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Anotace 

Cílem této diplomové práce je provést zhodnocení zdravotních rizik plynoucích 

z profesionální expozice olovu při výrobě hadic ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Na základě tohoto 

zhodnocení jsou navržena technická, organizační a další opatření vedoucí ke snížení 

zátěže pracovníků olovem a tím ke zlepšení jejich pracovních podmínek a zdravotního 
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Abstract 

The aim of this thesis is to carry out the assessment of the health risks which 

result from the professional lead exposure during hose production in the meaning of the 
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1. ÚVOD 

Prostředí pracoviště skýtá různá nebezpečí. Člověk je v pracovním prostředí 

vystaven působení řady rizikových faktorů pracovních podmínek jako jsou chemické 

látky, prach, hluk, vibrace a další, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví.  

Pro ochranu zdraví zaměstnanců, kteří jsou při práci exponováni rizikovým 

faktorům, je potřeba přijímat preventivní opatření pro snížení rizika na přijatelnou míru. 

Dle zákoníku práce [36] je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti   

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

V této diplomové práci je řešena problematika profesionální expozice chemickým 

látkám, konkrétně olovu. Zaměstnanci jsou vystaveni působení olova při výrobě hadic - 

profese „obsluha olovolisů“ na pracovišti olovolisů, profese „vybírání strusky“ na 

pracovišti olovopecí a olovolisů.  

Cílem diplomové práce je provést zhodnocení zdravotních rizik plynoucích 

z expozice zaměstnanců olovu ve smyslu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Na základě tohoto zhodnocení budou 

navržena technická, organizační popř. další opatření, která povedou, resp. která mohou 

vést, ke snížení zátěže pracovníků olovem, a tím ke zlepšení jejich pracovních 

podmínek  a zdravotního stavu. 

S ohledem na citlivost údajů týkajících se problematiky olova v pracovním 

prostředí, mimo jiné také pro ochranu osobních dat, je v textu používán místo názvu 

firmy pojem „provozovatel“. Příslušná Krajská hygienická stanice je zde zmíněna bez 

uvedení jejího sídla a naměřené koncentrace olova v pracovním ovzduší jsou 

přepočteny přes zkreslující faktor F. 



 9 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

V první části diplomové práce - části teoretické - jsou uvedeny informace 

nezbytné pro zpracování a pochopení praktické části. Čtenář se zde seznámí s historií 

otrav olovem, se zdravotními riziky plynoucími z expozice olovu a se základy 

hodnocení a řízení zdravotních rizik. V závěru teoretické části práce je rozebrána 

související platná legislativa České republiky. 

2.1. Definice základních pojmů 

Pro snadnější pochopení problematiky, kterou se zabývá tato diplomové práce, 

jsou dále vysvětleny některé základní pojmy. 

Aerosol  

Aerosoly jsou disperze tuhých látek nebo kapalin v plynech. Disperzní prostředí 

tvoří plyn (nejčastěji vzduch) a disperzní podíl tuhé či kapalné částice hmoty [20], [27]. 

Aerosoly bývají rozdělovány podle skupenství disperzního podílu na [20], [27]: 

• mlhy - s kapalným disperzním podílem (kapky o rozměrech m58 1010 −− − ), 

• dýmy a prachy - s tuhým disperzním podílem (dýmy mají vysoký stupeň 

disperzity - částice o velikosti m59 1010 −− − ; částice prachů jsou obvykle větší 

než m510− ), 

• smogy a kouře - současně obsahují podíl tuhý i kapalný (smog je tvořen pevnými 

částicemi, na nichž je nakondenzovaná kapalina nebo kapičkami mlhy obalenými 

tuhými částicemi; kouř vzniká hořením paliva – disperzní podíl tvoří tuhé částice 

popela a sazí a kapalné kondenzační produkty tedy kapénky vody a dehtu). 

 

Aerosoly mohou vznikat dispergačními či kondenzačními metodami [20], [22], 

[27]. 

• Vznik aerosolu disperzí: 

Většina průmyslových aerosolů vzniká dispergováním (rozdělováním). Částice 

disperzní fáze vznikají z kompaktní fáze různými desintegračními postupy: 

− mechanickým rozmělňováním (drcením, mletím apod.),  

− rozprašováním kapaliny nebo např. 

− explozí třaskavin. 
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K disperzním postupům řadíme také rozptýlení již existujících částic prachu 

(např. větrem, při prosévání či přesypávání atd.). 

Aerosoly získané dispergačními metodami jsou polydisperzní (tj. částice 

disperzního podílu mají různou velikost) o menší disperzitě než kondenzační aerosoly. 

• Vznik aerosolu kondenzací: 

Kondenzační metody vzniku aerosolů lze rozdělit na kondenzaci přesycených par 

a chemickou reakci plynných látek. 

Kondenzace přesycené páry představuje velmi častý způsob vzniku aerosolu. 

Potřebného přesycení lze dosáhnout vhodným ochlazením páry, např. promícháním 

přehřátých par se studeným vzduchem. Ke kondenzaci páry dochází jen na určitých 

kondenzačních centrech, kterými mohou být částice prachu, ionty či částice 

hygroskopických látek. V prostoru, který neobsahuje kondenzační centra, může 

kondenzovat jen značně přesycená pára. Takovéto přesycení systému se však                 

v provozních podmínkách vyskytuje jen zřídka. Kondenzací přesycené páry vznikají 

většinou mlhy. Ke vzniku dýmu dochází tehdy, poklesne-li teplota pod bod tuhnutí 

disperzní fáze; tak vznikají např. průmyslové dýmy kovů a jejich oxidů, a to včetně 

olova a jeho oxidů. 

Chemickými reakcemi mohou vzniknout buď tuhé disperzní částice dýmů, nebo 

hygroskopické zárodky pro tvorbu mlh. Například oxidace kovů na vzduchu               

(při různých metalurgických a chemických procesech) je velmi často doprovázena 

tvorbou dýmů tvořených částicemi kovů (tzv. hutnické dýmy). 

Kondenzační aerosoly jsou obvykle soustavy s vysokým stupněm disperzity         

a rozměry jejich částic se pohybují v úzkém rozmezí. 

Akutní otrava  

Akutní otrava je poškození zdraví chemickou škodlivinou vzniklé v průběhu 

expozice nebo v krátké době po jejím ukončení [6], [7]. 

Biologické monitorování expozice 

Biologické monitorování je měření koncentrace znečišťující látky nebo jejich 

metabolitů v organizmu, případně hodnocení reversibilních biochemických či funkčních 

změn, ke kterým dochází při přítomnosti sledované látky v organizmu [2], [28]. 
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Biologický expoziční test (BET) 

Biologickým expozičním testem je nazýváno vyšetření, jehož výsledek je 

porovnatelný s biologickým limitem [5], [24]. 

Biologické expoziční testy jsou jedním z prostředků hodnocení expozice skupin 

osob nebo jednotlivých osob chemickým látkám na základě stanovení vhodných 

ukazatelů ve vzorcích biologického materiálu, odebraného exponovaným osobám ve 

vhodnou dobu [34]. 

Biologický limit (limitní hodnota ukazatele BET) 

Biologický limit je určitá hladina analyzované škodliviny, jejího metabolitu, popř. 

biochemických změn, které vyvolá v organizmu, která odpovídá takové úrovni 

expozice, o níž se podle současných vědeckých poznatků předpokládá, že ani při 

dlouhodobém každodenním opakování nepoškodí zdraví exponovaných osob [5], [24]. 

Expozice 

Expozice je chápána jako kontakt fyzikálního, chemického nebo biologického 

faktoru s vnějšími hranicemi organizmu. Představuje „nabídku“ škodliviny, která 

zakládá vznik rizika [7], [28]. 

Expoziční vstup (cesta vstupu, brána expozice) 

Expoziční vstup je cesta, kterou fyzikální, chemický nebo biologický faktor 

vstupuje do organizmu, místo kde překonává jeho vnější hranice (např. inhalace, 

ingesce, vstřebávání kůží) [7]. 

Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle 

současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo 

v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace 

a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících 

z uvedených zjištění Proces hodnocení rizika sestává ze čtyř kroků: identifikace 

nebezpečnosti, analýza vztahu dávka-účinek, hodnocení expozice a charakterizace 

rizika  [7], [28]. 
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Hygienický limit chemické látky 

Hygienickým limitem chemické látky se rozumí přípustný expoziční limit nebo 

nejvyšší přípustná koncentrace [26]. 

Přípustný expoziční limit chemické látky (PEL) je celosměnový časově vážený 

průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jímž může být podle 

současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v 8-hodinové nebo kratší směně 

týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici 

k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti [26]. 

Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) je taková koncentrace chemické látky, 

které nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku směny vystaven [26]. 

Chronická otrava 

Chronická otrava je poškození zdraví vzniklé po delší době expozice, v jejímž 

průběhu dochází buď ke kumulaci toxické látky v organizmu nebo ke kumulaci účinků, 

které jsou důsledkem opakovaného působení dané látky na kritické orgány [6], [7], [28]. 

Kategorizace prací 

Kategorizace prací znamená zařazení práce do jedné ze 4 kategorií podle míry 

výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro 

zdraví [35]. Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže 

faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek [34]. 

Monitoring (vzorkování ovzduší) 

Monitoring je měření koncentrací znečišťující látky v životním a pracovním 

prostředí [28]. 

Nebezpečnost chemické látky 

Nebezpečnost chemické látky je schopnost (vlastnost) látky působit nepříznivě na 

zdraví člověka či na životní prostředí. Je to vlastnost dané látce „vrozená“ (látku nelze 

této vlastnosti zbavit), která se však projeví pouze tehdy, je-li organizmus člověka 

vystaven (exponován) působení této látky [6], [7], [28]. 
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Nemoc z povolání 

Nemoc z povolání je nemoc vzniklá v příčinné souvislosti s pracovní činností, 

vyjmenovaná v seznamu nemocí z povolání, který stanoví nařízení vlády č. 290/1995 

Sb. [25], a vzniklá za podmínek zde uvedených [8], [25]. 

Riziko 

Riziko je chápáno jako matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných 

podmínek dojde k poškození zdraví, k nemoci nebo ke smrti. Kvantitativně se pohybuje 

od 0 (k poškození vůbec nedojde) do 1 (k poškození dojde ve všech případech) [6], 

[28]. 

Pod pojmem zdravotní riziko  se rozumí pravděpodobnost poškození lidského 

zdraví účinkem expozice člověka určitému faktoru (chemickému, fyzikálnímu nebo 

biologickému) [28]. 

Riziková práce 

Rizikovou prací se rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání 

nebo jiné nemoci související s prací. Riziková práce je práce zařazená do kategorie třetí 

a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis [35]. 

Řízení rizika 

Řízení rizika je rozhodovací proces vycházející z hodnocení rizika, který po 

zhodnocení dalších faktorů (ekonomických, technických atd.) vyvíjí, analyzuje              

a srovnává možná regulační opatření a vybírá z nich nejúčinnější tak, aby maximálně 

omezila existující či potenciální riziko. Řízení rizik spočívá v přijímání opatření pro 

snížení rizik na únosnou míru, resp. jejich udržení na únosné míře [28]. 
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2.2. Historie otrav olovem 

Olovo je nejstarším průmyslovým jedem a otravu olovem, která je někdy 

označována jako saturnismus nebo plumbismus, je právem možno pokládat za nejstarší 

a dosud nejdůležitější profesionální otravu [19]. 

Olova bylo užíváno snad již před 8000 lety. Olověná figurka, která je v British 

Museum v Londýně, je jistě starší než 6000 let. Od 3. tisíciletí před naším letopočtem se 

olovo používá jako zátěž pro rybářské sítě a na ozdobné glazury keramických nádob. 

Pro záznamy se používala psací olůvka nebo destičky, do kterých se snadno ryla 

písmena. Pověstné babylonské zahrady měly údajně dláždění z olověných destiček, 

které zadržovaly pro rostliny potřebnou vlhkost [18], [19]. 

Příznaky otrav olovem jsou známy a dokladovány již po více než 2500 let. 

Profesionální otravu popisuje v 5. století před naším letopočtem Hippokrates (v 6. knize 

Epidemií popisuje paralytické koliky u osob, které používaly hliněné nádobí 

s olovnatou glazurou) a v době, kdy ji popisuje Plinius, byla již asi dosti rozšířeným 

onemocněním. V Pompejích, jejichž zkázu vylíčil, bylo olověné vodovodní potrubí, 

používalo se olovnatých glazur a bílých i červených olovnatých pigmentů. Byl dokonce 

vysloven názor, že otrava olovem u velké části populace byla jednou z hlavních příčin 

zániku antického Říma. Nejvíce olova spotřebovali Římané na stavbu vodovodů, dále se 

olovo užívalo při výrobě kuchyňského nádobí. Své kyselé víno uchovávali Římané 

v olověných sudech, aby tím získalo zvláštní příchuť. Pro přípravu pokrmů a nápojů se 

někdy používalo sladidlo saccharum saturni neboli octan olovnatý [18], [19]. 

V pozdějších staletích se užívání olova dále rozšiřovalo a případů profesionálních 

otrav přibývalo, aniž by se podstatným způsobem rozšířily znalosti o otravě a zlepšily 

pracovní podmínky. V 18. století byly popsány otravy olovem u hrnčířů, kteří používali 

olovnatou glazuru, stejně se objevovaly otravy olovem u barvířů, při výrobě barev         

a u tiskařů. Příznaky otravy olovem u hrnčířů popsal v r. 1700 profesor Ramazzini.     

Ve svém spise o otravách olovem z r. 1839 uvedl Tanquerel de Planches výčet            

32 profesí, u kterých dochází k otravám olovem. U klinických potíží začal jako první 

používat termíny „hrnčířská kolika“, „malířská kolika“. Během 8 let, kdy případy 

sledoval, léčili v jedné pařížské nemocnici 1 217 případů koliky malířů a hrnčířů, 

celkem bylo v tomto období léčeno 2 171 případů otravy olovem [18], [19]. 
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V moderní době rapidně produkce olova stoupá a přistupují nové zdroje expozice, 

např. tisk a výroba akumulátorů. Velmi se však také zlepšují znalosti o otravě a zvyšuje 

se hygiena práce. Za prvních padesát let dvacátého století klesá počet případů otravy 

olovem v pokročilých zemích na jednu desetinu. V historickém přehledu nelze 

opomenout prof. Jaroslava Teisingera, který v r. 1935 jako první na světě popsal            

a zavedl polarografické vyšetřování koncentrace olova v krvi. Saturnismus, který byl po 

staletí ústřední a mimo otravu rtutí vlastně i jedinou náplní profesionální toxikologie, 

ztrácí toto výhradní postavení, má však stále mimořádnou důležitost, která si vynucuje 

výzkumnou práci i v současnosti, kdy jsou znalosti o otravě olovem již velmi rozsáhlé.  

Těžké případy otrav, které byly dříve velmi časté, dnes nepozorujeme. Velmi se 

zdokonalily prostředky k rozpoznání počínajících otrav i k jejich léčení [18], [19]. 

2.3. Zdravotní rizika zp ůsobená olovem 

2.3.1. Charakteristika škodliviny 

Olovo je šedý, stříbřitě lesklý měkký kov, prvek skupiny IVa periodické soustavy 

prvků s relativní atomovou hmotností 19,207 , protonovým číslem 82 , hustotou 

334011 −⋅ mkg (při C°20 ), bodem tání C°3,327  (při Pa510013,1 ⋅ ) a bodem varu 

C°1755  (při Pa510013,1 ⋅ ) (dle [5], [6], [8], [16], [19] C°1740 ) [23]. Možné oxidační 

stavy jsou 4,2,0 ++  [5], [17], [23]. Ve většině anorganických sloučenin se olovo 

vyskytuje ve dvojmocné formě [5], [17]. Olovo je takřka nerozpustné ve vodě, 

v kyselinách špatně rozpustné, rozpustné v koncentrovaných nebo horkých kyselinách, 

rozpouští se v teplé kyselině chlorovodíkové a v žaludeční šťávě [6], [8], [16], [19]. 

Práce s kovovým olovem je nebezpečná hlavně pro vznik chronické otravy. 

Nejnebezpečnější je inhalační expozice při jeho zahřívání. Ve vzduchu se olovo 

objevuje při tavení při C°− 500400 [6], [16]. Při zahřívání do C°0001  není obvykle 

par mnoho, ačkoli již asi od C°600  je tenze par dostatečná, aby se mohly vytvořit 

hygienicky závažné koncentrace. Zahřívání na teplotu vyšší než C°0001  je velmi 

nebezpečné i u slitin olova. K otravě může dojít také po požití kovového olova [8], [19]. 

Olovo je v přírodě ubikviterní (všudypřítomné) a nachází se ve všech biologických 

systémech [6], [8].  

Na vzduchu olovo oxiduje, vdechují se zejména jeho oxidy [6]. Olovo na vzduchu 

oxiduje na oxid olovnatý (PbO), který se při manipulaci ve formě jemného prachu 
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snadno uvolňuje do ovzduší [8]. Oxid olovnatý má relativní molekulovou hmotnost 

19,223 , hustotu 35309 −⋅ mkg (při C°20 ), bod tání C°890  (při Pa510013,1 ⋅ ) a bod 

varu C°4701 (při Pa510013,1 ⋅ ) [23]. Oxid olovnatý je žlutá tuhá látka, ve vodě takřka 

nerozpustná, v kyselinách rozpustná. Pro vznik chronické otravy olovem je 

nebezpečnější než kovové olovo a ostatní sloučeniny olova, s výjimkou uhličitanu         

a síranu [19].  

Olovo a jeho sloučeniny jsou závažné jedy, zejména svými chronickými účinky 

[31]. 

2.3.2. Cesty vstupu olova do organizmu a jeho metabolismus 

Olovo se do organizmu dostává inhalací, perorálně a výjimečně i resorpcí přes 

porušenou kůži [6], [8], [19]. Neporušenou kůží se olovo a jeho anorganické 

sloučeniny prakticky neresorbují [19]. Profesionální intoxikace jsou zpravidla inhalační 

[1], [6]. Na vzduchu olovo oxiduje, vdechují se zejména jeho oxidy. Oxid olovnatý         

se v biologickém materiálu velmi dobře rozpouští (je jedním z nejlépe rozpustných 

oxidů v biologickém materiálu [8]). Z vdechnutého aerosolu olova se v závislosti na 

velikosti částic, jejich rozpustnosti a dalších faktorech resorbuje plícemi až 40%         

(36-47% [19]) z celkového vdechnutého množství. Při nedostatečné osobní hygieně se 

prach s obsahem olova může dostávat do organizmu perorálně. U dospělého člověka se 

po takovémto příjmu vstřebává asi 5-15% přijatého Pb ([5], [8] uvádí 5-10%,             

[19] 6-7%) [6], [8]. U dětí je vstřebávání v trávicím ústrojí vyšší - až 50% [1], [5], [6]. 

Resorpci zvyšuje nedostatek vápníku, železa, vitamínu D, hladovění a nadměrný přívod 

tuků v potravě [5], [6], [8].  

Vstřebané olovo je transportováno krví a distribuováno do různých tkání 

v organizmu. V krvi je olovo z 96-98% (95-99% [6]) vázáno na erytrocytech a jen          

z  2-4% (1-5% [6]) na plazmatické bílkoviny. V organizmu je olovo distribuováno do 

dvou prostorů: směnitelného (krev a měkké tkáně) a depotního (kosti) [5]. Malá 

množství olova jsou v játrech, slezině, mozku (proniká hematoencefalitickou 

membránou, zejména u dětí), ve svalech, v ledvinách a kůži a hromadí se také 

v adnexech (to jsou přídatné orgány kůže; potní a mazové žlázky, nehty, vlasy [33]). 

Největší zásoby Pb v těle jsou v kostní tkáni (ne v kostní dřeni), kde se ukládá 90-98% 

všech tělových zásob (u osob vystavených dlouhodobé expozici se 98% olova nachází 

v kostech [5]). Olovo se z kostí uvolňuje. Uvolňování z kostí je pomalé. Některé 
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patologické procesy (např. osteoporóza, fraktury) mohou vylučování poněkud urychlit 

[1], [6], [8]. Při uvolnění velkých zásob olova mohou vzniknout projevy otravy i po 

dlouhé době od ukončení expozice [6], [19]. Poločas uvolňování deponovaného olova 

v kostech je 32 roků. Z měkkých tkání se uvolňuje 20-30 dní, nejvíce zásob je v tkáni 

ledvin a jater. Olovo snadno proniká placentou, působí toxicky na plod a dostává se také 

do mateřského mléka [6]. V krvi plodu byla nalezena téměř stejná koncentrace jako 

v krvi matky [5]. Celkový obsah olova u člověka vážícího 70 kg se odhaduje asi na   

100-400 mg a zvyšuje se s věkem [5].  

Vstřebané olovo je u člověka vylučováno především močí (75-80%), méně 

trávicím ústrojím (15-16%), ostatními cestami (vlasy, nehty, pot) méně než 8% [5]. Při 

vyšším perorálním příjmu jsou vyšší hodnoty olova ve stolici [6]. Asi 90% perorálně 

přijatého olova je vylučováno stolicí [5]. Exkrece je pomalá a dlouhodobá, biologický 

poločas se odhaduje na 5-10 let v závislosti na intenzitě a délce expozice a celkovém 

množství deponovaného olova [1], [6], [8], [19].  

Cesty vstupu olova do organizmu a jeho metabolismus jsou znázorněny na obr. 1. 

 

 
Obrázek 1: Cesty vstupu a metabolismus olova v organizmu [6] 

2.3.3. Účinek olova a jeho anorganických sloučenin na organizmus 

Olovo se v organizmu váže na sulfhydrilové skupiny (-SH), interferuje s celou 

řadou enzymů a vytěsňuje dvojmocné kovy s biogenní funkcí [6], [8], [19]. Olovo 

zasahuje do metabolismu krevních bílkovin, do systému kyseliny nikotinové,                  

do imunobiologických procesů, do tvorby hemoglobinu a do minerálního metabolismu. 

Jeho biochemický účinek je tedy opravdu mnohostranný [19]. 
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Jako hlavní lze vyzdvihnout negativní účinek olova na krevní barvivo a červené 

krvinky, na nervový systém, na svalstvo a na kardiovaskulární systém. Olovo účinkuje 

také na zažívací systém, na ledviny a žlázy s vnitřní sekrecí [1], [16], [19]. Vzhledem 

k mnoha rozmanitým způsobům účinku olova v biologickém systému, může olovo           

v podstatě ovlivnit jakýkoliv orgán v těle [1]. 

Dále jsou rozebrány některé závažné účinky olova na lidský organizmus. 

Účinek olova na krvetvorný systém: 

Olovo má inhibi ční účinek na syntézu hemu (tj. sytě červený pigment tvořící 

nebílkovinnou část hemoglobinu [33]) a zkracuje dobu života erytrocytů. Inhibici 

syntézy hemu olovem lze shrnout následovně: a) olovo snižuje aktivitu dyhydratázy 

kyseliny δ-aminolevulové (ALA-D), čímž inhibuje kondenzaci dvou molekul kyseliny 

δ-aminolevulové (ALA) a vznik porfobilinogenu; b) olovo zabraňuje oxidaci 

koproporfyrinogenu na protoporfyrinogen; c) olovo inhibuje zabudování železa do 

protoporfyrinu, a tím i syntézu hemu. Organizmus je schopen do určité míry tuto 

inhibici vzniku a vývoje červených krvinek kompenzovat. V kostní dřeni vzniká 

normoblastická (normoblast je nezralá červená krvinka přiměřené velikosti vznikající 

při správné krvetvorbě [33]) hyperplazie (tj. zvětšení orgánu či jeho části v důsledku 

zvýšení počtu jeho buněk [33]) a v krvi se objevují bazofilně tečkované erytrocyty.        

Při vyšší koncentraci olova v krvi klesá i koncentrace hemoglobinu v erytrocytech. 

Inhibice syntézy hemu vede ke zvýšenému vylučování kyseliny δ-aminolevulové 

(ALA) a koproporfyrinu močí, k hromadění volného protoporfyrinu v erytrocytech            

a k poklesu hemoglobinu v krvi. Tyto změny jsou spolu se zvýšenou koncentrací olova 

v krvi považovány za časné indikátory zvýšené expozice olovu [1], [5], [6], [19]. 

Postižení krvetvorného systému vede ke vzniku anemie (tj. chudokrevnost, 

nedostatek krevního barviva hemoglobinu a červených krvinek [33]). Anemie je častá   

v případech profesionální expozice olovu [1], [5], [6], [19]. 

Účinek olova na nervovou soustavu:  

Při zvýšeném vstřebávání olova může docházet k postižení jak centrálního 

nervového systému (CNS), tak i periferního nervového systému (PNS).  

Postižení CNS projevující se jako encefalopatie (tj. obecný název pro 

onemocnění mozku, zejména nezánětlivé [33]) je častější u dětí. Poruchy psychiky, 

vštípivosti, změny chování a poruchy intelektu je možno u dětí prokázat již po relativně 
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nízkých dávkách olova. U pracovníků exponovaných olovu s průměrnou plumbémií        

45 µg Pb/100 ml byly nalezeny zhoršené výkony v široké oblasti psychických funkcí, 

především v oblasti verbální a vizuální paměti [1], [5], [6], [19]. 

V periferním systému jsou ovlivněny nervy motorické, typická je paralýza 

(ochrnutí, obrna [33]) nejaktivnějších svalů horních končetin. Poruchy funkce 

periferních nervů souvisí jak s demyelinizací nervových pochev (myelin je lipidový 

obal nervových vláken [33]), tak s degenerativními změnami axonů (axon je výběžek 

neuronu – vede nervové vzruchy od buňky [33]). Poškození periferních nervů přetrvává 

mnohem déle než poškození krvetvorby [1], [5], [6], [19]. 

Olovo ovlivňuje i autonomní nervstvo (tj. část nervového systému zodpovědná 

za řízení „útrobních“ tělesných funkcí, jako je např. srdeční frekvence, slinění, činnost 

zažívacího ústrojí apod. [33]), do obrazu otravy patří funkční poruchy s vegetativními       

a neurotickými obtížemi [19]. 

Účinek olova na svalstvo: 

Účinek olova na svalstvo se vykládá často jako následek postižení motorických 

nervů. Není jednoty v názoru, že olovo účinkuje na svaly přímo [19]. 

Účinek olova na kardiovaskulární systém: 

Na cévy účinkuje olovo podle některých autorů přímo, podle jiných 

prostřednictvím nervstva. Dochází k zúžení cév (bledost při otravě je prý hlavně 

důsledkem této vazokonstrikce a anémie má při ní jen podružnou úlohu) a k hypertenzi 

(zvýšení krevního tlaku [33]). Olovo dle některých autorů zvyšuje hladinu cholesterolu 

v krvi, oslabuje jeho vazbu na plazmatické proteiny a podporuje tak vznik 

sklerotických změn [5]. Připouští se vznik arteriosklerózy (tvrdnutí tepen [33])            

a sklerózy (ztvrdnutí tkáně [33]) ledvin jako následek velké expozice olovu. Studie 

provedená u dělníků přicházejících do styku s olovem nasvědčuje tomu, že při 

dlouhodobé expozici se zvyšuje pravděpodobnost úmrtí vlivem cerebrovaskulární 

nemoci (tj. skupina onemocnění mozku vznikajících na podkladě poruch mozkových 

cév s následným špatným prokrvením mozku nebo s krvácením do mozkové tkáně [33]) 

[1], [6], [19]. 
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Účinek olova na ledviny: 

U dětí exponovaných olovu byla popsána porucha tubulární funkce ledvin 

(tubuly jsou součástí funkční jednotky ledviny tzv. nefronu [33]), podobná Fanconiho 

syndromu (tj. onemocnění proximálních tubulů ledvin, při němž je porušeno zpětné 

vstřebávání některých důležitých látek [33]), charakterizovaná aminoacidurií               

(tj. vylučování aminokyselin močí [33]), glykosurií (přítomností cukru v moči [33])        

a hyperfosfaturií (tj. zvýšené vylučování fosfátů močí). Poruchy tubulární funkce jsou 

reverzibilní změny [5], [6], [19]. 

Po dlouhodobém vystavení organizmu působení olova může vzniknou 

nespecifická nefropatie (tj. obecné označení pro nezánětlivé onemocnění ledvin [33]) 

s tubulární hypofunkcí. Morfologicky nacházíme v těchto případech značnou 

intersticiální fibrózu (tj. zmnožení vaziva ve vmezeřené tkáni orgánu [33]) a dilataci 

(rozšíření) ledvinných tubulů s atrofickými změnami. Tyto změny jsou ireverzibilní. 

Dlouholeté expozice olovu, při které dosahuje koncentrace olova v krvi asi 70 µg/100 

ml, může vést ke chronické ireverzibilní nefropatii [5], [6], [19]. 

Olovo snižuje glumerulární filtraci  (GF). GF je základní funkcí ledvin. Jedná se 

o proces filtrace prvotní moči v glomerulech (tj. klubíčko krevních kapilár, které tvoří 

úvodní část nefronu odpovědnou za filtraci krve [33]) ledviny [1].  

Účinek olova na trávicí ústrojí:  

Olovo může vyvolat křečovité kontrakce střev, které vedou až ke střevní kolice, 

může inhibovat peristaltiku až k zácpě. Střevní koliky vznikají již při relativně nízkých 

koncentracích olova v krvi (40-80 µg/100 ml krve). Předpokládá se, že arterioly (malé 

tepny [33]) střevní stěny a hladká svalovina jsou ovlivněny olovem přímo nebo 

prostřednictvím vegetativního nervového systému [5], [6]. 

Účinek olova na imunitní systém: 

Některé studie prokázaly u profesionálně exponovaných osob známky snížené 

imunity  [1], [5]. 

Jsou zaznamenány případy snížené tvorby protilátek, zejména v třídě IgG 

(imunoglobulin G – imunoglobuliny jsou vytvářeny plasmatickými buňkami 

vznikajícími z B lymfocytů po setkání s cizorodým materiálem [33]) a pokles                   

B-lymfocytů (lymfocyt je druh bílé krvinky, který se významně podílí na specifické 
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imunitě organizmu [33]). Experimentálně se potvrdila vysoká vnímavost na infekce 

vyvolané gramnegativními bakteriemi [6]. 

Gametotoxické účinky olova: 

Účinky na pohlavní buňky (vajíčko u ženy, spermie u muže) se zjistily při vyšší 

plumbémii. Olovo nepříznivě ovlivňuje plodnost a může zapříčinit vyšší výskyt 

vrozených vývojových poruch. Olovo způsobuje redukci množství spermií a jejich 

abnormální hybnost a snižuje tak plodnost u mužů. Ženy jsou na olovo citlivější. U žen 

byly zaznamenány samovolné potraty a předčasné porody. Existují však studie, které 

tyto účinky nepotvrdily [1], [6]. 

Karcinogenní účinky olova: 

Karcinogenní účinky olova u člověka se zatím jednoznačně nepotvrdily, ale ani 

nevyloučily. Olovo je zařazené mezi karcinogeny dokázané u zvířat – skupina A3 [6], 

[13], [14]. Podle IARC  (The International Agency for Research on Cancer) patří 

anorganické olovo mezi možné (pravděpodobné) karcinogeny pro člověka (skupina 

2B), podle EPA (U.S. Environmental Protection Agency) je olovo pravděpodobný 

lidský karcinogen, podle DHHS (The Department of Health and Human Services) jsou 

olovo a jeho sloučeniny očekávaným karcinogenem pro člověka [1], [6]. Olovo je 

podezřelé z karcinogenního účinku na plíce a ledviny [31]. Při vysokých expozicích je 

zvýšené riziko vzniku nádoru plic a žaludku [1]. 

2.3.4. Klinický obraz onemocnění 

Akutní otrava  

Akutní otrava vzniká s několikahodinovou latencí po masivní inhalaci aerosolů 

s obsahem Pb (např. v hutích) nebo po požití většího množství rozpustných sloučenin. 

Akutní otrava olovem je vzácná, v provozních podmínkách se s ní setkáváme jen velmi 

zřídka. 

Perorální otrava se po několika hodinách projevuje bouřlivými 

gastrointestiálními příznaky v podobě celkové nevolnosti, zvracení (zvratky mohou 

obsahovat chlorid olovnatý a připomínat vzhledem mléko), průjmu s příměsí krve 

(stolice může být i dehtovitá – sulfid olovnatý) a kolikovitých bolestí břicha 

(saturninská kolika). Průjem může být, není však konstantní složkou obrazu otravy. 
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Typická je nasládlá (kovová) chuť v ústech a nadměrné slinění. Doprovodným jevem        

je celková slabost a apatie.  

Při kolikách stoupá krevní tlak a zrychluje se akce srdeční, později se dostavuje 

úzkost, snížení tělesné teploty pod normál, studený pot, pokles krevního tlaku 

s tachykardií, někdy bolesti hlavy, obluzení, bezvědomí a křeče. 

Přežije-li postižený, mohou se v pozdějším průběhu objevit známky poškození 

ledvin (otoky, proteinurie – přítomnost bílkovin v moči [33], hematurie – přítomnost 

krve v moči [33]) a jater (žloutenka) a vyskytují se i projevy encefalopatie. 

Po velkých dávkách umírá otrávený v několika dnech. Akutní otrava může jinak 

přejít v obraz otravy chronické. Tvrdí se, že dospělého člověka usmrtí asi 1g olova, 

dojde-li k jeho vstřebání. 

Výše uvedené informace vycházejí ze zdrojů [6], [8], [16], [19]. 

Chronická otrava 

Chronická otrava olovem (saturnismus) vzniká pomalu po dlouhodobém 

nadměrném příjmu olova. Chronická otrava olovem je daleko častější než otrava akutní. 

Chronická otrava má složitý obraz a řadu příznaků, které různě zřetelně vystupují. 

První příznaky se objevují plíživě. Ze subjektivních potíží jsou typické 

neuropsychické projevy – deprese, zúžení zájmů, poruchy paměti a koncentrace, 

únava a slabost následkem anémie, a také příznaky poškození GIT – pocit kovové, 

nasládlé chuti v ústech, nechuť, nadměrné slinění a střídaní průjmů se zácpou. 

Typickým projevem bývá pocit únavy dolních končetin. 

Hlavními objektivními p říznaky rozvinuté chronické otravy jsou:  

• Saturninská kolika 

Křečovité bolesti zejména v okolí pupku, které trvají průměrně 3-4 h a často 

spontánně ustupují po aplikaci tepla. Mohou se opakovat po několika dnech či týdnech 

klidu, při těžké otravě i 2-3x denně.  

• Olověný kolorit 

Popelavě šedé a mírně ikterické zabarvení kůže a sliznic. 

• Šedý lem na dásních  

Vyskytuje se převážně u předních zubů u osob zanedbávajících hygienu dutiny 

ústní. Vzniká usazením sulfidu olovnatého.  

• Bazofilně tečkované erytrocyty 

• Anemie 
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K dalším příznakům chronické otravy patří bolesti kloubů, bolesti ve svalech        

a končetinách, oslabení svalové síly, ztráta libida (tj. pohlavní touha a její intenzita 

[33]), infertilita (tj. neschopnost ženy donosit a porodit životaschopné dítě při 

zachované schopnosti otěhotnět, těhotenství je zakončené potratem [33]) a menstruační 

poruchy. 

Těžké chronické intoxikace mohou být dále provázeny poškozením nervů 

(zejména horních končetin, při těžkých případech mohou být postiženy i dolní 

končetiny), poškozením mozku (encefalopatie, mozková arterioskleróza) a poškozením 

ledvin (svraštělá ledvina). Encefalopatie vzniká nejčastěji akutně, někdy subakutně        

a zřídka chronicky. U dospělých je encefalopatie velmi ojedinělá, jde však o vážný, 

ireverzibilní stav. Kromě poruch sluchu jsou nejhoršími trvalými následky encefalopatie 

slepota, hemiparéza (tj. částečné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla [33]) a epilepsie 

(tj. skupina poruch mozku projevující se opakovanými záchvaty různého charakteru 

[33]). Mozková arterioskleróza z olova se vyznačuje prudkým poklesem pracovní 

schopnosti, oslabením paměti, snížením intelektu, bolestmi hlavy, závratěmi, 

nespavostí, stavy oblouznění a jinými příznaky. Stejně jako encefalopatie je i mozková 

arterioskleróza z olova vzácná. 

Výše uvedené informace vycházejí ze zdrojů [5], [6], [8], [16], [19], [31]. 

2.3.5. Toxické dávky a koncentrace 

Denní příjem olova u člověka (v potravě a pitné vodě) je okolo mg4,02,0 −  ([19] 

uvádí mg3,0 ) [6], [8]. Lze předpokládat, že toto množství ke zdravotním škodám 

nevede [19].  

Každodenní příjem mg1  nebo mg21−  olova touto cestou může po několika 

letech vést k chronické otravě (vzestup denního přijmu nad mg1  brzy vede k intoxikaci 

[8]; inhalační profesionální příjem mg2  olova denně způsobí téměř jistě už za několik 

měsíců otravu [6]). Předpokládá-li se vstřebání 10%, je to mg2,01,0 −  resorbovaného 

olova denně. Vstřebávání mg10  denně vede k těžké otravě v několika týdnech.            

Při inhalační expozici se počítá se vstřebáváním 30-50% a při lehké fyzické práci            

a koncentraci olova v ovzduší 3/05,0 mPbmg  lze předpokládat za 8 hod vstřebání 

Pbmg144,0087,0 − . Pro osmihodinovou pracovní expozici se považuje v ČR 

koncentrace 3/05,0 mPbmg  (PEL) za bezpečnou, ačkoliv podle některých údajů jsou 
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po expozici koncentraci 3/048,0 mmg  změny podmíněných reflexů, zvýšený obsah 

olova v kostech a patologické změny v orgánech. Práce v koncentracích 

3/15,014,0 mmg−  vede k anémii [19]. Koncentrace 3/15,0 mmg  vedla k chronické 

otravě u 177 vyšetřovaných dělníků [16]. Tvrdí se, že dospělého člověka usmrtí asi        

g1  olova, dojde-li k jeho vstřebání [8], [19]. 

2.4. Hodnocení a řízení zdravotních rizik 

Hodnocení a řízení rizik je proces (tzv. analýza rizik), jehož cílem je 

optimalizace rizika. První část procesu analýzy rizik – hodnocení rizik, která se zabývá 

identifikací a charakterizací rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu – 

řízení rizik, ve které se jsou přijímána opatření pro snížení rizik na únosnou míru resp. 

jejich udržení na únosné míře. Cílem analýzy rizik při práci je tedy navrhnout                 

a prakticky zavést taková opatření, která jsou nezbytná pro ochranu zdraví pracovníků 

[3], [6], [28]. Základní povinnosti zaměstnavatele z hlediska hodnocení a řízení 

zdravotní rizik upravuje zejména zákoník práce [36]. 

2.4.1. Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle 

současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo 

v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace 

a konečně zahrnuje charakterizaci existujících či potenciálních rizik vyplývajících 

z uvedených zjištění [28]. 

Hodnocení rizika představuje kvalitativní nebo kvantitativní určení 

pravděpodobnosti nepříznivých účinků, které se mohou projevit při expozici škodlivým 

faktorům [6]. 

Proces hodnocení rizika sestává ze čtyř kroků: identifikace nebezpečnosti, 

hodnocení vztahu dávka-účinek/odpověď, hodnocení expozice a charakterizace 

rizika [6], [28].  

Identifikace nebezpečnosti  

Určení nebezpečnosti chemické látky je prvním krokem v procesu hodnocení 

rizika. 
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Nebezpečnost chemické látky je schopnost této látky poškozovat zdraví člověka 

či jiné živé organizmy a životní prostředí. Nebezpečnost látky je charakterizovaná 

jejími fyzikálně-chemickými a toxikologickými vlastnostmi [6], [7], [28]. 

Identifikace nebezpečnosti zahrnuje sběr a vyhodnocení dat o možných typech 

poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou látkou a o podmínkách expozice, za 

kterých k těmto poškozením dochází. Pro identifikaci nebezpečnosti jsou využívána 

data získaná na základě pozorování lidí, pokusů na laboratorních zvířatech, pokusů na 

isolovaných orgánech, tkáních, buněčných systémech, epidemiologických studií apod. 

Údaje o nebezpečnosti chemické látky hledáme nejčastěji v toxikologických databázích 

[6], [28]. 

Hodnocení vztahu dávka-účinek/odpověď  

Tato část procesu hodnocení rizika popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou       

a rozsahem nepříznivého účinku (poškození, nemoc) [6], [28]. 

Vztah dávka-účinek je vztah mezi expozicí a závažností specifického 

zdravotního účinku u jedince, vztah dávka-odpověď je vztah mezi expozicí                      

a relativním počtem (procentem) jedinců se specifikovanou závažností účinku                 

ve skupině jedinců [6]. 

Vztah dávka-účinek/odpověď se určuje podrobnými toxikologickými zkouškami 

na zvířatech v laboratorních podmínkách nebo epidemiologickými studiemi.                 

Při toxikologických zkouškách se ověřují jednotlivé cesty vstupu, různě vysoké 

koncentrace škodlivin a u exponovaných zvířat se po akutním, chronickém nebo 

dlouhodobém testování pozorují a popisují reakce, histologické a anatomické změny.         

U již přezkoumaných látek lze pozorovat rovněž účinky těchto látek přímo na člověka 

[6], [28]. 

Účinky  chemických látek závisí na použité dávce a jsou výsledkem vzájemného 

působení látky a organizmu. Chemické látky mohou působit v místě prvního styku 

s organizmem (místní účinky ), nebo mohou po vstřebání působit na celý organizmus 

(celkové účinky ) nebo poškozují jen některé systémy či orgány (systémové/orgánové 

účinky ). Hlavní typy účinků chemických látek, které se mohou projevit poškozením 

zdraví člověka, jsou účinky dráždivé, alergenní, mutagenní, teratogenní, 

karcinogenní a systémové. Systémový účinek, který vykazuje většina látek, vyžaduje 

vstřebání látky do organizmu a její distribuci k cílovým orgánům. Mezi systémové 

účinky patří účinky na nervový systém (neurotoxické), trávicí trakt (gastrointestinální), 
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játra (hepatotoxické), močový systém (nefrotoxické), krvetvorbu a krevní buňky 

(hematotoxické), dýchací systém, srdečněcévní systém (kardiovaskulární) [6], [7], [28]. 

Hodnocení expozice  

Expozicí se rozumí kontakt fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru 

s vnějšími hranicemi organizmu. Expozice představuje „nabídku“ škodliviny pro 

daného pracovníka. O dávce se hovoří tehdy, kdy se dá určit přesné množství látky, 

které do organizmu vniklo, vstřebalo se resp. bylo podáno. Expozice při výkonu práce 

je výsledkem způsobu používání látky, uplatnění a účinnosti technických, organizačních 

a dalších opatření, které dohromady spolu s některými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi určují možné cesty vstupu této látky do organizmu, a dále způsobu práce            

a chování pracovníka. Velikost dávky, která se dostává do organizmu dýchacím 

ústrojím, závisí na koncentraci látky ve vdechovaném vzduchu, době expozice, plicní 

ventilaci a retenci látky v plicích [6], [7], [28]. 

Hodnocení expozice chemickým látkám je pravděpodobně nejobtížnější                    

a současně klíčový krok při hodnocení rizika. Popisuje zdroje, cesty, velikost, četnost            

a trvání expozice člověka chemické látce. Cílem posouzení expozice je provést 

kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky či koncentrace látky, které je nebo může být 

exponovaný člověk/skupina vystaven. Tento odhad musí brát v úvahu prostorové          

a časové změny průběhu expozice [28]. 

Pro hodnocení expozice se využívá měření koncentrace látky v pracovním 

prostředí a biologické monitorování [6], [28]. Problematika měření profesionální 

expozice olovu je podrobně rozebrána v kap. 2.5. 

Hodnocení expozice vyžaduje důslednou analýzu práce, zpracování časových 

snímků a měření expozice v první řadě pomocí osobního odběru [6]. 

Charakterizace rizika  

Charakterizace rizika představuje konečný krok v procesu hodnocení rizika a je 

východiskem pro řízení rizika. Zahrnuje syntézu dat získaných v předchozích krocích        

a vede k určení pravděpodobnosti, s jakou sledovaný objekt utrpí některé z možných 

poškození. Jde o předpověď možného zdravotního rizika za definovaných podmínek 

expozice [6], [28]. 

Na základě tohoto postupu lze odhadnout, v jakém rozsahu byly, jsou a budou 

určité skupiny obyvatel (např. pracovníci) exponovány škodlivým faktorům a jaké typy 
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a jaký výskyt zdravotních následků (účinků) lze očekávat. Jde o kvalitativní                   

a kvantitativní analýzu možných zdravotních rizik [6], [28]. 

2.4.2. Řízení (management) rizika 

Řízení rizika je proces, který na základě podkladů získaných při hodnocení 

rizika, přijímá opatření pro snížení rizik na únosnou míru resp. pro jejich udržení na 

únosné míře. Řízení rizik znamená přednostně určit řešení konkrétních rizik a přijmout 

opatření, která umožní snížit popř. zcela odstranit výskyt rizika [6], [28]. 

Management rizika zahrnuje tyto typy rozhodnutí [6]: 

• označení nepřijatelných rizik, výběr racionálního postupu při jejich prevenci nebo 

omezení, 

• hodnocení úspěšnosti ozdravných opatření. 

Proces řízení rizika musí integrovat všechny výsledky hodnocení rizika spolu 

s dalšími kritickými aspekty jako jsou ekonomické analýzy, vnímání rizik veřejností, 

dostupnost alternativních technologií, otázky práv lidí na zdravé životní a pracovní 

podmínky, přiměřenost opatření ve vztahu k jiným rizikům a další [6].  

Nedílnou součástí řízení rizika je komunikace a vnímání rizik. Pod pojmem 

komunikace rizik  se rozumí intenzívní, nepřetržitý a otevřený tok informací o průběhu 

a výsledcích hodnocení a řízení rizika mezi všemi složkami společnosti [28]. Pro oblast 

zdravotních rizik plynoucích z profesionální expozice faktorům pracovních podmínek 

upravuje povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o rizicích a přijatých 

opatření k ochraně jejich zdraví a právo zaměstnance na tyto informace zákoník práce 

[36]. Vnímání rizika  je názor složek, mezi kterými probíhá komunikace rizika, na 

výsledky hodnocení a řízení rizika [28]. Zaměstnanci mají dle [36] právo podílet se na 

řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.4.3. Hodnocení a řízení zdravotního rizika chemických látek v praxi 

Při hodnocení zdravotních rizik spojených s působením chemických látek           

se zohledňují jednak skutečnosti reprezentované chemickou škodlivinou – struktura, 

chemické vlastnosti, skupenství apod., jednak okolnosti související s expozicí – dávka, 

trvání expozice, rozložení expozice v čase, opakování expozice, cesty vstupu                 

do organizmu, teplota, vlhkost a spolupůsobení dalších chemických či jiných faktorů 

[6]. 
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Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci vystaven 

chemické látce, zahrnuje [26]: 

− zjištění přítomnosti chemické látky na pracovišti, 

− zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, které mohou mít vliv na 

zdraví zaměstnance, 

− využití údajů z bezpečnostních listů a z dalších zdrojů týkajících se chemické 

látky, 

− zjištění úrovně, typu a trvání expozice, 

− popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, 

− využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných 

koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů, 

− posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance 

při práci, 

− využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití 

závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů, 

− podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné 

expozici chemické látce. 

Expozici chemickým látkám je potřeba sledovat a regulovat na nejnižší možnou 

míru, resp. na úroveň stanovených hygienických limitních hodnot. Postup při návrhu 

bezpečných limitů je v podstatě totožný s postupem hodnocení rizika. Dokument, který 

je vždy podkladem navržené hodnoty, obsahuje většinou kapitoly věnované identifikaci 

nebezpečnosti, vztahům dávka-účinek/odpověď a posouzení rozsahu, frekvence a typů 

v praxi se nejvíce vyskytujících expozic. Měření škodlivin v ovzduší pracovišť                  

a zajištění dodržování limitů koncentrací pro tyto škodliviny ještě nezaručuje plnou 

ochranu zdraví pracovníků. V provozech, které jsou značně kontaminovány některými 

chemickými látkami, jsou pracovníci exponováni škodlivinám nejen inhalační cestou 

ale i orální a to především tehdy, když nedodržují základní hygienická doporučení. 

Některé látky pronikají do organizmu také neporušenou kůží. Biologické monitorování 

umožňuje hodnotit celkovou expozici škodlivině, která se dostala do organizmu 

kteroukoliv cestou vstupu [28]. 

Při posuzování vlivu pracovního prostředí a práce na zdravotní stav pracovníka se 

využívá kategorizace prací. Zařazení prací do kategorií umožňuje souhrnné hodnocení 

úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě 
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pracovních podmínek, které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním 

pracovišti a míru zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců. Účelem kategorizace je 

získat objektivní a srovnatelné podklady zejména pro určení rizikových prací, pro 

optimalizaci pracovních podmínek, pro racionální opatření k odstranění nedostatků 

v zabezpečení ochrany zdraví při práci. Kategorizace prací vychází z identifikace 

nebezpečí pro zdraví pracovníka a z hodnocení rizika práce. Podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví, se práce zařazují do 4 kategorií [35]. Pro 

zařazování prací do kategorií jsou vypracovány metody hodnocení jednotlivých faktorů 

a kritéria pro posouzení získaných výsledků. Jednotlivé kategorie a kritéria kategorizace 

jsou pro chemické látky uvedeny ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. [34] (viz. kap. 2.6 ) [6], 

[28].  

Pokud nelze riziko na pracovišti zcela vyloučit, je třeba ho omezit na co možná 

nejmenší míru a mít ho neustále pod kontrolou. Princip přijímání opatření na ochranu 

zdraví pracovníků se opírá o 10 obecných principů [28]: 

− zabraň riziku, 

− vyhodnoť nevyhnutelná rizika, 

− odstraňuj rizika u zdroje, 

− zaváděj technický pokrok, 

− nahraď nebezpečné méně nebezpečným, 

− prevence je lepší než léčba, 

− přizpůsob práci jednotlivci, 

− dej přednost kolektivní ochraně před individuální, 

− udílej odpovídající pokyny pracovníkům, 

− kontroluj zavedená opatření. 

Preventivní opatření mohou být technická a technologická, organizační                 

a osobní (náhradní). Pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci s chemickými 

škodlivinami se doporučují tato opatření [3], [6], [7], [8], [19], [28], [29] (většinu níže 

uvedených opatření lze aplikovat obecně na všechny chemické škodliviny, některá 

opatření jsou typická zejména pro olovo): 

1. Technická a technologická opatření: 

− vyloučení chemické škodliviny z užívání, její náhrada jinou (méně závažnou) 

látkou, 
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− úprava technologického procesu směřující k omezení kontaminace pracovního 

prostředí nebezpečnými látkami, 

− maximální zakrytí a hermetizace výrobních zařízení (zdrojů škodlivin), 

− automatizace a dálkové ovládání pracovních procesů spojených s používáním 

chemických škodlivin, 

− místní odsávání škodlivin u zdroje jejich vzniku, 

− větrání pracovišť, 

− pečlivá průběžná údržba zařízení, 

− pravidelný úklid na pracovišti, 

− zamezení zvýšení teploty nad teplotu, potřebnou k technologickému pochodu 

při tavení sloučenin olova, 

− zvlhčování prašného materiálu. 

2. Organizační opatření: 

− zřízení hygienicky vybavených místností typu hygienických smyček, jimiž 

musí pracovník po práci projít, 

− dodržování stanovených technologických postupů, 

− zpracování provozních pokynů (pracovní postupy, zásady hygieny, zásady 

používání OOPP apod.), 

− pravidelná kontrola koncentrace škodlivin v pracovním ovzduší a sledování 

zdravotního stavu pracovníků při preventivních lékařských prohlídkách podle 

pokynů kontrolních orgánů, 

− výběr tělesně a duševně způsobilých pracovníků pro práce spojené s rizikem 

chemických škodlivin, 

− zákaz práce s olovem u mladistvých pod 18 let, u těhotných žen a kojících 

matek, 

− zajištění nebezpečných prací několika pracovníky (zkrácení doby expozice), 

− dodržování režimu práce a odpočinku (přestávek), 

− oddělení pracovního oděvu včetně pokrývky hlavy od civilního oděvu, 

− kontrola zaměstnanců (zejména nových) nad dodržováním hygienických            

a dalších požadavků. 

3. Osobní (náhradní) opatření: 

− osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), 
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− dodržování osobní hygieny (udržování čistoty kůže, zejména rukou; zákaz 

jídla, pití a kouření na pracovišti; udržování čistoty pracovního oděvu a jeho 

pravidelná výměna; před převléknutím do civilního oděvu důkladné 

osprchování včetně umytí vlasů a další), 

− zvýšená péče o dutinu ústní, 

− správná životospráva. 

2.5. Měření profesionální expozice olovu 

Měření expozice pracovníků olovu se provádí měřením koncentrace olova 

v pracovním ovzduší (monitoring, vzorkování ovzduší) a biologickým monitorováním 

expozice.  

Hodnocení expozice se provádí na základě porovnání zjištěných koncentrací 

olova v pracovním ovzduší a výsledků biologických expozičních testů s limitními 

hodnotami stanovenými v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [26] (PEL, NPK-P) a vyhlášce 

č. 432/2003 Sb. [34] (plumbémie, kyselina δ-aminolevulová popř. koproporfyrin                 

v moči). Pro hodnocení expozice zaměstnanců olovu je rozhodujícím ukazatelem 

biologický expoziční test pro stanovení koncentrace olova v krvi (plumbémie) [26].  

2.5.1. Stanovení koncentrace olova v pracovním ovzduší 

Stanovení koncentrace olova v pracovním ovzduší sestává ze dvou kroků:  

• odběr vzorků pracovního ovzduší, 

• analýza těchto vzorků v laboratoři. 

Odběr vzorků pracovního ovzduší 

Odběr vzorků pracovního ovzduší představuje první krok při analýze pracovního 

ovzduší a jeho správnost a přesnost podstatně ovlivňuje správnost a přesnost celého 

analytického postupu stanovení olova v pracovním ovzduší. 

Pro zjištění expozice pracovníků olovu se převážně využívají tzv. osobní odběry 

(obr. 2). Při osobním odběru vzorků pracovního ovzduší se odběrová aparatura 

(odběrové čerpadlo a hlavice) upevňuje přímo na osobu a to tak, že odběrové čerpadlo 

je připevněno ve speciálním pouzdru kolem pasu pracovníka a odběrová hlavice            

se umísťuje do dýchací zóny pracovníka (tj. dle ČSN EN 1540 prostor v bezprostřední 

blízkosti tváře, ze kterého je ovzduší pracovníkem vdechováno). Pro uchycení hlavice 
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se nejčastěji využívá klopa pracovního oděvu. Vzhledem k připevnění odběrové 

aparatury přímo na měřeného pracovníka je zajištěno plynulé sledování koncentrace 

škodlivin na všech místech, na kterých se pracovník v průběhu směny pohybuje.  

 
Obrázek 2: Osobní odběry (odběrová hlavice IOM) [30] 

 

Odběrová aparatura k odběru vzorků se obecně skládá ze zařízení 

k zachycování škodlivin, zdroje sání, který zajišťuje průtok vzduchu celou aparaturou          

a měřidla odebraného objemu vzduchu. K osobnímu odběru vzorků pracovního ovzduší 

obsahujících olověné částice se používá tato odběrová aparatura (obr. 3): 

− osobní odběrové čerpadlo SKC, 

− odběrová hlavice IOM, 

− MCE filtry na stanovení koncentrace olova (materiál filtru: biologicky inertní 

směs acetátu a nitrátu celulózy; průměr filtru: 25 mm; pórovitost filtru:         

0,8 µm popř. 0,45 µm ). Pozn.: Filtry MCE se používají, protože jsou snadno rozpustné 

v kyselině, což je důležité pro následnou analýzu vzorku. 
 

 
Obrázek 3: Osobní odběrová aparatura [30] 
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Filtr je uložen na „nosiči“ (dno kazety) v odběrové hlavici (obr. 4), která je 

připojena přívodní hadicí k čerpadlu. Na odběrové hlavici (na čelním krytu) je 15-mm 

kruhový otvor (obr. 4) pro odběr pracovního ovzduší. Hlavice IOM odebírá vzorek 

ovzduší způsobem, který kopíruje vdechování částic nosem a ústy a splňuje tak kritéria 

pro odběr tzv. vdechovatelné frakce. Selekce frakce je u IOM hlavice zajištěna tvarem 

kazety a průtokovou rychlostí. Vzorkování pracovního ovzduší pomocí odběrové 

hlavice IOM probíhá při průtoku 2l/min. 

 
Obrázek 4: Rozložená odběrová hlavice IOM s filtrem [30] 

 

Pro stanovování koncentrace olova v pracovním ovzduší se, jak již bylo zmíněno 

výše, odebírá tzv. vdechovatelná frakce. Vdechovatelná frakce je hmotnostní frakce 

polétavého prachu (polétavý prach je dle [10] definován jako všechny částice obklopené 

vzduchem v daném objemu vzduchu), která je vdechnuta nosem a ústy [10]. Dle [10] se 

jedná o částice ≤ 100 µm. Vdechovatelná frakce se odebírá tehdy, jestliže látka může 

mít biologické účinky, ať se ukládá kdekoliv [10]. Dle [22] by se měla odebírat 

vdechovatelná frakce zejména pro tři hlavní skupiny chemických škodlivin: 1) vysoce 

rozpustné sloučeniny, které se tak mohou rychle dostat do krve (např. nikotin, rozpustné 

soli kovů); 2) škodliviny, které mohou být toxické po požití (např. olovo); 3) látky, 

které jsou toxické v místě jejich depozice (např. prachy tvrdých dřev). 

Na základě doby měření se rozlišují krátkodobé, dlouhodobé a celosměnové 

odběry . Krátkodobé odběry vzorků se provádí po dobu max. 15 min, dlouhodobé 

odběry trvají 15 – 480 min a celosměnové odběry postihují nejméně 70% pracovní 

doby, tj. 336 min. Krátkodobé odběry slouží zejména pro zjištění, zda jsou v průběhu 

směny překračovány hodnoty NPK-P, dlouhodobé a celosměnové odběry slouží ke 

stanovení průměrných koncentrací a průměrných celosměnových koncentrací a 

srovnávají se s PEL. 
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Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemickým látkám je popsán 

v příloze č. 3, části C nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [26]. Pokyny pro stanovení 

inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategii 

měření udává ČSN EN 689. 

Organizace provádějící měření musí mít pro tuto činnost oprávnění – musí být 

akreditovaná nebo autorizovaná [35]. Akreditace se získává na základě splnění 

požadavků na správnou laboratorní praxi, tj. zabezpečení kvality analytické práce [7]. 

V rámci ČR je akreditačním orgánem dohlížejícím na splnění všech podmínek ČIA  

(Český institut pro akreditaci). Autorizaci pak uděluje SZÚ (Státní zdravotní ústav). 

Měření a analýzu chemických škodlivin v pracovním prostředí provádí v České 

republice zpravidla akreditované a autorizované laboratoře Zdravotních ústavů. 

Výše uvedené informace vycházejí ze zdrojů [3], [7], [22], [26], [30]. 

Analýza odebraných vzorků pracovního ovzduší 

Analýza odebraných vzorků pracovního ovzduší se provádí v laboratoři. Vzorky 

se na místě odběru žádným způsobem neupravují. Při transportu a skladování musí 

být vzorky uzavřeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci a ztrátě žádné části obsahu. 

K tomuto účelu slouží různé přenosné kazety zobrazené na obr. 5 [22]. 

 
Obrázek 5: Kazety pro transport vzorků [30] 

 

K analýze olova se využívají následující metody: 

• Atomová absorpční spektrofotometre (AAS), 

• Rentgenová difrakční analýza, 

• Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). 

Atomová absorpční spektrofotometrie (AAS): 

Používá se: 

AAS s atomizací v plameni: 

Kapalný vzorek nebo po rozkladu se zmlžuje do plamene acetylen/vzduch nebo 

acetylen/oxid dusný atomového absorpčního spektrofotometru. Absorbance úměrná 

koncentraci se měří při vlnových délkách typických pro jednotlivé prvky. 
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AAS s elektrotermickou atomizací: 

 Malý dílčí objem vzorku (kapalný vzorek  nebo po rozkladu) se nastřikuje do 

grafitové kyvety atomového absorpčního spektrometru. Kyveta je vyhřívaná elektricky. 

Postupným zvyšováním teploty se vzorek vysuší, pyrolyzuje a atomizuje. Absorbance 

úměrná koncentraci se měří při vlnových délkách typických pro jednotlivé kovy [22]. 

Rentgenová difrakční analýza: 

Metoda rentgenové difrakce je založena na principu, že paprsek RTG záření je 

ovlivňován krystaly sloučeniny. Na základě toho lze měřit množství analyzovaného 

materiálu [22]. 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS): 

Kapalné vzorky se rozprašují do zmlžovací komory, odkud jsou proudem argonu 

unášeny do vysokofrekvenční plasmy, kde dochází k rozkladu, atomizaci a následně až 

k ionizaci přítomných prvků. Vzniklé ionty s kladným jednomocným nábojem jsou přes 

interface vnášeny do hmotnostního detektoru, kde dochází k jejich rozdělení v závislosti 

na poměru hmotnosti a náboje izotopů a následné detekci pomocí elektrického násobiče 

[15].  

V současné době se pro analýzu vzorků pracovního ovzduší obsahujících olověné 

částice využívá nejvíce právě této metody. 

2.5.2. Biologické monitorování expozice olovu 

Pro posouzení expozice profesionálně i neprofesionálně ohrožených osob lze 

vedle analýzy ovzduší použít vyšetření biologického materiálu. Pro olovo je navíc 

koncentrace olova v krvi (plumbémie) rozhodujícím faktorem při hodnocení 

profesionální expozice [26]. Biologické monitorování expozice v pracovním prostředí 

nelze oddělovat od měření koncentrace škodlivin na pracovištích. Biologické 

monitorování nenahrazuje měření škodlivin v ovzduší, ale vhodně jej doplňuje [5], [6]. 

Princip a význam biologického monitorování: 

Biologické monitorování znamená stanovení sledované chemické škodliviny 

nebo jejich metabolitů a někdy i odpovědi organizmu určením aktivity enzymu nebo 

zjištěním abnormální hladiny produktu intermediárního metabolismu apod.                   

v  biologickém materiálu (moči, krvi, vydechovaného vzduchu, vlasech, slinách atd.). 
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Biologické monitorování expozice chemickým škodlivinám využívá biologických 

metod pro hodnocení míry vnitřní expozice organizmu (vstřebaného množství 

škodliviny). V podstatě se používají dva přístupy: biologické monitorování expozice, 

kdy se stanoví koncentrace původní škodliviny nebo jejích metabolitů v biologickém 

materiálu a biologické monitorování účinku , kdy se sledují reverzibilní biochemické 

změny způsobené expozicí dané škodlivině [1], [2], [5], [22], [24].  

Aby mělo biologické monitorování smysl a tato vyšetření chránila vyšetřované 

osoby před nadměrnou expozicí, je třeba znát hladinu, při níž škodlivina ještě nevyvolá 

poškození – tzv. biologický limit . Biologickému limitu je třeba rozumět tak, že nejde         

o ostrou hranici mezi koncentracemi bezpečnými a nebezpečnými, ale o údaj                    

o expozici, při jejímž nepřekračování není zdraví s největší pravděpodobnosti ohroženo. 

Biologický limit je údaj o koncentraci cizorodé látky v krvi nebo moči, který odpovídá 

takové úrovni expozice, o níž se podle současných vědeckých poznatků předpokládá, že 

ani při dlouhodobém každodenním opakování nepoškodí zdraví. Limitní hodnoty 

upozorňují na zvýšenou expozici zaměstnanců a na potřebu přijmout preventivní nebo 

ochranné opatření k ochraně jejich zdraví. Limitní hodnoty ukazatelů BET upravuje 

vyhláška č. 432/2003 Sb. [34]. Biologické limity jsou stanoveny pro 8-hodinovou 

pracovní směnu a navrhují se tak, aby byly v souladu s přípustnými expozičními limity 

(PEL) pro koncentraci škodlivin v pracovním ovzduší. Limitní hodnoty ukazatelů BET 

jsou pro olovo uvedeny v tab. 1 (kap. 2.6) [2], [6], [22], [24]. 

Vyšetření, jehož výsledek je porovnatelný s biologickým limitem, se nazývá 

biologický expoziční test (BET) [5], [24].  

Biologické monitorování má výrazně preventivní zaměření. Jeho úkolem je zjistit, 

zda a do jaké míry byl pracovník exponován, a to ještě dříve, než se objev první 

nepříznivé účinky na zdraví [2], [5]. Základní výhodou biologického monitorování je 

skutečnost, že postihuje všechny cesty vstupu škodliviny do organizmu, tedy ne jen 

inhalační, jako je tomu u analýzy pracovního ovzduší. Biologické monitorování 

umožňuje podchytit individuální rozdíly v množství vstřebané škodliviny v závislosti na 

plicní ventilaci, pracovní námaze, používání ochranných pomůcek, dodržování 

hygienických a pracovních návyků apod. [22], [24]. 
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Biologické monitorování expozice olovu 

Pro biologické monitorování expozice olovu lze využít následujících testy [1], [2]: 

• Testy přímo odrážející expozici olovu a množství uloženého olova ve tkáních: 

− stanovení olova v  krvi (plumbémie), 

− stanovení olova v moči, 

− stanovení olova ve stolici, 

− stanovení olova ve vlasech, nehtech, kostech, zubech. 

• Testy indikující biologické účinky olova závislé na intenzitě expozice: 

− stanovení koproporfyrinu v moči, 

− určení kyseliny δ-aminolevulové (ALA) v moči, v plasmě, 

− stanovení aktivity dehydratázy kyseliny δ-aminolevulové (ALA-D), 

− určení volného protoporfyrinu nebo Zn-protoporfyrinu v  červených 

krvinkách. 

Pozn.: Charakteristiku výše uvedených testů lze nalézt např. v [1], [2]. Dále jsou uvedena pouze 

vyšetření, která se provádějí v rámci preventivních prohlídek při hodnocení profesionální expozici olovu. 

 

Pro hodnocení profesionální expozice olovu se provádějí následující BET: 

• stanovení olova v krvi (plumbémie), 

• určení kyseliny δ-aminolevulové (ALA) v moči, popř. koproporfyrinu v moči. 

Plumbémie: 

Stanovení koncentrace olova v krvi je nejvíce užívaným biomarkerem 

(ukazatelem) profesionální i neprofesionální expozice olovu [1], [9], [11]. Je tomu tak 

ze dvou důvodů: jsou dobře dokumentovány vztahy dávka-odpověď na základě 

stanovení LOAEL (tj. nejnižší hladiny olova v krvi, při kterých lze ještě pozorovat 

nepříznivý účinek) a stanovení olova v krvi je dobře metodologicky zvládnuté [9]. 

Hladina olova v krvi odráží dynamickou rovnováhu mezi vstřebáváním olova 

z prostředí a jeho depozicí, popř. uvolňováním z měkkých tkání a kostí. Se stoupajícím 

věkem a/nebo stoupajícím tělesným depem olova se začíná více a více podílet na 

hladině olova v krvi frakce olova obsaženého v kostech prostřednictvím přesunu olova 

z kostí do krve [9]. Plumbémie ukazuje na aktuální stav cirkulace olova v organizmu, 

ovšem lze z ní jen těžko usoudit na celkové množství olova v organizmu a nelze z ní 

vůbec usoudit na množství olova v kostech [2]. Plumbémie je dostatečně citlivý 
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ukazatel k posouzení krátkodobých změn úrovně profesionální expozic [1]. Hodnoty 

plumbémie relativně rychle reagují na změny v expozici, což s sebou může přinést 

některé problémy. Hladina plumbémie může být ovlivněna krátkodobými výkyvy 

koncentrace, které mají ve výsledku jen nepatrný vliv na celkové množství olova 

v organizmu a měření může odrážet extrémně vysokou expozici, která se krátkodobě 

vyskytla. To může vést k nadhodnocování expozice. Pravidelné měření plumbémie však 

tyto nesrovnalosti odstraní [1]. 

Hladinu olova v krvi ovlivňuje celá řada faktorů: věk, pohlaví, etnická příslušnost, 

kouření, potrava, konzumace alkoholu, osobní hygienické návyky a další [1], [9]. 

Hygienické návyky a osobní hygiena zaměstnanců jsou jedním z nejdůležitějších 

faktorů ovlivňujících hladinu olova v krvi. Přestože byla zjištěna dobrá korelace mezi 

plumbémií a koncentrací olova v ovzduší, snížení koncentrace olova v ovzduší nemusí 

být bezprostředně následováno snížením hodnot plumbémie. Na snížení hodnot 

koncentrace olova v krvi má mnohem vyšší účinek výchova a praktický výcvik 

zaměstnanců v základních hygienických návycích na pracovišti než technická inspekce 

[9]. 

Olovo se nachází v krvi normálně – hladina olova v krvi se pohybuje v rozmezí 

krvemlg 100/5015 µ− , průměrně krvemlg 100/22 µ . Při těchto hodnotách                     

se neprojevují žádné známky poškození organizmu. Při větší expozici hladina olova 

v krvi stoupá, nebezpečná hranice je v rozmezí krvemlg 100/8060 µ− . Při této 

hladině se již mohou objevovat lehké příznaky, většinou to však bývá až při hladinách 

vyšších tj. kolem krvemlg 100/100µ . Vztah mezi klinickými příznaky a hladinou 

olova je jen hrubý. Velmi záleží na délce expozice. Po skončení expozice hladina olova 

klesá, ale návrat k normě může trvat léta, protože olovo se dlouho vyplavuje z kostí [2]. 

Limitní hodnota plumbémie je v ČR krvelg /400µ  [34]. Průměrné hodnoty olova               

v krvi u profesionálně exponovaných osob se pohybují v koncentracích řádově 

krvelg /102 µ , u neprofesionálně exponované populace se pohybují v koncentracích 

řádově krvelg /101 µ  [11]. 
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Kyselina δδδδ-aminolevulová v moči: 

Kyselina δ-aminolevulová je jedním ze stavebních kamenů při syntéze hemu. 

Olovo narušuje tuto syntézu snižováním aktivity ALA-dehydratázy a tak hladinu ALA 

v krvi zvyšuje a vylučuje močí. 

ALA se vyskytuje v moči normálně i u olovu neexponovaných osob, průměrné 

hodnoty se udávají lmg/5,7 , popř. lmg/19,5 . Při expozici olovu vylučování vzrůstá, 

maximálně přípustné hodnoty jsou udávány různě, např. lmg/10 , lmg/20 . V případě 

otravy olovem se v moči nacházejí i desítky miligramů ALA [2]. Hladina ALA v moči 

se zvyšuje nad krvelPbg /400µ  [5], [9]. Limitní hodnota ALA v moči je v ČR 

kreatininummolmolkreatininugmg /13;/15 µ  [34].  

ALA v moči je zvýšena i při akutní porfyrii. Vykazuje však lepší specifitu než 

koproporfyrin. 

Koproporfyrin v mo či: 

Koproporfyrin vystupuje stejně jako ALA při syntéze hemu. Olovo způsobuje 

zvyšování hladiny koproporfyrinu v moči [6]. 

Koproporfyrin se v moči vyskytuje normálně, ale údaje o horní hranici se 

rozcházejí, zřejmě podle užívaných metod, způsobu života apod. Hodnoty do 

lmg/15,0 , resp. lmg/2,0 se považují za normální. Hranice, nad níž lze počítat 

s nepřípustnou expozicí, jsou udávány různě, např. lmg/8,0 , udává se také hodnota 

lmg/8,04,0 − . Při otravě se nacházejí i vícemiligramové hodnoty [2]. Hladina 

koproporfyrinu v moči se zvyšuje nad krvelPbg /400µ  ( mlg 100/4035 µ− [5]) [9]. 

Limitní hodnota koproporfyrinu v moči je v České republice ;/2,0 kreatininugmg  

kreatininumol/mmol035,0 µ [34].  

Zvýšené vylučování koproporfyrinu není specifické pro otravu olovem. Vyskytuje 

se i při jiných otravách (arzénem, benzenem atd.) a také při některých onemocněních 

(onemocnění jater, krevní nemoci a další) [2]. 

Metody analýzy: 

Vzorky biologického materiálu se před vlastní analýzou obvykle mineralizují. 

V České republice je v současnosti základní a nejpoužívanější technikou pro 

stanovení olova v biologickém materiálu (moči i krvi) „bezplamenová“ atomová 
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absorpční spektrometrie (AAS) v různých metodických úpravách. Další používanou 

metodou je anodová stripping voltametrie  a s narůstajícími požadavky na počet 

prvků současně stanovovaných v krvi narůstá popularita metody indukčně vázaného 

plazmatu s hmotnostní spektrometrií (ICP-MS) [5], [2], [11], [24]. 

2.6. Právní rámec 

Problematiku profesionální expozice zaměstnanců chemickým látkám a s ní 

související otázky řeší v naší zemi následujících právní předpisy: 

a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy tj. vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a je základním právním předpisem 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci  (BOZP). 

Problematiku BOZP řeší část pátá (§ 101 - § 108). Jsou zde stanoveny povinnosti 

zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k předcházení ohrožení 

života a zdraví při práci. 

Pro zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce řada úkolů, z nichž bych 

zdůraznila zejména následující: 

− zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, 

− vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

a přijímáním opatření k předcházení rizikům, 

− soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí             

a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě tohoto 

zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění 

popř. snížení na přijatelnou úroveň, 

− poskytovat zaměstnancům informace o rizicích a opatřeních přijatých na 

ochranu před jejich působením, zajistit školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění BOZP, 

− zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, umožnit zaměstnancům 

podrobit je pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením, 
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− poskytnout zaměstnancům potřebné OOPP, pracovní oděv a obuv, mycí, 

čistící a dezinfekční prostředky, udržovat OOPP v použivatelném stavu                

a kontrolovat jejich používání. 

Z výše uvedeného vyplívají práva zaměstnanců v oblasti BOZP, tj. právo na 

zajištění BOZP, na informace o rizicích a o přijatých opatřeních pro jejich ochranu 

apod. 

Zaměstnanec má také určité povinnosti. Zdůraznila bych zejména následující: 

− dbát o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 

kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

− účastnit se školení, 

− podrobit se pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením, 

− dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění 

BOZP, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele, 

− dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně je 

neměnit a nevyřazovat z provozu. 

b) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

BOZP) 

Tento zákon upravuje v návaznosti na zákoník práce další požadavky BOZP 

v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Na požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích je zaměřena část první. Hlava 

I uvádí požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky            

a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. Hlava II  řeší 

další povinnosti zaměstnavatele v  oblasti předcházení ohrožení života a zdraví. 

Z hlediska expozice zaměstnanců rizikovému faktoru – olovu – jsou důležité následující 

povinnosti zaměstnavatele (§ 7): 
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− Zaměstnavatel je povinen pravidelně, a bez zbytečného odkladu vždy, pokud 

dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty 

rizikových faktorů a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny 

na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.  

− Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot vyloučit, je zaměstnavatel 

povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými 

opatřeními. 

− Překročí-li výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné 

hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li 

hodnoty rizikových faktorů snížit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty               

a odstranit tak riziko pro zaměstnance, je zaměstnavatel povinen postupovat 

podle § 104 zákoníku práce. Současně je povinen neprodleně informovat 

zaměstnance. 

c) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

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

působnost a pravomoc a mění některé související zákony. 

Pro účely diplomové práce je důležitý díl 7 – ochrana zdraví při práci a díl 8 – 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky hlavy II, 

části první.  

Paragraf 37 (díl 7) řeší otázku kategorizace prací. Podle míry výskytu faktorů, 

které mohou ovlivnit zdraví, se práce zařazují do 4 kategorií. Měření a vyšetření pro 

účely kategorizace může provést pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel 

autorizace k příslušným měřením a vyšetřením. 

Rizikové práce jsou upraveny v § 39 (díl 7). Rizikovou prací se rozumí práce, při 

níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. 

Riziková práce je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do 

kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo 

tak stanoví zvláštní právní předpis. Zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou 

vykonávány rizikové práce, je povinen: 
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− zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních podmínek, 

pokud o ně požádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči nebo 

pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

− zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních 

testů (BET) a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o těchto 

skutečnostech zaměstnance. 

Dle § 44a (díl 8) musí být fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání 

nakládají s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako toxické pro 

reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, prokazatelně seznámeny s(e): 

− nebezpečnými vlastnostmi chemických látek, se kterými nakládají,  

− zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a 

− zásadami první předlékařské pomoci. 

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

zaměstnanců při práci  

Nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 262/2006 Sb., souvisí se 

zákonem č. 309/2006 Sb. 

Nařízení mimo jiné upravuje: 

− rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, 

metody a způsoby jejich zjišťování, 

− způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance 

(hodnocení zdravotních rizik), 

− minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

− podmínky poskytování OOPP a jejich údržby při práci s olovem, 

− bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

− bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci 

s olovem, 

− rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem. 

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory jsou obsaženy 

v hlavě II . Díl 1 řeší obecné postupy a ochranu před nadměrnou expozicí 

chemickým látkám. Jsou zde definovány hygienické limity (PEL, NPK-P), stanoveny 

požadavky na hodnocení zdravotního rizika, určena minimální opatření k ochraně 

zdraví při práci a bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Odstavec 2 § 11 
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uvádí, že při práci s chemickou látkou musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání  

a místní odsávání od zdroje chemické látky a uplatněna technická a technologická 

opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky pracovním ovzduší. 

Díl 2 je zaměřen již konkrétně na olovo v pracovním prostředí. Paragraf 13 

(Hodnocení zdravotního rizika, informace k ochraně zdraví) stanoví tyto 

požadavky: 

− Při práci s olovem, při které může dojít k absorpci olova do lidského 

organizmu, musí být posouzen způsob a míra  expozice zaměstnance olovu        

a musí být vyhodnocena z toho vyplývající zdravotní rizika. 

− Pro hodnocení expozice zaměstnanců olovu je rozhodujícím ukazatelem 

biologický expoziční test pro stanovení koncentrace olova v krvi 

(plumbémie). 

Paragraf 14 (Zjišťování a hodnocení expozice, informace k ochraně zdraví) 

stanoví termíny měření koncentrací olova v pracovním prostředí a termíny lékařských 

preventivních prohlídek za účelem vyšetření plumbémie takto: 

− Jestliže koncentrace olova v pracovním ovzduší je vyšší než 1/3 PEL, ale je 

nižší než tento přípustný expoziční limit, musí být zajištěno, aby byla                

u zaměstnance stanovena plumbémie nejméně 1x ročně a měření olova 

v pracovním ovzduší provedeno nejméně 1x ročně. 

− Sdělí-li zařízení závodní preventivní péče zaměstnavateli, že u zaměstnance 

došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie, a je-li koncentrace olova 

v pracovním ovzduší vyšší než PEL, musí být zajištěno, aby byla plumbémie 

u zaměstnance stanovena v rozmezí 2 až 3 měsíce a měření olova 

v pracovním ovzduší bylo prováděno každé 3 měsíce. Frekvence měření olova 

v pracovním ovzduší se sníží na 1x ročně, pokud nedošlo při dvou po sobě 

jdoucích stanoveních k překročení limitní hodnoty plumbémie. 

− Hodnocení zdravotního rizika musí být opakováno vždy, když vznikne 

podezření, že je dosavadní hodnocení rizika nesprávné nebo došlo-li na 

pracovišti ke změnám technologie, použitého materiálu nebo organizace 

práce. 

Minimální opat ření k ochraně zdraví při práci s olovem, bližší hygienické 

požadavky na pracoviště a bližší požadavky na pracovní postupy stanoví § 15: 
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− Tam, kde účinná opatření k omezení expozice olovu nemohou být přijata 

vzhledem k jejich povaze či náročnosti do 30 kalendářních dnů a další 

stanovení plumbémie prokazuje u zaměstnance překročení limitní hodnoty 

plumbémie, musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec nebyl v žádném 

úseku směny vystaven olovu. 

− Je-li u zaměstnance zjištěno opakované překročení limitní hodnoty 

plumbémie, musí být neprodleně provedena opatření potřebná ke zjištění 

příčin tohoto překročení a k jejich odstranění. 

− Pro omezení rizika vstupu olova do organizmu zaměstnance musí být zajištěn 

vyčleněný prostor, v němž může zaměstnanec jíst a pít, aniž je vystaven riziku 

expozice olovu. 

− Zaměstnanec musí být vybaven vyhovujícím pracovním oděvem pro práci 

s olovem a dalšími potřebnými OOPP. Praní a čištění pracovního oděvu může 

být prováděno jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce 

určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být pracovní oděv uložen 

v uzavřeném kontejneru. 

Hygienické limity jsou uvedeny v příloze č. 2, části A tohoto nařízení. Pro olovo 

jsou hodnoty PEL a NPK-P následující: 

3/05,0 mmgPEL = , 

3/2,0 mmgPNPK =− . 

Příloha č. 2, část B uvádí postup při stanovení PEL směsi chemických látek, při 

vyšší plicní ventilaci a pro delší než 8-hodinovou pracovní směnu. 

V příloze č. 3, části C je uveden způsob měření a hodnocení inhalační 

expozice chemickým látkám. 

Příloha č. 4 uvádí příkladový seznam činností, při kterých může docházet 

k expozici olovu. 

Hlava VIII  upravuje bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory: 

− Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková nezbytné nepřetržité 

používání OOPP k omezení působení rizikového faktoru nebo pokud to 

povaha ochranného pracovního prostředku vyžaduje, musí být během práce 

zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit OOPP. 

První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu 
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práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 min nejpozději 

1 hod před ukončením směny. 

− Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném 

úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit. 

e) 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 BET a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška je prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška mimo jiné stanoví: 

− kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, 

− limitní hodnoty ukazatelů BET, 

− podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET. 

Za práce (§3): 

− kategorie první se považují práce, při nichž podle současného vědeckého 

poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví; 

− kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání 

lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména                

u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické 

limity faktorů a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie 

druhé podle přílohy č. 1; 

− kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické 

limity, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie třetí 

podle přílohy č. 1, přičemž expozice osob není spolehlivě snížena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany 

zdraví osob je proto nezbytné využívat OOPP, organizační a jiná opatření,             

a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo 

statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně 

poznání za nemoci související s prací; 
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− kategorie čtvrté  se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, 

která nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných 

ochranných opatření. 

Kritéria kategorizace jsou pro chemické látky uvedena v příloze č. 1 této 

vyhlášky. Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob 

chemickým látkám je hodnocení expozice podle naměřených koncentrací těchto látek 

v pracovním ovzduší v dýchací zóně osoby a jejich srovnání s kriteriálními hodnotami 

(PEL a NPK-P). Protože dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu chemických 

látek do organizmu exponované osoby a na expozici se může podílet i vstup zažívacím 

ústrojím a kůží a množství látky přijaté dýchacím ústrojím může výrazně kolísat 

v závislosti na plicní ventilaci, berou se v odůvodněných případech v úvahu, vedle 

výsledků měření koncentrace látek v pracovním ovzduší, také výsledky vyšetření osob 

pomocí BET a schopnost některých látek pronikat do organizmu jinými cestami vstupu, 

např. neporušenou kůží. Kategorie prací spojené s expozicí chemickým látkám jsou 

následující: 

− do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány 

chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním 

ovzduší jsou vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak nepřekračují hodnotu 

PEL ani NPK-P; 

− do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány 

chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním 

ovzduší překračují PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P; 

− do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány kriteriální 

hodnoty pro zařazení do třetí kategorie. 

Biologické expoziční testy a limitní hodnoty jejich ukazatelů upravuje § 4. 

BET jsou jedním z prostředků hodnocení expozice skupin osob nebo jednotlivých osob 

chemickým látkám na základě stanovení vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického 

materiálu, odebraných exponovaným osobám ve vhodnou dobu. Limitní hodnoty 

ukazatelů BET, jejichž překročení svědčí o zvýšení expozice chemickým látkám nad 

hygienicky přípustnou úroveň, a podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění BET jsou upraveny v příloze č. 2. Pro olovo jsou stanoveny následující 

limitní hodnoty ukazatelů BET (tab. 1): 
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Tabulka 1: Limitní hodnoty ukazatelů BET 

Ukazatel Biologický materiál Limitní hodnoty Doba odběru 

Plumbémie krev 0,4 mg/l nerozhoduje 

5-Aminolevulová 

kyselina 
moč 

15 mg/g kreatininu;  

13 µmol/mmol kreatininu 
nerozhoduje 

Koproporfyrin moč 
0,2 mg/g kreatininu;  

0,035 µmol/mmol kreatininu 
nerozhoduje 

 

f) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, 

uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických 

přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost 

správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými 

účinky chemických látek a chemických přípravků. 

g) Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 369/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

Klasifikace spočívá v zařazení látky do jedné nebo více skupin nebezpečnosti 

(uvedených § 2 odst. 5 zákona č. 369/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)                     

a přiřazení standardní věty nebo vět označujících specifickou rizikovost (R-věty).              

Na základě této vyhlášky je olovo klasifikováno následovně: 

Repr.kat.1; R61 …toxický pro reprodukci; může poškodit plod v těle matky 

Repr.kat.3; R62 …toxický pro reprodukci; možné nebezpečí poškození 

reprodukční schopnosti 

R33 …nebezpečí kumulativních účinků 

Xn; R20/22 …zdraví škodlivý; zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
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N; R50-53 …nebezpečný pro životní prostředí; vysoce toxický pro vodní 

organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí 

Dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou výše uvedené 

nebezpečné vlastnosti definovány takto: 

• Toxické pro reprodukci jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití 

nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých 

účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních 

funkcí nebo schopností.  

• Zdraví škodlivé jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo 

průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví. 

• Nebezpečné pro životní prostředí jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do 

životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější 

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části jsou na základě poznatků z části teoretické řešeny stanovené cíle 

diplomové práce. Je zde provedeno zhodnocení zdravotních rizik a poté jsou navržena 

opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci. 

3.1. Olovo v technologii výroby hadic 

Vzhledem k problematice, kterou se zabývá diplomová práce, je popis výroby 

zaměřen pouze na tu část provozu, ve které zaměstnanci přicházejí do styku s olovem. 

Při výrobě hadic se používají dva technologické postupy. Součástí prvního 

postupu je potahování hadic olovem, v rámci druhé technologie se hadice bandážují 

textilií. Dále je uvedena pouze první výrobní metoda, protože právě v této technologii se 

vyskytuje olovo. 

Olovo se objevuje ve třech fázích výroby – potahování olovem, vulkanizace           

a párání olověné trubky. Na obr. 6 je znázorněno zjednodušené schéma provozu, kde 

se v rámci technologického postupu používá olovo (pracoviště olovopecí – přízemí, 

pracoviště olovolisů – 1. patro). 

 

 
Obrázek 6: Zjednodušené schéma provozu olovopecí a olovolisů 
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Vysvětlivky k obr. 6: 

O1, O2 … 60 t olovopece 

V1, V2 … Vortexy (mokré hladinové odlučovače) 

o1, o2, o3, o4 … 10 t a 18 t pece 

L1, L2, L3, L4 … olovolisy 

VK1, VK2 … vulkanizační kotle 

P1, P2, P3, P4 … párací stroje 

 

V 60 t elektricky vytápěných olovopecích v přízemí (obr. 7) se taví olovo při 

teplotě cca 400°C (teplota tání olova je 327,3°C [23]). Olovo na vzduchu velmi rychle 

oxiduje a pokrývá se tenkou vrstvou oxidu olovnatého. Na povrchu roztaveného olova 

se tak v pecích tvoří vrstva strusky (tuhý PbO), kterou je potřeba dvakrát za den 

odstranit. Do olovopecí se pravidelně doplňuje olovo ve formě ingotů a odřezků. 

 

 
Obrázek 7: 60 t olovopec (přízemí) 

 

Z 60 t pecí je olovo čerpáno do prvního patra do menších olovopecí - 10 t a 18 t 

pece (obr. 8), které jsou spolu s olovolisy součástí linky potahování olovem (obr. 9). 

Z menších pecí se olovo vede samospádem do hlavy olovolisu, kde se hadice potahuje 

olovem. Potahování olovem představuje část výrobního procesu, při kterém se na hadici 

vytlačí pomocí vytlačovacího stroje (olovolisu) vrstva olova o tloušťce 2,3 – 3,4 mm    

(v závislosti na průměru hadice). Tento proces využívá olovo o čistotě 99,99 %. Z obr. 6 

je patrné, že každá 60 t olovopec zásobuje dvě menší pece, ze kterých je olovo čerpáno 

do olovolisů.  
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Obrázek 8: Olovopec 1. patro 

 
Obrázek 9: Linka potahování olovem 

 

Hadice se po potažení olovem namotává na buben a zaváží se před vulkanizační 

kotel (obr. 10). Zde se natlakuje na požadovaný tlak, na obou koncích se zasvorkuje            

a odchází na vulkanizaci. Natlakování hadice a potahování olovem je nezbytné proto, 

aby zůstal zachován její vnitřní i vnější průměr při vulkanizaci. Vulkanizace je 

fyzikálně-chemický proces, při kterém se působením vulkanizačního činidla a tepla 

mění kaučuk s lineární strukturou makromolekul v pryž s prostorovou strukturou 

makromolekul, přičemž se podstatně mění – zlepšují jeho fyzikální a chemické 

vlastnosti. Samotná vulkanizace probíhá v tlakovém (vulkanizačním) kotli. 

 

 
Obrázek 10: Vulkanizační kotel 

 

Po vulkanizaci se zaváží bubny s hadicemi na linku párání (obr. 11). Při párání se 

odstraňuje olověná forma z hadic po vulkanizaci. Při tomto procesu se používá zařízení 

(tzv. párací stroj), které pomocí dvou ocelových nožů nařízne olověný obal na dvou 

protilehlých stranách a postupně párá olovo z hadice. Odpárané olovo se poté v páracím 
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stroji řeže na menší odřezky a padá skluzy do pecí v přízemí, kde se opět taví a lze tak 

znovu použít. 

 

 
Obrázek 11: Linka párání 

 

V provoze fungují celkem čtyři linky potahování a párání olova. Každé dvě linky 

mají k dispozici jednu 60 t pec a jeden vulkanizační kotel (viz obr. 6). 

V přízemí se kromě 60 t olovopecí nacházejí mokré hladinové odlučovače tzv. 

Vortexy (obr. 12). Jedná se o zařízení, do kterých jsou svedeny všechny vývody 

odsávání (tj. odsávání z  olovopecí, popelníků, skluzů, páracích strojů atd.). Odsáté 

zplodiny se zde zkrápějí vodou a takto vzniklý kal je ze zařízení vyloučen. Každá 60 t 

olovopec (a s ní související provoz v 1. patře) je napojena na jeden Vortex. 

 

 
Obrázek 12: Vortex 
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3.2. Analýza zdrojů nebezpečí 

Cílem této kapitoly je objasnit, v jaké formě (tzn. skupenství, volné/vázané)              

se olovo nachází za daných provozních podmínek v pracovním prostředí provozovatele, 

a stanovit tak možné zdroje nebezpečí, které ohrožují pracovníky olovopecí a olovolisů. 

3.2.1. Zdroje nebezpečí 

V publikacích [1], [5], [14], [13], [19], [21] se autoři shodují v tom, že 

v pracovním prostředí se olovo do organismu dostává převážně vdechováním par                

a prachu. Největší nebezpečí tedy pravděpodobně představují páry a aerosoly olova              

a jeho sloučenin (dýmy, prachy).  

Pro zjednodušení uvažujme situaci viz. obr. 13. Na obrázku je znázorněna 

otevřená olovopec, ve které se taví olovo při teplotě cca 400°C. Olovo na vzduchu 

oxiduje a pokrývá se vrstvou oxidu olovnatého. Na povrchu roztaveného olova se tak 

v pecích tvoří struska (tuhý PbO). Teplota na pracovišti se pohybuje okolo 20°C, tlak 

uvažujme 101,325 kPa. 

 
Obrázek 13: Otevřená olovopec 

 

V následující tabulce (tab. 2) jsou porovnány některé fyzikálních vlastnosti 

kovového olova a oxidu olovnatého [23]: 

 

Tabulka 2: Vybrané fyzikální vlastnosti olova a oxidu olovnatého 

Fyzikální vlastnosti Pb PbO 
Barva stříbrošedá žlutá/červená 

Skupenství za normálních podmínek pevné pevné 
Skupenství při teplotě 400°C kapalné pevné 

Relativní atomová/molekulová hmotnost Ar = 207,19 Mr = 223,19 

Hustota při teplotě 20°C ρ = 11 340 kg/m3 ρ = 9 530 kg/m3 

Teplota tání při tlaku 1,015⋅105 Pa Ttání = 327,3°C Ttání = 890°C 

Teplota varu při tlaku 1,015⋅105 Pa Tvaru = 1 755°C  Tvaru = 1 470°C 
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Z výše uvedené tabulky (tab. 2) je zřejmé, že olovo má vyšší hustotu než jeho 

zoxidovaná forma (PbO). Oxid olovnatý proto setrvává ve vznosu mnohem déle než 

kapičky olova a může tak ohrožovat zaměstnance, který pracuje nad otevřenou pecí. Při 

dané teplotě v peci (400°C) je oxid olovnatý v pevném skupenství.  

Při úvahách nad zdrojem nebezpečí předpokládejme pro úplnost možnost výskytu 

olova v pracovním prostředí provozovatele ve všech třech skupenstvích – tj. pevném, 

kapalném i plynném. 

Pracoviště olovopecí (přízemí): 

Tuhé částice, tvořící disperzní podíl aerosolu (prachy, dýmy): 

V rámci technologie nedochází k mletí, broušení ani jinému mechanickému 

opracovávání kovového olova. Pracovník olovopecí však musí osekávat stěny pece nad 

hladinou roztaveného olova, což můžeme chápat jako dispergační metodu pro vznik 

aerosolu. K osekávání pecí se používají různé nástroje – tyče, tyče zakončené hroty              

a také elektrické sbíječky. Sbíjení představuje velké nebezpečí z hlediska ohrožení 

pracovníků, protože při této činnosti vznikají velmi jemné částice, které tak déle 

setrvávají ve vznosu. 

Jak bylo řečeno v kap. 2.1, k disperzním metodám řadíme také rozptýlení již 

existujících částic. K takovému rozvíření dochází na pracovišti olovopecí při výběru 

strusky, která se tvoří na povrchu roztaveného olova, při uvolňování skluzu a při úklidu 

suchou cestou. Pracovník olovopecí vybírá strusku a vhází ji do popelníků, které jsou 

umístěny vedle pecí. Právě vhození strusky do popelníku představuje možnost značného 

rozvíření tuhých částic oxidu olovnatého. V provoze dochází poměrně často                   

(i několikrát za týden) k ucpávání skluzu, kterým padají odřezky olova z páracího stroje 

do 60 t olovopecí. Při uvolňování skluzu musí pracovník otevřít pec, tyčí uvolnit ucpaný 

skluz a zatlačit uvolněné odřezky olova do pece, čímž dochází k rozptýlení strusky.             

U pecí je dále prováděn 2x denně úklid suchou cestou (vždy po výběru strusky), při 

kterém se rovněž víří usazené částice.  

V provoze se vyskytují také kondenzační aerosoly. Je třeba uvažovat možnost 

přesycení sytému vlivem změny teploty při pohybu vzdušné masy od povrchu 

roztaveného olova do prostoru (teplota v olovopeci je 400°C, okolní teplota se pohybuje 

okolo 20°C). V pracovním ovzduší jsou přítomny kondenzační centra (prachové částice 

atd.), na kterých mohou kondenzovat páry olova. 
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Další možností vzniku kondenzačního aerosolu je chemická reakce plynných 

látek, v našem případě oxidace olova na oxid olovnatý. Oxid olovnatý (zvaný též klejt) 

vzniká oxidací roztaveného olova kyslíkem. Vyskytuje se ve dvou modifikacích – 

červená a žlutá modifikace [16], [17]. Vznik dalších oxidů olova (Pb3O4 a PbO2) pro 

zjednodušení situace dále nepředpokládejme. 

Na pracovišti olovopecí jsou viditelné dýmy. Otázkou je, zda se jedná pouze               

o dýmy z kousků hadic, které se mohou dostat skluzem do olovopece spolu s odřezky 

olova z páracího stroje a pomalu v peci shořet, nebo zda jde rovněž o dýmy oxidu 

olovnatého. S ohledem na to, že se jedná o tavící proces (tavení olova v pecích), lze 

s velkou pravděpodobností očekávat výskyt částic o velikostech odpovídajících 

velikostem částic dýmů.  

Kondenzační aerosoly vznikají v provoze zpravidla nad otevřenou pecí. Z tohoto 

pohledu jsou proto nebezpečné všechny činnosti prováděné nad otevřenou olovopecí. 

Plyny a páry: 

Většina kovů a jejich sloučenin tvoří páry, nebo častěji dýmy, jen za relativně 

vysokých teplot. Z hlediska průmyslové toxikologie jsou významnou výjimkou páry 

kovové rtuti [5].  

Při zahřívání olova do 1000 °C není obvykle par mnoho, ačkoli již asi od 600°C je 

tenze par dostatečná, aby se mohly tvořit hygienicky závažné koncentrace [19].                  

To potvrzuje také [31], kde autor uvádí, že kovové olovo těká při teplotě nad 600°C,           

a nebezpečí vdechování par olova nad jeho roztavenými slitinami je proto malé. 

Teplota roztaveného olova v pecích je cca 400°C. Lze tedy předpokládat, že 

samotné páry olova nebudou představovat velké nebezpečí.  Pravděpodobně bude velmi 

rychle docházet ke kondenzaci par olova a k  tvorbě pevných částic a zaměstnanec tak 

bude ohrožován pevnými částicemi rozptýlenými ve vzduchu. 

Pro ověření tohoto předpokladu jsem pomocí vzorce pro výpočet tenze par          

(dle [12]) vykreslila závislost tlaku nasycených par olova na teplotě pro teplotní 

rozmezí 327°C až 1757°C (tj. 600 K - 2030 K). Z přílohy č.1 je patrné, že 

k podstatnému nárůstu tlaku dochází opravdu až při teplotách nad 1000°C. Tenze par 

olova při teplotě 400°C (teplota olova v peci) je Pa51082,2 −⋅ . Provedla jsem dále 

přepočet tenze par olova při teplotě 400°C na jejich koncentraci (mc ). Podotýkám, že 

jedná pouze o přibližný a zjednodušený výpočet. Vypočtenou hodnotu jsem porovnala 

s limitními hodnotami (PEL, NPK-P) uvedenými v [26]:  



 57 

PELcm ⋅≈
48
1

 

( )PNPKcm −⋅≈
192

1
 

Výpočet tak potvrdil předpoklad, že samotné páry olova nepředstavují při dané 

teplotě velké nebezpečí, tj. v provoze nedochází k tvorbě hygienicky závažných 

koncentrací par olova. Příslušné výpočty, tabulky a grafy jsou uvedeny v příloze č. 1           

a příloze č. 2. 

Pro úplnost se zamysleme i nad možností sublimace oxidu olovnatého, který 

se tvoří na povrchu roztaveného olova. V rámci technologie nedochází k podstatným 

změnám tlaku a oxid olovnatý ani olovo nepatří k látkám, které sublimují za normálních 

podmínek. Přechod tuhého oxidu přímo ve skupenství plynné proto můžeme zcela jistě 

vyloučit. 

Kapalné (roztavené) olovo: 

Roztavené olovo se při technologickém procesu nerozstřikuje. Snad jen při 

nedbalém výběru strusky a při doplňování olověných ingotů a odřezků může dojít 

k menšímu rozstřiku, lépe řečeno k úkapům, roztaveného olova. Tuto formu výskytu 

olova na pracovišti však můžeme zanedbat. 

Pracoviště olovolisů (1. patro): 

Na základě informací zjištěných u olovopecí předpokládejme dále pouze výskyt 

tuhých částic tvořících disperzní podíl aerosolu. 

Na pracovišti olovolisů lze stejně jako u pecí předpokládat vznik dispergačních 

aerosolů v důsledku osekávání stěn pece. Možnost rozvíření prachových částic zde opět 

představuje výběr strusky a úklid suchou cestou. K víření částic může dále docházet při 

manipulaci s bubny, na kterých jsou namotané potažené hadice. Významnější z hlediska 

možného vstupu olova do organizmu však bude u této činnosti otěr hadic o pracovní 

oděv než samotné víření částic. 

Pro vznik kondenzačních aerosolů platí vše, co bylo zmíněno u olovopecí. Vrstva 

zoxidovaného olova v pecích, které jsou součástí linky potahování olovem, je však 

daleko menší než v přízemí. Zaměstnanci  proto nejsou při výběru strusky exponování 

olovu po tak dlouhou dobu jako při výběru olovopecí v přízemí. 
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Shrnutí:  

Zdroj nebezpečí na pracovišti olovopecí a olovolisů představují tuhé částice olova 

resp. oxidu olovnatého rozptýlené ve vzduchu tedy aerosol, jehož disperzní podíl je 

tvořen tuhými částicemi  Pb resp. PbO a disperzní prostředí představuje vzduch.               

Na vzduchu olovo oxiduje, pracovníci vdechují už jeho oxidy [6]. Lze tedy říci, že 

olovo ohrožuje pracovníky převážně v zoxidované formě. 

Činnosti významné z hlediska vzniku a víření olověných částic jsou následující: 

• práce nad otevřenou pecí (výběr strusky, osekávání pece, uvolňování skluzu            

a další práce nad hladinou roztaveného olova), 

• úklid suchou cestou. 

3.2.2. Analýza SEM a EDAX 

Pro představu o tom, jak vypadají částice olova resp. oxidu olovnatého 

v pracovním prostředí provozovatele, byla provedena analýza pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu XL-30 (SEM). Mikroskop je navíc vybaven rentgenovým 

energiově disperzním mikroanalyzátorem EDAX, který slouží k lokální analýze 

chemického složení. Výstupem analýzy SEM a EDAX jsou obrázky, na kterých jsou 

zobrazeny olověné částice při několikasetnásobném zvětšení, a dále přehled 

procentuálního zastoupení jednotlivých prvků v analyzovaných objektech. 

Odběr vzorku pracovního ovzduší a vlastní analýza: 

Vzorek pracovního ovzduší byl odebrán na filtr Glass fiber (pórovitost 1 µm, 

průměr 25 mm) při výběru strusky z 60 t olovopecí v přízemí. Hlavice s filtrem byla 

umístěna na pracovním oděvu v dýchací zóně pracovníka. Doba odběru činila 20 min, 

při průtoku čerpadla min/2 l . 

Před vlastní analýzou byl filtr se vzorkem naprášen slitinou Au + Pd, aby byl celý 

povrch vodivý. Filtr se poté upevnil v elektronovém mikroskopu a před zahájením 

analýzy se uzemnil Al páskem, aby nedocházelo k hromadění náboje na povrchu 

vzorku.  

K analýze olověných částic byl použit detektor BSE tj. detektor, který detekuje 

zpětně odražené elektrony. 
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Výstupy analýzy SEM a EDAX: 

Na obr. 14 je zachycen shluk olověných částic označený X1. Z grafu na obr. 15         

a tab. 3 je patrné zastoupení prvku Pb i prvku O v analyzovaném objektu. Jedná se tedy 

o zoxidovanou formu olova. 

 

 
 Obrázek 14: Shluk částic X1 

 

 
Obrázek 15: Shluk částic X1 – prvkové složení 

 

Na obr. 16 je zachycen další shluk částic - X2. Na rozdíl od objektu X1 se zde 

jedná o čisté olovo tzn. o nezoxidovanou formu olova (viz obr. 17 a tab. 3). 
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Obrázek 16: Shluk částic X2 

 

 
Obrázek 17: Sluk částic X2 – prvkové složení 

 

Vysvětlivky k obrázkům a grafům: 

Acc. V …napětí na wolframovém vlákně, které emituje elektrony, 

Spot …šířka svazku elektronů emitovaných z vlákna, 

Magn …zvětšení, 

Det …typ detektoru, 

WD …pracovní vzdálenost vzorku od koncové čočky v tubusu, 

 …měřítko, 

K, L, M …spektrální čáry, které charakterizují energii vyzařovaného rentgenového záření. 

 

V následující tabulce (tab. 3) jsou uvedena hmotnostní a atomová procenta 

zastoupení jednotlivých prvků v analyzovaných objektech. 
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Tabulka 3: Kvantifikace prvkového složení 

Označení 
analyzovaného 

objektu 
Prvek Hmotnostní % Atomová % 

Pb 78,6 23,57 
O 16,27 63,64 
Si 3,92 8,74 

X1 

Al 1,75 4,05 
X2 Pb 100 100 

Pozn.: Prvky Si a Al → materiál filtru (skelná vlákna), vyzdívka pece (šamot). 

 

Další obrázky získané analýzou SEM jsou uvedeny v příloze č. 3. 

3.3. Hodnocení expozice zaměstnanců olovu 

Hodnocení expozice popisuje zdroje, cesty, velikost, četnost a trvání expozice 

pracovníků sledovanému faktoru [28]. Hodnocení expozice vyžaduje důslednou analýzu 

práce, zpracování časových snímků a měření expozice v první řadě pomocí osobního 

odběru a pomocí BET [6]. 

Zdroje expozice jsou podrobně řešeny v kap. 3.2.1, cesty expozice v kap. 2.3.2 

Následující text je zaměřen na stanovení velikosti, četnosti a trvání expozice. 

3.3.1. Charakteristika profesí 

Profese obsluha olovolisů: 

Činnost profese „obsluha olovolisů“ spočívá v obsluze linky potahování olovem  

a linky párání. Pracovník zaváží cívky s hadicemi k lince potahování olovem, poté se 

hadice vulkanizují a následně pracovník provádí párání olova z hadic po vulkanizaci 

(viz obr. 18). Pracovník svou činnost vykonává v 1. patře. 

Profese vybírání strusky: 

Profese „vybírání strusky“ je zaměřena především na obsluhu olovopecí v přízemí 

a v 1. patře. Pracovník vybírá strusku z povrchu roztaveného olova v olovopecích           

(viz obr. 19) a vhazuje ji do popelníků, odkud struska padá do beden, které po naplnění 

odváží na určené místo. Strusku vybírá v 1. patře (10 a 18 t pece) a v přízemí                 

(60 t olovopece). Dle nutnosti osekává stěny pece od nánosu olova a nečistot a uvolňuje 

ucpaný skluz. Po výběru strusky provede kolem pecí úklid suchou cestou (smeták          

a lopatka). Dle potřeby doplní do 60 t pecí olovo ve formě ingotů a odřezků 
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z odpáraných hadic a připraví olovo pro další doplnění. Po ukončení této činnosti 

provede úklid celého pracoviště v přízemí mokrou cestou (speciální vysavač) a odchází 

do 1. patra na náhradní práci, kterou je většinou ruční párání olova z hadic po 

vulkanizaci. Třikrát týdně provádí na pracovišti olovopecí (přízemí) i olovolisů           

(1. patro) omytí všech konstrukcí od usazeného prachu. 

Výše uvedené činnosti jsou v současné době rozděleny mezi čtyři zaměstnance. 

Pracovní náplň jednotlivců a režim jejich střídání je uveden v další kapitole                 

(kap. 3.3.2.). 

 

 
Obrázek 18: Profese obsluha olovolisů 

při obsluze linky párání 

  
Obrázek 19: Profese výběr strusky při 

vybírání strusky z 60 t olovopece 

 

3.3.2. Režim střídání zaměstnanců a doby trvání expozice 

Profese obsluha olovolisů: 

Profesi obsluha olovolisů vykonává celkem 12 pracovníků (+ 5 rezervních pro 

případ vyřazení z důvodu překročení limitních hodnot ukazatelů BET, nemoci, 

dovolených apod.), kteří pracují ve třísměnném pracovním provoze, vždy  4 na jedné 

směně. 

V následující tabulce (tab. 4) jsou uvedeny časové snímky dne pro jednotlivé 

směny. 
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Tabulka 4: Časové snímky dne - profese obsluha olovolisů 

Směna 
Počet 

pracovníků 
na směnu 

Od - do Činnost 

6:00 – 10:30 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
10:30 – 11:00 přestávka Ranní 4 

11:00 – 14:00 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
14:00 – 18:30 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
18:30 – 19:00 přestávka Odpolední 4 

19:00 – 22:00 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
22:00 – 2:30 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
2:30 – 3:00 přestávka Noční 4 

3:00 – 6:00 obsluha linky potahování olovem a linky párání 
 

Tab. 5 uvádí dobu, po kterou jsou pracovníci profese obsluha olovolisů vystaveni 

působení olova. 

 

Tabulka 5: Doba expozice olovu - profese obsluha olovolisů 

Směna Pracovní doba Doba expozice 

Ranní, odpolední, noční 450 min + 30 min přestávka 450 min 

 

Profese vybírání strusky: 

Profesi vybírání strusky vykonávají celkem 4 pracovníci (+ 1 rezervní), kteří 

pracují ve dvousměnném pracovním provoze, vždy 2 na jedné směně.  

V tab. 6 je uvedeno rozvržení zaměstnanců na pracovišti olovopecí (přízemí). 

Pracovníci jsou označeni písmeny A, B, C a D. Při výběru strusky z 60 t pece č. 1 jsou 

stabilně měřeny vyšší koncentrace olova v ovzduší, proto se pracovníci střídají při 

výběru pecí ob týden – sudý týden vybírá pec č.1 pracovník A a C, lichý týden B a D. 

 

Tabulka 6: Rozvržení zaměstnanců na pracovišti olovopecí 

Sudý týden Směna 
Po Út St Čt Pá 

Lichý 
týden 

Ranní 
A (pec 1) 

+ 
B (pec 2) 

A (pec 1) 
+ 

B (pec 2) 

A (pec 1) 
+ 

B (pec 2) 

A (pec 1) 
+ 

B (pec 2) 

A (pec 1) 
+ 

B (pec 2) 

C (pec 2) 
+ 

D (pec 1) 

Odpolední 
C (pec 1) 

+ 
D (pec 2) 

C (pec 1) 
+ 

D (pec 2) 

C (pec 1) 
+ 

D (pec 2) 

C (pec 1) 
+ 

D (pec 2) 

C (pec 1) 
+ 

D (pec 2) 

A (pec 2) 
+ 

B (pec 1) 
 

V následující tabulce (tab. 7) jsou uvedeny časové snímky dne pracovníků pro 

jednotlivé směny. 
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Tabulka 7: Časové snímky dne – profese vybírání strusky  

Směna 
Počet 

pracovníků 
na směnu 

Od - do Činnost 

6:00 – 8:00 
výběr strusky (1. patro + přízemí), sekání pecí, 

doplnění olova, úklid 
8:00 – 8:30 osobní hygiena 
8:30 – 10:30 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
10:30 – 11:00 přestávka 

Ranní 2 

11:00 – 14:00 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
14:00 – 17:30 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
17:30 – 18:00 přestávka 
18:00 – 20:00 výběr strusky (1. patro + přízemí), úklid 
20:00 – 20:30 osobní hygiena 

Odpolední 2 

20:30 – 22:00 svážení olova  

 

Tab. 8 uvádí doby expozice zaměstnanců olovu. Pracovní činnosti, při kterých 

jsou zaměstnanci vystaveni účinkům olova, jsou rozděleny do tří skupin dle míry 

expozice: 

• Práce nad otevřenou pecí - výběr strusky, sekání pecí, uvolňování skluzu, 

doplňování olova 

• Ostatní práce u pecí – manipulační práce s olovem, úklid (suchou a mokrou 

cestou) 

• Ostatní práce s olovem – svážení olova, ruční párání 

 

Tabulka 8: Doby expozice olovu – profese vybírání strusky 

Doba expozice 
Směna Pracovní doba 

Práce nad 
otevřenou pecí 

Ostatní práce 
u pecí 

Ostatní práce 
s olovem 

Ranní, odpolední 
450 min + 30 min 

přestávka 
50 min 70 min 300 min 
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3.3.3. Měření koncentrace olova v pracovním ovzduší 

Měření koncentrace olova v pracovním ovzduší byla provedena pracovníky 

akreditované laboratoře příslušného Zdravotního ústavu. Výsledky měření mi byly 

poskytnuty provozovatelem. 

Metodika měření: 

Metodika měření koncentrace olova v pracovním ovzduší provozovatele je 

popsána v kap. 2.5.1.  

Výsledky měření za období leden 2007 až duben 2008: 

S ohledem na citlivost údajů týkajících se koncentrací olova v pracovním ovzduší 

jsou hodnoty koncentrací olova v následujícím textu přepočteny přes faktor F, který byl 

sdělen pouze vedoucímu a oponentovi diplomové práce. Přepočet přes faktor F je 

následující: 

FSHPH ⋅= , 

kde 

PH  …přepočtená hodnota koncentrace olova v pracovním ovzduší přes 

faktor F  [-],  

SH  …skutečná (naměřená) hodnota koncentrace olova v pracovním ovzduší 

[mg/m3], 

F  …přepočtový faktor [m3/mg]. 

Profese obsluha olovolisů: 

V následující tabulce (tab. 9) jsou uvedeny koncentrace olova naměřené 

v pracovním prostředí provozovatele u profese obsluha olovolisů v období od ledna 

2007 do dubna 2008 (tj. po dobu mého působení u provozovatele). 



 66 

Tabulka 9: Koncentrace olova v pracovním prostředí provozovatele (přepočtené přes faktor 

F) – profese obsluha olovolisů 

naměřené koncentrace [-] Datum 
měření 

Činnost 
OKO ODO 

CČVP [-] 

OO 1 0,00033   (10 min) 0,00058   (156 min) 0,0005 10.1.2007 
OO 3 0,00076   (10 min) 0,00013   (297 min) 0,0001 
OO 1 0,00018   (10 min) 0,00014   (339 min) 0,0001 16.3.2007 
OO 3 0,00018   (10 min) 0,00009   (328 min) 0,00009 
OO 2 0,0016     (10 min) 0,0012     (298 min) 0,001 22.5.2007 
OO 4 0,0045     (10 min) 0,0057     (298 min) 0,005 
OO 2 0,00011   (10 min) 0,000091 (337 min) 0,00009 20.9.2007 
OO 4 0,000064 (10 min) 0,00011   (338 min) 0,0001 
OO 2 0,000058 (10 min) 0,000081 (271 min) 0,00008 24.10.2007 
OO 3 0,00016   (10 min) 0,00093   (267 min) 0,0008 

31.1.2008 OO 1 0,00014   (10 min) 0,00002   (314 min) 0,00002 
Vysvětlivky k tab. 9: OO 1, 2, 3, 4 - obsluha olovolisu č. 1 až 4; OKO - osobní krátkodobý odběr;       

ODO - osobní dlouhodobý odběr; CČVP - celosměnový časově vážený průměr. Pozn.: Doby jednotlivých 

odběrů jsou uvedeny v závorce za naměřenými koncentracemi při ODO a OKO. 

 

V níže uvedeném grafu (obr. 20) jsou vyznačeny celosměnové časově vážené 

průměry koncentrací olova naměřené u profese obsluha olovolisů za období leden 2007 

až duben 2008. Data jsou do grafu vynesena bez ohledu na to, o který olovolis se jedná, 

ačkoliv se naměřené koncentrace olova u jednotlivých lisů liší. Graf má za úkol 

poskytnout přehlednou informaci o koncentracích, kterým je profese obsluha olovolisů 

vystavena bez ohledu na to, u kterého lisu zrovna pracuje. 
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Obrázek 20: Celosměnové časové vážené průměry koncentrací pro profesi obsluha olovolisů 

za období leden 2007 až duben 2008 
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Z tab. 9 a obr. 20 je patrné, že se koncentrace olova v pracovním prostředí 

pohybují v poměrně širokém intervalu. Důvody mohou být různé: provedená opatření, 

individuální přístup zaměstnanců k práci a další. 

Profese vybírání strusky: 

V  tab. 10 jsou uvedeny koncentrace olova naměřené v pracovním prostředí 

provozovatele u profese vybírání strusky v období od ledna 2007 do dubna 2008. 

 

Tabulka 10: Koncentrace olova v pracovním prostředí provozovatele (přepočtené přes 

faktor F) – profese vybírání strusky 

naměřené koncentrace [-] Datum 
měření 

Činnost 
OKO ODO 

CČVP [-] 

10.1.2007 VS 2 0,0018 (10 min) 0,00055 (159 min) 0,0005 
VS 2 - střed 0,029 (10 min) - 
VS 2 - zeď 0,017 (10 min) - 

Ú - 0,0027 (100 min) 
16.3.2007 

P - 0,0007 (140 min) 

0,003 

VS 2 - střed 0,0075 (9 min) - 
VS 2 - zeď 0,049 (10 min) - 

Ú - 0,058 (63 min) 
22.5.2007 

P - 0,00013 (209 min) 

0,014 

VS 1 0,019 (10 min) - 
VS 2 0,0079 (10 min) - 

Ú - 0,00085 (40 min) 
20.9.2007 

P - 0,0011 (154 min) 

0,002 

VS 1 0,0034 (10 min) - 
VS 2 0,0011 (14 min) - 

VS - 1. patro - 0,00042 (20 min) 
Ú - 0,0022 (60 min) 

24.10.2007 

P - 0,000066 (160 min) 

0,0008 

VS 2 0,00022 (10 min) - 
P - 0,00002 (220 min) 

0,00003 

VS 1 0,0029 (15 min) - 
31.1.2008 

P - 0,00002 (220 min) 
0,0002 

Vysvětlivky k tab. 10: VS 1 - vybírání strusky z 60t pece č. 1; VS 2 - vybírání strusky z 60t pece č. 

2; Střed - vybírání strusky od středu místnosti; Zeď - vybírání strusky od zdi; Ú - úklid v přízemí; P - 

ruční párání olova v 1. patře; VS-1. patro – vybírání strusky z 10t a 18t pecí; OKO - osobní krátkodobý 

odběr; ODO - osobní dlouhodobý odběr; CČVP - celosměnový časově vážený průměr. 

 

V výše uvedené tabulky (tab. 10) je zřejmé, že nejvyšším koncentracím jsou 

zaměstnanci vystaveni při vybírání strusky a dále při úklidu (zejména při úklidu suchou 

cestou). Párání olova v 1. patře nepředstavuje příliš velkou zátěž z hlediska expozice 

zaměstnanců olovu. To potvrzuje také analýza zdrojů nebezpečí (viz. kap. 3.2.1.), ze 

které plyne, že: 
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• kondenzační aerosoly vznikají v provoze zpravidla nad otevřenou pecí a proto 

jsou z tohoto pohledu nebezpečné všechny činnosti prováděné nad otevřenou 

olovopecí, 

• ke značnému víření částic olova resp. oxidu olovnatého dochází na pracovišti 

olovopecí při výběru strusky (zejména při jejím vhození do popelníku) a při 

úklidu suchou cestou. 

Z tab. 10 je dále patrné, že pracovník je při výběru pece č. 1 vystaven vyšším 

koncentracím olova než při výběru pece č. 2. Ač je sytém odsávání konstruován u obou 

pecí stejně, u pece č. 1 je nejspíš funkce odsávání méně účinná.  

V níže uvedeném grafu (obr. 21) jsou vyznačeny celosměnové časově vážené 

průměry koncentrací olova naměřené u profese vybírání strusky za období leden 2007 

až duben 2008. 

Celosm ěnové časově vážené pr ůměry koncentrací 
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Obrázek 21: Celosměnové časové vážené průměry koncentrací pro profesi vybírání strusky 

za období leden 2007 až duben 2008 

 

Důvody nárůstu koncentrací (měření dne 16.3.2007 a 22.5.2007) mohou být 

následující: nedostatečný odtah zplodin odsávacím potrubím z popelníku (chystá se 

výměna potrubí); nedostatečný úklid (již dořešeno); nedbalost popř. nedostatečný 

zácvik pracovníků při provádění jednotlivých pracovních činností (částečně vyřešeno). 

Důvodem nedostatečného zácviku je časté střídání zaměstnanců vykonávajících profesi 

vybírání strusky. Z tab. 10 a grafu na obr. 21 lze vyčíst, že koncentrace olova na 

pracovišti olovopecí se od měření dne 22.5.2007 výrazně snižují. Toto zlepšení lze 

přičíst jak přijatým technickým a organizačním opatřením, tak zvýšené uvědomělosti 

zaměstnanců nad dodržováním pracovních pokynů. Otázkou je, zda jsou zaměstnanci 

stejně uvědomělí, i když zrovna neprobíhá měření.  
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Shrnutí a porovnání koncentrací u obou profesí: 

Z výše uvedených tabulek (tab. 9 a 10) a grafů (obr. 20 a 21) je patrné, že při 

vykonávání profese vybírání strusky jsou zaměstnanci exponováni vyšším koncentracím 

olova něž pracovníci profese obsluha olovolisů.  

Při vykonávání profese obsluha olovolisů zpravidla nedochází k vystavení 

pracovníků koncentracím olova překračujícím hygienické limity PEL a NPK-P, 

v některých případech byla překročena hodnota PEL, jen jednou za období leden 2007 

až duben 2008 byla naměřena hodnota převyšující NPK-P. Pracovníci profese vybírání 

strusky pracují v koncentracích převyšujících hygienické limity PEL a NPK-P, těmto 

koncentracím však nejsou vystaveni (viz. kap. 3.3.5). Hodnoty posledního měření byly 

u obou profesí výrazně nižší než hygienické limity PEL a NPK-P. 

3.3.4. Biologické monitorování expozice 

Odběry vzorků biologického materiálu pro provádění BET provádí zařízení 

vykonávající závodní preventivní péči. Vlastní analýzu provádí příslušná akreditovaná 

laboratoř. 

Minimální nápln ě a termíny lékařských preventivních prohlídek: 

Pro výkon rizikových prací, které vykonává profese obsluha olovolisu a profese 

vybírání strusky, stanovila Krajská hygienická stanice minimální náplně a termíny 

lékařských preventivních prohlídek (viz tab. 11 a 12): 

 

Tabulka 11: Termíny preventivních prohlídek 

Práce Termín prohlídek 

Práce, které vykonává profese obsluha olovolisů 
Za 2 měsíce po nástupu do rizika, následně 1x za 3 

měsíce 

Práce, které vykonává profese vybírání strusky 
Za 2 měsíce po nástupu do rizika, následně 1x za 2 

měsíce 

 

Tabulka 12: Náplně lékařských preventivních prohlídek 

Prohlídka Náplň prohlídky 

Vstupní prohlídka 
Základní vyšetření, kreatinin, plumbémie, krevní 

obraz 

Periodická prohlídka 
Základní vyšetření, krevní obraz, BET: 

plumbémie, 5-aminolevulová kyselina, popř. 
koproporfyrin v moči 

Mimořádná preventivní prohlídka (tj. při 
překročení plumbémie nad 400 µg Pb/l krve 

Základní vyšetření, kreatinin, plumbémie, krevní 
obraz + dif. + retikulocity, Fe v séru 

Výstupní prohlídka Vyšetření v rozsahu periodické prohlídky bez BET 
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Výsledky vyšetření: 

Výsledky vyšetření plumbémie, 5-aminolevulové kyseliny a koproporfyrinu 

v moči mi nebyly sděleny, jelikož se jedná o velmi citlivá osobní data. 

Na základě konzultace s lékařem, který provádí závodní preventivní péči                    

u provozovatele, však lze vyvodit tyto závěry: 

• K překračování limitních hodnot ukazatelů BET dochází u obou profesí                

(tj. u profese obsluha olovolisů i u profese vybírání strusky), avšak ne s výraznou 

pravidelností u jednotlivých pracovníků a ne příliš často. 

• I když pracovníci, kteří vykonávají profesi vybírání strusky, pracují ve vyšších 

koncentrací olova, nelze říci, že by u nich docházelo k překračování limitních 

hodnot častěji než u profese obsluha olovolisů (souvisí s osobními ochrannými 

prostředky pro ochranu dýchadel u profese vybírání strusky). 

3.3.5.  OOPP pro ochranu dýchacího ústrojí 

Při posuzování expozice je potřeba vzít v úvahu osobní ochranné pracovní 

prostředky (OOPP) pro ochranu dýchacího ústrojí, protože ty chrání (izolují) 

zaměstnance před koncentrací, ve které pracuje. 

Pracovníci profese vybírání strusky jsou vybaveni těmito OOPP pro ochranu 

dýchadel: 

• celoobličejová maska napojená na  přívod vzduchu – vzduch je odebírán 

z venkovního prostředí (celoobličejová maska smí být použita s filtry pouze 

v případě, kdy se nelze připojit na přívod vzduchu),  

• polomaska s příslušnými filtry. 

Pozn.: Jednotlivé pracovní činnosti a k nim příslušná ochrana dýchadel jsou uvedeny v provozním 

předpise pro profesi vybírání strusky (viz příloha č. 4). 

Pracovníci profese obsluha olovolisů nejsou vybaveni OOPP pro ochranu 

dýchadel. 

3.3.6. Shrnutí 

Pracovníci profese vybírání strusky pracují v koncentracích přesahujících hodnoty 

hygienických limitů daných [26]. Pro zajištění ochrany jejich zdraví jsou vybaveni 

OOPP pro ochranu dýchadel a s koncentrací, která je naměřena v pracovním ovzduší, 

by tak vůbec neměli přijít do styku. Z toho plyne velmi důležitý závěr, že práce 
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vykonávané profesí vybírání strusky představují riziko, avšak při dodržování pravidel 

používání OOPP jsou pracovníci účinně chráněni. 

Pracovníci profese obsluha olovolisů pracují zpravidla v koncentracích, které 

nepřevyšují hygienické limity, zejména nepřevyšují NPK-P. Ochrana dýchadel proto 

není nezbytně nutná. 

U pracovníků obou profesí dochází k překračování limitních hodnot ukazatelů 

BET. Zejména u profese vybírání strusky však překračování těchto limitů poukazuje, 

s ohledem na poskytnutou ochranu dýchadel, na nedodržování pravidel používání 

OOPP. 

U obou profesí je velmi důležitý osobní přístup pracovníků, zejména v oblasti 

používání předepsaných OOPP, dodržování hygienických zásad a pracovních 

pokynů. Provozovatel přijímá řadu bezpečnostních opatření pro ochranu svých 

zaměstnanců, záleží však na jednotlivých zaměstnancích, jak k ochraně svého zdraví 

budou přistupovat. 

3.4. Odhad zdravotních rizik 

Odhad zdravotních rizik lze provést na základě naměřených hodnot koncentrací 

olova v pracovním prostředí prostřednictvím tzv. kategorizace prací. Vzhledem k tomu, 

že pro hodnocení expozice zaměstnanců olovu je rozhodujícím ukazatelem plumbémie 

[26], je vhodné hodnotit zdravotní rizika také dle tab. 13. 

Kategorizace prací: 

Na základě naměřených koncentrací olova v pracovním prostředí provozovatele 

vydala Krajská hygienická stanice rozhodnutí, kterým jsou práce spojené s expozicí 

olovu zařazeny do následujících kategorií: 

• práce, které vykonává profese obsluha olovolisu, do kategorie třetí, 

• práce, které vykonává profese vybírání strusky, do kategorie čtvrté . 

Práce zařazená do kategorie třetí: 

U prací zařazených do třetí kategorie jsou osoby exponovány chemickým látkám, 

jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu 

PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P (pro olovo: 

33 /2,0;/05,0 mmgPNPKmmgPEL =−= ). Za práce kategorie třetí se považují 

práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice osob není 
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spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění 

ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat OOPP, organizační a jiná opatření,          

a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky 

významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací [34]. 

Práce zařazená do kategorie čtvrté: 

U prací zařazených do čtvrté kategorie jsou osoby exponovány chemickým 

látkám, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují 

hodnotu PEL i hodnotu NPK-P. Při práci zařazené do kategorie čtvrté je vysoké riziko 

ohrožení zdraví, která nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných 

ochranných opatření [34]. 

Shrnutí: 

Práce, které vykonává profese obsluha olovolisů a profese vybírání strusky jsou 

pracemi rizikovými . Z definice rizikových prací (viz [35]) plyne, že zaměstnancům 

vykonávajícím tyto práce hrozí vznik nemoci z povolání nebo jiné nemoci související 

s prací. 

Dle [36] je proto zaměstnavatel povinen provádět taková opatření, aby v důsledku 

příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 

zařazené jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. 

V následující kapitole (kap. 3.5) jsou uvedena opatření, která vedla nebo která 

mohou vést ke snížení zátěže pracovníků olovem. 

Hodnoty plumbémie ve vztahu k vyvolaným účinkům: 

V následující tabulce (tab. 13) jsou uvedeny koncentrace olova v krvi ve vztahu 

k jeho pozorovaným účinkům. Hladiny olova v krvi odpovídají LOAEL                    

(Lowest Observed Adverse Effect Level) tj. nejnižší úroveň hladiny olova v krvi, při 

kterých byly ještě pozorovány některé nepříznivé účinky olova. Hodnoty LOAEL byly 

zvoleny z důvodu preventivního zaměření odhadu rizik. Tabulka může sloužit zařízení 

vykonávající závodní preventivní péči a také provozovateli pro odhad rizik spojených 

s expozicí pracovníků olovu. Tabulka umožňuje snadnou a rychlou orientaci.  
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Tabulka 13: Koncentrace olova v krvi ve vztahu k jeho pozorovaným účinkům [9] 

 
Vysvětlivky k tab. 13: ALA – kyselina δ-aminolevulová; EPP – volný erytrocytární protoporfyrin; 

ALA-D – dehydratáza kyseliny δ-aminolevulové; CNS – centrální nervová soustava; TK – krevní tlak 

3.5. Bezpečnostní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 

Tato kapitola je věnována bezpečnostním opatřením – technickým, 

organizačním a dalším, která vedla nebo mohou vést ke zlepšení pracovních podmínek 

na pracovišti olovopecí (přízemí) a olovolisů (1. patro) a tím přispět k ochraně zdraví 

zaměstnanců vykonávajících profesi obsluha olovolisů a vybírání strusky.  

Kapitola je rozdělena do tří částí: 

• Původní stav – tj. základní charakteristika situace na pracovišti olovopecí                  

a olovolisů před počátkem této práce, tedy do února 2007, 

• Současný stav – tj. souhrn přijatých (včetně mnou navržených) opatření, která se 

realizovala od počátku práce až do konce dubna 2008, 

• Další doporučení – tj. další návrhy na zlepšení situace na pracovišti olovopecí              

a olovolisů. 

3.5.1. Původní stav 

V provoze bylo a stále je zabudováno centrální odsávání. Všechny vývody 

odsávání - tj. odsávání z 60 t  olovopecí (obr. 22 a 23) a 10 a 18 t pecí, popelníků           

(obr. 23), skluzů (obr. 23) a páracích strojů - jsou svedeny do tzv. Vortexu – mokrého 
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hladinového odlučovače (obr. 24). Odsáté zplodiny se zde zkrápějí vodou a takto 

vzniklý kal je ze zařízení vyloučen. Každá 60 t olovopec (a s ní související provoz            

v 1. patře) je napojena na jeden Vortex.  

 

 
Obrázek 22: Odsávání jednotlivých sekcí 60 t pece 

 

 
Obrázek 23: Odsávání skluzu, popelníku 

a tavící sekce 60 t pece 

 
Obrázek 24: Vývody odsávání svedené 

do Vortexu 

 

Pracovníci profese „obsluha olovolisů“ a profese „vybírání strusky“ byli a stále 

jsou povinni dodržovat následující zásady hygieny: 

• Na pracovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit. Jíst, pít a kouřit je dovoleno pouze ve 

vyhrazených místnostech. 

• Na pracovišti je zakázáno mít uložené potraviny, nápoje a osobní věci, které 

pracovník používá mimo pracovní dobu (peněženka, zapalovač, cigarety, mobil           

a další). 
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• Před každým jídlem, pitím a kouřením si pracovník musí: 

− důkladně umýt ruce mýdlem a kartáčkem vyčistit nehty, 

− očistit chrup kartáčkem na zuby a zubní pastou a 

− vypláchnout ústní dutinu vodou. 

• Před a po použití WC si pracovník musí umýt ruce mýdlem. 

• Po skončení pracovní činnosti na pracovišti 60 t olovopecí v přízemí (platí pro 

ranní směnu před nástupem na náhradní práci) si/se pracovník musí: 

− důkladně umýt ruce mýdlem a kartáčkem vyčistit nehty, 

− očistit chrup kartáčkem na zuby a zubní pastou, 

− vypláchnout ústní dutinu vodou, 

− důkladně osprchovat a 

− umýt hlavu. 

• Před odchodem z práce si/se pracovník musí: 

− důkladně umýt ruce mýdlem a kartáčkem vyčistit nehty, 

− očistit chrup kartáčkem na zuby a zubní pastou, 

− vypláchnout ústní dutinu vodou, 

− důkladně osprchovat a 

− umýt hlavu. 

• Nehty na rukou si musí zaměstnanec krátce zastřihávat  a pravidelně čistit 

kartáčkem. 

• Pracovníci musí svůj pracovní oděv ukládat odděleně od civilního oděvu. 

K tomuto účelu slouží zdvojené skřínky v šatnách. 

• Pracovníci jsou povinni 2x týdně vyměnit svůj pracovní oděv včetně pokrývky 

hlavy za čistý a špinavý oděv odevzdat v igelitovém pytli  na sběrné místo. 

• Pracovní oděv určený k vyprání smí pracovník přenášet jen v igelitovém pytli, 

odděleně od osobních věcí. 

• Pracovníci musí na pracovišti udržovat pořádek a čistotu. 

 

Pracovníci profese vybírání strusky byli vybaveni těmito osobními ochrannými 

pracovními pomůckami (OOPP): 

− celoobličejová maska napojená na  přívod vzduchu,  

− jednoduchý respirátor, 

− pracovní oděv s dlouhým rukávem, 
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− pokrývka hlavy, 

− pracovní obuv, 

− kožená zástěra a 

− kožené rukavice. 

Pracovníci profese obsluha olovolisů byli a stále jsou vybaveni těmito OOPP: 

− pracovní oděv s dlouhým rukávem, 

− pokrývka hlavy, 

− pracovní obuv a 

− kožené rukavice. 

 

Z hlediska dále provedených opatření je důležité zmínit také následující: 

• Profesi vybírání strusky vykonávali celkem 2 pracovníci, kteří pracovali ve 

dvousměnném pracovním provoze, vždy jeden na směně. Profesi obsluha 

olovolisů vykonávalo (a stále vykonává) 12 pracovníků (+ 5 rezervních), kteří 

pracovali (a nadále pracují) ve třísměnném pracovním provoze, vždy 4 na jedné 

směně. 

• Úklid se prováděl převážně suchou cestou. Jednou týdně se ručně omývaly 

všechny konstrukce v přízemí i v 1. patře vodou. 

• Byly odstraněny nadbytečné konstrukce a tím omezeny plochy, na kterých             

se může usazovat prach. 

• Odstranila se odsávací lišta nad 60 t pecí, která zdvíhala prach do dýchací zóny 

pracovníka. 

• Jednou ročně bylo na pracovišti olovopecí vymalováno včetně očištění stěn               

a stropu od usazeného prachu. 

• Byly prováděny (a stále jsou) namátkové kontroly nad dodržováním hygienických 

zásad, zásad používání OOPP a pracovních pokynů. 

• Zaměstnanci byli (a stále jsou) 1x ročně proškolováni v oblasti zásad práce 

s olovem v rámci celozávodního školení. Pracovníci exponovaní olovu 

absolvovali před 2 lety odborné školení o zdravotních rizicích a zásadách 

prevence při práci s olovem provedené specializovaným zdravotnickým 

pracovištěm. 

• Prostory mezi 60 t pecí a nástupní plošinou a popelníky a nástupní plošinou byly 

volné (nezakrytované). 
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• Bedny na strusku nebyly zakryté až po zem. 

• Celoobličejová maska s přívodem vzduchu se používala pouze při práci nad 

otevřenou pecí. Při úklidu a dalších činnostech se používaly jednoduché 

respirátory. 

• Na pracovišti olovopecí nebyly bezpečnostní značky o nutnosti používání 

předepsaných OOPP. 

• Odsávací potrubí na skluzu bylo zdeformované. Odsávání z popelníků bylo 

nedostatečné. 

• U 60 t pecí se zkoušelo pracovat s využitím skleněných clon, které oddělovaly 

dýchací zónu pracovníka od otevřené pece. Nakonec se však od používání těchto 

clon upustilo, protože zaměstnancům překážely při práci. 

3.5.2. Současný stav 

Od doby, kdy jsem začala navštěvovat provozovatele, se přijala řada 

bezpečnostních opatření, která výrazně přispěla ke zlepšení situace zejména na 

pracovišti olovopecí. 

 

Osobně jsem se podílela na návrhu/realizaci následujících opatření: 

• Zavedení úklidu převážně mokrou cestou, 

• technická úprava lopaty na vybírání strusky, 

• zakrytování beden na strusku až po zem, 

• zakrytování volného prostoru mezi velkými popelníky a 60 t pecemi, 

• zavedení používání celoobličejové masky při dalších pracovních činnostech        

(ne jen při práci nad otevřenou pecí), náhrada jednoduchých respirátorů za 

polomasky, 

• zvýšení počtu zaměstnanců vykonávajících profesi vybírání strusky, 

• důkladné proškolení zaměstnanců k problematice olova v pracovním prostředí 

provozovatele (včetně předchozího dotazování), 

• vypracování podrobnějšího provozního předpisu pro profesi vybírání strusky. 

 

Zavedení úklidu převážně mokrou cestou výrazně omezilo prašnost na 

pracovišti. Každý den se pomocí speciálního vysavače umyje podlaha na pracovišti 60 t 



 78 

pecí v přízemí, omyjí se všechny konstrukce v přízemí i 1. patře vodou a pouze kolem 

pecí se provede úklid suchou cestou (smeták + lopatka). 

Technická úprava lopaty na výběr strusky  je zřejmá z obr. 25. Plné dno lopaty 

brání úkapům roztaveného olova a spadu strusky na podlahu. Pracovník díky tomu 

stráví kratší dobu při úklidu suchou cestou. 

 

 
Obrázek 25: Úprava lopaty na výběr strusky 

 

Zakrytování beden na strusku až po zem (obr. 26) zamezilo víření strusky 

z prostoru mezi krytem a zemí. Zakrytování volného prostoru mezi velkými 

popelníky a 60 t pecemi (obr. 27) usnadnilo úklid kolem pecí. 

 

 
Obrázek 26: Zakrytování beden na strusku až po zem 

 

 
Obrázek 27: Zakrytování volného prostoru mezi velkými popelníky a pecí 
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Pro zvýšení individuální ochrany zaměstnanců vykonávajících profesi vybírání 

strusky se po konzultaci se zástupcem firmy 3M rozšířil seznam činností, při kterých je 

nutné používat celoobličejovou masku s přívodem vzduchu a respirátory byly 

vyměněny za polomasky. Jednotlivé činnosti a k nim příslušné OOPP jsou uvedeny 

v provozním předpise pro profesi vybírání strusky (viz příloha č. 4). 

 

Dalším, dle mého názoru, významným opatřením je zvýšení počtu pracovníků 

vykonávajících profesi vybírání strusky. Výrazně se tak snížila doba expozice 

zaměstnanců olovu strávená nad otevřenou pecí. Vyšší počet zaměstnanců také umožnil 

provádět důkladnější úklid na pracovišti olovopecí  a olovolisů. První návrh tohoto 

organizačního opatření byl proveden pro 6 pracovníků plus jeden rezervní. Časem se 

však ukázalo, že náklady jsou příliš vysoké a že takovýto počet pracovníků není 

nezbytně nutný. Přešlo se proto na variantu 4 pracovníci plus jeden rezervní (viz. tab. 6 

a tab. 7). Oproti původnímu stavu (1 pracovník na směnu) je stávající situace rozhodně 

lepší, ale praxe ukazuje, že pro provedení důkladného ranního úklidu chybí 

pracovníkům hodina času. Navíc je k dispozici pouze jeden rezervní pracovník, který by 

v případě nemoci, vyřazení z důvodu překročení limitních hodnot ukazatelů BET apod. 

nahradil chybějícího pracovníka. Návrh na zlepšení stávající situace je řešen v další 

kapitole (kap. 3.5.3). 

 

U profese obsluha olovolisů a vybírání strusky jsem pro potřeby školení provedla 

dotazování  zaměstnanců s cílem zjistit, zda zaměstnanci znají:  

• zásady používání a údržby OOPP, zásady hygieny a pracovní pokyny a zda vědí, 

proč je potřeba tyto zásady dodržovat, 

• cesty vstupu olova do organizmu, účinky olova na člověka a příznaky otravy 

olovem. 

Dotazováni byli 2 pracovníci vykonávající profesi obsluha olovolisů                       

a 2 pracovníci profese vybírání strusky. Dotazování probíhalo formou interview dle 

předem připravených dotazníků, které jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Závěry z dotazování byly následující: 

• zaměstnanci znají pracovní postupy a zásady hygieny a vědí, které OOPP mají při 

které činnosti používat (to však nemusí nutně znamenat, že vše dodržují), 

• zaměstnanci u některých zásad vůbec netuší, proč je mají dodržovat, 
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• zaměstnanci nemají přesnou představu o možnostech vstupu olova do organizmu, 

• zaměstnanci nevědí, jaké zdravotní účinky má olovo na člověka a jaké jsou 

příznaky otravy olovem. 

Dotazování poukázalo na důležitý problém, který spočívá v tom, že pracovníci 

znají zdroj nebezpečí (olovo v pracovním ovzduší), ale nevědí co to přináší pro jejich 

zdraví. Zaměstnanci vědí, že mají dodržovat pokyny a zásady stanovené provozním 

předpisem, ale neví proč. To může vést k jejich nedbalosti a k nedodržování zásad 

stanovených provozním předpisem. 

Zaměstnanci jsou pravidelně 1x ročně proškolováni v oblasti zásad práce 

s olovem a potřebné prevence. Před 2 lety navíc absolvovali odborné školení                       

o zdravotních rizicích a zásadách prevence při práci s olovem provedené 

specializovaným zdravotnickým pracovištěm. Přesto však z dotazování vyplynula 

potřeba znovu důkladně seznámit zaměstnance se zdravotními riziky a vysvětlit jim, 

proč mají dodržovat zásady hygieny, používat OOPP atd. 

 

Školení zaměstnanců přicházejících při práci do styku s olovem proběhlo dne 

17.12.2007. Osnova školení i zpracovaná prezentace jsou uvedeny v příloze č. 6. Při 

školení jsem se zaměřila zejména na problémy, které vyplynuly z předchozího 

dotazování. Snažila jsem se zaměstnancům vysvětlit proč je nutné dodržovat zásady 

hygieny, používat ochranné pomůcky a řídit se pracovními pokyny v souvislosti se 

zdravotními riziky plynoucími z expozice olovu. Pro zaměstnance jsem připravila 

prezentaci, kterou jsem obohatila o nejrůznější obrázky a efekty, abych je alespoň 

trošku pobavila a co nejdéle tak udržela jejich pozornost. Na závěr školení proběhla 

diskuze se zaměstnanci. Před odchodem měli proškolení pracovníci možnost vzít si 

připravené letáky s doporučením, jak se správně stravovat. 

 

Na základě výsledku dotazování byl dále zpracován podrobnější provozní 

předpis pro profesi vybírání strusky (viz příloha č. 4). 

 

Provozovatel dále přijal tato opatření k ochraně zdraví zaměstnanců: 

• výměna zdeformovaného odsávacího potrubí u skluzů (obr. 28), 

• zakrytování volného prostoru mezi menšími popelníky u 60 t pece a nástupní 

plošinou a mezi 60 t pecemi a nástupní plošinou (obr. 29), 
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• zavaření děr na malých popelnících u 60 t pecí, 

• revize masek a polomasek včetně jejich příslušenství, oprava a nákup nových, 

• přívod vzduchu pro celoobličejovou masku po celé místnosti (obr. 30),  

• bezpečnostní značky na pracovišti – pracuj v ochranné masce, používej respirátor, 

používej ochranné pomůcky, 

• větrací mřížky umožňující přísun čerstvého vzduchu na pracoviště olovopecí       

(obr. 31), 

• skleněné clony, které oddělují dýchací zónu pracovníka od otevřené pece – 

upraveny tak, aby nepřekážely při práci (obr. 32). 

 

 
Obrázek 28: Výměna zdeformovaného odsávacího potrubí u skluzů 

 

 
Obrázek 29: Zakrytování volného prostoru mezi menšími popelníky u 60 t pece a nástupní 

plošinou a mezi 60 t pecemi a nástupní plošinou 
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Obrázek 30: Přívod vzduchu pro 

celoobličejovou masku po celé místnosti 

 
Obrázek 31: Větrací mřížka 

 

 

 
Obrázek 32: Skleněná clona 

 

Díky výměně odsávacího potrubí se zvýšila účinnost odsávání skluzu a zamezilo 

se tak komínovému efektu, při kterém se olověný prach zdvíhal přes skluz do 1. patra. 

Zakrytování volných prostorů u 60 t pecí umožnil snadnější úklid kolem pecí. 

Zavaření děr  na malých popelnících bylo provedeno, aby nedocházelo k víření strusky 

z popelníků do pracovního ovzduší. Přívod vzduchu pro celoobličejovou masku            

po celé místnosti umožňuje zaměstnanci připojit se na přívod vzduchu při téměř všech 

pracovních činnostech. Zaměstnanci je tak poskytnuta účinnější ochrana než při 

používání polomasek. Bezpečnostní značky na pracovišti zvyšují povědomí 

zaměstnanců o nutnosti používání OOPP. Skleněné clony jsou na pojízdné dráze 

umístěny pod úhlem 20°. Clona tak příliš nepřekáží pracovníkovi při výběru strusky.  

 

Na pracovišti olovopecí a olovolisů nadále probíhají namátkové kontroly 

zaměstnanců nad dodržováním pracovních pokynů, hygienických zásad a zásad 

používání OOPP. Pokud je zjištěna opakující se nekázeň, jsou zaměstnanci zpravidla 

postihováni. Z důvodu nedostatku zaměstnanců se však od sankcí často ustupuje.  
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V současné době se připravují/zkouší následující bezpečnostní opatření: 

• technická úprava skluzů,  

• posílení odsávání na pracovišti olovopecí, 

• odborné školení zaměřené na správné používání a údržbu celoobličejových 

masek, polomasek a respirátorů.  

 

Technická úprava skluzů spočívá ve změně jejich průřezu (místo čtyřúhelníku 

tvar koryta) a v jejich rozšíření ve směru k 60 t olovopecím. Úprava má vést k omezení 

ucpávání skluzů, čímž se sníží doba expozice pracovníka olovu při uvolňování skluzu 

nad otevřenou pecí. Posílení odsávání na pracovišti olovopecí se zkouší provést 

zaslepením odsávacího potrubí z 1. patra. Do Vortexu tak budou vstupovat pouze 

odsávané škodliviny z pracoviště 60 t pecí. Pracoviště olovolisů bude odsáváno                 

do suchých pytlových filtrů. V současné době probíhají kontrolní měření pro potvrzení 

zvýšení funkce odsávání pracoviště 60 t pecí. U popelníků se dále chystá výměna 

starých potrubí za nové. Odtah zplodin je díky velkému počtu záhybů na potrubí              

a usazených nečistot nedostatečný a výměna potrubí by měla vést ke zlepšení situace. 

Odborné školení zaměřené na používání a údržbu celoobličejových masek, polomasek  

a respirátorů provede zástupce firmy 3M.  Cílem je poučit zaměstnance o tom, jak mají 

správně používat OOPP tak, aby jim byl poskytnut co nejvyšší stupeň ochrany. 

3.5.3. Další doporučení 

Měla jsem možnost diskutovat problematiku profesionální expozice olovu s řadou 

odborníků. Tyto konzultace mě spolu s návštěvou podniku Kovohutě Příbram 

nástupnická, a.s. přivedly na další myšlenky, které by mohly vést ke zvýšení ochrany 

pracovníků exponovaných při práci olovu. 

 

Doporučuji promyslet přijetí následujících opatření: 

• vybudovat „lázně“ (hygienická smyčka), 

• každý den zajistit pro zaměstnance čistý pracovní oděv tj. častější praní 

pracovních oděvů,  

• vylepšit odpočívárny tj. rozdělit na „čistou“ a „špinavou část, 

• poskytovat zaměstnancům bílé svrchní pláště před vstupem do jídelny, 

• zakoupit dostatečně výkonný vysavač s efektivní filtrací na úklid suchou cestou, 
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• instalovat čidla pro automatické zastavení párání, pokud dojde k navršení 

napáraného olova až ke spodní hraně skluzu, 

• zvýšit počet rezervních pracovníků a upravit časové snímky dne pro profesi 

vybírání strusky,  

• najmout firmu, která bude provádět čištění, údržbu a revizi ochranných masek,  

• provést měření koncentrace olova pod celoobličejovou maskou, 

• poskytovat zaměstnancům doplňky stravy, 

• brožura „pravidla správného chování při práci s olovem“ pro zaměstnance, kteří 

nastoupí do rizika spojeného s expozicí olovu, 

• sprej na průkaz olova pro „výchovu“ zaměstnanců vizualizací kontaminace, 

• zajistit pro zaměstnance pravidelné zubní prohlídky, 

• po určité době (cca 2 až 3 roky) umožnit pracovníkům přeřazení na práci bez 

expozice olovu. 

 

Lázně by měly mít 3 části – špinavá šatna, umývárna se sprchami a čistá šatna. 

Ve špinavé šatně zaměstnanci odloží po ukončení pracovní činnosti svůj pracovní oděv, 

v umývárně provedou osobní hygienu a v čisté šatně se převlečou do civilního oděvu. 

Při dalším nástupu do práce jde pracovník v pracovním oděvu do špinavé šatny, kde 

vezme špinavý oděv z předchozího dne a odnese jej na sběrné místo, odkud jsou pak 

pracovní oděvy odvezeny do prádelny. Princip „lázní“je znázorněn na obr. 33. 

 

 
Obrázek 33: Princip „lázní“ 

 

Doporučuji, aby měli zaměstnanci každý den čistý pracovní oděv. Oděv by vždy 

do k tomu určených skřínek přichystala pověřená osoba. Skřínky na čistý pracovní oděv 

je vhodné umístit mimo lázně, aby od nich mohla mít klíče osoba, která bude mít na 

starost přípravu čistých pracovních oděvů. Pracovník si před nástupem do práce 
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vyzvedne ve své skřínce čistý pracovní oděv, jde do čisté šatny, kde si odloží civilní 

oděv a všechny osobní věci a převleče se do pracovního oděvu. 

 

Z mého pohledu je dále nutné vylepšit odpočívárny. Prostoty by měly být 

alespoň pomyslně  rozděleny na „čistou“ a „špinavou“ část. Ve špinavé části si 

zaměstnanci odloží OOPP, svrchní oděv apod. a provedou základní hygienu a v čisté 

části jí, pijí atd. 

Zaměstnancům přicházejícím do styku s olovem je vhodné poskytovat bílé 

svrchní pláště před vstupem do jídelny. Nebude tak docházet ke zbytečnému 

roznášení prachu mezi zaměstnance, kteří s olovem nepracují. 

 

Velké zlepšení situace z hlediska omezení prašnosti představuje zavedení úklidu 

převážně mokrou cestou. Stále se však kolem pecí provádí úklid pomocí smetáku                

a lopatky. Na pracovišti jsem měla několikrát možnost vidět, jak se při tomto úklidu 

práší. Myslím, že stojí za zvážení koupě vysavače, který by nahradil tento způsob 

úklidu. V ideálním případě by bylo vhodné vybudovat napojení vysavače na Vortex.  

 

V provoze dochází poměrně často k ucpávání skluzů (někdy i několikrát za 

týden). Pracovník musí skluz ručně uvolnit, což trvá někdy až hodiny. Navrhuji proto 

instalovat čidla, která, pokud dojde k navršení napáraného olova až ke spodní hraně 

skluzu, automaticky zastaví párání. Toto opatření by spolu s technickou úpravou 

skluzu mělo vést k omezení ucpávaní skluzů. 

 

V kap. 3.5.2 byl zmíněn problém týkající se počtu zaměstnanců vykonávajících 

profesi vybírání strusky a jejich časových snímků dne. Musím říci, že se v poslední 

době situace na pracovišti olovopecí z hlediska úklidu zhoršila. Konzultovala jsem tento 

problém mimo jiné se zaměstnanci, kteří mi potvrdili, že se důkladný úklid v počtu             

2 lidé na ranní směnu za daný časový interval nedá zvládnout. Jsou dvě varianty jak tuto 

situaci vyřešit. První možnost je zvýšit počet pracovníků na ranní směně tj. místo 

dvou pracovníků budou na směně pracovníci tři. Druhá varianta je přidat ranní směně 

hodinu času tj. pracovníci budou na pracovišti pecí v 1. patře a přízemí od 6:00 do 

9:00. Rozbor obou variant je uveden v příloze č. 7. Já se přikláním s ohledem na dobu 

expozice zaměstnanců olovu k variantě první. Další nedostatek vidím v počtu 

rezervních pracovníků. K dispozici je v současné době pouze jeden pracovník, který 
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prošel vstupní lékařskou prohlídkou a v případě potřeby je připraven vykonávat profesi 

vybírání strusky. Domnívám se, že je vhodné zvýšit počet rezervních pracovníků 

alespoň o jednu osobu. 

 

Pro čištění celoobličejových masek a polomasek se používá ultrazvuková pračka. 

Pracovník je povinen svou ochranu dýchadel vždy pokaždé směně v této pračce vyčistit. 

Čištění masek se pravidelně nekontroluje, je tedy jen na zaměstnancích, zda masku 

vyčistí či nikoliv. Navrhuji proto najmout firmu, která bude provádět čištění, údržbu 

a revizi ochranných masek. Pracovníci servisní firmy masky vyčistí, zkontrolují filtry 

apod. a maska tak bude připravena pro další použití. Pracovník si vždy při nástupu do 

práce čistou masku na určeném místě vyzvedne a po ukončení pracovní doby ji na 

stejné místo vrátí.  

 

Pro podporu předpokladu, že celoobličejové masky poskytují zaměstnancům 

opravdu účinnou ochranu, doporučuji provést měření koncentrace olova pod maskou. 

Zaměstnavatel tak bude mít jistotu, že své zaměstnance opravdu dostatečně chrání.  

 

Myslím, že stojí za zvážení, aby provozovatel poskytoval zaměstnancům některé 

doplňky stravy, které omezují vstřebávání olova do organizmu. Doporučuje se strava 

bohatá na vitamín C, vitamín D, vápník a železo. Při práci s olovem je vhodné omezit 

tuky ve stravě a naopak zvýšit přísun bílkovin. Ideální by bylo, kdyby provozovatel 

zajistil přípravu obědů, které by respektovaly tato doporučení. V podniku se však 

nevaří, jídlo je dováženo od jinud. Navrhuji tedy alespoň poskytovat zaměstnancům 

přicházejícím do styku s olovem tablety s obsahem multivitamínů a multiminerálů 

(např. ABC Spektrum, Calibrum apod.). Dále je možné zaměstnancům poskytovat 

ochranné nápoje s obsahem vitamínu C (např. ochranný nápoj Juwík). Více informací          

o ochranných nápojích Juwík lze nalézt na internetových stránkách firmy JUWITAL 

s.r.o. (http://www.juwital.cz/ochranny_pitny_rezim.asp).  

 

Zaměstnanci, kteří nastoupí do rizika spojeného s expozicí olovu, by měli obdržet 

brožuru „pravidla správného chování při práci s olovem“. Brožura poslouží spolu 

s proškolením k lepšímu informování zaměstnanců o zdravotních rizicích plynoucích 

z expozice olovu a seznámí je se zásadami práce s olovem.  
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Na zaměstnance profese obsluha olovolisů a vybírání strusky jsou kladeny vysoké 

nároky v oblasti dodržování osobní hygieny. Z vlastní zkušenosti však vím, že 

zaměstnanci tyto zásady často nedodržují. Tento fakt potvrzují také výsledky BET. 

Navrhuji proto zavést na určité období namátkové kontroly nad dodržováním 

hygienických zásad pomocí speciálního spreje na průkaz olova. Použití spreje je velmi 

jednoduché a poskytuje okamžitý výsledek. Princip použití je následující: 

navoskovaným papírem setřeme povrch ruky, OOPP apod., nastříkáme na papír 

připravený roztok a podle stupně zabarvení zjistíme, zda a přibližně jaké množství olova 

je na povrchu přítomno. Tuto metodu lze použít jak pro „výchovu“ pracovníků, tak ke 

kontrole správného vyčištění OOPP apod. Více informací o této metodě lze nalézt na 

webových stránkách firmy SKC [30].  

 

Po konzultaci s lékařem závodní preventivní péči se domnívám, že je vhodné 

zajistit pro zaměstnance pravidelné zubní prohlídky. Při práci s olovem je velmi 

důležitá jak osobní hygiena tak zvýšená péče o chrup. Pravidelné zubní prohlídky by tak 

spolu s klasickou lékařskou péčí mohly sloužit jako vhodná indikace zdravotního stavu 

zaměstnanců. 

 

Zejména u profese vybírání strusky navrhuji u zaměstnanců, kteří pracují 

s olovem delší dobu (cca 3 roky), jejich přeřazení na práci bez expozice olovu. 

Organizmus tak bude mít možnost „odpočinout si“ a zregenerovat se. Po nějaké době 

(půl roku až rok) se zaměstnanec opět může vrátit k práci spojené s expozicí olovu. 

 

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat také následujícím bodům: 

• dodržovat termíny preventivních prohlídek, 

• zajistit dodržování zákazu přesčasové práce,  

• vyřešit komunikační problémy mezi 1. patrem a přízemím, 

• udržovat dobrou komunikaci mezi vedením podniku a lékařem závodní 

preventivní péče. 

 

Termíny preventivních prohlídek jsou ve většině případů dodržovány. Chci jen 

upozornit na to, že je potřeba stanovené lhůty opravdu hlídat.  
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Je nutné si uvědomit, že práce s olovem je prací rizikovou a že veškeré limitní 

hodnoty (koncentrací i ukazatelů BET) jsou stanoveny pro 8-hodinovou pracovní 

směnu. Zde bych chtěla apelovat jak na mistry, tak na zaměstnance, aby dodržovali 

stanovenou pracovní dobu a respektovali tak zákaz přesčasové práce. 

Poměrně velký problém představuje špatná komunikace mezi 1. patrem a 

přízemím. Zaměstnance pro profesi vybírání strusky zajišťuje externí firma. Kdysi 

měla profese obsluha olovolisů na starost rovněž obsluhu pecí a proto si zaměstnanci 

dávali pozor, aby nemuseli zbytečně docházet z 1. patra do přízemí. V současné době, 

kdy profesi obsluha olovolisů vykonávají zaměstnanci provozovatele a profesi vybírání 

strusky zaměstnanci externí firmy tak vznikají komunikační problémy a zaměstnanci 

v přízemí si stěžují na „naschvály“, které jim pracovníci v 1. patře dělají. Je potřeba, 

aby se vedoucí zaměstnanci postarali o zajištění dobré komunikaci mezi oběmi 

profesemi. 

Dobrá komunikace mezi vedením podniku a lékařem závodní preventivní 

péče je nezbytná pro stanovení vhodné prevence a pro včasnou indikaci možných 

problémů. Lékař může upozornit na „nedbalost“ a „neposlušnost“ zaměstnanců                

a pomoci tak předejít vzniku nemoci z povolání apod.  

3.5.4. Shrnutí 

Na pracovišti olovopecí a olovolisů se přijala řada bezpečnostních opatření, 

která přispěla ke zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců vykonávajících profesi obsluha 

olovolisů a vybírání strusky. Zlepšení pracovních podmínek na pracovišti olovopecí             

i olovolisů potvrzují výsledky posledních měření koncentrací olova v pracovním 

ovzduší. Provozovatel se i nadále snaží zlepšovat pracovní podmínky pro své 

zaměstnance. Velmi však záleží na osobním přístupu pracovníků, jak se postaví 

k ochraně svého vlastního zdraví. Je jen na nich, zda navržená opatření budou 

respektovat a využívat ke své ochraně. 
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4. DISKUZE 

V rámci této kapitoly jsou diskutovány některé problémy, na které jsem během 

řešení diplomové práce narazila. 

 

Dle mého názoru stojí za povšimnutí následující:  

• nedostatky v legislativě, 

• umístění výroby, 

• nedbalost zaměstnanců v souvislosti s jejich neznalostí, 

• jak zaměstnance „vychovat“ ale zároveň je na rizikovém pracovišti udržet, 

• časté střídání zaměstnanců vykonávajících profesi vybírání strusky. 

 

V nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [26] jsem v § 14 narazila na  určité 

nesrovnalosti při stanovování frekvence měření koncentrace olova v pracovním 

ovzduší a vyšetření plumbémie.  

V nařízení vlády jsou stanoveny intervaly pro měření olova a vyšetření 

plumbémie pro tyto případy: 

− jestliže je koncentrace olova v pracovním ovzduší vyšší než 1/3 PEL, ale nižší 

než PEL; 

− jestliže došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie u zaměstnance, a je-li 

koncentrace olova v pracovním ovzduší vyšší než PEL. 

Dle výše uvedeného pak jasně chybí dořešit tyto případy: 

− koncentrace olova v pracovním ovzduší je právě rovna PEL; 

− nedošlo k překročení limitní hodnoty plumbémie, a je-li koncentrace olova 

v pracovním ovzduší vyšší než PEL; 

− došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie, a není-li koncentrace olova 

v pracovním ovzduší vyšší než PEL. 

Řešila jsem tento problém s pracovníky Krajské hygienické stanice (KHS). 

Situace, kdy je koncentrace olova v pracovním ovzduší právě rovna PEL lze vysvětlit 

intervalem nejistoty měření, kdy naměřená hodnota koncentrace vždy leží v určitém 

intervalu a nejedná se tedy o jednu jedinou hodnotu. Další dvě nesrovnalosti řeší 

pracovníci KHS pomocí vyhlášky č. 432/2003 Sb. [34], dle které se práce zařazují na 

základě naměřených koncentrací olova v pracovním ovzduší do příslušných kategorií. 

To je pak ale v rozporu s tím, co stanoví [26] v § 13, kde stojí, že: „Pro hodnocení 
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expozice zaměstnance olovu je rozhodujícím ukazatelem biologický expoziční test pro 

stanovení koncentrace olova v krvi.“  

Domnívám se proto, že je potřeba výše zmíněné nařízení vlády [26] vhodným 

způsobem doplnit tak, aby bylo zcela zřejmé, jak se stanoví termíny periodických 

měření a termíny prohlídek u lékaře pro provedení vyšetření plumbémie. 

 

Dále bych ráda upozornila na z mého pohledu neřešitelný problém a to je 

umístění výroby. Část výroby, ve které zaměstnanci přicházejí do styku s olovem, je 

otevřená, umístěná přímo uprostřed výrobní haly. V ideálním případě by měly být takto 

rizikové provozy odděleny od ostatních. U provozovatele to však z důvodu umístění 

výroby není možné. Již v samotném úvodu výstavby by se mělo uvažovat o následcích, 

které technologie může mít na zdraví pracovníků. 

 

Na další problém jsem narazila při dotazování zaměstnanců. Na základě dotazníků 

jsem zjistila, že zaměstnanci nemají potřebné vědomosti v oblasti možností vstupu 

olova do organizmu, zdravotních rizik a příznaků otravy olovem. Řada z nich proto 

netuší, proč mají dodržovat nějaké zásady a pokyny. Zaměstnanci vědí, že je práce 

s olovem nebezpečná ale v podstatě nevědí proč. Domnívám se, že nedbalost 

zaměstnanců může být proto úzce spojena s jejich neznalostí. Je potřeba přijímat nejen 

technická opatření, ale věnovat energii také oblasti informování zaměstnanců. Někdy se 

otázka školení, komunikace se zaměstnanci apod. velmi podceňuje. Problém 

představuje také to, jakou formou zaměstnance informovat o rizicích tak, aby si z toho 

opravdu něco odnesli. Na základě mé osobní zkušenosti z vedení školení mohu říci, že 

to rozhodně není snadný úkol. Zde však vidím východisko opět v lepší komunikace 

školitele se zaměstnanci. Školitel tak může zjistit, na co a jakým způsobem se při 

školení zaměřit. 

 

Velmi důležitou roli v oblasti prevence zdravotních rizik hraje „výchova“ 

zaměstnanců. Pracovníky je potřeba naučit dodržovat stanovené zásady a pokyny. 

Zaměstnanci si zpravidla ze začátku dávají větší pozor. Po určité době se však dostaví 

stereotyp a oni přestávají být důslední. Olovo navíc, až na výjimky, nemá akutní 

projevy a zaměstnanci proto mají pocit, že se jim vlastně nemůže nic stát. Při práci 

s chemickými škodlivinami je nutné dodržovat zvýšené požadavky na osobní hygienu, 

používání OOPP a dodržování pracovních pokynů. Je proto potřeba provádět kontroly 
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nad dodržováním stanovených zásad. Jen kontrola však nestačí. Je třeba stanovit určitý 

systém sankcionování zaměstnanců v případě porušení pracovní kázně. Praxe ukazuje, 

že nejúčinnějším prostředkem jsou z tohoto pohledu finance. Zde však narážíme na 

problém, jak si zaměstnance na tak rizikovém pracovišti jako jsou právě olovopece 

udržet. Jak je vhodným způsobem „vychovat“ a zároveň o ně nepřijít?  Ideální je 

soulad mezi odměňováním a sankcionováním. Provozovatel by měl zaměstnance za 

„poslušnost“ odměnit a na druhou stranu za porušování pravidel a zásad potrestat. 

 

Poslední problém, který rozhodně stojí za zmínku, vidím v příliš častém střídání 

zaměstnanců vykonávajících profesi vybírání strusky. Zaměstnanci obvykle nemají 

zájem vykonávat tuto profesi dlouhodobě. Na pracovišti olovopecí proto chybí zkušená 

a uvědomělá pracovní síla. Tato situace klade zvýšené nároky na vstupní školení, 

pravidelné kontroly zaměstnanců apod. Je třeba se zamyslet nad tím, jak motivovat 

zaměstnance, aby na pracovišti zůstali delší dobu. Jednou z variant by mohlo být již 

zmíněné umožnění přejití na náhradní práci po cca 3 letech a systém odměňování. 
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5. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byly splněny následující cíle: 

• Bylo provedeno zhodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice zaměstnanců 

u olovopecí a olovolisů olovu. 

• Na základě zhodnocení zdravotních rizik byla navržena technická, organizační a 

další opatření, která vedla, popř. která mohou vést, ke snížení zátěže pracovníků 

olovem a tím ke zlepšení jejich pracovních podmínek a zdravotního stavu. 

 

Měla jsem možnost působit u provozovatele v období od února 2007 do konce 

dubna 2008. Za dobu mé působnosti se přijala řada opatření (včetně mnou 

navržených), která vedla ke zlepšení pracovních podmínek a zvýšení ochrany 

zaměstnanců zejména na pracovišti olovopecí. Měření koncentrace v pracovním 

ovzduší potvrdila zvýšení kvality pracovního prostředí. 

Některé problémy však stále přetrvávají, a proto je v diplomové práce uvedena 

kapitola „Další doporučení“, ve které lze nalézt řadu návrhů pro řešení těchto 

problémů. 

V průběhu práce byla již několikrát zmíněna problematika osobního přístupu 

zaměstnanců k ochraně vlastního zdraví. Ráda bych v závěru ještě jednou upozornila 

na, v mých očích, klíčový problém v oblasti prevence, kterou je právě uvědomělost 

zaměstnanců. U obou profesí (profese obsluha olovolisů i profese vybírání strusky) je 

velmi důležitý osobní přístup pracovníků, a to zejména v oblasti používání 

předepsaných OOPP, dodržování hygienických zásad a pracovních pokynů. 

Provozovatel přijímá řadu bezpečnostních opatření pro ochranu svých zaměstnanců. 

Záleží však na jednotlivých pracovnících, jak budou přistupovat k ochraně svého zdraví. 

V ČR je k dispozici řada kvalitních publikací, které řeší problematiku chemických 

látek v pracovním prostředí. Předkládaná diplomová práce, dle mého názoru, vhodně 

doplňuje tyto publikace o další praktický příklad profesionální expozice chemické 

škodlivině. Zejména praktická část práce může sloužit jako pomocný nástroj při řešení 

problémů souvisejících s profesionální expozicí různým chemickým látkám. Může 

pomoci jak dalším provozovatelům, tak pracovníkům institucí, které se zabývají 

otázkou ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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PŘÍLOHA č. 1: Tenze par olova 

Výpočtová část: 

Pro tlak nasycených par olova p platí dle [12] vztah 

 TDTCB
T

A
p ⋅⋅+⋅++−= −310loglog ,  (1) 

kde 

p   … tenze (tlak) nasycených par olova [ ]torrmmHg= , 

T  … teplota [ ]K , 

DCBA ,,,  ... koeficienty ([12]) [ ]− . 

 

Hodnoty jednotlivých koeficientů pro výpočet tenze par olova pro teplotní 

rozmezí 600 K až 2030 K jsou dle [12] rovny 

.0

985,0

16,11

10130

=
−=

=
=

D

C

B

A

 

 

Vztah mezi jednotkami torr a pascal je dle [23] 

 torrPa 3105,71 −⋅= . (2) 

   .  

Tenze par olova pro teplotní rozmezí 600 až 2030 K jsou uvedeny v tab. 1. 

 

Tabulka 1: Tenze par olova pro teplotní rozmezí 600 až 2030 K 

T [K] T [°C] log p P [Pa] 

600 327 -8,46 4,63⋅10-7 

650 377 -7,20 8,50⋅10-6 

673 400 -6,68 2,82⋅⋅⋅⋅10-5 

700 427 -6,11 1,03⋅10-4 

800 527 -4,36 5,79⋅10-3 

900 627 -3,01 0,13 

1 000 727 -1,93 1,58 

1 200 927 -0,32 64,61 

1 400 1 127 0,83 891,84 
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1 600 1 327 1,67 6 275,24 

1 800 1 527 2,33 28 230,43 

2 000 1 727 2,84 92 987,42 

2 030 1 757 2,91 108 869,78 

 

Grafická část: 

Teplotní závislost tlaku par Pb

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

60
0

65
0

67
3

70
0

80
0

90
0

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

20
30

T [K] 

lo
g 

p

log p

 
 Obrázek 1: Teplotní závislost tlaku par olova – log p = f (T) 
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Obrázek 2: Teplotní závislost tlaku par olova – p = f (T) 
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Závěr:  

Z uvedené tabulky (tab. 1) a příslušných grafů (obr. 1 a 2) je patrný nárůst tlaku 

par olova v závislosti na teplotě. Značné tenze dosahují páry olova až při vyšších 

teplotách – nad 1 000°C. 

Pro výpočet koncentrace par olova ve vzduchu nad hladinou roztaveného olova 

(příloha č. 2) potřebujeme znát tlak nasycených par při teplotě 400°C. Tenze par olova 

při této teplotě je Pa510 2,82 −⋅ . 
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PŘÍLOHA č. 2: Výpočet koncentrace par olova ve vzduchu nad 

hladinou roztaveného olova 

Teoretický rozbor: 

Při výpočtu koncentrace par olova ve vzduchu vycházíme ze stavové rovnice 

ideálního plynu ([4]) 

 TRnVp ⋅⋅=⋅ ,  (3) 

kde 

p  …rovnovážná tenze par olova (tlak nasycených par) nad hladinou  

roztaveného olova při teplotě [ ]KT , 

V  …objem, který zaujímají páry olova ve směsi se vzduchem [ ]3m , 

n  …látkové množství olova [ ]mol , 

R  …molární plynová konstanta; 11510314,8 −− ⋅⋅= KmolJR  , 

T  …teplota nad hladinou roztaveného olova (teplota roztaveného olova v 

olovopeci) [ ]K . 

 

Z rovnice (3) vyjádříme poměr 
V

n
 a dostáváme stavovou rovnici ve tvaru  

 
TR

p

V

n

⋅
= .   (4) 

 

Pro výpočet látkové (molární) koncentrace c  platí vztah ([31]) 

 
V

n
c = ,   (5) 

kde 

c  …látková (molární) koncentrace par olova ve vzduchu [ ]3−⋅ mmol , 

n  …látkové množství olova [ ]mol , 

V  …objem, který zaujímají páry olova ve směsi se vzduchem [ ]3m . 

 

Dosazením rovnice (5) do rovnice (4) dostáváme pro látkovou koncentraci vztah 

 
TR

p
c

⋅
= .   (6) 
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Pro výpočet hmotnostní koncentrace mc  platí ([31]) 

 
V

m
cm = ,  (7) 

kde 

mc  … hmotnostní koncentrace par olova ve vzduchu [ ]3−⋅ mg , 

m  … hmotnost olova [ ]g , 

V  … objem, který zaujímají páry olova ve směsi se vzduchem [ ]3m . 

 

Vztah mezi hmotnostní a látkovou koncentrací odvodíme ze vzorce pro výpočet 

molární hmotnosti M ([31]) 

 
n

m
M =  ,  (8) 

kde 

M  …molární hmotnost olova; 12,207 −⋅= molgM , 

m  …hmotnost olova [ ]g , 

n  …látkové množství olova [ ]mol . 

 

Z rovnice (7) vyjádříme hmotnost m  

 Vcm m ⋅=    (9) 

a z rovnice (5) látkové množství n  

 Vcn ⋅= .   (10) 

 

Dosadíme do rovnice (8) 

c

c

Vc

Vc
M mm =

⋅
⋅

=  

 

a získáváme vztah mezi látkovou (molární) a hmotnostní koncentrací par olova ve 

tvaru 

 cMcm ⋅= .  (11) 
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Vlastní výpočet: 

Dáno: 

3

3

1

11

5

2,0

05,0

2,207

510314,8

673

1082,2

−

−

−

−−

−

⋅=−

⋅=

⋅=

⋅⋅=
=

⋅=

mmgPNPK

mmgPEL

molgM

KmolJR

KT

Pap

 

Určit: 

[ ]3−⋅ mmgcm  

Výpočet: 

4. Přepočteme tenzi olověných par nad hladinou roztaveného olova na jejich 

koncentraci:  

a) Vypočítáme látkovou (molární) koncentraci z rovnice (6) 

TR

p
c

⋅
=  

3
5

673510314,8

1082,2 −
−

⋅
⋅

⋅= mmolc  

391004,5 −− ⋅⋅= mmolc . 

b) Vyjádříme vypočtenou látkovou koncentraci v závislosti na hmotnostní 

koncentraci podle rovnice (9) 

cMcm ⋅=  

391004,52,207 −− ⋅⋅⋅= mgcm  

361004,1 −− ⋅⋅= mgcm . 

 

5. Porovnáme vypočtené hmotnostní koncentrace s hygienickými limity: 
304001,0 −⋅= mmgcm  

305,0 −⋅= mmgPEL  

32,0 −⋅=− mmgPNPK  
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Z uvedeného vyplývá, že: 

PELcm ⋅≈
48
1

 

PNPKcm −⋅≈
192

1
. 

Závěr:  

Porovnáním vypočtené hodnoty pro hmotnostní koncentraci par olova ve vzduchu 

nad hladinou roztaveného olova v peci s hygienickými limity danými [26] se potvrdil 

předpoklad, že samotné páry nepředstavují velké nebezpečí pro zaměstnance pracujících 

u olovopecí. Na pracovišti tedy nedochází k tvorbě hygienicky závažných koncentrací 

par olova. Pracovník je ohrožován částicemi olova rozptýlenými ve vzduchu (viz. kap. 

3.2). 
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PŘÍLOHA č. 3: Výstupy analýzy SEM 

Viz přiložené CD.  

Název souboru: Příloha č. 3 – výstupy analýzy SEM.pdf. 

PŘÍLOHA č. 4: Provozní předpis pro profesi vybírání strusky 

Viz přiložené CD.  

Název souboru: Příloha č. 4 – provozní předpis.pdf. 

PŘÍLOHA č. 5: Dotazníky 

Viz přiložené CD.  

Název souboru: Příloha č. 5 – dotazníky.pdf. 
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PŘÍLOHA č. 6: Školení 

Osnova školení: 

1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 37 – kategorizace prací 

§ 39 – rizikové práce 

§ 44a – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

2. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

§ 14 - hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu 

§ 15, 16 –  hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho  

iontových  sloučenin a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 

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

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů BET, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli 

§ 3 – zařazování prací do kategorií 

§ 4 – limitní hodnoty BET 

4. Zdroj nebezpečí, nebezpečné vlastnosti olova a jeho anorganických sloučenin 

5. Zdravotní rizika, p říznaky akutní a chronické otravy, zásady první 

předlékařské pomoci -instrukce při otravě a popálení, doplňky stravy 

6. Zásady hygieny práce, používání a údržba OOPP, praní pracovních oděvů 

7. Přehled přijatých a plánovaných opatření 

8. Diskuze se zaměstnanci + ústní ověření jejich znalostí 

Vlastní školení: 

Prezentace zpracovaná pro účely školení viz přiložené CD.  

Název souboru: Příloha č. 6 – školení.pdf. 

Školení proběhlo dne: 17.12.2007 

Školení provedl: Lucie Sikorová 
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PŘÍLOHA č. 7: Návrh organizačního opatření 

Současný stav: 

Směna 
Počet 

pracovníků 
na směnu 

Od - do Činnost 

6:00 – 8:00 
výběr strusky (1. patro + přízemí), sekání pecí, 

doplnění olova, úklid 
8:00 – 8:30 osobní hygiena 
8:30 – 10:30 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
10:30 – 11:00 přestávka 

Ranní 2 

11:00 – 14:00 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 

Problém: 

Ranní směna není schopna stihnout v době od 6.00 do 8.00 předepsané činnosti. 

Úklid pracoviště tak není dostatečný. Při poslední návštěvě jsem opravdu zaznamenala 

zhoršení situace – na podlaze i konstrukcích byla vrstva usazeného prachu, popelníky 

nebyly vyčištěné, kolem pecí byl nepořádek. Snížení kvality úklidu může vést ke 

zhoršení pracovního ovzduší na pracovišti olovopecí. 

Návrh na zlepšení: 

Varianta A: Přidán 1 pracovník na ranní směnu 

Směna 
Počet 

pracovníků 
na směnu 

Od - do Činnost 

6:00 – 8:00 
výběr strusky (1. patro + přízemí), sekání pecí, 

doplnění olova, úklid 
8:00 – 8:30 osobní hygiena 
8:30 – 10:30 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
10:30 – 11:00 přestávka 

Ranní 3 

11:00 – 14:00 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 

Varianta B: Přidána 1 hodina času ranní směně 

Směna 
Počet 

pracovníků 
na směnu 

Od - do Činnost 

6:00 – 8:00 
výběr strusky (1. patro + přízemí), sekání pecí, 

doplnění olova, úklid 
8:00 – 8:15 Bezpečnostní přestávka pro odložení OOPP 
8:15 – 9:00 úklid 
8:00 – 8:30 osobní hygiena 
8:30 – 10:30 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
10:30 – 11:00 přestávka 

Ranní 2 

11:00 – 14:00 náhradní práce (ruční párání 1. patro) 
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Posouzení variant: 

Z hlediska doby expozice jednotlivých zaměstnanců olovu je vhodnější varianta 

A. S ohledem na náklady je výhodnější varianta B. Osobně se přikláním z důvodu doby 

expozice zaměstnanců olovu k variantě A. 


