
 
 

Příloha č. 1 

Kategorizace práce 
 

 

Kategorie první 

Do první kategorie se zařazují práce vykonávané za podmínek, kdy není 

pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví zaměstnance. Jedná se o práce, při nichž průměrné 

celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou nižší než 30% PEL stanovené pro daný 

druh práce.  

 

 

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni prachu, 

jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než 30% hodnoty 

PEL pro daný prach, ale nepřesahují přípustný expoziční limit. 

 

 

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při kterých je nezbytné používat osobní ochranné 

prostředky, organizační a jiná ochranná opatření. Jedná se o práce, kde jsou osoby 

exponovány prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou 

vyšší než PEL, avšak nepřekračují trojnásobek přípustného expozičního limitu. 

 

 

Kategorie čtvrtá 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce a pracovní procesy spojené s vysokým rizikem 

ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při použití dostupných a použitelných 

ochranných opatření. Práce, kde jsou osoby vystaveny prachu koncentracím vyšším než 

trojnásobek PEL                                                                                                                 [2,6] 

  



 
 

Příloha č. 2 

Preventivní opatřeni k ochraně před prachem 
 

• Technická opatření - změna technologie, uzavření zdrojů prašnosti (kapotování 

strojů, přesypů), místní odsávání, srážení prachu vodou, ředění prašnosti, izolování 

pracovníka od prostředí se škodlivinou (kabiny, velíny) 

 

• Organizační opatření - dodržovat určený způsob práce volený s ohledem na 

minimalizaci prašnosti (úklid na mokro, odsávání), zabraňovat zviřování usazeného 

prachu (postřik podlah), zkrácení expozice, střídání pracovníků 

 

• Náhradní opatření - užití osobních ochranných pracovních prostředků (kukly, 

respirátory, polomasky), je nutné volit vhodné respirátory podle druhu prachu     [4] 

  

• Zdravotní prevence – posouzení vhodnosti zvoleného pracovníka na základě 

lékařského vyšetření a zdravotního stavu 

 

Preventivní prohlídky pro prachy s převážně fibrogenním účinkem, jsou zobrazeny v tab. 18. 

[2] 

 

Tab. 18 Prohlídky a vyšetření 

Prohlídka Druh vyšetření 

Vstupní základní vyšetření, rtg hrudníku, spirometrie 
(vyšetření plicních funkcí) 

Periodické 

základní vyšetření, spirometrie, lhůta prohlídek 
1x za rok, rtg hrudníků poprvé za 5 let, a dále 1x 
za 3 roky u 3. Kategorie a 1x za 2 roky u 4. 
Kategorie 

Výstupní rozsah periodické prohlídky 

 

 


