
Příloha 1: Základní definice a termíny 

Jan Puček. Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší. 

 

Vzorek ovzduší – výsledek procesu vzorkování ovzduší. [6] 

Vzorkování ovzduší – proces spočívající na shromažďování, odběru nebo izolaci poměrné 

části většího objemu vzduchu, může zahrnovat souběžnou izolaci vybraných složek. [6] 

Poletavý prach – všechny částice obklopené vzduchem v daném objemu vzduchu. [3] 

Dýchací zóna – prostor v bezprostřední blízkosti tváře, ze kterého je ovzduší pracovníkem 

vdechováno, polokulový prostor (obecně o poloměru 0,3 m) se středem v polovině spojnice 

obou uší, vymezený rovinou tváře procházející touto spojnicí, vrcholem hlavy a ohryzkem. 

Definici nelze alokovat v případě použití ochranných zařízení. [6] 

Aerodynamický průměr částice – průměr koule o hustotě 1 g/cm
3
 se stejnou konečnou 

rychlostí způsobenou gravitační silou v klidném ovzduší, jako má částice za obvyklých 

podmínek teploty, tlaku a relativní vlhkosti. [3] 

Vdechovatelná konvence – specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení 

vdechovatelné frakce. [3] 

Thorakální konvence – specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení thorakální 

frakce. [3] 

Respirabilní konvence – specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení respirabilní 

frakce. [3] 

Expozice – přítomnost chemické látky nebo biologického činitele v ovzduší, které je osobou 

vdechováno. [6]   

Limitní hodnota – srovnávací číselný údaj pro koncentraci chemické látky nebo 

biologického činitele v ovzduší. [6] 

Přípustný expoziční limit (PEL) – celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, 

par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí 

vystaven zaměstnanec v osmihodinové 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. [1] 

Zařízení pro osobní odběr – zařízení upevněné na osobu, které odebírá vzorky ovzduší 

v dýchací zóně. [7] 

Osobní odběr – postup vzorkování ovzduší prováděné pomocí zařízeni pro osobní odběr. [7] 



Statické odběrové zařízení – zařízení vzorkující ovzduší na určité lokalitě, které není 

upevněno na osobě. [6] 

Statický odběr vzorků – postup vzorkování prováděného pomocí statického odběrového 

zařízení. [6] 

Kontinuální odběr vzorků – odběr vzorků bez přerušení po celou dobu specifikované 

činnosti nebo po předepsanou dobu. [6]  

Přerušovaný odběr vzorků – odběry ve vymezených časových intervalech v průběhu 

specifikované činnosti nebo po předepsanou dobu vzorkování, trvání odběrové periody a doba 

mezi jednotlivými následnými odběry nemusí být stejné a předem známé. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Preventivní opatření 

Jan Puček. Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší. 

 

 Opatření k ochraně zdraví před nepříznivým působením prachu závisí na specifických 

účincích inhalovaného prachu, který se na daném pracovišti vyskytuje. Upřednostňována by 

měla být eliminace přímo u zdroje. A to buď u výrobního procesu, nebezpečné látky či 

pracovního postupu. Výrobní proces může být změněn tím, že aplikujeme výrobní metodu 

vytvářející méně prachu. Tento přístup je vhodné aplikovat již ve fázi návrhu. Nebezpečná 

látka by měla být odstraněna úplně nebo nahrazena látkou méně nebezpečnou. Jestliže není 

náhrada možná, je třeba upravit pracovní postup tak, aby prašnost byla co možná nejmenší. 

Osobní opatření by se měla používat v případě, kdy jsou ostatní opatření nepoužitelná. Osobní 

ochranné prostředky mohou překážet a pracovníci mohou být v pokušení jej odstranit. Kromě 

toho může nekontrolované šíření prachu ovlivnit i osoby pracující v okolí daného pracoviště. 

Dalším problémem je, že osobní prostředky mohou být omylné (například špatně udržované) 

a neposkytují ochranu životního prostředí. [26]          

 Opatření k ochraně před prachem se rozdělují na technická, organizační a náhradní. 

 

Technická opatření:      

 změna technologie (technologie se vznikem prašnosti nahrazovat technologiemi, 

u kterých prach nevzniká nebo je prašnost nižší či vzniká prach méně závažný) – 

například řezání vodním paprskem či laserem, vrtání hornin s vodním výplachem, 

užívání past místo práškových materiálů, zvlhčování materiálu v místě řezu,  

 uzavření zdrojů prašnosti – kapotování přestupů a zařízení, 

 místní odsávání (odstranění nečistot ve vzduchu v blízkosti zdroje nebo dříve, než se 

dostanou do dýchací zóny pracovníka) – vrtání horniny s odsáváním, broušení 

s odsáváním, svařování s lokálním odsáváním, 

 srážení prachu zkrápěním vodou nebo vodou se smáčedly, 

 ředění prašnosti v pracovní zóně (celkové větrání, oblastní větrání) - směr proudění 

musí být řešen tak, aby byl pracovník v proudu neznečištěného vzduchu, 

 izolování pracovníka od prostředí se škodlivinou (větrané kabiny, velíny). [11,26]          

 

 

 



Organizační opatření:  

 dodržovat určený způsob a režim práce s ohledem na minimalizaci prašnosti – 

neodstraňovat usazený prach ofukováním místo odsávání či mokrého úklidu, 

dodržovat technologii zkrápění, 

 zabraňovat zviřování usazeného prachu úklidem průmyslovými vysavači, 

postřikem podlah vodou apod., 

 zkrácení expozice, střídání pracovníků, 

 snížení počtu zaměstnanců vystavených působení prachu, 

 kategorizace prací, posouzení zdravotní způsobilosti. [8,10]          

 

Náhradní opatření: 

 Mezi náhradní opatření patří použití osobních ochranných pracovních prostředků 

na ochranu dýchacích orgánů. Jsou jen doplňkem technických a organizačních opatření, ale 

mohou významně snížit rozsah expozice. Používají se dýchací a filtrační přístroje, respirátory, 

přilby či celé obleky s přívodem vzduchu. [10]             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Záznam o zkoušce betonu             

Jan Puček. Velikostní frakce prachu vybraných zdrojů v pracovním ovzduší. 

 


