší (MAX), nejnižší (MIN) a průměrné (PRŮMĚR) 

hodnoty početní koncentrace částic v 1/cm-3. Hodnoty ze sloupce MAX (viz tabulka 2) byly 

použity na vytvoření expozičních map pracovišť, které lze vidět za tabulkou 2 (viz obrázky 

28 a 29). 

 

Data, ze kterých tyto tabulky byly zpracovány, jsou součástí této práce (viz příloha 

1, uložena na CD, které je součástí diplomové práce). V Excelových souborech jsou 

společně s daty také zpracované grafy ukazující měnící se početní koncentrace částic 

a střední velikosti částic v závislosti na čase.  

  

Tabulka 2:Přehled koncentrací částic na pracovištích v jednotlivých bodech 
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Obrázek 28: Expoziční mapa - pracoviště svařovna 

Obrázek 29:Expoziční mapa dvojhaly 
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Výsledky měření z přístrojů NanoCheck a SMPS 

Měření – bod A (svařovna) 

První měření v bodě A, bylo měřeno před boxem č. 5 na svařovně, kdy zaměstnanci 

měli obědovou přestávku, tudíž se na pracovišti nesvařovalo, aby bylo zjištěno, jaká PK 

částic se na pracovišti vyskytuje v době bez svařování. Na následujících grafech 

3 a 4 lze vidět, že přístroj NanoCheck naměřil největší PK částic o velikosti 290 nm 

a 265 nm, což jsou nejmenší možné částice, které přístroj mohl naměřit. Druhý přístroj 

SMPS naměřil nejvyšší početní koncentraci částic o velikosti 90 nm, 140 nm a 216 nm. 

Menších částic bylo o viditelnou část méně. V době 10:41-10:43 byla otevřena vrata 

a na pracovišti vznikl průvan, což lze vidět i v grafech.  

Graf 3: Naměřená data - bod A (svařovna, box 5, NanoCheck) 

Graf 4: Naměřená data- bod A (svařovna, box 5, SMPS) 
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Měření – bod A‘ (svařovna) 

Při tomto měření se na pracovišti svařovalo. V grafu 5 vypracovaného 

z dat přístroje NanoCheck lze sledovat konstantní hodnoty početní koncentrací částic. 

Nejvíce se zde vyskytují částice o velikosti 290 nm. V dalším grafu č. 6 z přístroje SMPS 

lze vyčíst, že byly zachyceny částice o větších velikostech, a to 93 nm, 140 nm, 216 nm 

a 63 nm. 

Graf 5: Naměřené hodnoty – bod A‘ (svařovna, box 5, NanoCheck) 

Graf 6: Naměřené hodnoty – bod A' (svařovna, box 5, SMPS) 
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Měření –  bod B (laser) 

Při měření na pracovišti laseru – bod B, došlo k poruše software (přístroj 

nezaznamenával žádné hodnoty) přístroje SMPS. Na grafu 7 z přístroje NanoCheck 

lze pozorovat změny početních koncentrací částic. Maximální PK částic byly naměřeny 

ve velikostech částic 290 nm a 265 nm. V době 11:22:48 byl na pracovišti průvan, 

a lze z grafu vyčíst, že vzduch z vedlejší haly (svařovny) přivál částice na pracoviště, 

kde probíhalo měření. V době 11:24-11:26 byl laser zastaven, z důvodu naražení laserové 

hlavice do plechu, po nápravě stroj pokračoval v řezání a početní koncentrace částic opět 

rostla. 

  

Graf 7: Naměřené hodnoty - bod B (laser, NanoCheck) 
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Měření – bod C (autogen) 

Na začátku měření byla větší početní koncentrace částic, jelikož 

stroj byl v provozním režimu řezání, poté se hořáky oddalovaly na druhou stranu. Po celou 

dobu měření na pracovišti autogenu v hale nepracoval jiný stroj. Přístroj NanoCheck naměřil 

nevětší počet částic o velikostech 290 nm a 265 nm (graf 8) stejně jako u předchozích měření 

(v bodě A, A‘ i B). Oproti tomu přístroj SMPS naměřil velký výskyt částic o velikosti 

10 nm, 15 nm a 21 nm (graf 9).  

Graf 8: Naměřené hodnoty - bod C (autogen, NanoCheck) 

Graf 9: Naměřené hodnoty - bod C (autogen, SMPS) 



51 

 

Měření – bod D (vodní paprsek) 

Stroj vodním paprskem začal řezat v čase 12:36. V čase okolo 12:40 začala stříkat 

voda, jelikož přístroje byly v blízkosti řezaného materiálu) a následně byl spuštěn autogen 

na vedlejším pracovišti. 12:43 stroj přestal řezat. Největší PK částic přístrojem NanoCheck 

(graf 10) byla zastoupeno opět částicemi o velikostech 290 nm a 265 nm (graf 10). 

U přístroje SMPS byla naměřena maximální PK částic o velikostech 21 nm, 15 nm a 10 nm 

(graf 11).  

Graf 10: Naměřené hodnoty - bod D (vodní paprsek, NanoCheck) 

Graf 11: Naměřené hodnoty - bod D (vodní paprsek, SMPS) 
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Měření – bod D‘ (vodní paprsek) 

Na začátku měření neběžel žádný stroj. 6:54 byl spuštěn laser, 6:55 byl spuštěn 

plamen u autogenu a v 7:02 začalo řezání autogenem a početní koncentrace částic se začala 

zvyšovat. Dále ve druhé části dvojhaly probíhaly práce na obrážečce a soustruhu. Při tomto 

měření bylo naměřeno opět maximální PK o velikosti 290 nm a 265 nm přístrojem 

NanoCheck (graf 12) a částice o velikosti 140 nm a 91 nm přístrojem SMPS (graf 13).  

Graf 12: Naměřené hodnoty - bod D' (vodní paprsek, NanoCheck) 

Graf 13:Naměřené hodnoty - bod D' (vodní paprsek,  SMPS) 
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Měření – bod E (u laseru) 

Na začátku měření pracovník manipuloval s materiálem pomocí portálového 

jeřábu, laser neřezal a autogen začal řezat 7:22. Po celou dobu měření se pracovalo v druhé 

části dvojhaly na soustruhu a obrážečce. V čase 7:28 začal řezat laser, který hodnoty počtu 

částic nezměnil.  V čase 7:23 se otevřely na 4 minuty vrata a přístroj NanoCheck zaznamenal 

pokles početní koncentrace částic. Při tomto měření byla také zaznamenána největší početní 

koncentrace částic o velikosti 290 nm a 265 nm (graf 14). Přístroj SMPS zaznamenal nejvíce 

částic o velikosti 93 nm a 140 nm (graf 15).  

Graf 14: Naměřené hodnoty - bod E (u laseru, NanoCheck) 

Graf 15: Naměřené hodnoty - bod E (u laseru, SMPS) 
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Měření – bod F (svařovna) 

Na grafu 16 lze vidět, že počet částic byl během celého měření konstantní. 

Maximální PK částic dle přístroje NanoCheck byly o velikosti 290 nm (1,5*106 1/cm-3). 

Z grafu 17 lze vyčíst, že max. PK částic dosahovaly ve velikosti částic 140 nm, 93 nm, 

216 nm a 350 nm. 

Graf 16: Naměřené hodnoty - bod F (svařovna, NanoCheck) 

Graf 17: Naměřené hodnoty - bod F (svařovna, SMPS) 
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Měření – bod G (svařovna) 

Přístroj NanoCheck opět zaznamenal konstantní početní koncentraci částic 

(viz graf 18) a přístroj SMPS zaznamenal oproti ostatním měřením hodnoty PK částic, které 

se neměnily a zůstávaly konstantní (viz graf 19). Max. PK částic dle grafu 18 a 19 byla 

naměřena u velikostí částic 265 nm a 140 nm. 

  

Graf 18: Naměřené hodnoty - bod G (svařovna, NanoCheck) 

Graf 19: Naměřené hodnoty - bod G (svařovna, SMPS) 
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Porovnání početní koncentrace částic pracoviště svařovna a pracoviště laser 

Rozdílné hodnoty v jednotlivých halách lze pozorovat na následujícím grafu 

20. Použitá data jsou z přístroje NanoCheck. Po měření na místě A se uložila naměřená data 

a přístroj byl přemístěn na další místo měření – pracoviště laser – měření na místě B. V čase 

11:12 byla otevřena vrata, na pracovišti vznikl průvan. Vrata byla zavřena 11:16. Dále 

se v tomto čase chystal přístroj na přenesení. Od času 11:18 početní koncentrace částic 

rostla, ale nedosáhla tak vysokých hodnot jako v předchozí hale. Měřit se na místě B (laser) 

začalo v 11:19. V čase 11:24 byl chod laseru zastaven, z důvodu naražení hlavy do plechu 

a 11:26 byl stroj zase spuštěn. Nejvíce zastoupeny byly částice o velikostech 290 nm 

a 265 nm. Na grafu 20 lze také pozorovat změnu PK částic ve dvojhale a svařovně. Zatímco 

ve dvojhale je největší PK částic maximálně 1,2 *109 1/cm3, ve svařovně PK částic 

dosahovala hodnot až přes hranici 1,5 * 109 1/cm3 s velikostí částic 290 nm.  

  

Graf 20:Porovnání částic na pracovištích - místo A a místo B - NanoCheck 
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4.3 Vyhodnocení charakteristik početní koncentrace částic 

Z naměřených dat byly dále vytvořeny charakteristiky početních koncentrací částic 

na vybraných pracovištích. Na následujícím obrázku 30 lze vidět grafy zobrazující 

zastoupení jednotlivých velikostí částic. Na obrázku 30 chybí graf z místa B, jelikož 

při tomto měření nastala chyba software přístroje a data nebyla uložena.  

Nejvyšší početní koncentrace částic nejmenších částic (do 44 nm) se vyskytovaly 

na pracovišti C (autogen) a D (vodní paprsek). Početní koncentrace větších částic pak byla 

naměřena na pracovištích, které se nacházely v hale svařovny. Nejvyšší početní koncentrace 

dosahovaly částice o velikosti 93 a 140 nm. Na grafech lze také pozorovat trend, kdy grafy 

mají zvoncovitý tvar (unimodální rozdělení PK částic v závislosti na velikosti částic) a jedná 

se o rozložení normální – mají jeden vrchol.   

Obrázek 30: Přehled grafů charakteristik početní koncentrace částic v daných bodech z přístroje 

SMPS 
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Na dalším obrázku 31je souhrn grafů z přístroje NanoCheck s velikostními kanály 

od 265 do 540 nm. Součástí je i graf z místa B (laser). Na grafech lze vidět, 

že na pracovištích, kromě pracoviště C (autogen) byla nejvyšší početní koncentrace částic 

o velikosti 290 nm. Na měřícím místě v bodě C (autogen) byla nejvyšší početní koncentrace 

o velikosti 265 nm. Dané grafy mají opět normální rozložení PK částic v závislosti 

na velikosti částic.   

Obrázek 31:Přehled grafů charakteristik početní koncentrace částic v daných bodech z přístroje 

NanoCheck 
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5 Certifikovaná metodika pro poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic 

Metodika [3] se skládá celkem ze 4 kapitol o rozsahu 23 stránek. První důležitou 

kapitolou je kapitola druhá s názvem Metodika. V této kapitole jsou informace o dané 

metodice. Součástí kapitoly je pět postupových kroků, směřujících k rozhodnutí o potřebě 

přidělit zaměstnanci ochranné prostředky dýchacích orgánů (OPDO). 

První krok se nazývá Vymezení pracovního systému, zpracování seznamu 

pracovišť a činností a identifikace nebezpečnosti. V tomto kroku je potřeba vymezit 

pracoviště a činnosti na pracovišti, které jsou ohroženi možnou expozicí nanočásticím. Jedná 

se většinou o pracoviště, kde je s nanočásticemi manipulováno, kde jsou nanočástice cíleně 

vyráběny, ale také o pracoviště, kde probíhají činnosti jako například broušení, metalurgie, 

mletí, řezání, sklářský a keramický průmysl, spalování, střelba a svařování. Zde se jedná 

o uměle vytvořené nanočástice (UFP). Také by se měly zohlednit úklidové činnosti a takové 

činnosti, při kterých se víří prach nebo se prach může uvolnit do pracovního ovzduší, 

zejména však do dýchací zóny zaměstnance. 

Druhým krokem je stanovení expozice částicím, kdy se pracovní činnost na základě 

průměrné pracovní doby za celou pracovní směnu na daném pracovišti, zařadí do jedné 

ze 4 kategorií. Kategorie jsou seřazeny od 1 do 4, kdy Kategorie 1 je pro činnosti, 

kde se předpokládá doba expozice v rámci pracovní směny do 1 hodiny/den nebo 5 hodin 

za týden. Hodnota doby expozice byla získána na základě osobního rozhovoru 

se zaměstnavatelem. 

Krok č. 3 zařazuje pracovní činnosti dle nebezpečnosti. Kategorií nebezpečnosti 

je pět a značí se římským číslem (I.-V). Každá nebezpečnost je stručně popsána. Součástí 

tohoto kroku je také tabulka s jmenovitě vypsanými prvky, kterým je přiřazena určitá 

nebezpečnost.  

Dalším krok je hodnocení rizik spojených s působením nanočástic, kde jsou 

tři hodnoty – 1-3. Výsledné hodnoty se dosáhne na základě stanovení doby expozice 

a zatřídění do skupin nebezpečnosti. K vyhodnocení slouží následující tabulka 3 obsahující 

matici rizik. Získané hodnoty rizika vyjadřují míru rizika a doporučení na používání OPDO. 
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V posledním kroku 5 je řešeno odstranění / omezení rizik a přidělení OOPP, 

na základě získané hodnoty získané v předchozím kroku. 

5.1 Aplikace Certifikované metodiky 

Data, která byla použita pro aplikaci metodiky, byla naměřena přístrojem SMPS 

a dle návodu uvedeného v metodice použita následovně (viz Tabulka 4): 

5.2 Vyhodnocení aplikace 

Všechny pracovní činnosti jsou vyhodnoceny jako riziko s hodnotou 3 (viz Tabulka 

4, poslední odstavec), která je v Certifikované metodice [3] definována: 

• Předpokládá se negativní ovlivnění zdraví zaměstnance působením nanočástic. Riziko 

potenciálních negativních zdravotních dopadů spojené s působením nanočástic 

na zaměstnance lze vnímat jako nepřijatelné. Při práci je doporučováno vždy používat 

OPDO. Spolehlivost OPDO, které jsou přidělené zaměstnanci, musí být vždy individuálně 

otestovány. 

Hodnocení rizik v této metodice má pouze informativní charakter. Pro získání 

podrobnějších informací by bylo potřeba postupovat dle postupu, který je znázorněn 

Tabulka 3:Matice hodnocení rizik spojených s působením nanočástic [3] 

Tabulka 4: Aplikace certifikované metodiky na vybraná pracoviště 
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na obrázku 32 níže. Jelikož nám není známá hustota částic, ani jejich chemické složení, není 

možné brát toto vyhodnocení jako objektivní řešení.  

Přes to lze dokázat, že na základě provedených měření se částice vyskytují (nejen 

v nanovelikostech) na pracovišti a zaměstnanci jsou exponování částicím. Měli 

by se na pracovišti vhodně chránit OOPP. Nejlepším řešením pro snížení výskytu částic 

by bylo zavedení technologického opatření, a to: celoplošné odsávání částic a výměna 

vzduchu. Dalším krokem je používání OOPP. Zaměstnanci používají přidělené OOPP 

(součástí nejsou OPDO) určené k daným pracovním činnostem, ale nepoužívají OPDO 

chránicí před expozicí částicím. Dalším doporučením je používání respirátoru, který je určen 

pro pracoviště s možnou expozicí nanočásticím. 

 

  

Obrázek 32:Návrh postupu či opatření při a po semi-systematickém měření nanočástic [3] 



62 

 

6 Diskuse k výsledkům 

Z měření v prvním podniku – Kámen Ostroměř nelze vyvodit závěry, které 

by pomohli objektivně posoudit vybraná pracoviště s ohledem na expozici nanočásticím. 

Z důvodu několika chyb přístrojů, špatného zaznamenávání a ukládání dat není možné 

vyhodnotit expozici zaměstnanců nanočásticím ani určit nejrizikovější pracoviště. 

Dle hodnot, které byly zaznamenány, by se dalo konstatovat, že pracoviště s největší početní 

koncentraci částic je pracoviště č 2 (u kotoučové frézky) v blízkosti bodů B1 a B2 

(kotoučová frézska). Největším problémem byla vysoká vlhkost vzduchu na pracovišti, 

jelikož při chodu strojů je používána voda, která chladí komponenty strojů a zabraňuje 

rozptylu částic do prostředí.  

Doporučení pro další měření: zvolit jiné typy měřicích přístrojů vhodných 

do podmínnek s velkou vlhkostí vzduchu, nebo použité přístroje volit do prostředí 

s vhodnými podmínkami pro měření, neboť jak se ukázalo, velmi vysoká vlhkost vzduchu 

způsobila výpadky měření (zahlcení inletu) u použitých přístrojů. 

Při druhém měření v podniku JOSA, s.r.o. byla naměřena potřebná data 

pro stanovení expozice částicím a mohla být aplikována Certifikovaná metodika [3]. 

Na základě provedeného měření lze svařovnu v celé její části označit za nejhorší pracoviště 

s ohledem na expozici částicím (početní koncentraci částic). Dle studií [53], [54] zaměřené 

na svářečské dýmy bylo poukázáno na nebezpečnost pro zdraví. Svářečské dýmy, mohou 

obsahovat kovy, které jsou toxické. Přístroj NanoCheck zaznamenal v hale, kde se nachází 

svařovna početní koncentrace částic větší než 1,5 * 109 1/cm3 s velikostí částic 

290 nm. Zatímco ve vedlejší hale byla početní koncentrace částic o stejné velikosti 

290 nm, maximálně kolem 1,2 * 109 1/cm3. Hodnoty početní koncentrace částic 

se na pracovišti řezání autogenem a vodním paprskem pohybovaly v rozmezí 

2 * 108 – 2,5 * 108 1/cm3, ve svařovně byla PK částic přes 1,5 * 109 1/cm3. Hodnoty PK 

částic u řezání laserem byly kolem 800 000°1/cm3, tak vysokou početní koncentraci částic 

mohlo ovlivnit to, že se nachází v blízkosti vstupu do svařovny, kde je volný průchod. 

Při vstupu do svařovny lze částice ve vzduchu nejen vidět, ale také cítit. 

Měření PK částic jednotlivými přístroji nelze srovnat pro všechny hodnoty velikosti 

středních částic, jelikož každý měřil v jiném velikostním spektru. Přístroj SMPS měřil 

v určitých intervalech určitá velikostní spektra, kdežto přístroj NanoCheck zaznamenává 
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všechny spektra po 10 s měření. Při srovnání by se muselo brát zřetel také na to, že přístroje 

nepracují na stejném principu měření.  

Snížení výskytu částic na pracovišti svařování by vyřešila instalace odsávacího 

zařízení. Dle požadavků normy ČSN 05 0600 Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů 

– Projektování a příprava pracovišť je pro pracoviště s dlouhodobým svařováním potřebné 

kombinované větrání, popřípadě pro celý prostor využít přirozené větrání s existencí 

místního odsávání. Na pracovišti se při svařování musí vyměnit 50 m³ vnějšího čistého 

vzduchu za hodinu. Tudíž se požadavky této normy na pracovišti nedodržují. Z orientačních 

měření (viz příloha 1), lze vidět, že i ve venkovních prostorách se nachází chvílemi vyšší PK 

částic, avšak čím dále se od svařovací haly měřilo, tím PK částic klesala. Při měření v halách 

při chůzi po pracovištích se PK částic měnila v závislosti na pracovištích v°okolí měření. 

V prostorách svařovny PK částic rostla, ale ve dvojhale s pracovištěmi laser, autogen, vodní 

paprsek PK částic klesala. V prostorách nad halamise nacházela jídelna, kanceláře, chodba 

a sociální zařízení. Zde byla početní koncentrace částic v průměru 140 170 1/cm3 v průměrné 

střední velikosti částic 54 nm, v těchto prostorách mohla být ovlivněna hodnota PK částic 

také kancelářskou technikou. Celkově byla početní koncentrace částic tohoto pracovního 

ovzduší o něco vyšší než čistého ovzduší, kdy se hodnoty pohybují okolo 103 1/cm3. [24] 

Na pracovištích (autogen, vodní paprsek, laser) ve vedlejší hale početní koncentrace 

částic nedosahovaly tak vysokých hodnot jako ve svařovně. Přesto by bylo vhodné, aby byli 

zaměstnanci chráněni před působením nanočástic. Instalace odsávacího zařízení ve svařovně 

by s velkou pravděpodobností snížila početní koncentraci částic i v této hale. Nižších hodnot 

PK částic se pravděpodobně dosáhlo i díky tomu, že přístroje, které se zde používají, mají 

instalované odsávání zespod zařízení.  

Ze souhrnu grafů na obrázcích 30 a 31 zobrazujících součty početních koncentrací 

částic v určitých velikostech lze vidět jednotlivé rozptýlení daných částic na různých 

pracovištích. Přesto lze určit, že v prostorách svařovny se vyskytují nejvíce částice 

o velikostech 93, 140 a 290 nm. Ve druhé hale (pracoviště autogen, laser a vodní paprsek) 

byly velikosti částic více rozmanité. 

Bylo provedeno srovnání dat z přístroje SMPS a Testo DiSCmini. Naměřené 

hodnoty byly velmi podobné a nelišily se v řádech. NanoCheck měřil částice 

od 265 po 540 nm, proto nebyl porovnán s ostatními přístroji, které měřili do 340 nm. Další 
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porovnání bylo provedeno s článkem vydaným institutem pracovního a sociálního lékařství 

ve městě Pauwelsstr. Pro svařovaní metodami MIG a MAG byla naměřena průměrná 

hodnota PK částic 2,1*106 1/cm3, pro metodu TIG 2,1*106 1/cm3 a pro svařování laserem 

5*107 1/cm3. [55] V porovnání s naměřenými daty v diplomové práci odpovídají tyto 

hodnoty průměrným hodnotám PK částic naměřených přístrojem Testo DiSCmini a SMPS. 

Hodnoty PK částic naměřené přístrojem NanoChceck byly značně vyšší, tudíž je možné 

že přístroj nadměřoval. Po aplikaci Certifikované metodiky pro poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic, lze celkově 

konstatovat, že je tato metodika sepsána v obecné rovině. Ve výsledku hodnota rizika 

jen doporučuje použití OPDO, které se musí vyzkoušet individuálně na každém 

pracovníkovi.  

V této metodice se nachází návrh postupu či opatření při a po semi-systematickém 

měření nanočástic v technologickém provozu, který je zobrazen na Obrázku 32. Dle tohoto 

návrhu se doporučuje postupovat při potřebě zvýšení bezpečnosti na pracovišti a jedná 

se o podstatu celé metodiky. Tento návrh je však náročný na vstupní data, jelikož je potřeba 

měřit nanočástice v pracovním prostředí. Dále k tomu, aby byla určena konečná opatření 

pracoviště, by bylo potřeba získat další data (například z analýzy chemického 

složení, morfologie částic nebo znát hustotu částic). Zjištění těchto informací o částicích 

bylo nad rámec diplomové práce. 
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7 Závěr 

V současné době nejsou dostatečné informace o působení nanočástic/ultrajemných 

částic na lidský organismus a s jistotou se nedá tvrdit, jak nanočástice/ultrajemné částice 

na člověka působí. Neexistují žádné právní dokumenty, které by řešili komplexní 

problematiku nanočástic nebo určovaly expoziční limity. Proto je doporučováno 

k pracovištím s možným výskytem nanočástic přistupovat s ohledem na princip předběžné 

opatrnosti. 

Cílem diplomové práce bylo ověření možnosti expozice nanočásticím u pracovníků 

obsluhy ve vybraných provozech (zpracování kamene, strojní závod) a aplikace 

Certifikované metodiky pro OOPP v prostředí s rizikem výskytu nanočástic. 

Prvním krokem k dosažení cíle bylo určení podniků, ve kterých se měření provádělo 

a následné vytipování měřících míst pro změření expozice částicím. K měření byly použity 

přístroje GRIMM 1.365, GRIMM SPMS 5400 a Testo DiSCmini, díky kterým byla získána 

potřebná data k posouzení výskytu nanočástic na vybraných pracovištích. Po zpracování dat 

početních koncentrací částic byla za pomoci získaných výsledků vyhodnocena jednotlivá 

pracoviště. Data byla zpracována v programu Excel 2016 a to pomocí grafů a tabulek. 

Při měření v prvním podniku se nepodařilo získat všechna potřebná data z důvodu 

provozních chyb přístrojů. Proto první podnik nemohl být na základě získaných 

dat vyhodnocen z hlediska výskytu částic na pracovišti. Ve druhém podniku bylo zjištěno, 

že nejvyšších hodnot početních koncentrací částic bylo dosahováno na pracovišti svařovny. 

Na pracovišti chybělo odsávací zařízení, proto se částice držely v prostoru v dýchací zóně 

pracovníků, což šlo nejen vizuálně vidět ale také cítit. 

Po aplikaci postupů Certifikované metodiky [3] na výsledky měření, bylo zjištěno, 

že by zaměstnanci měli používat vhodné OOPP (OPDO), aby snížili expozici nanočásticím 

na pracovišti. Dále by se zaměstnavatelé měli řídit návrhem postupu či opatřením 

při a po semi-systematickém měřením nanočástic, který je součástí metodiky. Důležitým 

krokem pro ochranu zaměstnanců před působením nanočástic je instalace odsávacího 

zařízení, které navzdory požadavků právních předpisů na pracovišti schází.
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