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Pr�vodce správnými postupy k ochran� zdraví pracovník� 
prost�ednictvím správné manipulace a správného používání 

krystalického k�emene a produkt�, které ho obsahují 
Preambule 

 
 
1. Ú�el tohoto pr�vodce 
 
Tento pr�vodce je výsledkem shromážd�ní stávajících znalostí a informací z 
jednotlivých odv�tví, která vyráb�jí a/nebo používají produkty �i suroviny obsahující 
krystalický k�emen, ohledn� �ízení používání dýchatelného krystalického k�emene. 
Zve�ejn�ním této publikace p�ispívá pr�mysl (zam�stnavatelé a zam�stnanci) k 
ochran� pracovník� p�ed možným vystavením ú�ink�m dýchatelného krystalického 
k�emene na pracovišti. 
 
2. Cíle tohoto Pr�vodce správnými postupy 
 
Cílem tohoto pr�vodce je poskytnout výrobc�m a uživatel�m produkt� a materiál�, 
které obsahují krystalický k�emen, rady a informace o praktickém uplatn�ní programu 
pro �ízení dýchatelného krystalického k�emene a rady týkající se bezpe�ného 
používání produkt�, které obsahují krystalický k�emen, na pracovišti. 
 
V oborech, které produkují a používají k�emen, se zd�raz�uje, že zam�stnanci by m�li 
být chrán�ni p�ed potenciálními ú�inky na zdraví zp�sobenými vystavením 
dýchatelnému krystalickému k�emenu na pracovišti. M�lo by se tudíž v�novat úsilí 
minimalizaci možného vystavení osob dýchatelnému krystalickému k�emenu na 
pracovišti. 
 
Tato p�íru�ka je dynamickým pr�vodcem, který se zam��uje na ty nejvýznamn�jší 
aspekty. I když je pr�vodce obsáhlý, nebylo možné podrobn� se zabývat všemi 
oblastmi zájmu. Uživatel�m, zákazník�m, pracovník�m a �tená��m se doporu�uje, 
aby se poradili s odborníky na ochranu zdraví p�i práci a s dalšími experty ohledn� 
všech záležitostí, které souvisejí s kontrolou dýchatelného krystalického k�emene na 
každém konkrétním pracovišti. 
 
Tento Pr�vodce správnými postupy je p�ílohou k Dohod� o ochran� zdraví 
pracovník� prost�ednictvím správné manipulace a správného používání krystalického 
k�emene a produkt�, které ho obsahují, na základ� ur�itých princip�: Strany souhlasí, 
že krystalický k�emen a materiály / produkty / suroviny, které krystalický k�emen 
obsahují, jsou, jak je popsáno dále v  P�íloze 5 této Dohody, základními, užite�nými a 
�asto nezbytnými sou�ástmi / složkami velkého po�tu pr�myslových a jiných 
odborných �inností, které p�ispívají k ochran� pracovních míst a k zajišt�ní 
ekonomické budoucnosti odv�tví a spole�ností, a že jejich výroba a široké použití by 
tudíž m�ly pokra�ovat. 
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 Poznámka pro uživatele 
 
Tento pr�vodce p�edstavuje souhrn informací shromážd�ných z celé �ady zdroj�, 
v�etn� stávajících dokument�, které poskytují informace o problematice dýchatelného 
krystalického k�emene, právních dokument� a odborných znalostí lidí, kte�í v tomto 
oboru pracují. 
 
 V tomto krátkém dokumentu se nelze zabývat všemi zmi�ovanými tématy v plné 
ší�i, ani není možné zabývat se podrobn� všemi oblastmi, které se týkají výskytu 
dýchatelného krystalického k�emene na pracovišti. Uživatel�m, zákazník�m, 
pracovník�m a �tená��m se doporu�uje, aby se poradili s odborníky na ochranu zdraví 
p�i práci a s dalšími experty ohledn� všech záležitostí, které souvisejí s kontrolou 
dýchatelného krystalického k�emene na každém konkrétním pracovišti.  
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�ást 1: Základní informace o dýchatelném krystalickém 
k�emenu 

1. Úvod 
 
Krystalický k�emen je základní sou�ástí materiál�, které se hojn� využívají v pr�myslu a jsou 
podstatnou �ástí mnoha v�cí používaných v b�žném život�. Nelze si p�edstavit domy bez cihel, 
malty nebo oken, auta bez motor� nebo �elních skel, �i život bez silnic �i další dopravní 
infrastruktury a bez p�edm�t� každodenní pot�eby, které jsou vyrobeny ze skla nebo z 
keramiky. 
 
Již mnoho let je známo, že vdechování jemného prachu, který obsahuje �ást krystalického 
k�emene, m�že zp�sobit poškození plic (silikózu). Silikóza je vlastn� nejstarší známá nemoc z 
povolání na sv�t�. Ovšem zdravotní rizika spojená s vystavením p�sobení krystalického 
k�emenného prachu lze regulovat a pomocí vhodných opat�ení je lze snížit nebo úpln� 
eliminovat. Je to jen otázkou zhodnocení rizika a podniknutí p�íslušných krok�. 
 
První �ást tohoto Pr�vodce správnými postupy se zam��uje zejména na zam�stnavatele. Jejím 
ú�elem je pomoci jim rozhodnout, zda je zdraví jejich pracovník� nebo jiných osob, které jsou 
p�ítomny na pracovišti, ohroženo p�sobením dýchatelného krystalického k�emene. Tato 
brožura je provede procesem hodnocení rizika a poskytne jim ur�ité základní informace o 
metodách �ízení vystavení ú�ink�m dýchatelného krystalického k�emene na pracovišti. Rovn�ž 
zd�raz�uje význam neustálého zlepšování. 
 
Na konci �ásti 1 je slovník pojm�, ve kterém jsou definovány n�které odborn�jší pojmy 
používané v tomto dokumentu.  
 
Druhá �ást tohoto pr�vodce se zam��uje jak na zam�stnavatele, tak na osoby, které s materiály 
obsahujícími krystalický k�emen samy pracují. Nabízí podrobné informace o metodách pro 
bezpe�nou výrobu t�chto materiál�, manipulaci s nimi a jejich používání. 
 

1.1 Co je k�emen? 
 
K�emen je název daný skupin� nerost�, které se skládají z k�emíku a kyslíku, což jsou dva 
prvky, které se nejhojn�ji vyskytují v zemské k��e. Navzdory svému jednoduchému 
chemickému vzorci, SiO2, se k�emen vyskytuje v mnoha r�zných podobách. K�emen se 
obvykle nachází v krystalickém stavu, ale vyskytuje se i v amorfním (nekrystalickém) stavu. 
Krystalický k�emen je tvrdý, chemicky inertní a má vysoký bod tání. Tyto jeho vlastnosti jsou 
oce�ovány p�i použití v mnoha pr�myslových odv�tvích. 
 
Tato P�íru�ka správných postup� se zabývá pouze t�emi z mnoha r�zných forem krystalického 
k�emene, tj. nerosty oxid k�emi�itý, cristobalit a tridymit. Nezabývá se amorfním k�emenem, 
taveným k�emenem nebo jinými k�emi�itými nerosty. Oxid k�emi�itý, cristobalit a tridymit se 
�asto popisují jako typy „volného“ krystalického k�emene, protože krystalický k�emen v nich 
není chemicky vázán. 
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Oxid k�emi�itý je zdaleka nejb�žn�jší formou krystalického k�emene. Je druhým nejb�žn�jším 
nerostem na povrchu zem� a lze jej najít tém�� ve všech typech hornin, tj. ve vulkanických, 
metamorfovaných i usazených horninách. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje tak hojn�, je oxid 
k�emi�itý p�ítomen tém�� p�i všech d�lních �innostech. Dýchatelný krystalický k�emen je 
p�ítomen v životním prost�edí bez ohledu na pr�myslové �innosti. 
 
Cristobalit a tridymit se v p�írod� nevyskytují hojn�. Nacházejí se ovšem v n�kterých 
vulkanických horninách. V pr�myslových podmínkách se cristobalit získává rovn�ž p�i zah�átí 
oxidu k�emi�itého (na teploty vyšší než 1400°C), nap�íklad p�i výrob� a používání 
žáruvzdorných materiál�. Cristobalit rovn�ž vzniká p�i zah�átí amorfního k�emene nebo 
k�emenného skla na vysokou teplotu. 
 

1.2 Dýchatelný krystalický k�emen 
 
Všechen prach není stejný! V každém druhu prachu se vyskytují �ástice r�zných velikostí, �asto 
nazývané prachové frakce. Když dojde k vdechnutí prachu, místo jeho uložení v dýchacím 
systému �lov�ka zásadním zp�sobem závisí na rozsahu velikostí �ástic, které jsou v prachu 
p�ítomny. 
 
Hlavním p�edm�tem zájmu jsou t�i prachové frakce: vdechovatelná, torakální a dýchatelná 
prachová frakce, které jsou definovány v evropské norm� EN481. Informace o této norm� jsou 
uvedeny v �ásti 3.1. V p�ípad� krystalického k�emene je pro ú�inky na zdraví významná 
dýchatelná frakce. 
 
Dýchatelný prach m�že proniknout hluboko do plic. P�irozený obranný systém t�la m�že 
eliminovat velkou �ást vdechnutého dýchatelného prachu. Ovšem v p�ípad� dlouhotrvajícího 
vystavení p�íliš vysokým úrovním tohoto prachu za�íná být obtížné odstra�ovat dýchatelný 
prach z plic a nahromad�ní prachu m�že v dlouhém období vést k nevratným zdravotním 
následk�m. Vzhledem k tomu, že zdravotní ú�inky krystalického k�emene jsou spojeny s 
dýchatelnou prachovou frakcí, zam��uje se tento Pr�vodce správnými postupy na kontrolu 
dýchatelného krystalického k�emene. 
 

1.3 Vystavení vlivu dýchatelného krystalického k�emene p�i práci 
 
K vystavení vlivu dýchatelného krystalického k�emene p�i práci m�že dojít na jakémkoli 
pracovišti, kde vzniká polétavý prach, který obsahuje �ást dýchatelného krystalického k�emene. 
 
Dýchatelné prachové �ástice jsou tak malé, že nejsou vid�t pouhým okem. Jakmile se 
dýchatelný prach dostane do vzduchu, trvá velmi dlouho, než se usadí. Jediné uvoln�ní prachu 
do vzduchu na pracovišti m�že vést k závažnému vystavení p�i práci. V situacích, kde se 
vzduch neustále ví�í a kam není p�ivád�n �erstvý vzduch, m�že dýchatelný prach na pracovišti 
poletovat i n�kolik dní. 
 
K vystavení ú�ink�m dýchatelného krystalického k�emene p�i práci dochází v mnoha 
odv�tvích, v�etn� dobývání kamene, t�žby, zpracování hornin (nap�. sušení, drcení, pytlování a 
manipulace), opracování b�idlice, drcení a opracování kamene, práce ve slévárnách, výroby 
cihel a dlaždic, n�kterých žáruvzdorných proces�, stavebních prací, v�etn� práce s kamenem, 
betonem, cihlami a n�kterými izola�ními deskami, ražení tunel�, rekonstrukce budov, a v 
hrn�í�ském a keramickém pr�myslu. 
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2. K�emen a pr�mysl k�emene 

2.1 Kde se k�emen vyskytuje 
 
Krystalický k�emen se ve form� minerálního oxidu k�emi�itého vyskytuje v mnoha 
r�zných materiálech - p�i�emž pískovec je tém�� �istý oxid k�emi�itý. Vyskytují se i 
jiné formy k�emene, ale z hlediska ohrožení p�i práci jsou málo významné. Níže 
uvedená tabulka udává typické úrovn� „volného“ krystalického k�emene v n�kterých 
nerostných zdrojích, ale je t�eba poznamenat, že tato �ísla se n�kdy liší. 
 
 
Nerostné zdroje Procento krystalického k�emene  

Plastický jíl 5 – 50% 

�edi� Až 5% 

P�írodní diatomit 5-30% 

Dolerit Až 15% 

Flint Více než 90% 

Granit Až 30% 

Hrubozrnný pískovec Více než 80% 

Železné rudy 7 – 15% 

Vápenec Obvykle mén� než 1% 

Kvarcit Více než 95% 

Písek Více než 90% 

Pískovec Více než 90% 

Jílovitá b�idlice 40 – 60% 

B�idlice Až 40% 
Zdroj: Brožura HSE, Kontrola dýchatelného krystalického k�emene v lomech. 

 
2.2 �innosti zahrnující používání materiál�, které obsahují krystalický k�emen. 
 
Kamenivo 
 
Kamenivo je zrnitý materiál používaný p�i stavb�. Každý rok se v Evrop� vyrobí a 
použije tém�� 3 miliardy tun kameniva. V�tšina provozovatel� v tomto odv�tví jsou 
ovšem malé a st�ední podniky. Typické malé pracovišt� poskytuje p�ímé zam�stnání 7 
až 10 osobám.  Odv�tví kameniva se skládá z p�ibližn� 25 000 t�žebních míst v celé 
Evrop� a 250 000 zam�stnanc� v EU. 
Nejb�žn�jšími typy kameniva jsou písek, št�rk a drcený kámen, které mají r�zný 
obsah volného k�emene (od 0% do 100%). V závislosti na individuálním hodnocení 
rizika, které bude provedeno na základ� této Dohody, jsou relevantní pouze nalezišt� s 
vysokým obsahem k�emene. Ale i v takových p�ípadech jsou rizika vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického k�emene pro pracovníky obvykle nízká. Aniž by byla 
zpochybn�na individuální m��ení rizik, kamenivo vyrobené z kamene, který obsahuje 
malé procento k�emene, má obvykle zanedbatelný dopad na zdraví pracovníka. 
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Keramický pr�mysl 
 
V keramickém pr�myslu se k�emen používá zejména jako strukturální sou�ást 
jílových sm�sí a jako základní složka keramických glazur. K hlavním keramickým 
produkt�m, které obsahují k�emen, pat�í nádobí a dekora�ní zboží, sanitární keramika, 
obklada�ky a dlaždi�ky, cihly a st�ešní tašky, žáruvzdorné materiály atd. 
Keramiku vyrábí v EU asi 2 000 spole�ností. Po�et zam�stnanc� v keramickém 
pr�myslu v EU se odhaduje na p�ibližn� 234 000. Keramický pr�mysl se nachází 
prakticky ve všech �lenských státech EU. 
 
Slévárny 
 
Produkty slévárenského pr�myslu jsou železné, ocelové nebo neželezné kovové 
odlitky vyráb�né litím roztaveného kovu do forem, které jsou typicky zcela nebo 
z�ásti zhotoveny ze spojeného k�emi�itého písku. Slévárenský pr�mysl je d�ležitým 
dodavatelem pro automobilový pr�mysl, strojírenství a další odv�tví. V tomto odv�tví 
p�sobí v�tšinou malé a st�ední podniky: v �lenských státech EU se nachází p�ibližn� 
4 000 sléváren s 300 000 zam�stnanci. 
 
Sklá�ský pr�mysl 
 
Oxid k�emi�itý je hlavní sklotvorný oxid, a k�emi�itý písek je tudíž hlavní sou�ástí 
všech typ� skla. K hlavním sklen�ným výrobk�m pat�í obalové sklo (láhve, sklenice 
atd.), ploché sklo (pro budovy, zrcadla, auta atd.), užitkové sklo (stolní: skleni�ky, 
mísy, ozdoby atd.), sklen�ná vlákna (jako zpevn�ní, izolace) a speciální sklo (do 
televizí, laboratorní sklo, optika atd.). 
Sklo vyrábí v EU více než 1 000 spole�ností. Sklá�ský pr�mysl existuje ve všech 
evropských zemích a v rámci EU zam�stnává více než 230 000 lidí. 
Po roztavení suroviny už žádný krystalický k�emen není p�ítomen. Sklo je amorfní 
materiál. 
 
Odv�tví pr�myslových minerál� a rudních minerál�  
 
Pr�myslové minerály: 
 
Mnoho produkt� pr�myslových minerál� se skládá z k�emene. K�emen se obvykle 
nachází v krystalickém stavu, ale vyskytuje se i v amorfním (nekrystalickém) stavu. 
Krystalický k�emen je tvrdý, chemicky inertní a má vysoký bod tání. Tyto jeho 
vlastnosti jsou oce�ovány p�i použití v mnoha pr�myslových odv�tvích, zvlášt� ve 
sklá�ství, slévárenství, stavebnictví, keramickém a chemickém pr�myslu. Každý rok 
se v Evrop� vyt�ží 145 milion� tun pr�myslových minerál� (tj. bentonit, boritan, 
uhli�itan vápenatý, diatomit, živec, sádrovec, kaolín a plastický jíl, mastek atd.). 
V�tšina pr�myslových minerál�, i když ne všechny, m�že obsahovat r�zné množství 
krystalického k�emene.  

Tyto pr�myslové minerály vyrábí 300 spole�ností nebo skupin, které provozují okolo 
810 dol� a lom� a 830 továren v 18 �lenských státech EU a ve Švýcarsku, Norsku, 
Turecku, Bulharsku, Rumunsku a Chorvatsku. V odv�tví pr�myslových minerál� je v 
rámci EU zam�stnáno p�ibližn� 100 000 osob.  
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Kovové rudy: 
 
V rámci EU se t�ží celá �ada kovových rud a u n�kterých z nich, jako je rtu�, st�íbro, 
olovo, wolfram, zinek, chróm, m��, železo, zlato, kobalt, bauxit, antimon, mangan, 
nikl, titan, je EU pom�rn� významným producentem. V n�kterých p�ípadech pat�í 
evropští výrobci mezi prvních deset výrobc� na sv�t�. 
Kovové rudy se vyráb�jí ve 12 �lenských státech EU a také v Norsku, Turecku, 
Bulharsku, Rumunsku, Kosovu a Srbsku.    V rámci EU je v tomto odv�tví bá�ského 
a nerostného pr�myslu p�ímo zam�stnáno okolo 23 000 osob.  
V�tšina kovových rud, i když ne všechny, m�že obsahovat r�zné množství 
krystalického k�emene.  
 
Cementá�ský pr�mysl 
 
Cement je prášková látka, které se používá zejména jako pojivo p�i výrob� betonu. 
Vyrábí se v n�kolika fázích, které se v zásad� skládají z následujících dvou 
základních fází:  
- výroba polotovaru zvaného slínek, který se získává kalcinací „surové sm�si“, která 
se skládá ze sm�si jílu, vápence a n�kolika dalších p�ísad, v peci p�i vysokých 
teplotách (1 450°C). 
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V roce 2004 dosáhla produkce cementu v sou�asných 25 �lenských státech EU 
objemu 233 milion� tun, což je p�ibližn� 11% celkové sv�tové produkce (2,1 miliardy 
tun).  
V EU je tém�� 340 závod�. �ty�i z p�ti nejv�tších cementá�ských spole�ností na sv�t� 
jsou z Evropy. V cementá�ském pr�myslu je v rámci EU zam�stnáno p�ibližn� 
55 000 osob. 
 
Minerální vlna 
 
Minerální vlna má jedine�nou škálu vlastností, ve kterých se spojuje tepelná odolnost 
s dlouhodobou stabilitou. Vyrábí se z roztaveného skla, kamene nebo strusky, které se 
utkají do struktury podobné vláknu, která vytvo�í kombinaci tepelných, požárních a 
akustických vlastností, jež jsou nezbytné pro tepelnou a akustickou izolaci i pro 
protipožární ochranu obytných a komer�ních budov nebo pr�myslových za�ízení. 
Tyto vlastnosti vyplývají z její struktury, což je m�ížka vláken, která brání pohybu 
vzduchu, a z jejího chemického složení.  
Výrobci izolací se dále rozvíjejí, aby splnili rostoucí požadavky na ochranu životního 
prost�edí a zlepšili normy a p�edpisy pro používání izola�ních materiál�. 
Z minerálních vln je z hlediska krystalického k�emene problematická pouze skelná 
vata, protože se p�i její výrob� používá písek, zatímco p�i výrob� kamenné vlny se 
písek nepoužívá. Po roztavení suroviny pro skelnou vatu už žádný krystalický k�emen 
není p�ítomen, protože se z n�j stane amorfní materiál.  
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Pr�mysl minerální vlny existuje ve všech evropských zemích a v rámci EU 
zam�stnává více než 20 000 lidí.  
 
Kamenopr�mysl  
 
Kvádrový kámen existuje v p�írod� jako stavební materiál, který je tém�� hned 
p�ipraven k použití. Málokdo si ovšem uv�domuje, že trvá miliony let, než se tento 
materiál dostane do stavu, kdy jej lze snadno t�žit a zpracovávat. 
Odv�tví se skládá pouze z malých a st�edních podnik� s 5 až 100 zam�stnanci a je 
základním dodavatelem stavebního pr�myslu. V EU existuje více než 40 000 
spole�ností, které zam�stnávají okolo 420 000 lidí. Práce s p�írodním kamenem 
nezahrnuje pouze t�žbu kamene v lomech, ale mnohem d�ležit�jší je zpracování a 
použití kamene. Pro restaurování a špi�kové technologické použití je pot�eba 
kvalifikované vzd�lání a výcvik, které za�ínají u kameník� a sahají po inženýry 
pracující s kamenem ve špi�kových technologiích.  
 
Výroba malty 
 
Malta je definována jako sm�s kameniva, obecn� o velikosti zrn mén� než 4 mm 
(n�kdy mén� než 8 mm, nap�. malta pro speciální dekorativní omítky nebo malta na 
vyrovnávání podlahy), a jednoho nebo více pojiv a p�ípadných p�ísad a/nebo p�ím�sí. 
Malta s anorganickými pojivy navíc obsahuje vodu. Použití a využití malty není 
omezeno pouze na zd�né konstrukce. Možnosti využití speciálních malt k vypl�ování 
podlahy jsou stále v�tší. Existuje mnoho speciálních druh� malty, které se používají 
na opravu betonu, upev�ování dlaždi�ek, na st�echy, kotvení svorník� a k mnoha 
dalším ú�el�m. 
Dalším produktem oboru výroby malty jsou vn�jší kompozitové zateplovací systémy 
(ETICS), které hrají významnou roli v opat�eních na úsporu energie. Maltu vyrábí v 
EU více než 1 300 spole�ností. V oboru výroby malty pracuje v EU více než 34 400 
zam�stnanc�. 
 
Výroba prefabrikovaného betonu 
 
Prefabrikovaný beton je továrn� vyráb�ný stavební materiál, který se hojn� používá 
po celém sv�t� a je k dispozici ve všech velikostech a formách, od velmi malých 
dlažebních jednotek po více než 50 metr� dlouhé mostní prvky. 
Proces jeho výroby spo�ívá ve smísení cementu, kameniva, vody, p�ísad a p�ím�sí v 
r�zných pom�rech, nalití sm�si do forem a jejího ztvrdnutí. Výrobky se na trh 
dodávají ve ztvrdlém bezprašném stavu. Prach m�že vznikat zvlášt� p�i manipulaci se 
surovinami a p�i mechanických úpravách po výrob�. 
Odv�tví se skládá z malých až st�edních podnik�, které jsou roztroušeny po celé 
Evrop�. Odhadované údaje pro EU jsou : 10 000 výrobních jednotek, 250 000 
pracovník� a 300 až 400 milion� tun produkt�. 
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3. Dýchatelný krystalický k�emen a jeho vliv na zdraví 
3.1 Dýchatelný krystalický k�emen 
 
Když se zabýváme prachem, jsou hlavním p�edm�tem zájmu t�i prachové frakce: 
vdechovatelná, torakální a dýchatelná prachová frakce. U krystalického k�emene je 
ovšem nejd�ležit�jší dýchatelná prachová frakce díky svým potenciálním ú�ink�m na 
zdraví lidí. 
 
Je rovn�ž d�ležité poznamenat, že národní limitní hodnoty pro vystavení ú�ink�m 
krystalického k�emene p�i práci platí pro dýchatelnou prachovou frakci. Tato 
prachová frakce odpovídá podílu polétavé zne�iš�ující látky, která proniká do 
pulmonální alveolární oblasti plic (oblasti vým�ny plyn�). Tato frakce b�žn� 
p�edstavuje 10 až 20% vdechovatelné frakce prachu, ale tento podíl se m�že zna�n� 
lišit. 
 
Následující nákres objas�uje rozdíl mezi r�znými prachovými frakcemi: 
 

Total ambient aerosol Veškerý aerosol v ovzduší 
Mouth, nose Ústa, nos 
Non inhalable Nevdechovatelná 
Inhalable Vdechovatelná 
Larynx Hrtan 
Extra thoracic Extratorakální 
Thoracic Torakální 
Bronchi Pr�dušky 
Tracheo bronchial Tracheobronchiální 
Respirable  Dýchatelná 
 

 
Zdroj: Dichotomní model frakcionace aerosolu podle P.Görnera a J.F.Fabrièse. 
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O brázek na této stran� ozna�uje r�zné �ásti plic. Hrtan (uvedený v grafu výše) 
leží mezi hltanem (horní �ást dýchacích cest) a tracheou (pr�dušnicí). Pulmonální 
alveolární oblast se skládá z p�ibližn� 300 milion� alveol, neboli plicních sklípk�. 
 

 
pharynx hltan 
larynx hrtan 
trachea & primary bronchi pr�dušnice a hlavní pr�dušky 
secondary bronchi sekundární (lalokové) pr�dušky 
terminal bronchi terciární pr�dušky 
alveoli plicní sklípky 
alveoli plicní sklípky 

Nákres zobrazující r�zné �ásti plic. 
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Evropský výbor pro standardizaci (CEN) a Mezinárodní organizace pro normalizaci 
(ISO) dohodly standardizované konvence pro odb�r vzork� prachu a aerosol� na 
pracovišti pro zdravotní ú�ely (EN 481, ISO 7708). 
 
Tyto konvence p�edstavují cílové specifikace pro nástroje používané k hodnocení 
možných zdravotních ú�ink� vdechování aerosol�. 
 
Následující obrázek objas�uje konvence pro odb�r vzork�:  
 
 

 
Percentage of total airborne particles in 
convention 

Procentuální podíl z celkového množství 
polétavých �ástic v konvenci 

RESPIRABLE CONVENTION Konvence pro m��ení dýchatelného prachu 
INHALABLE CONVENTION Konvence pro m��ení vdechovatelného 

prachu 
THORACIC CONVENTION Konvence pro m��ení torakálního prachu 
Aerodynamic diameter µm Aerodynamický pr�m�r µm 
 
Konvence pro m��ení vdechovatelných, torakálních a dýchatelných polétavých �ástic, 
p�evzato z normy EN 481. 
 
 
Graf zobrazuje pravd�podobnost, že �ástice s ur�itým aerodynamickým pr�m�rem 
pronikne do r�zných �ástí dýchacího systému �lov�ka.  
 
Podle konvence pro m��ení poletavého prachu je nap�íklad 50% šance (neboli 
pravd�podobnost 0,5), že �ástice o aerodynamickém pr�m�ru 4 µm pronikne do 
pulmonální alveolární oblasti plic. Stejn� tak je 30% šance (pravd�podobnost 0,3), že 
do této oblasti plic pronikne �ástice o aerodynamickém pr�m�ru 5 µm. 
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Následující tabulka obsahuje �íselné hodnoty konvencí vyjád�ené v procentech. 
 
 

Jako procento všech polétavých �ástic 
Aerodynamický 

pr�m�r 
µm 

Konvence pro 
m��ení 

vdechovatelného 
prachu 

% 

Konvence pro 
m��ení torakálního 

prachu 
% 

Konvence pro 
m��ení 

dýchatelného 
prachu 

% 
0 100 100 100 
1 97,1 97,1 97,1 
2 94,3 94,3 91,4 
3 91,7 91,7 73,9 
4 89,3 89,0 50,0 
5 87,0 85,4 30,0 
    
6 84,9 80,5 16,8 
7 82,9 74,2 9,0 
8 80,9 66,6 4,8 
9 79,1 58,3 2,5 
10 77,4 50,0 1,3 
    
11 75,8 42,1 7 
12 74,3 34,9 4 
13 72,9 28,6 0,2 
14 71,6 23,2 0,2 
15 70,3 18,7 0,1 
    
16 69,1 15,0 0 
18 67,0 9,5  
20 65,1 5,9  
25 61,2 1,8  
30 58,3 6  
    
35 56,1 0,2  
40 54,5 0,1  
50 52,5 0  
60 51,4   
80 50,4   
100 50,1   
 

Zdroj: EN 481. Numerické hodnoty konvencí jako procentuální podíly z celkového množství 
polétavých �ástic 
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3.2 Vliv dýchatelného krystalického k�emene na zdraví 
 
Lidé jsou p�i práci jen málokdy vystaveni p�sobení �istého krystalického k�emene. 
Prach, který na pracovišti dýchají, se obvykle skládá ze sm�si krystalického k�emene 
a dalších materiál�.  
 
Reakce jednotlivce bude pravd�podobn� záviset na: 

- povaze prachu (nap�. velikosti �ástic a chemii povrch�) a obsahu 
krystalického k�emene v n�m 

- frakci prachu 
- rozsahu a povaze osobního vystavení (trvání, frekvence a intenzita, které 

mohou být ovlivn�ny zp�soby práce) 
- osobních fyziologických charakteristikách 
- ku�áckých návycích 

 
Silikóza 
 
Silikóza je b�žn� známým zdravotním rizikem, jež je historicky spojeno s 
vdechováním prachu, který obsahuje k�emen (Fubini 1998). 
 
Silikóza jedním z nejb�žn�jších typ� pneumokoniózy. Jde o uzlovitou progresivní 
fibrózu, která je zp�sobena ukládáním drobných dýchatelných �ástic krystalického 
k�emene v plicích. Výsledné zjizvení vnit�ních �ástí plic m�že vést k dechovým 
potížím a v n�kterých p�ípadech i ke smrti. U v�tších (nedýchatelných) �ástic je 
mnohem v�tší pravd�podobnost, že se usadí v hlavních cestách dýchacího systému a 
budou odstran�ny pomocí hlenu (HSE 1998). 
 
Silikóza je jednou z nejstarších známých nemocí z povolání na sv�t� a je zp�sobena 
vdechováním dýchatelného krystalického k�emene (Stacey P. 2005).  
Závažnost silikózy se m�že zna�n� lišit, od „prosté silikózy“ po „progresivní t�žkou 
fibrózu“. Obecn� jsou v literatu�e popsány t�i typy silikózy (EUR 14768; INRS 1997): 
 

- Akutní silikóza vzniká následkem extrémn� vysokého vystavení ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene po relativn� krátkou dobu (do 5 let). 
Tento stav zp�sobuje rychle progresivní dušnost a smrt, obvykle b�hem 
n�kolika m�síc� od vypuknutí. 

- Akcelerovaná silikóza se m�že rozvinout b�hem 5 až 10 let vystavení 
vysokým úrovním dýchatelného krystalického k�emene. 

- Chronická silikóza se �asto popisuje jako následek vystavování nízkým 
úrovním dýchatelného krystalického k�emene, ke kterému dochází po dlouhou 
dobu (vystavení trvá déle než 10 let). 

 
V budoucnosti lze po�et p�ípad� silikózy snížit zavedením vhodných opat�ení ke 
snížení vystavení ú�ink�m prachu, který obsahuje k�emen. K takovým opat�ením pat�í 
vylepšené pracovní postupy, technické kontrolní mechanismy, respira�ní ochranné 
pom�cky a programy školení. 
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K�emen a riziko rakoviny 
 
Pracovní skupina Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která nemá v 
Evropské unii regula�ní pravomoc, ale která je autoritou v oblasti výzkumu rakoviny, 
došla v roce 1997 na základ� zkoumání literatury k záv�ru, že vdechováni 
dýchatelného krystalického k�emene, který vzniká p�i práci, je pro �lov�ka 
karcinogenní.  
 
P�i provád�ní tohoto hodnocení si pracovní skupina IARC rovn�ž všimla, že 
karcinogenita nebyla zjišt�na ve všech zkoumaných pr�myslových podmínkách a že 
m�že záviset na vnit�ních vlastnostech krystalického k�emene nebo na externích 
faktorech, které ovliv�ují jeho biologickou ú�innost. 
 
V �ervnu 2003 bylo p�ijato doporu�ení (SUM DOC 94 final) V�deckého výboru EU 
pro limity expozice chemickým látkám (SCOEL). Hlavní záv�ry byly následující: 
 
Hlavním následkem vdechování dýchatelného k�emenného prachu je u lidí silikóza. 
Existuje dostatek informací pro vyslovení záv�ru, že relativní riziko rakoviny plic se 
zvyšuje u osob se silikózou (a zdá se, že k tomu nedochází u zam�stnanc� bez silikózy, 
kte�í jsou vystaveni p�sobení k�emenného prachu v lomech a v keramickém 
pr�myslu). Prevence vzniku silikózy tudíž zárove� sníží riziko rakoviny. Jelikož nelze 
ur�it p�esnou prahovou hodnotu pro rozvoj silikózy, jakékoli snížení expozice povede 
k omezení rizika vzniku silikózy. 
 
 
Další zdravotní ú�inky 
 
Ve v�decké literatu�e byla publikována pojednání o možném spojení mezi vystavením 
k�emenu a sklerodermií (autoimunní onemocn�ní) a zvýšeným rizikem onemocn�ní 
ledvin. Další informace na toto téma lze najít ve specializované literatu�e o vztahu 
vystavení k�emenu a zdravotních d�sledk� (Fubini 1998). 
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4. �ízení rizika – Co musím ud�lat? 
 
Ú�elem této �ásti je poskytnout �tená�i rady týkající se toho, kdy a jak použít pokyny 
uvedené v tomto Pr�vodci správnými postupy v konkrétních situacích.  
 
Pomocí jednoduchého formátu otázek a odpov�dí budou p�edstaveny základní 
techniky �ízení rizika, které by se m�ly použít v situacích na pracovišti, kde mohou 
být osoby vystaveny dýchatelnému krystalickému k�emenu.  
 
 

 
 
Budou uvedeny informace týkající se:  
 

 

Hodnocení 
 
Jak zhodnotit, zda existuje významné riziko vyplývající z 
vystavení dýchatelnému krystalickému k�emenu. 
 

 
 

Kontroly 
 
Jak rozhodnout, který typ kontrolních a preventivních 
opat�ení by se m�l zavést pro zvládnutí identifikovaných 
rizik - tj. jejich odstran�ní nebo snížení na p�ijatelnou 
úrove�. 
 

 
 

Monitorování 
 
Jak monitorovat efektivitu zavedených kontrolních 
opat�ení. 
Jak monitorovat zdraví pracovník�. 
 

 
 

Vzd�lávání 
 
Jaké informace, pokyny a školení by m�ly být 
pracovník�m poskytnuty, aby byli pou�eni o rizicích, 
kterým mohou být vystaveni. 
 

 
Procesy �ízení rizika skládající se z hodnocení, kontroly, monitorování a 
vzd�lávání dohromady tvo�í základ evropské legislativy týkající se bezpe�nosti a 
ochrany zdraví. 

 
Informace uvedené na dalších stranách pomohou �tená�i rozhodnout se, do 
jaké míry se Pr�vodce správnými postupy týká jeho situace. 
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Otázka 1:  Jak zjistím, zda jsou lidé na mém pracovišti vystaveni p�sobení 
dýchatelného krystalického k�emene? 
 

Odpov��: Dýchatelný krystalický k�emen se do t�la dostává p�i vdechování 
prachu, který obsahuje �ást krystalického k�emene. Když je rozsah 
velikosti �ástic dostate�n� malý (tak, že �áste�ky náleží do dýchatelné 
frakce), pronikne prach hluboko do plic. V takovém p�ípad� m�že mít 
dýchatelný krystalický k�emen vliv na zdraví. K vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického k�emene p�i práci m�že dojít na jakémkoli 
pracovišti, kde vzniká polétavý prach, který obsahuje �ást 
dýchatelného krystalického k�emene. K vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického k�emene dochází v mnoha odv�tvích. 

 

Pomocí níže uvedeného postupového diagramu prove�te po�áte�ní 
zhodnocení, abyste zjistili, zda existuje n�jaké významné riziko 
vystavení vlivu krystalického k�emene. Možná p�ítomnost �áste�ek 
krystalického k�emene znamená, že riziko m�že existovat. Pokud 
neexistuje žádné p�edvídatelné riziko, není nutné p�ijímat žádná 
zvláštní opat�ení. M�li byste ovšem vždy dodržovat obecné zásady 
prevence.  

 
 

Obrázek:  Postup po�áte�ního zhodnocení.  

Ne 

1. Zm�na v: 
� procesech 
� legislativ� 
� používaných materiálech 
 

2. Je k dispozici 
       nová technologie 
 

3. Výsledky 
� Monitorování osobního 

vystavení 
� Programu zdravotního 

dohledu 

Je krystalický k�emen 
b�žn� p�ítomen 

v materiálech používaných 
ve vašich procesech nebo 

vzniká?  

Vyskytují se drobné 
�áste�ky v n�kterém 
z materiál�, které se 
používají ve vašem 

procesu, nebo mohou 
vznikat?  

 

Prove�te hodnocení 
osobního vystavení 

dýchatelnému 
krystalickému k�emenu 

a svá zjišt�ní 
zdokumentujte. 

P�ejd�te k otázce 2. 
 

Uplat�ujte 
všeobecné 

zásady 
prevence 

v�etn� 
neustálé 
kontroly. 

Uplat�ujte 
všeobecné 

zásady 
prevence 

v�etn� 
neustálé 
kontroly. 

 
Ano / nevím 

Ano / nevím 

Ne 

Neustálá 
kontrola 
 

Neustálá 
kontrola 
 

Viz tabulka: Procesy, 
p�i nichž vznikají 
drobné �áste�ky – 
p�íloha 2. 

P�íklady viz tabulka 
v kapitole 2.1. (�ást 1)  
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Následující tabulka, která je p�evzata z oboru dobývání/t�žby kamene, je vzorová a 
m�že pomoci p�i hodnocení toho, zda mohou procesy na vašem konkrétním pracovišti 
zp�sobit vznik drobných �áste�ek, které se mohou dostat do vzduchu a vést k tomu, 
že budou lidé vystaveni vlivu dýchatelného krystalického k�emene.  
 
Tabulka: Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení 
ú�ink�m dýchatelného krystalického k�emene: 
 

PROCESY V 
DOLECH/LOMECH 

Kde mohou drobné �áste�ky vznikat? 
(Seznam není vy�erpávající) 

DOBÝVÁNÍ  
(v dolech a lomech) 

• V�trem ví�ený prach 
• Tryskání 
• Rozrývání / demolice buldozerem 
• Pohyb vozidel 
• P�eprava po dopravnících 
• Nakládka a vykládka 
• Vrtání 

 

DRCENÍ a MLETÍ  • Všechny suché procesy 
• Nízké riziko v mokrých procesech mletí 

PROMÝVÁNÍ 
CHEMICKÉ ZPRACOVÁNÍ 
ODLU�OVÁNÍ 

Nízké riziko vzniku polétavého prachu 

SUŠENÍ A KALCINOVÁNÍ  Všechny procesy sušení a kalcinování 

PROSÉVÁNÍ ZA SUCHA  
SUCHÉ MLETÍ 

• Všechny procesy prosévání za sucha 
• Všechny procesy suchého mletí 

BALENÍ • Pytlování 
• Paletizace  
• Pohyb vozidel 

SHRABOVÁNÍ NA HROMADU • V�trem ví�ený prach z hromad 
• Pohyb vozidel okolo hromad 

NAKLÁDÁNÍ a P�EPRAVA • Nakládání vozidel (volné odpadávání materiálu) 
• Pohyb vozidel 
• P�eprava po dopravnících 

ÚDRŽBA �innosti, které vyžadují rozebrání/otev�ení/p�ístup k za�ízení 
nebo vstup do oblastí výše uvedených prašných proces�. 

�IŠT�NÍ Úklidové �innosti zahrnující vstup do oblastí výše uvedených 
prašných proces� a/nebo provád�né pomocí suchého kartá�e 
�i stla�eného vzduchu. 

 
Další p�íklady jsou uvedeny v p�íloze 2. 
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Otázka 2:  Jak provedu hodnocení vystavení osob dýchatelnému 
krystalickému k�emenu?  
 
Odpov��: Použijte níže uvedený postupový diagram, který vám pom�že provést 
hodnocení úrovní osobního vystavení. Dobrým nápadem je ud�lat si v této fázi 
podrobné poznámky o opat�eních na kontrolu prachu, která jsou na pracovišti již 
zavedena. Tyto informace budete pot�ebovat pozd�ji, abyste zhodnotili, zda 
dodržujete obecné zásady prevence.  
 

 
 

Obrázek: Hodnocení úrovní osobního vystavení dýchatelnému krystalickému 
k�emenu. 

1. Zm�na v: 
� procesech 
� legislativ� 
� používaných materiálech 
 

2. Je k dispozici 
       nová technologie 
 

3. Výsledky 
� Monitorování osobního 

vystavení 
� Programu zdravotního  

dohledu 

 

Metoda 
v souladu 
s normou EU: 
EN 689 

 

Identifikujte látky a procesy na 
pracovišti, které mohou zp�sobit vznik 

polétavého dýchatelného 
krystalického k�emi�itého prachu 

Identifikujte, kte�í pracovníci 
mohou být vystaveni, na 

kterých místech a za jakých 
okolností m�že k vystavení 

dojít.  

Identifikujte �etnost a trvání 
vystavení u každého jedince 

Identifikujte stávající 
kontrolní opat�ení 

Neustálá 
kontrola 
 

Prove�te monitorování 
osobního vystavení 

 

Porovnejte výsledky 
s p�íslušnými limity 

vystavení  
 

Neustálá 
kontrola 
 

P�ejd�te k otázce 3 
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Monitorování osobního vystavení 
 
Jediným zp�sobem, jak zjistit množství dýchatelného krystalického k�emene, který je 
p�ítomen v ovzduší na pracovišti, je provést odb�r vzork� vzduchu a analýzu 
nasbíraného prachu. Hodnocení vystavení p�i práci je proces m��ení nebo odhadování 
intenzity, frekvence a trvání kontaktu �lov�ka s t�mito zne�iš�ujícími látkami. 
 
Obvykle se používají dva typy m��ení: 

- Osobní; 
- Statické. 

Oba typy m��ení lze použít spole�n�, nebo� se vzájemn� dopl�ují. 
Je na odbornících, které ur�í zam�stnavatelé a zástupci zam�stnanc�, aby vybrali 
nejvhodn�jší �ešení p�i respektování ustanovení národních a evropských p�edpis�. 
 
Obecné požadavky pro monitorování prachu (p�evzaté z evropských norem EN 689 a 
EN 1232) jsou uvedeny v „Protokolu monitorování prachu“, P�íloha 2 Dohody o 
ochran� zdraví pracovník� prost�ednictvím správné manipulace a správného 
používání krystalického k�emene a produkt�, které ho obsahují. Doporu�uje se, aby 
výrobci a koncoví uživatelé produkt� a surovin, které obsahují krystalický k�emen, 
tento protokol zavedli. 
 
Doporu�ení ohledn� organizace programu monitorování prachu lze získat od 
p�íslušného hygienika práce. 
 
Limitní hodnoty vystavení p�i práci 
 
Limitní hodnota vystavení p�i práci p�edstavuje maximální �asov� váženou 
pr�m�rnou koncentraci polétavé zne�iš�ující látky, které m�že být pracovník 
vystaven, m��eno za dané referen�ní období, obvykle osm hodin. 
 
V sou�asné dob� existuje mnoho r�zných typ� limitních hodnot vystavení p�i práci, 
které definují jednotlivé �lenské státy Evropské unie (viz p�íloha). Tyto limitní 
hodnoty jsou naprosto rozdílné a navíc je nelze p�ímo porovnávat.  
 
V sou�asné dob� neexistuje v Evropské unii žádná limitní hodnota pro vystavení 
dýchatelnému krystalickému k�emenu p�i práci. 
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Otázky 3:  Provedl jsem hodnocení vystavení, ale nejsem si jist, jak mám 
výsledky interpretovat. Co pot�ebuji v�d�t? 

 
Odpov��: Musíte porovnat výsledky hodnocení s limitními hodnotami pro 

vystavení dýchatelnému krystalickému k�emenu p�i práci, které platí 
ve vaší zemi, a musíte ov��it, že dodržujete obecné zásady prevence.  

 

Možná budete muset zavést dodate�ná kontrolní opat�ení (v souladu s 
obecnými zásadami prevence), abyste odstranili nebo snížili vystavení 
osob dýchatelnému krystalickému k�emenu, a tak spl�ovali p�íslušné 
limitní hodnoty vystavení p�i práci.  
 

V každém p�ípad� budete muset vyškolit své pracovníky ohledn� 
zdravotních rizik, která mohou vzniknout z vystavení ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene, a ohledn� používání zavedených 
kontrolních opat�ení. 
 
Následující postupový diagram vás tímto procesem provede. 

 
 

Obrázek: Jednoduchý rozhodovací postupový diagram pro kontrolu vystavení dýchatelnému 
krystalickému k�emenu. 

 

 

Výrok 2: Vaše opat�ení 
pro kontrolu prachu již 
spl�ují obecné zásady 

prevence.  

 
 
 
 
 

Platí pro vás oba 
výroky? 

 

Již spl�ujete 
doporu�ení 

Správných postup� 
 

Zajist�te informace, 
výuku a školení 
pracovník�, list 
�inností 2.1.19. 

 

Pravideln� revidujte 
hodnocení vystavení  –

zp�t k otázce 1 

P�ijm�te dodate�ná 
opat�ení na kontrolu 
prachu dle informací 
uvedených v listech 
�inností v �ásti 2 

Pr�vodce 
správnými 

postupy: vyberte 
p�íslušný list 
�inností 

Uplatn�te Obecné 
zásady prevence, 
v�etn� informací 
výuky a školení 

 

Pravideln� revidujte 
hodnocení vystavení  –

zp�t k otázce 2 
 

Ano 

 Ne 

Výrok 1: Výsledky 
hodnocení nazna�ují, 

že není 
pravd�podobné, že 
by úrovn� osobního 
vystavení p�ekro�ily 

národní limitní 
hodnoty vystavení p�i 

práci. 
 

Pr�vodce 
správnými 

postupy: List 
�inností 2.1.19. 

o školení a 
informacích  

 
Pr�vodce 
správnými 

postupy: List 
�inností 2.1.19. 

o školení a 
informacích  
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Obecné zásady prevence 
 
P�i tvorb� tohoto Pr�vodce správnými postupy dodržovali auto�i strategii prevence, 
která je popsána ve Sm�rnici Rady 89/391/EHS a v její transpozici do legislativ 
jednotlivých �lenských stát�.   
 
Je popsáno dev�t zásad prevence a v preventivních opat�eních, která mají být p�ijata, 
je nutno brát v úvahu následující hierarchii: 
 

- p�edcházení rizik�m 
- vyhodnocení rizik, kterým nelze p�edejít 
- potírání rizik u zdroje 
- p�izp�sobení práce jedinci 
- p�izp�sobení technickému pokroku 
- nahrazení nebezpe�ných prvk� takovými prvky, které nejsou nebezpe�né nebo 

jsou mén� nebezpe�né 
- vytvo�ení souvislé celkové politiky prevence (v�etn� zajišt�ní zdravotního 

dohledu nad pracovníky) 
-  up�ednostn�ní kolektivních ochranných opat�ení p�ed individuálními 

ochrannými opat�eními 
- poskytování náležitých informací, pokyn� a školení pracovník�m 

 
V prost�edí, kde se pracuje s krystalickým k�emenem, mohou být p�íklady 
praktického použití výše uvedených zásad následující: 
 
• Náhrada: s p�ihlédnutím k ekonomickým, technickým a v�deckým kritériím 

nahra�te proces, p�i kterém vzniká prach, procesem, p�i kterém vzniká mén� 
prachu (nap�. použijte mokrý proces místo suchého procesu nebo automatizovaný 
proces místo manuálního procesu). 

• Zajišt�ní technických kontrolních mechanism�: systémy k odstra�ování prachu 
(odstra�ování1, shromaž�ování2 a izolace3 prachu) a izola�ní techniky4. 

• Správné postupy úklidu. 
• Osnova práce: zave�te bezpe�né pracovní postupy, st�ídání práce. 
• Osobní ochranné pom�cky: zajist�te ochranné od�vy a respira�ní ochranné 

pom�cky. 
• Vzd�lávání: zajist�te pracovník�m vhodné školení o ochran� zdraví a 

bezpe�nosti, informace a pokyny, které jsou specifické pro jejich pracovní místa 
nebo pracovišt�. 

 
 

 
 
 
                                                
1 nap�. voda, pára, mlha nebo vodní rozprašova�e. 
2 nap�. cyklónové odlu�ova�e, promýva�ky, textilní filtry, elektrostatické odlu�ova�e a vysava�e. 
3 nap�. zapouzd�ení 
4 nap�. velín s dodávkou �istého vzduchu 

Dodržování limitních hodnot vystavení p�i práci, které stanoví �lenské státy, 
je pouze �ástí procesu �ízení rizika. Krom� toho byste m�li vždy zajistit, že 
spl�ujete Obecné zásady prevence, jak jsou definovány ve Sm�rnici Rady 
89/391/EHS. 
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Školení pracovník� 
 
Jeden z list� �inností v �ásti 2 tohoto Pr�vodce obsahuje informace o formátu a 
obsahu školení, které by m�lo pracovníky informovat o zdravotních rizicích, která 
mohou vzniknout p�i manipulaci a používání látek, které obsahují krystalický k�emen. 
 
�ízení rizika - Shrnutí 
 
Následující graf shrnuje proces �ízení rizika z pohledu zam�stnavatele i zam�stnance, 
když je použit p�i kontrole dýchatelného krystalického k�emene. 
 
Systémy pro ochranu zdraví a zajišt�ní bezpe�nosti, které jsou ve spole�nostech 
zavedeny, musí dodržovat zam�stnavatelé i zam�stnanci. 
 

ZAM�STNAVATELÉ 
Politika �ízení bezpe�nosti a 

ochrany zdraví 
 

Hodnocení rizika za ú�asti 
zam�stnanc� 

 
M��ení úrovní expozice 

 
Investice do technických 
kontrolních mechanism� 

 
Vytvo�ení bezpe�ných 

pracovních postup� 
 

Poskytování informací, pokyn� 
a školení pracovník�m 

 
Zajišt�ní osobních ochranných 

pom�cek  
 

Zajišt�ní zdravotního dohledu 
 

Zajišt�ní správného zapojení 
zástupc� zam�stnanc� 

 
Je nutno vzít v úvahu všechny typy 
zam�stnanc�, tj. smluvn� vázané 

pracovníky, 
pracovníky na výpomoc, pracovníky 

na dobu ur�itou, p�es agenturu, 
studenty  

na praxi, mladé lidi a nové 
zam�stnance. 

ZAM�STNANCI 
Ú�ast/spolupráce se 

zam�stnavatelem  
 

P�ispívat k procesu hodnocení 
rizika 

 
Dodržovat bezpe�né pracovní 

postupy 
 

Podrobovat se zdravotnímu 
dohledu 

 
 

Ú�astnit se školení 
 
 

Používat osobní ochranné 
pom�cky 

 
 

Sd�lovat problémy 
zam�stnavateli 

 
 
 
 
 
 

 

�ÍZENÍ 
  

RIZIK 
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Slovník pojm� 
 
Aerodynamický pr�m�r: pr�m�r koule o hustot� 1g.cm-3 se stejnou mezní rychlostí pádu ve 
vzduchu, týkající se p�edm�tné �ástice, za stejné teploty, tlaku a relativní vlhkosti. 
 
Pytlování: proces, b�hem kterého se produkty dávají do pytl� (ru�n� nebo automaticky). 
 
Kontrolní opat�ení: opat�ení realizovaná za ú�elem snížení vystavení osob ú�ink�m 
zne�iš�ující látky na pracovišti na p�ijatelnou úrove�. 
 
Drcení: proces, p�i kterém se hrubý materiál rozbíjí (drtí) na menší kusy. 
 
Prach: rozptýlení pevných látek ve vzduchu zp�sobené mechanickými procesy nebo 
zví�ením. 
 
Epidemiologie: výzkum rozložení a p�í�in podmínek a událostí, které souvisejí se zdravím, v 
populaci a využití tohoto výzkumu ke zvládání zdravotních problém�. 
 
Vystavení: vystavení vdechnutím je následkem p�ítomnosti polétavé zne�iš�ující látky ve 
vzduchu v dýchací zón� pracovníka. Popisuje se koncentrací zne�iš�ující látky, která je 
odvozena od m��ení expozice a vztahuje se ke stejnému referen�nímu období, které se 
používá pro limitní hodnoty vystavení p�i práci. 
 
Hodnocení rizika: proces m��ení nebo odhadování intenzity, frekvence a trvání kontaktu 
�lov�ka s polétavými zne�iš�ujícími látkami, které se mohou vyskytovat v pracovním 
prost�edí. 
 
Rozm�l�ování: proces produkce nerost�, p�i kterém se jednotlivá zrna nerost� rozbíjejí na 
požadovanou velikost �ástic, obvykle na jemnou mou�ku. Tomuto procesu se n�kdy také �íká 
„mletí“ nebo „drcení“, protože se provádí v kolovém mlýnu nebo drtírn�. 
 
Nebezpe�í: vnit�ní vlastnost látky s potenciálem zp�sobovat újmu. 
 
Zdravotní dohled: hodnocení jednotlivého pracovníka za ú�elem zjišt�ní zdravotního stavu 
této osoby. 
 
HSE: The United Kingdom Health and Safety Executive (Britský vládní ú�ad pro bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci). 
 
IARC: International Agency for Research on Cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny). 
 
Vdechovatelný prach (rovn�ž nazývaný Celkový vdechovatelný prach): frakce 
polétavého materiálu, která vstupuje p�i dýchání nosem a ústy, a která se m�že tudíž ukládat 
kdekoli v dýchacím ústrojí (MDHS 14/2). Norma EN 481 udává procento celkového 
množství rozptýlených �ástic, které lze vdechnout, dle velikosti �ástice. 
 
INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité (Národní ústav výzkumu a bezpe�nosti). 
 
ISO: International Standardisation Organisation (Mezinárodní organizace pro normalizaci). 
 
M��ení: proces provád�ný za ú�elem zjišt�ní koncentrace látky ve vzduchu v pracovním 
prost�edí. 
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Postup m��ení: postup odb�ru vzork� a analýzy jedné nebo více zne�iš�ujících látek ve 
vzduchu na pracovišti. 
 
Mletí: proces produkce nerost�, p�i kterém se kusy nerostu rozbíjejí na jednotlivá zrna. Viz 
také „rozm�l�ování“. 
 
Limitní hodnota vystavení p�i práci: maximální p�ípustné vystavení pracovníka polétavé 
zne�iš�ující látce, která je p�ítomna ve vzduchu na pracovišti. P�edstavuje maximální �asov� 
váženou pr�m�rnou koncentraci polétavé zne�iš�ující látky, které m�že být pracovník 
vystaven, m��eno za dané referen�ní období, obvykle osm hodin. 
 
Osobní ochranné pom�cky: vybavení, které má pracovník nosit nebo jinak používat, aby se 
chránil p�ed jedním nebo více nebezpe�ími, která mohou ohrozit jeho zdraví a bezpe�nost p�i 
práci, nebo jakýkoli dopln�k nebo p�íslušenství, které jsou ur�eny k dosažení tohoto cíle. 
 
Osobní vzorkova� (nebo osobní za�ízení k odb�ru vzork�): za�ízení, které má na sob� 
osoba, jež provádí odb�r vzork� ze vzduchu ve své dýchací zón� pro ur�ení svého osobního 
vystavení polétavým zne�iš�ujícím látkám. 
 
Pulmonální alveolární oblast: oblast vým�ny plyn� v plicích, která se skládá z p�ibližn� 
300 milion� alveol, neboli plicních sklípk�. 
 
Prevence: proces odstra�ování nebo snižování rizik souvisejících s bezpe�ností a ochranou 
zdraví p�i práci. 
 
Dýchatelná frakce prachu: frakce polétavého materiálu, který proniká do oblasti vým�ny 
plyn� v plicích.  
 
Riziko: pravd�podobnost, že bude realizován potenciál pro zp�sobení újmy p�i používání 
a/nebo vystavení. 
 
Norma: Dokument vypracovaný na základ� shody a odsouhlasený schválenou organizací, 
která provádí normaliza�ní �innosti. Tento dokument stanovuje pravidla a sm�rnice pro b�žné 
a opakované �innosti ohledn� toho, jak by se m�la p�íslušná �innost provád�t. 
 
Statický vzorkova�: za�ízení k odb�ru vzork� umíst�né na pevném míst� na pracovišti po 
dobu m��ení (na rozdíl od za�ízení, které má n�jaká osoba na sob�). 
 
Torakální prachová frakce: frakce polétavého materiálu, která pronikne za hrtan. 
 
Pracovišt�: celá oblast, ve které mají být umíst�na pracovní místa nebo ubytování, pokud je 
zajišt�no, a do které mají pracovnicí p�i své práci p�ístup. 
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P�íloha 1: Tabulka limitních hodnot vystavení p�i práci (v mg/m³) – leden 2006 (bude rozší�ena na EU 25) 
Následující tabulka obsahuje Limitní hodnoty vystavení p�i práci (OEL) pro oxid k�emi�itý, cristobalit a tridymit, které jsou používány v evropských zemích. Jakmile se v n�jaké zemi objeví nové 
limitní hodnoty vystavení p�i práci (v mg/m�) budou implicitn� za�len�ny do tohoto dokumentu.  
 
 

 Název OEL P�ijato institucí Oxid k�emi�itý Cristobalit (c) Tridymit 

Rakousko Maximale ArbeitsplatzKoncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0,15 0,15 0,15 

Belgie  Ministère de l’Emploi et du Travail 0,1 0,05 0,05 

Dánsko Threshold Limit Value Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Finsko Occupational Exposure Standard National Board of Labour Protection 0,2 0,1 0,1 

Francie Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 nebo 25k/Q   

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0,1 0,05 0,05 

N�mecko Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - - 

�ecko  Legislation for mining activities 0,16 0,05 0,05 

Irsko  2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 0,05 0,05 0,05 

Itálie Threshold Limit Value Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05 

Lucembursko Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0,15 0,15 0,15 

Nizozemsko Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075 

Norsko Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Portugalsko Threshold Limit Value Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0,1 0,05 0,05 

Špan�lsko Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0,1 0,05 0,05 

  2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 nebo 25k/Q   

              2.1) Nový návrh (krom� t�žby uhlí) 0,1 0,05 0,05 

Švédsko Yrkeshygieniska Gränsvärden National Board of Occupational Safety and Health 0,1 0,05 0,05 

Švýcarsko Valeur limite de Moyenne d’Exposition  0,15 0,15 0,15 

Velká Británie Workplace Exposure Limit Health & Safety Executive   0,37 0,3 0,3 
 
Q : procento oxidu k�emi�itého 
K: koeficient škodlivosti (roven 1) 
Zdroj : Upraveno z IMA-Europe, datum : 7.1.04, aktualizovaná verze je k dispozici na adrese http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html 
Hodnoty OEL platí pro 100 % oxid k�emi�itý, cristobalit nebo tridymit. V n�kterých zemích existují speciální pravidla pro smíšený prach, nap�. ve Francii se používá následující rovnice: Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (C = 
st�ední koncentrace, ns = obsah jiných látek než k�emene, q = obsah oxidu k�emi�itého, c = obsah cristobalitu, t = obsah tridymitu), kde všechny prom�nné jsou uvád�ny v mg/m3. 

                                                
5

 V N�mecku neexistují od roku 2005 žádné hodnoty OEL pro krystalický k�emen; místo hodnot OEL je zaveden systém ochrany zdraví pracovník�. 
6 Podle sbírky bá�ských zákon� a dekretu prezidenta �. 307/1986 se limitní hodnota vystavení p�i práci vypo�ítává pomocí následujícího vzorce: OEL = 10/ (%Q+2) kde Q= % koncentrace volného krystalického 
k�emene v dýchatelné frakci prachu 
7 Ve Velké se o�ekává limitní hodnota vystavení 0,1 mg/m3. 
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P�íloha 2 
 
Tabulka proces�, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k 
vystavení ú�ink�m dýchatelného krystalického k�emene 
 
1. Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení ú�ink�m 

dýchatelného krystalického k�emene p�i výrob� cementu: 
 
Úrove� RCS m�že záviset na typu použitých materiál�. 
Riziko výskytu dýchatelného krystalického k�emene (RCS) je nízké a je omezeno na první fáze 
procesu výroby cementu (dobývání/t�žba; p�eprava surovin, rozm�l�ování/drcení, drtírna 
surovin). V systému pecí a za ním je riziko zanedbatelné. 
 

Výroba cementu  Kde m�že RCS vznikat? 

Dobývání/t�žba V�trem ví�ený prach  
Tryskání 
Rozrývání, demolice buldozerem 

P�eprava surovin Pohyb vozidel (v�tšinou uzav�ené systémy) 
P�eprava po dopravnících (v�tšinou uzav�ené systémy) 
Nakládka a vykládka (v�tšinou uzav�ené systémy) 
 

Rozm�l�ování/drcení Zpracování surovin: jíl, písek, vápenec, diatomová zemina 

Surová mou�ka Foukaný prach (v�tšinou uzav�ené systémy) 
Údržba (v�tšinou uzav�ené systémy) 

Míchání, skladování a 
p�eprava surovin 

-  

Pec - 

P�eprava a skladování - 

Cementárna - 

Balení Pytlování 
Paletizace 

P�eprava Nakládání vozidel 
Pohyb vozidel 

Údržba �innosti, které vyžadují rozebrání/otev�ení/p�ístup k za�ízení nebo 
vstup do oblastí výše uvedených prašných proces�, v�etn� filtr�. 
Riziko je výrazn� spojeno s typem materiál� (tj. krokem v procesu 
výroby) 

�išt�ní Úklidové �innosti zahrnující vstup do oblastí výše uvedených prašných 
proces� 
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2. Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení ú�ink�m 

dýchatelného krystalického k�emene v odv�tví skla a minerální vlny: 
 
 

 
Výroba skla 

 

 
Kde se mohou vytvá�et drobné �áste�ky 

krystalického k�emene? 
Skladování surovin 
 
 
 

Pokud není materiál skladován v silech 
- roznesení v�trem 
- nakládka / vykládka 
- p�eprava (dopravník) 

 
P�íprava dávky 
 
 
 

 
- míchání 
- doprava 
- �išt�ní 

Nakládání a p�eprava 
 
 
 

 
- p�ísady do dávky 
 

Vkládání dávky 
 
 
 

 
- ru�ní vkládání dávky 
- automatizované vkládání dávky 

Instalace filtru 
 
 
 

 
- provoz 
- �išt�ní 
- údržba 
- opravy 

�innosti �išt�ní 
 
 
 

 
- instalace s dávkovým dopravníkem 
- díly pecí 

�innosti oprav a demontáže 
 
 

 
- instalace s dávkovým dopravníkem 
- díly pecí 
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3. Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene v keramickém pr�myslu: 

 
 

KERAMICKÝ (*) 
PROCES 

Kde mohou drobné �áste�ky vznikat? 
(Seznam není vy�erpávající) 

Dodávka, vykládání, p�eprava, 
skladování 

• Pohyb vozidel 
• Vykládání vozidel / hromadné vykládání 
• Hromadné vykládání cisternových voz� (odfukování) 
• Vyprazd�ování pytl� 
• P�eprava po dopravnících 
• Jiné dopravní systémy 
 

P�íprava suroviny pro t�lo a 
glazuru 

• Dávkování 
• Míchání materiál� 
• Drcení / mletí 
• Prosévání 
• Odvod�ování (sušení rozprašováním) 
 

Nízké riziko v mokrých procesech: 
• Mletí za mokra 
• Zm�k�ování 
• Rozpoušt�ní 

 
Tvarování • Suché lisování 

• Izostatické lisování 
• Tvarování nevypálené hmoty obráb�ním 
• Opracování litých díl� 
• Zdobení 
 

Nízké riziko v mokrých procesech: 
• Vytvá�ení forem  
• Lití b�e�ky 
• Tvarování plast� 

 
Sušení • Periodické a nep�etržité sušení 

 

Glazování • Glazování st�íkáním 
 

Nízké riziko v mokrých procesech: 
• Glazování pono�ováním 
• Glazování poléváním 
• Zdobení 

 
Vypalování • Vypalování (výpalu, kone�né, ozdob, …) 

 

Následné zpracování • Rozm�l�ování  
• Lešt�ní 
• Krájení / �ezání 
• Vrtání 

 
Nízké riziko vzniku polétavého prachu: 

• T�íd�ní 
• Balení 
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KERAMICKÝ (*) 
PROCES 

Kde mohou drobné �áste�ky vznikat? 
(Seznam není vy�erpávající) 

Údržba • Krájení žárovzdorných materiál� (do pecí) 
• Odstra�ování prachu nebo kalu z odsávací jednotky 

 
�išt�ní • Suché �išt�ní  

 
Nízké riziko vzniku polétavého prachu: 

• �išt�ní za mokra: 
 

 
(*) ne všechny kroky procesu jsou pot�eba pro všechny keramické produkty 
 
 
 
 

4.Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene ve slévárenském pr�myslu: 

 
 
 

Výroba odlitk�  Kde mohou drobné �áste�ky vznikat? 

P�eprava a skladování 
písku 

Pneumatická doprava 
 

P�íprava písku Míchání 
P�eprava 
 

Výroba jader a formování Míchání 
P�eprava 
 

Tavírna Vyzdívka a prolomení žáruvzdorného materiálu (licí pánve, pece) 
 

Vytloukání Odd�lování odlitk� od písku 
 

�istírna odlitk� Brokování 
Drcení odlitk� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pr�vodce správnými postupy – dýchatelný krystalický k�emen   32 

5.  Procesy, p�i nichž vznikají drobné �áste�ky, které mohou vést k vystavení ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene p�i výrob� prefabrikovaného betonu: 

 
 
 

Výroba prefabrikovaného betonu Kde se mohou vytvá�et drobné �áste�ky 
krystalického k�emene? 

SUROVINY Skladování obecn� (venku i uvnit�) 

(Dodávka, vykládání, p�eprava, 
skladování) Manipula�ní a transportní systémy 

  Vyprazd�ování pytl� 

  Hromadná nakládka/vykládka 

  Drcení/rozm�l�ování nerost� 

VÝROBA BETONU Míchání materiál� 

Mokré procesy obecn� Dávkování sypkých materiál� 

  Sušení 

  Odstra�ování prachu pomocí vody 

  Tvarování plast� 

POVÝROBNÍ FÁZE Záv�re�né zpracování (suché) 

  Skladování obecn� (venku i uvnit�) 

  Manipula�ní a transportní systémy 

�išt�ní �išt�ní forem 

  Manipula�ní a transportní systémy 

  
  
Ne všechny kroky procesu jsou pot�eba pro všechny produkty z prefabrikovaného 
betonu 
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 �ást 2: P�íru�ka �inností 
 
Cílem této �ásti Pr�vodce správnými postupy pro prevenci výskytu prachu je omezit 
rizika, kterým mohou být pracovníci vystaveni v souvislosti s dýchatelným krystalickým 
k�emenem. 
 
První �ást p�edstavuje dýchatelný krystalický k�emen. 
 
Druhá �ást obsahuje �adu instruktážních list� �inností, které popisují techniky správných 
postup� pro r�zné spole�né a specifické �innosti. Obecné instruktážní listy (�ást 2.1.) 
platí pro všechna odv�tví, která jsou signatá�i Dohody o ochran� zdraví pracovník� 
prost�ednictvím správné manipulace a správného používání krystalického k�emene a 
produkt�, které ho obsahují. Specifické listy �inností (�ást 2.2.) se vztahují k �innostem, 
které se týkají pouze omezeného po�tu pr�myslových odv�tví. 
 

1. Úvod 
 
Co je dýchatelný krystalický k�emen? 
 
Podle definice je dýchatelný krystalický k�emen frakce polétavého krystalického 
k�emene, která m�že proniknout do plicních sklípk� (oblasti vým�ny plyn� v plicích). 
 
V p�ípad� krystalického k�emenného prachu je pro ú�inky na zdraví významná 
dýchatelná frakce. Tyto �ástice jsou tak malé, že nejsou vid�t pouhým okem. Jakmile se 
dýchatelný prach dostane do vzduchu, trvá velmi dlouho, než se usadí. Jediné uvoln�ní 
prachu do vzduchu na pracovišti m�že vést k závažnému vystavení. V situacích, kde se 
vzduch neustále ví�í a kam není p�ivád�n �erstvý vzduch, m�že dýchatelný prach na 
pracovišti poletovat i n�kolik dní. 
 
Jak se dýchatelný krystalický k�emen dostane do t�la? 
 
Dýchatelný krystalický k�emen se do t�la dostává p�i vdechování prachu, který obsahuje 
�ást krystalického k�emene. Když je rozsah velikosti �ástic dostate�n� malý (tak, že 
�áste�ky náleží do dýchatelné frakce), pronikne prach hluboko do plic. V takovém 
p�ípad� m�že mít dýchatelný krystalický k�emen vliv na zdraví. 
 
Jaké jsou znám� zdravotní následky spojené s vystavením dýchatelnému 
krystalickému k�emenu? 
 
Hlavním zdravotním následkem vdechování dýchatelného k�emenného prachu je 
silikóza. 
 
Silikóza jedním z nejb�žn�jších typ� pneumokoniózy. Silikóza je uzlovitá progresivní 
fibróza, která je zp�sobena ukládáním drobných dýchatelných �ástic krystalického 
k�emene v plicích. Pokud je �lov�k dlouhodob� p�íliš vystaven vlivu této látky, m�že být 
pro p�irozený obranný mechanismus t�la obtížné dýchatelný krystalický k�emen z plic 
odstra�ovat. Nahromad�ní prachu m�že v dlouhém období vést k nezvratným zdravotním 
následk�m. K takovým zdravotním následk�m pat�í zjizvení vnit�ních �ástí plic, které 
m�že vést k dechovým potížím a v n�kterých p�ípadech i k smrti. U v�tších 
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(nedýchatelných) �ástic je mnohem v�tší pravd�podobnost, že se usadí v hlavních cestách 
dýchacího systému a budou odstran�ny pomocí hlenu. 
 
Silikóza je jednou z nejstarších známých nemocí z povolání na sv�t� a je zp�sobena 
vdechováním dýchatelného krystalického k�emene (Stacey P.R. 2005).  
 
Pracovníci jsou jen málokdy vystaveni p�sobení �istého krystalického k�emene. Prach, 
který na pracovišti dýchají, se obvykle skládá ze sm�si krystalického k�emene a dalších 
materiál�. 
 
Reakce jednotlivce bude pravd�podobn� záviset na: 

- povaze prachu a obsahu k�emen v n�m 
- frakci prachu 
- rozsahu a povaze osobního vystavení (trvání, frekvence a intenzita, které 

mohou být ovlivn�ny zp�soby práce) 
- osobních fyziologických charakteristikách 
- ku�áckých návycích 

 
Kde se dýchatelný krystalický k�emen vyskytuje? 
 
K vystavení vlivu dýchatelného krystalického k�emene p�i práci m�že dojít na jakémkoli 
pracovišti, kde vzniká polétavý prach, který obsahuje �ást dýchatelného krystalického 
k�emene. 
 
K vystavení ú�ink�m dýchatelného krystalického k�emene p�i práci dochází v mnoha 
odv�tvích, v�etn� dobývání kamene, t�žby, zpracování hornin (nap�. sušení, drcení, 
pytlování a manipulace); opracování b�idlice; drcení a opracování kamene; práce ve 
slévárnách; výroby cihel a dlaždic; n�kterých žáruvzdorných proces�; stavebních prací, 
v�etn� práce s kamenem, betonem, cihlami a n�kterými izola�ními deskami; ražení 
tunel�, rekonstrukce budov (malování), a v hrn�í�ském a keramickém pr�myslu. 
 
Jak používat listy �inností 
 
P�ed zahájením jakékoli pracovní �innosti, která by mohla vést k vystavení dýchatelnému 
krystalickému k�emenu p�i práci, musí zam�stnanci v každém provozu provést hodnocení 
rizika, aby identifikovali zdroj, povahu a rozsah takového vystavení. 
 
Pokud je p�i hodnocení rizika zjišt�no, že mohou být pracovníci vystaveni ú�ink�m 
dýchatelného krystalického k�emene, m�la by být zavedena opat�ení ke kontrole tohoto 
vystavení. 
 
V následujících listech �inností jsou uvedena vhodná kontrolní opat�ení, která 
zam�stnavatel�m pomohou snížit úrovn� vystavení u mnoha b�žných pracovních 
�inností. P�i rozhodování o tom, které listy �inností použít, by m�la být dána p�ednost 
nejvýznamn�jším zdroj�m vystavení dýchatelnému krystalickému k�emenu na pracovišti.  
 
V závislosti na specifických okolnostech každého p�ípadu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému k�emenu nutné aplikovat všechna kontrolní 
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opat�ení uvedená v listech �inností, tj. použít vhodná ochranná a preventivní opat�ení, jak 
vyžaduje �ást II sm�rnice 98/24. 



2.  Instruktážní listy činností 
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 Kamenivo Cement Keramika 
Prefabrikovaný 

beton 
Slévárna Sklo 

Průmyslové 
minerály 

Minerální 
vlna 

Těžba Malta 
Přírodní 
kameny 

2.1.  Obecné instruktážní listy 

2.1.1. Čištění x x x x x x x x x x x 

2.1.2. Konstrukce budov x x x x x x x x x x x 

2.1.3. Konstrukce velínů x x x x x x x x x x x 

2.1.4. Konstrukce kanálového vedení x x x x x x x x x x x 

2.1.5. Konstrukce jednotek pro odlučování prachu x x x x x x x x x x x 

2.1.6. Monitorování prachu x x x x x x x x x x x 

2.1.7. Skladování uvnitř objektů obecně x x x x x x x x x x x 

2.1.8. Skladování vně objektů obecně x x x x x x x x x x x 

2.1.9. Větrání obecně x x x x x x x x x x x 

2.1.10. Dobrá hygiena x x x x x x x x x x x 

2.1.11. Manipulační a transportní systémy x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Laboratorní práce x x x x x x x x x x x 

2.1.13. Místní odsávací větrání x x x x x x x x x x x 

2.1.14. Činnosti údržby, servisu a oprav x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (a)  Řezání spár do zdiva za sucha pomocí 
elektrických drážkovacích fréz 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (b)  Broušení a řezání za sucha pomocí ručních 
úhlových brusek/fréz 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (c)  Suché broušení betonu pomocí elektrických 
plošných brusek na beton 

x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (d)  Broušení za sucha pomocí ručních elektrických 
nástrojů 

x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Osobní ochranné pomůcky x x x x x x x x x x x 

2.1.16. Odstraňování prachu nebo kalu z odsávací jednotky x x x x x x x x x x x 

2.1.17. Dozor x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Systémy balení x x x x x x x x x x x 

2.1.19. Školení x x x x x x x x x x x 

2.1.20. Práce s dodavateli x x x x x x x x x x x 
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 Kamenivo Cement Keramika 
Prefabrikovaný 

beton 
Slévárna Sklo 

Průmyslové  
minerály 

Minerální 
vlna 

Těžba Malta 
Přírodní 
kameny 

2.2 Specifické listy činností 

2.2.1. (a) Vyprazdňování pytlů – malé pytle x x  x x x x  x x  

 (a) Vyprazdňování pytlů – velké pytle x x  x x x x  x x  

2.2.2. Vkládání dávky do procesu – sklo      x      

2.2.3. (a) Hromadné nakládání cisternových vozů x   x x  x  x x  

 (b) Hromadná nakládka x x  x   x  x x  

2.2.4. (a) Hromadné vykládání cisternových vozů 
(odfukování) 

x  x x x x x  x x  

 (b) Hromadná vykládka x x  x x x x  x x  

2.2.5. Výroba jader a formování ve slévárnách     x       

2.2.6. Drcení nerostů x x  x   x  x   

2.2.7. Řezání a leštění žáruvzdorných materiálů a skla   x  x x      

2.2.8. Sušení nerostů x x     x   x  

2.2.9. Suché lisování   x         

2.2.10. Cídění větších odlitků ve slévárnách     x       

2.2.11. Cídění menších odlitků ve slévárnách     x       

2.2.12. Závěrečné zpracování (suché)   x x        

2.2.13. Vypalování (výpalu, glazur, konečné, ozdob)    x         

2.2.14. Vkládání dávky do sklářské pece – obalové sklo      x      

2.2.15. Pískování skla      x      

2.2.16. Drcení nerostů x x  x   x     

2.2.17. Broušení skla      x      

2.2.18. Izostatické lisování (za sucha)    x         

2.2.19. Plnění velkých pytlů x x   x  x   x  

2.2.20. Vytloukání a vyklepávání ve slévárnách     x       

2.2.21. Vyzdívka a prolomení     x       

2.2.22. Míchání materiálů  x x x x x x   x  

2.2.23. Periodické a nepřetržité sušení    x x x       

2.2.24. Tvarování plastů    x x        

2.2.25. Příprava    x         

2.2.26. Příprava písku ve slévárnách     x       
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 Kamenivo Cement Keramika 
Prefabrikovaný 

beton 
Slévárna Sklo 

Průmyslové  
minerály 

Minerální 
vlna 

Těžba Malta 
Přírodní 
kameny 

2.2.27. (a) Dávkování (malé množství)   x         

 (b) Dávkování sypkých materiálů    x x        

2.2.28. Mobilní zařízení v lomech – dobývání a doprava x x     x  x x  

2.2.29. Prosévání x x     x  x   

2.2.30. Brokování ve slévárnách     x       

2.2.31. (a) Plnění malých pytlů – hrubozrnné produkty       x   x  

 (b) Plnění malých pytlů – moučky  x     x   x  

2.2.32. Sušení rozprašováním    x x        

2.2.33. Glazování stříkáním   x         

2.2.34. Systémy pro přepravu produktů z jemného suchého 
křemene 

  x    x     

2.2.35. Použití vrtacího stroje x x     x  x   

2.2.36. Odstraňování prachu pomocí vody  x x x        
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2.1.1  Čištění 
 
Tato činnost se týká čištění povrchů na pracovišti od látek, které 
mohou obsahovat určitou část krystalického křemenného prachu. 
Čištění by se mělo provádět pravidelně, ale někdy může být nutné i 
v případě rozsypání látky, která obsahuje krystalický křemen. 
 

   

 
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
úklidových činnostech na pracovišti. 
Dodržování hlavních bodů uvedených v 
tomto listu činností vám pomůže vliv 
těchto látek omezit.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 

 
 

Konstrukce a vybavení 
Čištění za mokra: 
 

 Kontrolu prachu lze realizovat pomocí metod čištění za mokra, 
které zabraňují zvíření prachu tím, že ho zachycují ve vodě. 

 Metody čištění za mokra mohou zahrnovat stírání mopem, 
kartáčování za mokra nebo použití vodních sprch či hadic. 

 V případě použití vodních sprch zajistěte dostatečnou zásobu 
vody a její doplňování. Za chladného počasí přijměte dodatečná 
preventivní opatření na ochranu před zmrznutím. 

 Když zvlhčujete velké rozsypané množství jemného, suchého 
prašného materiálu, je nejlepší použít jemnou mlhu. Použití 
proudu vody způsobí, že prach začne poletovat. 

 Na místech, kde se používají metody čištění za mokra, musí být 
elektrické instalace chráněny před vniknutím vody. 

 Při použití vodních sprch a hadic je nezbytně nutné zajistit vhodný 
odvodňovací systém. 

Suché čištění: 

 Kontrolu prachu lze realizovat pomocí metod čištění za sucha, ke 
kterým patří vysávání suchého prachu. 

 Průmyslové vysavače mohou být přenosné jednotky vybavené 
vysoce účinnými vzduchovými filtry (HEPA filtry) nebo podobnou 
technologií. Případně může být budova vybavena vestavěným 
centrálním vysavačovým systémem se strategicky rozmístěnými 
přípojkami, které vedou k centrálnímu odprašovači. 

 Možná bude nutné použít schválený typ vysávacího systému. 

 Pokud budou muset vysávací systémy zvládat velké množství 
rozsypaného prachového materiálu, měly by být speciálně 
konstruovány tak, aby se zabránilo jejich přeplnění nebo 
zablokování. 

 Pokud nelze použít čištění za mokra nebo vysávání a lze provést 
pouze suché čištění pomocí kartáčů, zajistěte, aby pracovníci 
používali vhodné osobní ochranné pomůcky a aby byla přijata 
opatření, která zabrání rozšíření křemenného prachu mimo 
pracovní plochu. 

 Vysavačové systémy obecně nejsou vhodné pro úklid 
rozsypaných vlhkých materiálů. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby zařízení, které se při činnosti používá, bylo udržováno 
v dobrém a provozuschopném stavu podle pokynů dodavatele/technika. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá neustále, 
vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje známky poškození. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým 
použitím.  

 Alespoň jednou ročně nechte čisticí zařízení otestovat, zda splňuje 
výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je v souladu 
s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Aby se předešlo nahromadění prachu, pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. Když řešíte rozsypání velkého 
množství jemného, suchého, prašného materiálu, zajistěte, aby se úklidové 
práce prováděly dle písemných postupů pro zajištění bezpečnosti práce a 
s využitím informací z tohoto listu činností. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky uchovávat 
v čistotě, když se nepoužívají. 

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje 
výrobce. 

 Při uklízení suchého prachu musí zaměstnavatel zajistit vhodný oděv, který 
zabraňuje absorpci prachu. Váš dodavatel pracovních oděvů by měl být 
schopen vám s výběrem vhodného oblečení poradit. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného křemenného 
prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat je; kdy 
a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k dispozici, a co 
dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 Průvodce 
správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních opatření. 
Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici všechny 
prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním seznamu 
naproti. 

 

 

 
Kontrolní seznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 U metod čištění za mokra 
se před začátkem úklidu 
ujistěte, že je zajištěna 
dodávka vody. 

 U metod čištění za sucha 
se ujistěte, že správně 
funguje vysavačový 
systém. 

 Stav filtrů ve vysavačích 
kontrolujte každý týden. 
V případě potřeby je 
vyměňte. 

 Při vyprazdňování 
vysavačů dodržujte 
příslušné postupy. 

 Při uklízení velkého 
rozsypaného množství 
jemného, suchého 
prachového materiálu 
se ujistěte, že pracujete 
v souladu s písemnými 
pokyny společnosti, které 
se týkají bezpečnosti 
práce. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného.  

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prašnosti, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte osobní ochranné 
pomůcky v souladu 
s pokyny. 
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2.1.2  Konstrukce budov 
 
Tento list obsahuje informace o návrhu budov, ve kterých se provádějí 
činnosti, jež mohou způsobit vznik dýchatelného krystalického 
křemenného prachu. 
 

   

  

Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se návrhu budov, ve 
kterých se provádějí činnosti, jež 
mohou způsobit vznik dýchatelného 
krystalického křemene. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže jeho vliv 
omezit. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte aby byla budova přiměřeně větrána, v případě potřeby i 
pomocí nucené ventilace. Zajistěte, aby ventilační systém 
nezpůsoboval víření usazeného prachu a aby se znečištěný vzduch 
nešířil do čistých oblastí. 

 K předcházení vzniku polétavého prachu z dopravních cest uvnitř a 
vně budov a z dopravníků lze použít sprchy pro snižování prašnosti 
(rozstřikovače nebo jemnou mlhu). 

 Emise ze systémů odlučování prachu v budovách do okolního 
prostředí musí být v souladu s místními předpisy na ochranu 
životního prostředí. 

 Používejte stěny a podlahové krytiny, které se snadno udržují 
v čistotě a neabsorbují/nehromadí prach. Tam, kde je to nutné 
k zabránění roznášení prachu mezi jednotlivými patry, používejte 
plné podlahy a pokryjte je materiálem odolným proti opotřebení, 
který je zbarvený tak, aby bylo dobře vidět znečištění prachem.  

 Pokud hodláte používat metody čištění za mokra nebo sprchy pro 
snižování prašnosti (rozstřikovače), ujistěte se, že podlaha je 
navržena tak, aby z ní voda dobře odtékala. 

 Zajistěte, aby byly elektrické a další systémy dostatečně chráněny 
před riziky, která v pracovním prostředí existují, včetně vody a 
křemenného prachu. 

 Řídicí panely lze chránit pomocí membrány. 
 Při použití metod čištění za mokra zajistěte dostatečný počet 

správně umístěných bodů pro připojení k vodě. 
 Při použití centrálního vysavačového systému zajistěte dostatečný 

počet přípojných bodů. 
 Zřízení velínů pomáhá izolovat operátory od zdrojů dýchatelného 

krystalického křemenného prachu. 
 Velíny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu a měly by být 

utěsněny a fyzicky odděleny od prašných oblastí. Aby se zabránilo 
vniknutí prachem znečištěného vzduchu do těchto místností, může 
být potřeba větrat je pomocí přetlakových systémů Viz list činností 
2.1.3. o konstrukci velínů. 

 Tam, kde je to možné, by měla být vybrána zařízení s nízkými 
nároky na údržbu. např. použití strojů vybavených systémy 
automatického mazání zkrátí dobu, kterou musí personál údržby 
strávit v prašných oblastech. 

 Instalace systémů průmyslové televize, které lze sledovat v čistém 
velínu, může přispět k tomu, že operátoři nebudou muset trávit čas 
v prašných oblastech. 
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Údržba 
 

 Budovu a veškeré vybavení poskytnuté za účelem kontroly prachu 
udržujte podle pokynů dodavatele/technika. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte stav budovy a výkon všech 
zařízení na kontrolu prachu, zda nevykazují známky poškození nebo 
snížené účinnosti. Pokud se zařízení používá neustále, kontrolujte 
ho častěji. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení pro kontrolu prachu otestovat, 
zda splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně čistěte podlahu a ostatní povrchy. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Vhodnými symboly označte místa, kde je nutno použít osobní 
ochranné pomůcky (např. protiprachové masky). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Zajistěte dostatečnou zásobu osobních ochranných pomůcek. 
Zajistěte, aby byly snadno dosažitelné. V případě potřeby instalujte u 
vstupů do budovy skříňky s osobními ochrannými pomůckami (např. 
protiprachovými maskami). Vhodnými symboly označte místa, kde 
jsou pomůcky uloženy. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda jednotlivé 
části budovy nejsou 
poškozené nebo 
opotřebené. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. Pokud se 
domníváte, že vznikl 
nějaký problém, 
nepokračujte v práci. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 
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2.1.3  Konstrukce velínů 
 
Tento list obsahuje informace o návrhu velínů. Zajištění těchto zařízení 
pomáhá izolovat operátory od zdrojů dýchatelného krystalického 
křemenného prachu na pracovišti. 
 

   

  

Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

  

Konstrukce a vybavení 
 

 Velíny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu a měly by být 
utěsněny a fyzicky odděleny od prašných oblastí.  

 Aby se zabránilo vniknutí prachem znečištěného vzduchu do těchto 
místností, může být potřeba větrat je pomocí přetlakových systémů. 

 Tam, kde je potřeba zabránit vniknutí prachu, by měly být okna a 
dveře vždy zavřené. Nezapomeňte, že vzduch mimo velín může být 
znečištěný! 

 Používejte podlahové krytiny a nábytek, který se snadno udržuje 
v čistotě a neabsorbuje prach. Používejte plné podlahy (ne 
mříže/pletivo) a utěsněte je materiálem odolným proti opotřebení, 
který je zbarvený tak, aby bylo dobře vidět znečištění prachem.  

 Zajistěte, aby byly elektrické kontrolní systémy a další systémy 
dostatečně chráněny před riziky, která v pracovním prostředí 
existují, včetně křemenného prachu. 

 Řídicí panely lze chránit pomocí membrány. 

 Při použití centrálního vysavačového systému zajistěte dostatečný 
počet přípojných bodů. 

 Instalujte dostatečný počet oken, aby bylo možné proces sledovat 
z velínu. 

 Instalace systémů průmyslové televize a jiné telemetrie, které lze 
sledovat z čistého velínu, může přispět k tomu, že operátoři 
nebudou muset trávit čas v prašných oblastech. 

 Zajistěte zařízení, včetně nástěnek, pro sdělování informací o zdraví 
a bezpečnosti, bezpečných pracovních postupech atd. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se návrhu velínů, pomocí 
nichž lze izolovat operátory od zdrojů 
dýchatelného krystalického křemene. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
tento vliv omezit. V závislosti na 
specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. použít 
vhodná ochranná a preventivní 
opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Velíny a veškeré vybavení poskytnuté za účelem kontroly prachu 
udržujte podle pokynů dodavatele/technika. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte stav a výkon zařízení na 
kontrolu prachu, zda nevykazují známky poškození nebo snížené 
účinnosti. Pokud se zařízení používá neustále, kontrolujte ho častěji. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před 
každým použitím. 

 Nechte zkontrolovat všechna zařízení pro kontrolu prachu, zda 
splňují výkonnostní standardy v souladu s požadavky místních 
předpisů, a to v takových intervalech, které doporučuje výrobce 
zařízení a které odpovídají výsledkům hodnocení rizika. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně čistěte podlahu a ostatní povrchy. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Vhodnými symboly označte místa, kde je nutno použít osobní 
ochranné pomůcky (např. protiprachové masky). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Zajistěte dostatečnou zásobu osobních ochranných pomůcek. 
Zajistěte, aby byly snadno dosažitelné. Ve velínech instalujte skříňky 
s osobními ochrannými pomůckami (např. protiprachovými 
maskami), které lze použít v případě problému s výrobním 
procesem. Vhodnými symboly označte místa, kde jsou pomůcky 
uloženy. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Udržujte velíny v čistotě, 
aby se předešlo zvíření 
prachu. 

 Na suchý prach používejte 
metody vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Okna a dveře velínů 
nechávejte vždy zavřené, 
aby nedošlo k vniknutí 
prachu. 

 Pamatujte si, že polétavý 
dýchatelný křemenný 
prach není vidět 
pouhým okem. Ovšem 
nahromadění jemného 
prachu na površích ve 
velínu může naznačovat, 
že opatření na kontrolu 
prachu nefungují správně. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. Pokud se 
domníváte, že vznikl 
nějaký problém, 
nepokračujte v práci. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 
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2.1.4  Konstrukce 
kanálového vedení 
 
Tato činnost se týká návrhu sítě potrubí, které tvoří součást systému 
pro odlučování prachu. 
Tento informační list by se měl číst ve spojení s listy nazvanými „místní 
odsávací větrání“ a „konstrukce jednotek pro odlučování prachu“. 
 

   

  

Přístup 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 Využijte služeb renomovaného dodavatele kanálového vedení. 

Cenové kalkulace práce požadujte pouze od kvalifikovaných 
techniků. 

 Používejte krátká a jednoduchá potrubí. 
 Vyhněte se používání dlouhých úseků pružného potrubí, které 

způsobují odpor bránící proudění vzduchu. 
 Navrhněte síť potrubí tak, aby se předešlo usazování prachu 

uvnitř trubek. 
 Usazování prachu lze předejít zajištěním průtokové rychlosti, která 

odpovídá velikosti a hustotě částic. Například pro hrubý prach je 
obvykle potřeba rychlost 15 m/s, zatímco pro velmi jemný prach 
může stačit rychlost 5 m/s. 

 Pokud je potrubí rozděleno do několika větví, lze optimálních 
průtokových rychlostí dosáhnout změnou průměru potrubí, takže 
blíž k odprašovači se průměr potrubí zvětšuje. 

 Síť potrubí navrhněte tak, aby se minimalizovalo vnitřní 
opotřebení, které může být spojeno s abrazivním prachem. 

 Zvolte vhodný materiál potrubí, který je odolný proti opotřebení. 
 Aby se omezil odpor a opotřebení, měl by být počet ohybů potrubí 

co nejmenší. Pokud jsou ohyby nutné, měly by být postupné, aby 
se snížily šokové ztráty. 

 Vytvořte vhodné testovací body, které lze použít při kontrole 
činnosti systému odlučování prachu. Pokud se tyto testovací body 
nepoužívají, zajistěte je vhodným těsněním. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se návrhu kanálového 
vedení pro připojení k jednotce pro 
odlučování prachu na pracovišti. 
Popisuje hlavní body, jejichž dodržení 
vám pomůže navrhnout účinný systém 
kanálového vedení, které se snadno 
udržuje. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Udržujte síť potrubí v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 

dodavatele. 

 

  

Kontrola a testování 
 Alespoň jednou týdně pohledem zkontrolujte, zda síť potrubí 

nevykazuje známky poškození. Pokud se zařízení používá neustále, 
kontrolujte ho častěji. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím. 

 Zkontrolujte, zda z potrubí neuniká vzduch, a v případě potřeby ho 
utěsněte lepicí páskou na potrubí. Poškozené části potrubí opravte 
nebo vyměňte. Jakékoli promáčkliny způsobují odpor proudění 
vzduchu, což má vliv na účinnost celého systému. 

 Alespoň jednou ročně nechte celý systém zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Pokud bude potřeba vyčistit (nebo odblokovat) vnitřní povrchy potrubí, 

měly by tuto činnost provádět vyškolené a kvalifikované osoby dle 
písemných bezpečných pracovních postupů. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Pokud je to možné, používejte k odstraňování překážek uvnitř potrubí 
metody vakuového čištění. K odstranění rozsypaného prachu 
v pracovním prostředí použijte metody čištění za mokra nebo 
vakuového čištění. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 
Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Na suchý prach používejte 
metody vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.5  Konstrukce jednotek 
pro odlučování prachu 
 
Tato činnost se týká návrhu jednotek pro odlučování prachu (tj. ventilátor, 
filtr a odprašovač), které tvoří součást systému pro odlučování prachu. 
Tento informační list by se měl číst ve spojení s listy nazvanými 
„Konstrukce kanálového vedení“ a „Místní odsávací větrání“. 
 

   

  

Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu.  

 Konstrukce a vybavení 
 

 Aby se zabránilo úniku prachu, mělo by být zařízení, které pracuje 
s materiály obsahujícímu krystalický křemenný prach, navrženo tak, 
aby byl v potrubí vždy podtlak, potrubí bylo řádně utěsněno (pokud by 
podtlak selhal) a aby na něm nebylo víc přírub a průhledů, než je 
nutné. 

 K příkladům jednotek pro odlučování prachu patří gravitační komory, 
odprašovače, pračky plynu, textilní filtry a elektrostatické odlučovače. 
V některých jednotkách se používá kombinace více technik. 

 Při výběru filtračních jednotek zvažujte  

 potřebu speciálního zařízení před odlučovačem (odprašovačem); 
 prašnost, obsah vlhkosti a rozdělení velikosti částic; 
 celkový průtok vzduchu a maximální teplotu ve filtru; 
 přítomnost chemických znečišťujících látek ve vzduchu; 
 limity pro emise částic z komínů; 
 hlukové limity pro prostředí; 
 požadavky na údržbu (frekvence, potřebná práce); 
 jejich umístění, které by mělo být mimo hlavní pracovní oblast, 

mimo průvan a převládající vítr; 
 potřebu sklonu více než 60° u základny výsypky, aby se předešlo 

zablokování. 
 Pokud je potřeba vyčistit vzduch mimo proces, měl by se použít 

textilní filtr (použití cyklónového odprašovače není vhodné). 

 Komín navrhněte tak, aby se k němu dalo přistupovat a aby 
obsahoval zdířky pro monitorování emisí. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se návrhu 
jednotek pro odlučování prachu, 
které tvoří součást systému pro 
odlučování prachu. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže vliv 
prachu omezit. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. 
použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému prachu 
na pracovišti. 
 
 
Systémy odlučování prachu se 
používají k zachytávání prachu 
v přesypech, skluzech a mnoha 
dalších prašných bodech 
v průmyslových procesech. 
 
 
Veškeré instalace musí splňovat 
evropské normy. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení pro odlučování prachu udržováno 
v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 
dodavatele/technika. Vyměňujte filtrační tkaninu a další spotřební 
materiál v souladu s doporučeními výrobce. 

 Přijměte dodatečná opatření na ochranu zaměstnanců při 
provádění údržby systémů odlučování prachu. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Stav filtru lze sledovat kontrolováním poklesu tlaku na filtru pomocí 
tlakoměru. 

 Pro kontrolu činnosti systému je nutné testování a/nebo průběžné 
monitorování výfukových emisí z odlučovačů prachu (se zvukovým 
nebo obrazovým poplachem). 

 Při instalaci a alespoň jednou ročně nechte celý systém zkontrolovat 
a otestovat, zda splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15., který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
mechanismy pro kontrolu prachu dostatečné. Pokud je to potřeba, 
měly by být zajištěny a používány (např. při činnostech údržby 
zařízení pro odlučování prachu) respirační ochranné pomůcky 
(s vhodným ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Každý den kontrolujte 
pokles tlaku na filtru, 
abyste se ujistili, že je 
v přijatelném rozsahu. 

 Pravidelně kontrolujte stav 
filtračních tkanin. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Při práci se systémy 
pro odlučování prachu 
dodržujte příslušné 
postupy. 
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2.1.6  Monitorování prachu 
 
Tento list obsahuje informace o zavádění monitorování prachu za 
účelem hodnocení úrovní vystavení osob účinkům dýchatelného 
krystalického křemene. 
 

   

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 
Osobní i statické měření lze použít společně, neboť se vzájemně 
doplňují. Je na odbornících, které určí zaměstnavatelé a zástupci 
zaměstnanců, aby vybrali vhodnější řešení při respektování ustanovení 
národních a evropských předpisů. 
Měly by být splněny následující obecné požadavky (převzaté 
z evropských norem EN 689 a EN 1232): 

 Definujte strategii monitorování, vyberte vhodné zařízení pro sběr 
vzorků, definujte pracovní funkce, které budou monitorovány, 
identifikujte vhodný personál, který bude provádět sběr vzorků a 
analýzu, naplánujte data měření. 

 Použijte zařízení pro sběr vzorků, které odpovídá evropské normě 
EN 481. K měření dýchatelného krystalického křemene použijte 
ověřenou analytickou techniku: difrakci rentgenového záření nebo 
infračervenou spektroskopii. 

 Osoby, které budou provádět sběr vzorků a analýzu, musí být 
náležitě vyškoleny a mít potřebné zkušenosti. 

 V případě krystalického křemene je pro účinky na zdraví významná 
dýchatelná frakce prachu. Proto by se měla odebírat dýchatelná 
frakce prachu. 

 V případě osobního odběru vzorků musí mít pracovník vzorkovač na 
sobě a vzorkovací hlava musí být umístěna v dýchací zóně 
pracovníka (maximálně 30 cm od oblasti úst a nosu). 

 Sběr vzorků by měl trvat pokud možno stejně dlouho jako celá 
pracovní směna, aby se zajistilo, že vzorky budou reprezentativní.  

 Při každém šetření nashromážděte dostatečný počet vzorků pro 
každou pracovní funkcí, abyste mohli sledovat každého pracovníka. 
Vezměte v úvahu změnu pracovních činností v různé dny, např. 
úklidové práce se často provádějí v pátek. 

 Informujte pracovníky, že bude probíhat monitorování prachu, a 
vysvětlete jim jeho důvody. To vám pomůže získat jejich plnou 
spolupráci. Informujte je o výsledcích monitorování prachu. 

 V průběhu sběru vzorků zaznamenávejte informace, včetně 
následujících: datum, pracovní funkce, jméno pracovníka, délka 
směny, průtok a trvání sběru vzorků, pracovní činnosti a pracovní 
postupy, povětrnostní podmínky, použité osobní ochranné pomůcky, 
poznámky k opatřením na kontrolu prachu, výrobnímu procesu, 
maximálnímu zatížení atd. 

 V pravidelných intervalech během směny kontrolujte správnou 
funkci zařízení pro sběr vzorků (včetně průtoku) a o kontrolách 
veďte záznamy. 

Veďte úplnou dokumentaci o šetřeních monitorování prachu a zaveďte 
systém kvality, jak je popsáno výše. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
sledování vystavení osob prachu. 
Popisujte hlavní body, které musíte 
brát v úvahu při zavádění programu 
monitorování prachu. V závislosti na 
specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. použít 
vhodná ochranná a preventivní 
opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení pro sběr vzorků udržováno v dobrém a 
provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele/technika. 

 Udržujte zařízení pro sběr vzorků v čistotě, aby se zabránilo 
znečištění budoucích vzorků. 

 Možná bude pro správné vyčištění potřeba rozebrat vzorkovací 
hlavy. 

 Pokud vzorkovací hlavy čistíte metodami čištění za mokra, nechte je 
před opětovným použitím úplně vyschnout. 

 Vyměňujte spotřební materiál (baterie atd.) v souladu 
s doporučeními výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Před každým použitím a po něm pohledem zkontrolujte, zda zařízení 
pro sběr vzorků nevykazuje známky poškození. 

 Zařízení pro sběr vzorků nechte pravidelně zkontrolovat v servisu 
v souladu s doporučeními výrobce. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15., který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Personál, který provádí sběr vzorků, by měl jít příkladem a používat 
respirační ochranné pomůcky tam, kde jsou vyžadovány. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
jakékoli problémy, zařízení 
pro sběr vzorků 
nepoužívejte. 

 Před začátkem sběru 
vzorků při každé směně se 
ujistěte, že jsou vzorkovací 
pumpy zcela nabité. 

 Během směny pravidelně 
kontrolujte správnou 
funkci zařízení pro sběr 
vzorků. Zvláště, pokud je 
to možné, kontrolujte 
správný průtok vzorkování 
a v případě potřeby ho 
upravte. 

 Podrobně zaznamenávejte 
pracovní činnosti 
operátora atd. zjištěné 
během sběru vzorků. 

 Nesnažte se shromáždit 
příliš mnoho vzorků během 
jedné směny. Kvalita je 
lepší než kvantita! 

 Používejte, udržujte a 
skladujte zařízení pro 
sběr vzorků v souladu 
s pokyny. 
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2.1.7  Skladování uvnitř 
objektů obecně  
 
Tato činnost se týká návrhu obecných skladovacích prostorů uvnitř 
závodů, kde jsou přítomny produkty, které obsahují krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 

Všeobecná konstrukční hlediska: 
 Určete konkrétní místo pro skladování, které bude jasně označeno 

vhodnými symboly. 

 Prostor by měl být velký, uspořádaný, dobře osvětlený a dobře 
větraný. 

 Vymezte skladovací prostory nakreslením čar na podlahu a/nebo 
pomocí vhodných značek. 

 Instalace příček v budovách pomůže omezit šíření prachu. 

 Tam, kde je to možné, zajistěte oddělené cesty pro pěší a vozidla. 

 Zajistěte, aby byly podlahy nepropustné a snadno se uklízely. 

 Hořlavé materiály, jako jsou prázdné obaly, musí být skladovány 
v oddělené místnosti. 

 Navrhněte uspořádání skladovacích zařízení tak, aby byla 
minimalizována rizika srážky vozidel s uskladněnými materiály. 

 Omezte výšku, do které jsou skládány palety s uskladněnými 
materiály, aby se minimalizovalo riziko jejich pádu.  

 Vytvořte postupy pro řešení rozsypání materiálu a zajistěte 
potřebné vybavení pro úklid (např. vysavače). 

 Tam, kde je to přiměřeně možné, přikryjte hromady materiálu, 
který se nepoužívá, plachtami nebo plastovými potahy, nebo tam, 
kde je to vhodné, používejte rozprašovací membránové systémy. 

Sila: 
 Zajistěte odfiltrování prachu ze vzduchu, který je odsáván ze sil 

během plnění. 

 Okolo sil rozmístěte zábrany, aby se předešlo jejich poškození 
např. vysokozdvižnými vozíky. 

 Přívodní potrubí jednotlivě označte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení pracovníků vlivu 
dýchatelného krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
skladování malého, středního a 
velkého množství produktů, které 
obsahují krystalický křemen. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
tento vliv omezit.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Pro údržbové práce na skladovacích nádržích a silech zaveďte 
systém „povolení k vykonání práce“. 

 Před otevřením nebo vstupem do skladovacích nádrží a sil dodržujte 
veškeré potřebné zvláštní postupy, např. zbavení nečistot a umytí. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou ročně pohledem zkontrolujte, zda sila nevykazují 
známky poškození. Rovněž by měla být zajištěna pravidelná 
prohlídka a testování specialisty, aby se zkontroloval stav sil. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Ve skladovacích prostorech dodržujte správné standardy úklidu a 
rozsypání materiálu řešte okamžitě. Udržujte podlahy v čistotě, aby 
se zabránilo zvíření prachu pohybujícími se vozidly atd. Prázdné 
nádoby likvidujte bezpečným způsobem. 

 Veškeré poškozené nebo netěsnící balíky znovu zabalte a zlikvidujte 
bezpečným způsobem. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 K přesouvání pytlů 
a barelů používejte 
manipulační pomůcky. 

 Udržujte cesty pro vozidla 
a pěší volné a materiál 
skladujte pouze na 
vyznačených místech. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte a zlikvidujte 
bezpečným způsobem. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.8  Skladování vně objektů 
obecně 
 
Tato činnost se týká návrhu obecných skladovacích prostorů vně 
budov v provozech, kde jsou přítomny produkty, které obsahují 
krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 
 

  
Konstrukce a vybavení 

 
Všeobecná konstrukční hlediska: 

 Určete konkrétní místo pro skladování, které bude jasně označeno 
vhodnými symboly. 

 Prostor by měl být velký, uspořádaný a dobře osvětlený. 

 Pečlivé rozmístění a rozvržení vnějších skladovacích ploch 
pomůže omezit roznášení prachu větrem. 

 Tam, kde je to možné, zajistěte oddělené cesty pro pěší a vozidla. 

 Navrhněte uspořádání skladovacích zařízení tak, aby byla 
minimalizována rizika převrácení a srážek vozidel. 

 Omezte výšku hromad ve venkovních skladištích s přihlédnutím 
k takovým faktorům, jako je přirozený úhel sklonu; typ materiálu; 
obsah vlhkosti. 

 Při vytváření venkovních hromad pod dopravníkovými systémy 
pokud možno snižte výšku pádu nebo jinak omezte volný pád 
materiálu pomocí stupňovitých zařízení, pokud je to vhodné; 
a/nebo použijte závěsy či teleskopické svislé násypníky, aby byl 
padající materiál chráněn před unášením větrem. 

 Okolí vnějších skladovacích ploch udržujte v čistotě. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
externím skladování různého množství 
produktů, které obsahují krystalický 
křemen. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže tento vliv omezit. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou ročně pohledem zkontrolujte, zda zařízení pro 
odstraňování prachu nevykazují známky poškození.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

 

  

Čištění a úklid 
 

 Ve skladovacích prostorech dodržujte správné standardy úklidu.  

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte svým pracovníkům informace o vlivu dýchatelného 
krystalického křemene na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Udržujte cesty pro vozidla 
a pěší volné a tam, kde je 
to možné, je oddělte. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.9  Větrání obecně 
 
Tato činnost se týká návrhu a použití celkové ventilace v závodech, 
kde je přítomen krystalický křemenný prach. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Zajistěte celkovou ventilaci dobré úrovně pomocí přirozené 

ventilace dveřmi a okny nebo nucené ventilace tam, kde se 
vzduch přivádí nebo odvádí větráky. 

 Ventilace by měla zajistit odstranění znečištěného vzduchu a jeho 
nahrazení čistým vzduchem.  

 K odsávání nebo vhánění vzduchu lze použít nástěnné ventilátory. 
Ventilátory lze též připojit k potrubí, které pomůže nasměrovat 
odsávání a vhánění vzduchu do konkrétních míst. 

 Zajistěte, aby dodávaný nebo doplňovaný vzduch pocházel 
z neznečištěného místa a aby byl filtrován. 

 Pečlivě vybere místo, kde bude doplňovaný vzduch vstupovat do 
budovy. Pokud v blízkosti pracují nějací lidé, může být potřeba 
vzduch ohřívat nebo přijmout jiná opatření na ochranu těchto osob 
při chladném počasí.  

 Na místech, kde pracují lidé, zajistěte přívod dostatečného 
množství čerstvého vzduchu (20%), aby se zředil a odstranil 
vytvořený polétavý prach.  

 Vyčištěný a přefiltrovaný vzduch lze znovu zavádět do pracovní 
oblasti, kde pracují zaměstnanci, pokud jsou instalovány systémy 
na kontrolu stavu a činnosti filtračního systému. Množství 
cirkulovaného vzduchu by mělo být v souladu se stávajícími 
standardy a předpisy. 

 Zajistěte, aby vzduch přicházel z čistého zdroje a procházel okolo 
pracovníka a pracovní činnosti k místu, kde je vzduch opět 
odsáván. 

 Ujistěte se, že přirozená ventilace nebrání činnosti systémů 
místního odsávacího větrání tím, že způsobuje průvan. 

 Možná bude nutné, aby byla konstrukce a specifikace ventilačních 
systémů schválena dle celostátních předpisů. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
návrhu a používání celkové ventilace 
na pracovišti.  
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
tento vliv omezit. V závislosti na 
specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování (pokud je 
instalován ventilační systém) 

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 
zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně pohledem zkontrolujte, zda ventilační zařízení 
nevykazuje známky poškození. Pokud se zařízení používá neustále, 
kontrolujte ho častěji. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Pracovní prostor uklízejte každý den. Celou provozovnu uklízejte 

jednou týdně. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 

pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.10  Dobrá hygiena 
 
Tato činnost se týká postupů správné hygieny, jež by na pracovišti měli 
dodržovat pracovníci, kteří manipulují nebo přicházejí do kontaktu 
s látkami, které obsahují krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Zajistěte oddělený skladovací prostor na čisté oděvy, pracovní 

oděvy a osobní ochranné pomůcky pracovníků. 

 Zajistěte, aby byl prostor velký, uspořádaný a dobře větraný. 

 V tomto prostoru by měly být toalety, sprchy a umyvadla, a rovněž 
osobní skříňky. 

 Tam, kde se pracovní oděvy hodně špiní, zvažte zavedení 
oddělených skříněk na čisté a špinavé šaty.  

 Zvažte zajištění odděleného, dobře větraného, teplého prostoru, kde 
mohou viset vlhké oděvy, aby uschly.  

 Uvědomte si, že sušení vlhkých špinavých oděvů může vést ke 
vzniku polétavého prachu. Když jsou pracovní oděvy špinavé, 
vyměňte je za čisté. 

 Určete zvláštní čistý prostor, kde si mohou pracovníci připravovat 
jídlo, jíst a pít mimo své pracoviště. 

 Zajistěte pracovníkům lednice, kam si mohou uložit jídlo a pití. 

 Svým pracovníkům zajistěte dostatečnou zásobu pracovních oděvů, 
včetně náhradních sad. Pracovníci, kteří manipulují s křemennou 
moučkou, by měli mít pracovní oděvy vyrobené z jemné tkaniny, 
která zabraňuje absorpci prachu. Pracovníci by si neměli brát 
špinavé pracovní oděvy s sebou domů; oděvy by měl dle potřeby 
čistit zaměstnavatel. 

 Před vstupem do jídelny by si pracovníci měli svléknout pracovní 
oděv. 

 K čištění pracovních oděvů nepoužívejte stlačený vzduch. 

 K čištění pracovních oděvů lze použít kabiny se vzduchovými 
sprchami. 

 Pracovníci by neměli kouřit na pracovišti. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument poskytuje rady 
týkající se správné hygieny u 
pracovníků, kteří používají produkty 
obsahující krystalický křemen. 
Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže tento vliv omezit. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. 
použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému prachu 
na pracovišti. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Dodržujte veškeré zvláštní postupy, které jsou potřeba k zajištění 
dobrého očištění pracovních zařízení. 

 

  

Kontrola a testování 
 Alespoň jednou týdně pohledem zkontrolujte, zda šatna a prostor 

určený k jídlu a pití nevykazuje známky poškození. Pokud se 
zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým 
použitím. 

 Každý den pohledem zkontrolujte, zda nejsou pracovní oděvy 
poškozené nebo zaprášené. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 Prostory, kde si připravujete jídlo a jíte, udržujte hygienicky čisté. 

 Jídlo a pití by se nemělo skladovat ani konzumovat na pracovišti. 

 Před jídlem a pitím si umyjte ruce. 

 Pracovníci by se měli každý den na konci směny sprchovat. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 

pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. Pokud se 
domníváte, že vznikl 
nějaký problém, 
nepokračujte v práci. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Neberte si špinavé 
pracovní oděvy s sebou 
domů. 

 Nechte pracovní oděvy 
vyprat u zaměstnavatele. 

 Prostory, kde si 
připravujete jídlo a jíte, 
udržujte hygienicky čisté. 

 Před vstupem do jídelny si 
svlékněte pracovní oděv. 

 Neskladujte jídlo ani pití na 
pracovišti. Používejte 
chlazená skladovací místa, 
která zajistí zaměstnavatel. 

 Před jídlem si důkladně 
umyjte ruce. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Na pracovišti nekuřte. 
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2.1.11  Manipulační a 
transportní systémy 
 
Tato činnost se týká různých mechanických a pneumatických 
manipulačních a transportních systémů pro vnitřní přesun produktů, 
které obsahují krystalický křemen, zejména pak suchých produktů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo plnicí zařízení vhodné pro daný účel a 
v dobrém stavu. 

 Při přepravě krystalického křemene je vhodnější používat 
uzavřené manipulační systémy. 

 Alternativou úplného uzavření může být navlhčení suchých 
materiálů. 

 Pneumatické systémy by měl dodat specializovaný smluvní 
partner a měla by být věnována zvláštní péče abrazivnímu 
charakteru krystalického křemene. 

 U vodorovné přepravy v pneumatických systémech by měly 
trubky směřovat dolů a pokud je to možné mít ohyby s velkým 
poloměrem, aby se materiál v případě ztráty tlaku v trubkách 
neusazoval a neucpával je. 

 Potrubí v pneumatických systémech by mělo být navrženo tak, 
aby v něm bylo co nejméně případných překážek a změn směru. 
Trubkové spoje by měly být řádně utěsněny. 

 U šnekových dopravníků musí být při návrhu brány v úvahu 
abrazivní vlastnosti krystalického křemene. 

 Pásové dopravníky by měly být vybaveny čisticími zařízeními. 
Nepoháněná kladka by měla být vybavena indikátorem otáčení 
s poplachovým systémem. 

 Nakládání a vykládání pásových dopravníků by mělo být při 
manipulaci se suchými materiály uzavřeno. Boční těsnění zabrání 
rozsypání materiálu. Pokud je potřeba, měly by být zřízeny 
filtrované větrací otvory. 

 Korečkové výtahy jsou vhodné pro svislou přepravu, pokud jsou 
zcela uzavřené. Doporučuje se vybavit korečkové výtahy 
zástrčkovými indikátory. 

 Vibrační podavače jsou vhodné pro vodorovnou přepravu 
krystalického křemene. V případě suchého materiálu je nutné 
použít zcela uzavřený systém. 

 Zvláštní pozornost by měla být věnována návrhu a konstrukci 
vhodných servisních plošin u dílů, které se často udržují 
(motory, převodovky, ložiska, čističe pásů atd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se přepravních systémů. 
Dodržování hlavních bodů uvedených v 
tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby byla zařízení udržována v dobrém a 

provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele. 
 Vyberte stroje, které umožňují snadný přístup za účelem údržby. 
 Zařízení k čištění pásových dopravníků kontrolujte každý den a 

v případě potřeby je upravte. 
 Větší poškození pásových dopravníků by mělo být okamžitě 

opraveno. 
 Pravidelně kontrolujte a vyměňujte díly, které se snadno opotřebují 

(zařízení k čištění pásu, ložiska, těsnění atd.), v souladu 
s doporučeními výrobce, aby se možné úniky omezily na minimum. 

 

  

Kontrola a testování 
 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 

neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Aby se předešlo nahromadění prachu, pravidelně uklízejte své 

pracoviště. 
 Rozsypání řešte okamžitě. Když řešíte rozsypání velkého množství 

jemného, suchého, prašného materiálu, zajistěte, aby se úklidové 
práce prováděly dle písemných pokynů pro zajištění bezpečnosti 
práce a s využitím informací z tohoto dokumentu. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Lze provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky. 

 Pokud jsou nutné osobní ochranné pomůcky, zajistěte skladovací 
prostory, kde je lze uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Pokud se používají respirační ochranné pomůcky, je nutné je měnit 
v intervalech, které doporučuje dodavatel. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 

prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je pracovní 
oblast dobře větraná a že 
systém odlučování prachu 
je zapnutý a správně 
funguje. 

 Kontrolujte správnou 
funkci zařízení k čištění 
pásů. Pokud zjistíte 
nějakou nepravidelnost, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Okamžitě ukliďte rozsypání 
velkého množství jemných, 
suchých prašných 
materiálů pomocí metod 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. Ujistěte 
se, že pracujete v souladu 
s písemnými pokyny 
společnosti, které se týkají 
bezpečnosti práce. 

 V případě úniku 
neprodleně informujte 
nadřízeného. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte veškeré osobní 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.12  Laboratorní práce 
 
Tento list obsahuje informace o kontrolních opatřeních, která se mají 
používat v laboratorním prostředí ke kontrole vystavení laboratorních 
pracovníků účinkům dýchatelného krystalického křemene na pracovišti. 
 

  

Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

  

Konstrukce a vybavení 
 

 Laboratoře by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu a měly by být 
utěsněny a fyzicky odděleny od veškerých přilehlých prašných 
oblastí.  

 Používejte podlahové krytiny a nábytek, který se snadno udržuje 
v čistotě a neabsorbuje prach. Používejte plné podlahy (ne 
mříže/pletivo) a utěsněte je materiálem odolným proti opotřebení, 
který je zbarvený tak, aby bylo dobře vidět znečištění prachem. 

 Zajistěte systémy místního odsávacího větrání pro ta laboratorní 
testovací zařízení, která mohou vytvářet polétavý prach. 

 Zařízení pro rozmělňování je k dispozici se zabudovaným systémem 
odsávacího větrání. 

 Při manipulaci se vzorky křemenné moučky a jiných podobných 
materiálů může být vhodné použít digestoře. 

 Kdykoli je to možné, použijte při čištění laboratorních testovacích 
zařízení metody čištění za mokra. 

 Vzorky skladujte ve vyhrazeném skladišti mimo hlavní prostor 
laboratoře. 

 Zajistěte zařízení, včetně nástěnek, pro sdělování informací o zdraví 
a bezpečnosti, bezpečných pracovních postupech atd. 

 
 
 
  

 
 

 

 

 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontrolních opatření, 
která lze použít v laboratořích. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení pracovníků vlivu 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Veškerá laboratorní zařízení a veškeré vybavení poskytnuté za 
účelem kontroly prachu udržujte podle pokynů dodavatele/technika. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte stav a výkon zařízení na 
kontrolu prachu, zda nevykazují známky poškození nebo snížené 
účinnosti. Pokud se zařízení používá neustále, kontrolujte ho častěji. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před 
každým použitím. 

 Nechte zkontrolovat všechna zařízení pro kontrolu prachu, zda 
splňují výkonnostní standardy v souladu s požadavky místních 
předpisů, a to v takových intervalech, které doporučuje výrobce 
zařízení a které odpovídají výsledkům hodnocení rizika. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně čistěte podlahu a ostatní povrchy. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Vhodnými symboly označte místa, kde je nutno použít osobní 
ochranné pomůcky (např. protiprachové masky). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Zajistěte dostatečnou zásobu osobních ochranných pomůcek. 
Zajistěte, aby byly snadno dosažitelné. Vhodnými symboly označte 
místa, kde jsou pomůcky uloženy. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Udržujte laboratoře 
v čistotě, aby se předešlo 
zvíření prachu. 

 Na suchý prach používejte 
metody vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Okna a dveře nechávejte 
vždy zavřené, aby nedošlo 
k vniknutí prachu. 

 Pamatujte si, že polétavý 
dýchatelný křemenný 
prach není vidět 
pouhým okem. Ovšem 
nahromadění jemného 
prachu na površích 
v laboratoři může 
naznačovat, že opatření na 
kontrolu prachu nefungují 
správně. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. Pokud se 
domníváte, že vznikl 
nějaký problém, 
nepokračujte v práci. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 
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2.1.13  Místní odsávací větrání
 
Tento dokument poskytuje obecné rady týkající se bodů, které by měly 
být obsaženy ve smlouvách o návrhu, instalaci a zprovoznění zařízení 
pro místní odsávací větrání na kontrolu polétavých znečišťujících látek. 
Tento list činností by se měl číst ve spojení s listy nazvanými 
„Konstrukce kanálového vedení“, „Konstrukce jednotek pro odlučování 
prachu“ a „Větrání obecně“. 
 

  

Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Využijte služeb renomovaného dodavatele hotových systémů 
místního odsávacího větrání. Cenové kalkulace práce požaduje 
pouze od kvalifikovaných techniků.  

 Projektant musí vědět, o jakou znečišťující látku se jedná a jak 
vzniká. Zvláštní pozornost by se měla věnovat znečišťujícím 
látkám, které mohou vést k výbuchu prachu.  

 Projekt musí obsahovat následující prvky: digestoř, pouzdro nebo 
jiný vstup pro shromažďování a izolování znečišťující látky; 
potrubí pro odvedení znečišťující látky od zdroje; filtr nebo jiné 
čisticí zařízení, které je obvykle umístěno mezi digestoří a 
ventilátorem; ventilátor nebo jiné zařízení pro pohyb vzduchu, 
které zajistí proud vzduchu; další potrubí pro vypouštění 
vyčištěného vzduchu mimo pracoviště nebo na pracoviště.  

 Použijte místní odsávací větrání k zachytávání prachu u zdroje 
vzniku. 

 Zdroj prachu co nejvíce uzavřete, aby se předešlo šíření prachu. 

 Místní odsávací větrání by mělo být připojeno k vhodné jednotce 
pro odlučování prachu (např. textilnímu filtru/cyklónovému 
odlučovači). 

 Nedovolte pracovníkům, aby se dostali mezi zdroj vystavení a 
místní odsávací větrání, jinak budou stát přímo v cestě proudu 
znečištěného vzduchu. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval místní 
odsávací větrání a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čerstvého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 Potrubí by měla být krátká a jednoduchá a neměla by obsahovat 
dlouhé kusy pružného potrubí. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti místního 
odsávacího větrání, např. manometr, tlakoměr nebo signální 
zařízení. 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. Je-li to ovšem 
potřeba, lze čistý, přefiltrovaný vzduch znovu zavést na 
pracoviště, pokud jsou instalovány systémy, které kontrolují 
účinnost filtru. Množství cirkulovaného vzduchu by mělo být 
v souladu se stávajícími standardy a předpisy. 

Možná bude nutné, aby byla konstrukce a specifikace ventilačních 
systémů schválena dle celostátních předpisů. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
návrhu a používání místního 
odsávacího větráni na pracovišti. 
Dodržování hlavních bodů uvedených v 
tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Udržujte místní odsávací větrání v dobrém a provozuschopném stavu 

dle pokynů dodavatele/technika. Hlučné a vibrující ventilátory mohou 
naznačovat potenciální problém.  

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 Nikdy neupravujte žádné části systému. Pokud tak učiníte, ověřte si u 
dodavatele, že systém neztratí označení CE.  

 

  

Kontrola a testování 
 Musíte obdržet návod k použití a schéma nového systému. Musíte 

obdržet zprávu o uvedení do provozu, ve které budou popsány průtoky 
vzduchu na všech vstupech, rychlosti vzduchu v potrubí, pokles tlaku 
na čisticím přístroji nebo filtru.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu místního 
odsávacího větrání. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli 
porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně pohledem zkontrolujte, zda místní odsávací 
větrání a viditelné potrubí nevykazují známky poškození. Pokud se 
zařízení používá neustále, kontrolujte ho častěji. Pokud se zařízení 
nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým použitím. 

 Nechte místní odsávací větrání zkontrolovat a otestovat, zda splňuje 
výkonnostní standardy v souladu s požadavky místních předpisů, a to 
v takových intervalech, které doporučuje výrobce zařízení a které 
odpovídají výsledkům hodnocení rizika. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Pracovní prostor uklízejte každý den. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 

pomůckám. 
 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 

prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 
Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Dodržujte pokyny uvedené v příručce výrobce.  
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místní 
odsávací větrání zapnuté 
a funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně a 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Dejte pozor, aby se 
papírové pytle a další 
odpadní materiály 
nedostaly do místního 
odsávacího větrání. 

 Nestůjte mezi zdrojem 
vystavení a místním 
odsávacím větráním. 
Pokud se tomu nelze 
vyhnout, projednejte se 
svým nadřízeným, jak 
tento problém vyřešit.  

 Rozsypání ukliďte ihned. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.14  Činnosti údržby, servisu 
a oprav  
 
Tento list obsahuje informace o činnostech spojených s údržbou, 
servisem a opravami strojů a zařízení, které mohou způsobovat vznik 
dýchatelného krystalického křemene. 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele a smluvní partnery, aby 
jim pomohl splnit požadavky předpisů, 
které se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene na pracovišti. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se minimalizace vystavení 
dýchatelnému křemenu při údržbě, 
servisu a opravách, včetně poruch. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení pracovníků prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každé činnosti nebo 
pracovní aktivity nemusí být pro 
minimalizaci vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné aplikovat 
všechna kontrolní opatření uvedená 
v tomto dokumentu, tj. použít vhodná 
ochranná a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být zpřístupněn 
osobám, které mohou být na pracovišti 
vystaveny vlivu dýchatelného 
krystalického křemene, aby mohly tyto 
osoby co nejlépe využít zavedená 
kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
krystalickému křemenu na pracovišti. 
 
 

Poznámka: 
Kromě možného vystavení dýchatelnému 
křemičitému prachu mohou existovat i jiná 
rizika, které pro pracovníky údržby 
představují větší nebezpečí a která je 
nutno před začátkem práce vzít v úvahu – 
patří k nim: 
 
 Práce ve výškách 
 Pohyblivé stroje 
 Nadměrný hluk 
 Uzavřené prostory 
 Svařování, spalování, řezání a 

drcení 
 

  
Přístup 

 
Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu.  

 
Povaha práce při údržbě, servisu a 
opravách 

 
Zaměstnanci a smluvní partneři, jako jsou instalatéři, elektrikáři, 
členové požárních hlídek a dělníci, jsou obvykle využívání pro 
následující typy práce (seznam není vyčerpávající):  

 Denní plánovaná preventivní údržba / servis / opravy. 
Např. mazání, vizuální kontrola při obchůzkách, údržba 
budov. 

 Běžná plánovaná preventivní údržba / servis / opravy. 
Např. výměna sít, pytlových filtrů, obložení, provádění 
kalibrace. 

 Poruchy a havárie. Např. porucha hnacích motorů, 
klínových řemenů, výpadek napájení a ucpání. 

 
Provádění práce  
Při provádění údržby, servisu a oprav je potřeba příslušnou 
činnost posoudit ve vztahu ke každému z následujících kritérií, 
aby bylo minimalizováno riziko vystavení pracovníků 
dýchatelnému krystalickému křemenu: 

 Kvalifikace zaměstnanců / smluvních partnerů 

 Provedená hodnocení rizika 

 Bezpečné pracovní postupy (včetně případných povolení 
k vykonání práce a místních předpisů) 

 Zaškolení smluvních partnerů 

 Zařízení, která se při činnosti nebo práci používají, jsou 
udržována v dobrém a provozuschopném stavu a jsou 
vhodná pro danou práci 

 Opatření pro osobní ochranné pomůcky 

 Opatření pro kontrolu nebezpečných látek 

 Zajištění strategie monitorování 

 Dozor 

 Opatření pro nouzové situace 

 Likvidace odpadu 
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Kontrola a testování 
 

 Před použitím zkontrolujte účinnost respiračních ochranných 
pomůcek.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Zajistěte, aby bylo místní odsávací větrání účinné a bylo pravidelně 
testováno.  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Dodržujte správné standardy úklidu. 

 Pokud je to možné, ukliďte před začátkem práce okolí pracovního 
místa. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. Respirační ochranné 
pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje výrobce. 

 Uvědomte si, že vousy snižují účinnost protiprachové masky. 
Operátoři, kteří mají vousy, by měli být vybaveni respirátory 
s přívodem vzduchu nebo podobnými alternativami. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

  

  

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Před zahájením práce 
např. na elektrických, 
pneumatických, 
hydraulických nebo 
akumulačních zařízeních 
se ujistěte, že jsou 
všechny přístroje a 
zařízení izolovány od 
zdroje energie. 

 Ujistěte se, že jsou 
uzavřené prostory dobře 
větrané a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 U dopravníků zajistěte 
stírače pásu, aby se 
minimalizovalo rozsypání 
materiálu. 

 U sít, dopravníků a drtiček 
zajistěte kryty na ochranu 
před únikem prachu. 

 Uzavřené oblasti uklízejte 
pomocí metod vakuového 
čištění nebo čištění za 
mokra. 

 Při návrhu a instalaci 
nových strojů a zařízení 
používejte nejlepší 
dostupné techniky. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.14a 
  

Řezání spár do zdiva 
za sucha pomocí 
elektrických 
drážkovacích fréz 

 
 Tento list  slouží jako příručka správných postupů při řezání spár 

do betonu obsahujícího krystalický křemen pomocí elektrických 
drážkovacích fréz do zdiva. 

  

 

 
Tento list je určen zaměstnavatelům, 
jimž by měl pomoci s dodržováním 
požadavků stanovených předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci omezením 
vystavování vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
Tento list slouží specificky jako 
příručka správných postupů při 
řezání spár do betonu obsahujícího 
krystalický křemen pomocí 
elektrických drážkovacích fréz do 
zdiva. Následování klíčových bodů 
tohoto pracovního listu pomůže 
snížit vystavení vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého úkolu, nemusí 
být vždy nezbytné přijmout všechna 
opatření určená v tomto listu. 
 
Tento dokument by měl být 
poskytnut všem osobám, které by 
mohli být vystaveny částečkám 
krystalického křemene na pracovišti, 
tak aby mohly co nejlépe využít 
implementovaných opatření 
k omezení vystavování 
vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
 
Tento list tvoří součást Příručky 
správných postupů pro prevenci 
vzniku křemenného prachu, která je 
zaměřena specificky na omezení 
vystavení osob vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 

  
 

Přístup 

 Přístup na pracoviště povolte pouze oprávněným osobám. 
 
 

Provedení a vybavení 
 

 Pro provedení úkolu zvolte správné nářadí a odsávácí 

jednotku prachu.  

 Jednotka na odsávání prachu může být samostatná nebo 

integrovaná.  

 Pracujte pouze s připojenou jednotkou na odsávání prachu. 

Ujistěte se, že jednotka na odsávání prachu pracuje spolehlivě 

a správně.  

 Jednotka na odsávání prachu musí splňovat alespoň 
požadavky třídy prachu M stanovené normou EN 60335-2-69.   
POZNÁMKA: Více informací o vhodnosti třídy prachu M pro 
minerální prachy viz: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Ujistěte se, že veškeré nastavení zařízení pro sběr prachu je 
v souladu s pokyny pro použití nástroje a odsávací jednotky.  

 
 

Údržba 
 

 Udržujte zařízení v souladu s příručkami pro použití, v  
provozuschopném stavu a zajistěte jeho řádný servis.  
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Prohlídka a přezkoušení 

 Před každým použitím vizuálně zkontrolujte nástroj a odsávací 

jednotku, zda nevykazují známky poškození.   

 Ujistěte se, že soustava nástroje a odsávací jednotky pracuje 

správně.  

 Po přiměřeně dlouhou dobu stanovenou místními předpisy 
(nejméně však po dobu pěti let) uchovávejte záznamy o 
kontrolách.  

 
 

Čištění a údržba 

 Zařízení pravidelně čistěte v souladu s doporučeními výrobce.  

 Čistěte vysáváním nebo čištěním za mokra.  

x     Pracoviště nečistěte suchým kartáčem nebo za pomoci  

       stlačeného vzduchu.   
 
 

Osobní ochranné prostředky 

 Viz pracovní list 2.1.15 týkající se osobních ochranných 

prostředků. 

 Označte místa, kde je nošení osobních ochranných prostředků 

povinné.  

 Zřiďte skladovací prostory pro uchovávání osobních ochranných 

prostředků v čistotě, pokud se zrovna nepoužívají. 

 Dýchací ochranné prostředky musí být obměňovány 

v intervalech doporučovaných dodavateli.  

 Mělo  by být provedeno posouzení rizika za účelem určení, zda 
jsou stávající opatření dostatečná.  

 
 

Školení 

 Poskytněte zaměstnancům informace o zdravotních následcích 

souvisejících s vdechnutelnými částečkami prachu 

z krystalického křemene.  

 Proškolte zaměstnance ohledně: prevence vystavení prachu; 
kontroly zařízení; kdy a jak používat poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky a co dělat v případě problémů. Viz pracovní 
list 2.1.19 a Část 1 Příručky správných postupů. 

 
 

Dohled 

 Zaveďte systém ověřující existenci a dodržování ochranných 

opatření. Viz pracovní list 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci  měli 

k disposici všechny prostředky k projití kontrolního soupisu 

uvedeného na protější straně. 

 

 

 

 

 Kontrolní soupis pro 
zaměstnance 
pro optimální využití 
ochranných opatření 

 
 Ujistěte se, že je místnost 

dobře odvětraná a že je 
systém odsávání prachu 
zapnutý a funguje.  
 

 U používaného zařízení 
zkontrolujte náznaky 
poškození, opotřebení či 
špatného chodu. Pokud 
zjistíte jakýkoli problém, 
sdělte to svému 
nadřízenému. Pokud 
používáte diamantové 
kotouče, ujistěte se, že 
nejsou opotřebované, 
prasklé či jinak 
poškozené. 

 
 Pokud si myslíte, že s 

odsávacím zařízením není 
něco v pořádku, proveďte 
další opatření vedoucí ke 
snížení vystavení 
vdechnutelným 
částečkám prachu z 
krystalického křemene, 
dokud problém přetrvává. 

 

 Neměňte nic na 
 ventilačním systému – 
jsou na ochranu 
pracovního prostředí. 

 
 Čistěte vysáváním nebo 

čištěním za mokra. 
 

 Poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky 
používejte, udržujte a 
skladujte v souladu 
s pokyny. 
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2.1.14b 
  

Broušení a řezání za 
sucha pomocí 
ručních úhlových 
brusek/fréz  

 
 Tento list slouží jako příručka správných postupů při suchém 

řezání a broušení betonu obsahujícího krystalický křemen pomocí 
ručních elektrických úhlových brusek, úhlových fréz a odřezávacích 
strojů. 
 

  

 

 
Tento list je určen zaměstnavatelům, 
jimž by měl pomoci s dodržováním 
požadavků stanovených předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci omezením 
vystavování vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 
Tento list slouží specificky jako 
příručka správných postupů při 
suchém řezání a broušení betonu 
obsahujícího krystalický křemen 
pomocí ručních elektrických 
úhlových brusek, úhlových fréz a 
odřezávacích strojů. Následování 
klíčových bodů tohoto pracovního 
listu pomůže snížit vystavení 
vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého úkolu, nemusí 
být vždy nezbytné přijmout všechna 
opatření určená v tomto listu. 
 

Tento dokument by měl být poskytnut 
všem osobám, které by mohli být 
vystaveny částečkám krystalického 
křemene na pracovišti, tak aby mohly 
co nejlépe využít implementovaných 
opatření k omezení vystavování 
vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
 
Tento list tvoří součást Příručky 
správných postupů pro prevenci 
vzniku křemenného prachu, která je 
zaměřena specificky na omezení 
vystavení osob vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 

  

 
 

Přístup 

 Přístup na pracoviště povolte pouze oprávněným osobám. 
 
 

Provedení a vybavení 
 

 Ujistěte se, že nástroj má možnost  na připojení odsávací 

jednotky.  

 Pro provedení úkolu zvolte správné nářadí a jednotku pro 

odsávání prachu.  

 Pracujte pouze s připojenou jednotkou na odsávání prachu. 

Ujistěte se, že jednotka na odsávání prachu pracuje spolehlivě 

a správně.  

 Jednotka na odsávání prachu musí splňovat alespoň 

požadavky třídy prachu M stanovené normou EN 60335-2-69.   

POZNÁMKA: Více informací o vhodnosti třídy prachu M pro 

minerální prachy viz: 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm  

 Ujistěte se, že veškeré nastavení zařízení pro sběr prachu je 
v souladu s pokyny pro použití nástroje a odsávací jednotky.  

 
 

Údržba 
 

 Udržujte zařízení v souladu s příručkami pro použití, v  
provozuschopném stavu a zajistěte jeho řádný servis.  
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Prohlídka a přezkoušení 

 Před každým použitím vizuálně zkontrolujte nástroj a odsávací 

jednotku, zda nevykazují známky poškození.   

 Ujistěte se, že soustava nástroje a odsávací jednotky pracuje 

správně.  

 Po přiměřeně dlouhou dobu stanovenou místními předpisy 
(nejméně však po dobu pěti let) uchovávejte záznamy o 
kontrolách.  

 
 

Čištění a údržba 

 Zařízení pravidelně čistěte v souladu s doporučeními výrobce.  

 Čistěte vysáváním nebo čištěním za mokra.  

x Pracoviště nečistěte suchým kartáčem nebo za pomoci 
stlačeného vzduchu.  

 
 

Osobní ochranné prostředky 

 Viz pracovní list 2.1.15 týkající se osobních ochranných 

prostředků. 

 Označte místa, kde je nošení osobních ochranných prostředků 

povinné.  

 Zřiďte skladovací prostory pro uchovávání osobních ochranných 

prostředků v čistotě, pokud se zrovna nepoužívají. 

 Dýchací ochranné prostředky musí být obměňovány 

v intervalech doporučovaných dodavateli.  

 Mělo by být provedeno posouzení rizika za účelem určení, zda 
jsou stávající kontrolní opatření dostatečná. 

 
 

Školení 

 Poskytněte zaměstnancům informace o zdravotních následcích 

souvisejících s vdechnutelnými částečkami prachu 

z krystalického křemene.  

 Proškolte zaměstnance ohledně: prevence vystavení prachu; 
kontroly zařízení; kdy a jak používat poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky a co dělat v případě problémů. Viz pracovní 
list 2.1.19 a Část 1 Příručky správných postupů. 

 
 

Dohled 

 Zaveďte systém ověřující existenci a dodržování ochranných 

opatření. Viz pracovní list 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci  měli 

k disposici všechny prostředky k projití kontrolního soupisu 

uvedeného na protější straně. 

 

 

 

 

 Kontrolní soupis pro 
zaměstnance 
pro optimální využití 
ochranných opatření 

 
 Ujistěte se, že je místnost 

dobře odvětraná a že je 
systém odsávání prachu 
zapnutý a funguje.  
 

 U používaného zařízení 
zkontrolujte náznaky 
poškození, opotřebení či 
špatného chodu. Pokud 
zjistíte jakýkoli problém, 
sdělte to svému 
nadřízenému. Pokud 
používáte diamantové 
kotouče, ujistěte se, že 
nejsou opotřebované, 
prasklé či jinak 
poškozené. 

 
 Pokud si myslíte, že s 

odsávacím zařízením není 
něco v pořádku, proveďte 
další opatření vedoucí ke 
snížení vystavení 
vdechnutelným 
částečkám prachu z 
krystalického křemene, 
dokud problém přetrvává. 

 

 Neměňte nic na 
 ventilačním systému – 
jsou na ochranu 
pracovního prostředí. 

 
 Čistěte vysáváním nebo 

čištěním za mokra. 
 

 Poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky 
používejte, udržujte a 
skladujte v souladu 
s pokyny. 
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2.1.14c 
  

Suché broušení 
betonu pomocí 
elektrických 
plošných brusek na 
beton 

 
 Tento list slouží jako příručka správných postupů při suchém 

broušení betonu obsahujícího krystalický křemen pomocí 
elektrických plošných brusek na beton. 
 

  

 

 
Tento list je určen zaměstnavatelům, 
jimž by měl pomoci s dodržováním 
požadavků stanovených předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci omezením 
vystavování vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 
Tento list slouží specificky jako 
příručka správných postupů při 
suchém broušení betonu pomocí 
elektrických plošných brusek na 
beton. Následování klíčových bodů 
tohoto pracovního listu pomůže 
snížit vystavení vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého úkolu, nemusí 
být vždy nezbytné přijmout všechna 
opatření určená v tomto listu. 

 
 
Tento dokument by měl být 
poskytnut všem osobám, které by 
mohli být vystaveny částečkám 
krystalického křemene na pracovišti, 
tak aby mohly co nejlépe využít 
implementovaných opatření 
k omezení vystavování 
vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
 
Tento list tvoří součást Příručky 
správných postupů pro prevenci 
vzniku křemenného prachu, která je 
zaměřena specificky na omezení 
vystavení osob vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 

  

 
 

Přístup 

 Přístup na pracoviště povolte pouze oprávněným osobám. 
 
 

Provedení a vybavení 
 

 Pro provedení úkolu zvolte správné nářadí a odsávácí 

jednotku prachu.  

 Jednotka na odsávání prachu může být samostatná nebo 

integrovaná.  

 Pracujte pouze s připojenou jednotkou na odsávání prachu. 

Ujistěte se, že jednotka na odsávání prachu pracuje spolehlivě 

a správně.  

 Jednotka na odsávání prachu musí splňovat alespoň 
požadavky třídy prachu M stanovené normou EN 60335-2-69.   
POZNÁMKA: Více informací o vhodnosti třídy prachu M pro 
minerální prachy viz: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Ujistěte se, že veškeré nastavení zařízení pro sběr prachu je 

v souladu s pokyny pro použití nástroje a odsávací jednotky.  
 
 

Údržba 
 

 Udržujte zařízení v souladu s příručkami pro použití, v  
provozuschopném stavu a zajistěte jeho řádný servis.  
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Prohlídka a přezkoušení 

 Před každým použitím vizuálně zkontrolujte nástroj a odsávací 

jednotku, zda nevykazují známky poškození.   

 Ujistěte se, že soustava nástroje a odsávací jednotky pracuje 

správně.  

 Po přiměřeně dlouhou dobu stanovenou místními předpisy 
(nejméně však po dobu pěti let) uchovávejte záznamy o 
kontrolách.  

 
 

Čištění a údržba 

 Zařízení pravidelně čistěte v souladu s doporučeními výrobce.  

 Čistěte vysáváním nebo čištěním za mokra.  

x Pracoviště nečistěte suchým kartáčem nebo za pomoci 
stlačeného vzduchu.  

 
 

Osobní ochranné prostředky 

 Viz pracovní list 2.1.15 týkající se osobních ochranných 

prostředků. 

 Označte místa, kde je nošení osobních ochranných prostředků 

povinné.  

 Zřiďte skladovací prostory pro uchovávání osobních ochranných 

prostředků v čistotě, pokud se zrovna nepoužívají. 

 Dýchací ochranné prostředky musí být obměňovány 

v intervalech doporučovaných dodavateli.  

 Mělo by být provedeno posouzení rizika za účelem určení, zda 
jsou stávající kontrolní opatření dostatečná.  

 
 

Školení 

 Poskytněte zaměstnancům informace o zdravotních následcích 

souvisejících s vdechnutelnými částečkami prachu 

z krystalického křemene.  

 Proškolte zaměstnance ohledně: prevence vystavení prachu; 

kontroly zařízení; kdy a jak používat poskytnuté dýchací 

ochranné prostředky a co dělat v případě problémů. Viz pracovní 

list 2.1.19 a Část 1 Příručky správných postupů. 

 
 

Dohled 

 Zaveďte systém ověřující existenci a dodržování ochranných 

opatření. Viz pracovní list 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci  měli 

k disposici všechny prostředky k projití kontrolního soupisu 

uvedeného na protější straně. 

 

 

 

 Kontrolní soupis pro 
zaměstnance 
pro optimální využití 
ochranných opatření 

 
 Ujistěte se, že je místnost 

dobře odvětraná a že je 
systém odsávání prachu 
zapnutý a funguje.  
 

 U používaného zařízení 
zkontrolujte náznaky 
poškození, opotřebení či 
špatného chodu. Pokud 
zjistíte jakýkoli problém, 
sdělte to svému 
nadřízenému. Pokud 
používáte diamantové 
kotouče, ujistěte se, že 
nejsou opotřebované, 
prasklé či jinak 
poškozené. 

 
 Pokud si myslíte, že s 

odsávacím zařízením není 
něco v pořádku, proveďte 
další opatření vedoucí ke 
snížení vystavení 
vdechnutelným 
částečkám prachu z 
krystalického křemene, 
dokud problém přetrvává. 

 

 Neměňte nic na 
 ventilačním systému – 
jsou na ochranu 
pracovního prostředí. 

 
 Čistěte vysáváním nebo 

čištěním za mokra. 
 

 Poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky 
používejte, udržujte a 
skladujte v souladu 
s pokyny. 
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2.1.14d 
  

Broušení za sucha 
pomocí ručních 
elektrických nástrojů 

 
 Tento list slouží jako příručka správných postupů při suchém 

broušení materiálů obsahujících krystalický křemen pomocí ručních 
elektrických nástrojů jako kruhové brusky, excentrické brusky a 
pásové brusky.  
 

  
Tento list je určen zaměstnavatelům, 
jimž by měl pomoci s dodržováním 
požadavků stanovených předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci omezením 
vystavování vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 
Tento list slouží specificky jako 
příručka správných postupů při 
suchém broušení materiálů 
obsahujících krystalický křemen 
pomocí ručních elektrických nástrojů 
jako kruhové brusky, excentrické 
brusky a pásové brusky.  
Následování klíčových bodů tohoto 
pracovního listu pomůže snížit 
vystavení vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého úkolu, nemusí 
být vždy nezbytné přijmout všechna 
opatření určená v tomto listu. 
 
Tento dokument by měl být 
poskytnut všem osobám, které by 
mohli být vystaveny částečkám 
krystalického křemene na pracovišti, 
tak aby mohly co nejlépe využít 
implementovaných opatření 
k omezení vystavování 
vdechnutelným částečkám 
krystalického křemene. 
 
Tento list tvoří součást Příručky 
správných postupů pro prevenci 
vzniku křemenného prachu, která je 
zaměřena specificky na omezení 
vystavení osob vdechnutelným 
částečkám krystalického křemene. 
 
 

  

 
 

Přístup 

 Přístup na pracoviště povolte pouze oprávněným osobám. 
 
 

Provedení a vybavení 
 

 Pro provedení úkolu zvolte správné nářadí a odsávácí 
jednotku prachu.  

 Jednotka na odsávání prachu může být samostatná nebo 
integrovaná do nástroje.  

 Pracujte pouze s připojenou jednotkou na odsávání prachu. 
Ujistěte se, že jednotka na odsávání prachu pracuje 
spolehlivě a správně.  

 Jednotka na odsávání prachu musí splňovat alespoň 
požadavky třídy prachu M stanovené normou EN 60335-2-
69.   
POZNÁMKA: Více informací o vhodnosti třídy prachu M pro 
minerální prachy viz: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Ujistěte se, že veškeré nastavení zařízení pro sběr prachu je 
v souladu s pokyny pro použití nástroje a odsávací jednotky.  

 
 

Údržba 
 

 Udržujte zařízení v souladu s příručkami pro použití, v  
provozuschopném stavu a zajistěte jeho řádný servis.  
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Prohlídka a přezkoušení 

 Před každým použitím vizuálně zkontrolujte nástroj a odsávací 

jednotku, zda nevykazují známky poškození.   

 Ujistěte se, že soustava nástroje a odsávací jednotky pracuje 

správně.  

 Po přiměřeně dlouhou dobu stanovenou místními předpisy 
(nejméně však po dobu pěti let) uchovávejte záznamy o 
kontrolách.  

 
 

Čištění a údržba 

 Zařízení pravidelně čistěte v souladu s doporučeními výrobce.  

 Čistěte vysáváním nebo čištěním za mokra. 

x Pracoviště nečistěte suchým kartáčem nebo za pomoci   
       stlačeného vzduchu.    
 
 

Osobní ochranné prostředky 

 Viz pracovní list 2.1.15 týkající se osobních ochranných 

prostředků. 

 Označte místa, kde je nošení osobních ochranných prostředků 

povinné.  

 Zřiďte skladovací prostory pro uchovávání osobních ochranných 

prostředků v čistotě, pokud se zrovna nepoužívají. 

 Dýchací ochranné prostředky musí být obměňovány 

v intervalech doporučovaných dodavateli.  

 Mělo  by být provedeno posouzení rizika za účelem určení, zda 
jsou stávající opatření dostatečná.  

 
 

Školení 

 Poskytněte zaměstnancům informace o zdravotních následcích 

souvisejících s vdechnutelnými částečkami prachu 

z krystalického křemene.  

 Proškolte zaměstnance ohledně: prevence vystavení prachu; 
kontroly zařízení; kdy a jak používat poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky a co dělat v případě problémů. Viz pracovní 
list 2.1.19 a Část 1 Příručky správných postupů. 

 
 

Dohled 

 Zaveďte systém ověřující existenci a dodržování ochranných 

opatření. Viz pracovní list 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby zaměstnanci  měli 

k disposici všechny prostředky k projití kontrolního soupisu 

uvedeného na protější straně. 

 

 

 

 

 Kontrolní soupis pro 
zaměstnance 
pro optimální využití 
ochranných opatření 

 
 Ujistěte se, že je místnost 

dobře odvětraná a že je 
systém odsávání prachu 
zapnutý a funguje.  
 

 U používaného zařízení 
zkontrolujte náznaky 
poškození, opotřebení či 
špatného chodu. Pokud 
zjistíte jakýkoli problém, 
sdělte to svému 
nadřízenému. Pokud 
používáte diamantové 
kotouče, ujistěte se, že 
nejsou opotřebované, 
prasklé či jinak 
poškozené. 

 
 Pokud si myslíte, že s 

odsávacím zařízením není 
něco v pořádku, proveďte 
další opatření vedoucí ke 
snížení vystavení 
vdechnutelným 
částečkám prachu z 
krystalického křemene, 
dokud problém přetrvává. 

 

 Neměňte nic na 
 ventilačním systému – 
jsou na ochranu 
pracovního prostředí. 

 
 Čistěte vysáváním nebo 

čištěním za mokra. 
 

 Poskytnuté dýchací 
ochranné prostředky 
používejte, udržujte a 
skladujte v souladu 
s pokyny. 
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2.1.15  Osobní ochranné 
pomůcky (OOP) 
 
Tato činnost se týká používání a údržby OOP pro pracovníky, kteří jsou 
vystaveni dýchatelnému křemičitému prachu.  
Použití OOP by mělo být chápáno jako poslední možnost, když všechna 
přiměřená technická a organizační kontrolní opatření již byla zavedena a 
nepodařilo se jimi zajistit odpovídající kontrolu před vystavením. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

Pracovní oblasti, kde je používání osobních ochranných pomůcek 
povinné, by měly být jasně vymezeny pomocí vhodných značek. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Osobní ochranné pomůcky musí splňovat příslušné předpisy 

Společenství týkající se návrhu a výroby s ohledem na bezpečnost a 
ochranu zdraví. Všechny osobní ochranné pomůcky musí zajistit 
společnost a musí být označeny značkou CE. 

 Tam, kde se používají OOP, by měl být zaveden program týkající se 
všech stránek výběru, používání a údržby těchto pomůcek. 

 OOP by se měly vybírat podle výkonnosti (tj. ochranného faktoru), 
pohodlí a trvanlivosti.  

 Pokud je potřeba používat více než jednu OOP, zajistěte, aby byly 
pomůcky vzájemně slučitelné. 

 Při všech prašných činnostech je nutno používat ochranné oděvy 
(kombinézy). Lze použít tmavé barvy, na kterých je lépe vidět znečištění 
prachem. Váš dodavatel pracovních oděvů by měl být schopen vám 
s výběrem vhodného oblečení poradit. 

 Na pracovišti používejte následující symboly k objasnění toho, kde se 
vyžaduje používání OOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, 
prostřednictvím kontroly vystavení 
vlivu dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se 
používání a údržby osobních 
ochranných pomůcek (OOP). 
Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení 
pracovníků prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná 
ochranná a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému 
prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby byly pomůcky, které se při činnosti používají, udržovány 

v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele. 
 Ochranné oděvy (kombinézy) by se neměly brát domů. Měl by je čistit 

zaměstnavatel. 
 

  

Kontrola a testování 
 Každý den pohledem zkontrolujte, zda nejsou OOP poškozené. Pokud 

se pomůcka nepoužívá příliš často, zkontrolujte ji před každým použitím. 
 Před použitím zkontrolujte účinnost respiračních ochranných pomůcek. 

Požádejte dodavatele o radu ohledně správného způsobu, jak vyzkoušet, 
zda pomůcky dobře pasují. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 OOP, které nejsou na jedno použití, udržujte v čistotě.  
 Zaměstnavatelé musí zajistit čisté prostory pro skladování OOP. 
 K čištění oděvů nepoužívejte stlačený vzduch. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Respirační ochranné pomůcky 
 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). Měly by být vybrány pomůcky, které jsou 
slučitelné s ostatními osobními ochrannými pomůckami, např. chrániče 
sluchu, ochranné brýle, ochranné štíty pro sváření. 

 Zajistěte, aby operátorovi zvolená maska na obličeji dobře těsnila. To lze 
zjistit pomocí jednoduchých testovacích metod, např. lze do vzduchu 
rozptýlit aerosol z cukrového roztoku a sledovat, zda operátor ucítí jeho 
chuť. Pokud ano, znamená to, že maska netěsní. 

 Uvědomte si, že vousy snižují účinnost protiprachové masky. Operátoři, 
kteří mají vousy, by měli být vybaveni respirátory s přívodem vzduchu 
nebo jinou vhodnou alternativou. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Proveďte zhodnocení každé pracovní činnosti, abyste zjistili, jak často by 
se měly respirační ochranné pomůcky měnit, aby byla zaručena jejich 
účinnost. Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného křemenného 

prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení prachem; 

jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat je; kdy a 
jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k dispozici, a co 
dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 Průvodce 
správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 I když obvykle respirační 
ochranné pomůcky 
nepoužíváte, může být 
potřeba, abyste je dočasně 
použili, pokud jiná 
kontrolní opatření selžou. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte osobní ochranné 
pomůcky v souladu 
s pokyny. 

 Své OOP nastavte tak, 
aby vám dobře pasovaly. 

 Pokud máte vousy, 
může to snížit účinnost 
protiprachové masky. 
Vyberte si správný 
respirátor s přívodem 
vzduchu nebo vhodnou 
alternativu. 

 Když musíte použít více 
než jednu OOP, ujistěte se, 
že jsou všechny pomůcky 
vzájemně slučitelné. 
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2.1.16  Odstraňování prachu 
nebo kalu z odsávací 
jednotky 
 
Tento informační list by se měl číst ve spojení s listy nazvanými 
„Konstrukce kanálového vedení“, „Konstrukce jednotek pro odlučování 
prachu“ a „Větrání obecně“. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. Rozmístěte výstražné značky. 

 Zajistěte dobrý přístup, aby bylo možné bezpečně odstraňovat 
potenciálně nebezpečné mokré nebo suché odpady. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Pokud je to možné, mělo by být odsávání prachu umístěno mimo 

průvan a převládající vítr a mimo pracovní oblast. 

 Zvažte, zda u hořlavých pevných látek není potřeba zajistit 
ochranu před výbuchem, a zajistěte, aby byla zařízení správně 
uzemněna. 

 Návrh instalace by měl brát v úvahu možnou abrazivnost prachu.  

 Zajistěte, aby byl shromážděný prach ukládán do utěsněné 
nádoby, např. kontejneru nebo popelnice. Zvažte použití vnitřního 
obložení. 

 U mokrých lapačů a promývaček je nutné seškrabovat kal a vodní 
kámen. 

 Určete, jak často je potřeba nádobu na odpad vyprazdňovat. 

 Zvažte, jak bude nádoba přesouvána k vyprázdnění, a v případě 
potřeby zajistěte pomoc. 

 Pokud je potřeba, lze vyčištěný a přefiltrovaný vzduch znovu 
zavádět do pracovní oblasti. 

 Množství cirkulovaného vzduchu by mělo být v souladu se 
stávajícími standardy a předpisy.  

 Možná bude nutné, aby byla konstrukce a specifikace odsávacích 
systémů schválena dle národních norem a předpisů. 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se bezpečných pracovních 
postupů při odstraňování prachu z 
odsávací jednotky. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu.  
 Dodržujte pokyny uvedené v příručkách k údržbě a definujte OOP, 

které jsou při údržbě potřeba.  
 Dbejte na to, aby ve vzduchovém potrubí nebyl olej, vodní kohoutky 

byly prázdné a filtry čisté.  
 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 Kontrolujte hladinu vody v zásobníku pračky plynu.  
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu odsávací 

jednotky. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně pohledem zkontrolujte, zda související ventilační 
zařízení (např. potrubí se stlačeným vzduchem) nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení používá neustále, kontrolujte ho častěji. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým 
použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte související ventilační zařízení 
zkontrolovat a otestovat, zda splňuje výkonnostní standardy. 

 Zjistěte nebezpečné vlastnosti zbytků ze zařízení na čištění plynu 
a/nebo promývačky.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Pracovní prostor uklízejte každý den. 
 Pracovníci by měli se zbytky zacházet opatrně – některé suché zbytky 

se mohou vznítit.  
 Zajistěte, aby byly odpadní nádoby pravidelně vyprazdňovány a aby se 

nepřeplnily. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným pomůckám. 
 Prach a kal může poškodit pokožku a oči. Požádejte dodavatele 

ochranných oděvů, aby vám pomohl získat správné OOP. 
 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného křemenného 

prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 

prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 
Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že dodržujete 
bezpečné pracovní 
postupy, které váš 
zaměstnavatel stanovil pro 
vyprazdňování jednotek 
pro odlučování prachu. 
Zvažte otázky elektrické 
instalace a ruční 
manipulace. 

 Při vstupu do uzavřených 
prostorů se ujistěte, že 
dodržujete příslušný 
pracovní postup.  

 Možná bude nutné, abyste 
použili respirační ochranné 
pomůcky, protože tato 
činnost může způsobovat 
prašnost.  

 Odpadní nádoby 
vyprazdňujte pravidelně 
a předtím, než přetečou. 

 Nádoby vyprazdňujte 
opatrně a převracejte je 
z co nejmenší výšky, aby 
se předešlo tvorbě oblaků 
prachu. Při manipulaci 
s prachem nebo kalem, 
který se může vznítit, 
buďte opatrní.  

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.17  Dozor 
 
Tento dokument poskytuje rady týkající se kvalifikace, školení a 
informačních potřeb manažerů/vedoucích v provozech, kde existuje 
možnost vystavení křemičitému prachu. 
Je potřeba ho používat způsobem, který je vhodný pro konkrétní 
uspořádání vedení v provozu, tj. některé provozy mohou mít podrobnou 
strukturu vedení, zatímco v jiných může být pouze jeden manažer. 
 

   

  
Systémy řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví 

 
 Zaměstnavatelé by se měli ujistit, že řídí bezpečnost a ochranu zdraví 

v souladu s uznávaným Systémem řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví (např. OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). Pokud není 
zaveden formální systém, měli by být zaměstnavatelé schopni ukázat 
přítomnost systému v souladu se směrnicí 89/391/EHS (rámcová 
směrnice), který podléhá formálnímu auditu. 

 Manažeři/vedoucí by měli chápat svou roli v systému řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, 
prostřednictvím kontroly vystavení 
vlivu dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se 
správných postupů v roli 
manažera/vedoucího, jejichž 
účelem je pomoci minimalizovat 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu, tj. použít 
vhodná ochranná a preventivní 
opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby tyto osoby 
pochopily role a povinnosti 
manažerů/vedoucích. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému 
prachu na pracovišti. 

 Potřeby manažerů/vedoucích 
 

 Znalost zdravotních rizik křemenného prachu. 

 Porozumění procesům, které mohou způsobovat problémy. 

 Porozumění kontrolním opatřením a jejich použití. 

 Znalost a pochopení Průvodce správnými postupy a použití 
příslušných listů činností. 

Školení 
 Zaměstnavatelé musí zajistit, aby jejich manažeři/vedoucí byli 

vyškoleni tak, aby splňovali požadavky, které na ně kladou listy 
činností. Zvláště by jim to mělo umožnit 

- být efektivní součástí systému pro kontrolu aplikace a dodržování 
kontrolních opatření 

- kontrolovat, zda se dodržují postupy pro čištění a údržbu 

- zajistit, aby byl program zdravotního dohledu realizován pro 
každého, kdo to potřebuje 

- zajistit, aby zaměstnanci měli k dispozici všechny prostředky 
uvedené v kontrolním seznamu zaměstnance v každém 
příslušném listu činností 

 Školení manažerů/vedoucích musí zahrnovat zejména znalost a 
pochopení „Průvodce správnými postupy k ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a správného používání 
krystalického křemene a produktů, které ho obsahují“. 

 Školení by mělo rovněž zahrnovat rozvoj komunikačních dovedností 
manažerů/vedoucích. 

 V rámci školení musí být zdůrazněno, jak je důležité, aby 
manažeři/vedoucí šli příkladem při dodržování bezpečných 
pracovních postupů. 

Informace 
 Zaměstnavatelé musí manažerům/vedoucím poskytovat dostatečné 

množství informací ke splnění výše uvedených potřeb. 
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2.1.18  Systémy balení  
 
Tato činnost se týká výběru různých balicích systémů pro produkty 
z křemene. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Vyberte pouze zařízení se značkou CE. 

 Výběr balení bude často záviset na tom, co chce zákazník/uživatel. 
K faktorům, které bude nutno zvážit při výběru dodacích možností, patří: 

 Typ materiálu (u malých částic je větší riziko vzniku polétavého 
prachu); 

 Nosnost použitých materiálů; 

 Ekonomické aspekty (návratnost investice do zařízení pro 
manipulaci s hromadnými materiály v porovnání s příplatkem, 
který je účtován za pytle); 

 Stupeň automatizace procesů výrobce a koncového uživatele; 

 Stálost dodávek (např. malé pytle mohou být vhodnější pro 
zkušební výrobky); 

 Zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se ergonomie, ruční 
manipulace, hluku atd. 

 Při použití malých pytlů existuje největší nebezpečí vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu při plnění i vyprazdňování pytlů. 

 Použití velkých pytlů může výrobci pomoci omezit vystavení prachu. 
Může to ovšem vést k větším problémům v areálu zákazníka 
vzhledem k obtížím při vyprazdňování pytlů. 

 Tam, kde je to možné by se měla dávat přednost použití uzavřených 
systémů hromadné přepravy před použitím pytlů. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se výběru nejvhodnější 
formy dodávání produktů z křemene. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Vyberte stroje, které umožňují snadný přístup za účelem údržby. 

 Zajistěte, aby bylo zařízení udržováno v dobrém a provozuschopném 
stavu dle pokynů dodavatele/technika. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se prostor používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda skladovací prostor nevykazuje 
známky poškození. Pokud se prostor nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Vyberte stroje, které umožňují snadný přístup za účelem čištění. 

 Pracovní prostor uklízejte každý den. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Pracovní vybavení 
používejte v souladu 
s bezpečnostními 
pracovními postupy 
zaměstnavatele. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Pokud je balení 
poškozeno, přijměte 
vhodná opatření na svou 
ochranu (osobní ochranné 
pomůcky). 

 Rozsypání ukliďte ihned. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.1.19  Školení 
 
Tato činnost se týká organizace a zavádění školení pracovníků, kteří 
jsou vystavení dýchatelnému křemičitému prachu. 
 

  
Přístup 

 
 Předtím, než personálu dovolíte vstupovat do prašných oblastí, 

zajistěte, aby absolvoval školení o křemičitém prachu. 

  
Organizace 

 
 Noví zaměstnanci by měli absolvovat školení o všech stránkách 

bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně firemních bezpečných 
pracovních postupů pro manipulaci s nebezpečnými látkami, jako 
je dýchatelný krystalický křemen. Úplný seznam doporučených 
témat školení naleznete na druhé straně. 

 Školení by mělo být živé a informativní, s obousměrným dialogem 
mezi školitelem a pracovníky. 

 Školení by měl zajistit zaměstnavatel, mělo by být přizpůsobeno 
všem osobám, které jsou vystaveny riziku, a mělo by ukazovat 
příklady z jejich pracoviště a pracovních činností. 

 Omezte počet účastníků tak, aby měl každý příležitost diskutovat 
o otázkách, které ho zajímají, a klást otázky. 

 Omezte trvání jednotlivých lekcí a dělejte pravidelné přestávky. 

 Při školení zakažte používání mobilních telefonů a vysílaček. 

 Používejte různé výukové metody, včetně vizuálních pomůcek, 
videí, skupinových diskuzí a sylabů. 

 Jako alternativu k formálním lekcím školní lze použít tzv. „toolbox 
talks“, což je užitečný prostředek pro stručné předávání 
jednotlivých informací o bezpečnosti a ochraně zdraví v krátké 
době. Lekce Toolbox talks by neměla trvat déle než 15 minut. 

 Na konci každé lekce by měly být otestovány znalosti pracovníků, 
aby se ověřilo zda výukovému materiálu porozuměli. 

 Měly by být uspořádány opakovací lekce, aby byli pracovníci 
informováni o aktuálních zdravotních a bezpečnostních otázkách 
spojených s prací s produkty, které obsahují krystalický křemen. 

 Pracovníci by měli mít přístup k Příručce správných postupů a 
k listům činností, spolu s dalšími informacemi, včetně kopií 
hodnocení rizika, listů s údaji o bezpečnosti a bezpečných 
pracovních postupů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se organizování a 
realizace školení pracovníků, kteří jsou 
vystaveni krystalickému křemennému 
prachu. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení pracovníků 
prachu. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 

 

  
    
   březen 2006 – 2.1.19 – stránka 1 z 2 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

Témata školení 
 

 Poskytněte pracovníkům informace o povinnostech 
zaměstnavatelů a zaměstnanců dle zákonů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví. 

 Poskytněte pracovníkům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte jim školení o faktorech, které ovlivňují vystavení se 
prachu, a o předcházení vystavení se prachu. 

 Poskytněte jim školení o správných postupech na pracovišti a o 
bezpečných pracovních postupech. 

 Poskytněte jim školení o ochranných opatřeních a o tom, jak 
kontrolovat, zda tato opatření fungují. 

 Poskytněte jim školení o tom, kdy a jak používat respirační 
ochranné pomůcky (ROP) nebo jiné osobní ochranné pomůcky 
(OOP), které dostanou k dispozici. 

 Poskytněte jim školení o tom, jak ROP/OOP udržovat, kde je 
skladovat, když se nepoužívají, jak získat náhradní pomůcky a 
jak hlásit závady. 

 Poskytněte jim školení o tom, co dělat, když se něco pokazí. 

 Poskytněte svým pracovníkům informace o programech 
monitorování prachu a o tom, jak je důležité, aby při nich 
spolupracovali. 

 Zaměstnanci by měli být informováni o závěrech případného 
monitorování osobního vystavení. 

 V případě, že naměřené osobní vystavení zaměstnance 
dýchatelnému krystalickému křemenu překročí příslušné limitní 
hodnoty vystavení při práci, musí být tento zaměstnanec 
podrobně informován o výsledku monitorování jeho osobního 
vystavení. 

 Zaměstnanci by měli být informováni o postupech zdravotního 
dohledu. 

 

  

Realizace 
 

 Školení by se mělo konat v běžné pracovní době zaměstnanců. 

 Opakovací školení by se mělo konat nejméně jednou za dva 
roky nebo častěji, pokud se změní pracovní postupy atd. 

 Účast na školení by měla být povinná. Účast by měla být 
zdokumentována a záznamy by se měly uchovávat tak dlouho, 
jak je to možné.  

 Pracovníci by měli být požádáni, aby ke každému školení 
poskytli zpětnou vazbu, která může pomoci při pořádání školení 
v budoucnu. 

 

  

Dozor 
 

 Zaveďte systém pro kontrolu toho, že jsou školení plánována, 
jsou hojně navštěvována, jejich účinnost je prokázána 
vhodnými metodami a že se týkají všech pracovníků. Viz list 
činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci 
k dispozici všechny prostředky pro provádění činností 
uvedených v kontrolním seznamu naproti. 

 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam zaměstnance 
pro co nejlepší využití 
kontrolních mechanismů. 
 
 

 Zajistěte, abyste se zúčastnili 
všech zdravotnických a 
výukových školení, která jsou 
pro vás organizována. 

 Při školení neváhejte klást otázky. 
Můžete vědět o problematických 
oblastech nebo o řešeních 
problémů, které ještě nebyly 
identifikovány. 

 Řiďte se Průvodcem správnými 
postupy a příslušnými listy 
činností. 

 Ujistěte se, že pro danou činnost 
používáte správný list. 

 Spolupracujte se 
zaměstnavatelem a s ostatními 
pracovníky, kteří jsou konkrétně 
odpovědni za bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků, 
abyste zaměstnavateli umožnili 
zajistit, že vaše pracovní prostředí 
a pracovní podmínky budou co 
nejbezpečnější. 

 Neprodleně informujte 
zaměstnavatele nebo jiné 
pracovníky, kteří jsou konkrétně 
odpovědni za bezpečnost a 
ochranu zdraví pracovníků, 
o jakýchkoli pracovních situacích, 
které podle vašeho názoru 
mohou představovat vážné 
a bezprostřední ohrožení 
bezpečnosti a zdraví. 

 Používejte své pracovní vybavení 
správným způsobem a všechny 
nebezpečné látky používejte dle 
pokynů. 

 Používejte osobní ochranné 
pomůcky, včetně respiračních 
ochranných pomůcek, dle pokynů 
zaměstnavatele. 
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2.1.20  Práce s dodavateli 
 
Tato činnost se týká zaměstnávání externích dodavatelů v závodech, 
kde může vznikat polétavý dýchatelný krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti a vyžadují pro externí 
spolupracovníky stejnou úroveň 
ochrany, jaká platí pro jejich vlastní 
zaměstnance. 
 
 
Informace uvedené v tomto dokumentu 
se konkrétně týkají správných postupů 
pro řízení všech smluvních prací, ale 
jejich znění bylo upraveno tak, aby se 
nejvíce týkaly okolností, kdy existuje 
riziko vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn smluvním firmám a jejich 
zaměstnancům, kteří mohou být na 
pracovišti vystaveni vlivu dýchatelného 
krystalického křemene, aby mohly tyto 
osoby co nejlépe využít zavedená 
kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
Vždy je nutno uplatňovat ustanovení 
národních předpisů. 

 Charakter práce smluvních 
partnerů 
 
Smluvní partneři jsou obvykle využívání pro následující typy práce 
(seznam není vyčerpávající): 

 Projekční práce 
 Stavební práce 
 Instalace zařízení a vybavení 
 Údržba a servis zařízení  
 Testování a kalibrace zařízení  
 Služby odborných revizí (např. azbest, konstrukce) 
 Balení (např. pytlování) 
 Těžba nerostů a přeprava na místě těžby 
 Silniční doprava  
 Čištění 

 

Kritéria pro výběr smluvních 
partnerů 
 
Klientova kritéria pro výběr smluvních partnerů musí zahrnovat 
hodnocení činnosti partnera v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví.  

Vezměte v úvahu každý z následujících bodů (seznam není 
vyčerpávající) a ujistěte se, že činnost smluvního partnera 
v každém tomto kritériu odpovídá rizikům, která jsou spojena 
s danou prací a s místy, kde bude práce prováděna. 

 Dokument o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví  
 Potvrzení o školení/kvalifikaci 
 Opatření týkající se poradenství a podpory v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví 
 Hodnocení rizika a bezpečné pracovní postupy 
 Dostupnost potřebného pracovního vybavení 
 Opatření pro kontrolu nebezpečných látek  
 Opatření pro osobní ochranné pomůcky  
 Opatření týkající se zdravotního dohledu  
 Historie nehod  
 Povinné pojištění zaměstnavatele a pojištění zákonné 

odpovědnosti 
 

Nedovolte smluvnímu partnerovi pracovat ve vašem provozu, 
pokud si nejste jisti, že věnoval dostatečnou pozornost všem 
otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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Vzájemná komunikace 
 

 Klient je zodpovědný za to, aby externí smluvní partnery informoval 
o přiměřeně předvídatelných rizicích (včetně těch, která se týkají 
dýchatelného krystalického křemenného prachu), která se v jeho 
provozu mohou vyskytnout. Tyto informace musí být poskytnuty 
formou písemné dokumentace před výběrovým řízením. 

 Jako součást dokumentace k výběrovému řízení by měly být 
smluvnímu partnerovi zaslány příslušné části Příručky správných 
postupů a Listy činností. 

 Podmínkou pro oprávnění ke vstupu na pracoviště musí být 
zaškolení všech smluvních partnerů před začátkem práce 
v klientově provozu. Pokud z nějakého důvodu není zaškolení 
možné, musí klient vždy zajistit důkladný osobní dohled nad 
smluvními partnery. 

 Zaškolení musí obsahovat podrobnosti o pravidlech a postupech 
pracoviště, včetně veškerých zvláštních opatření pro kontrolu 
prachu, která se smluvního partnera týkají. Měly by být poskytnuty 
podrobné informace o tom, v jakých oblastech a při jakých 
činnostech je nutno používat osobní ochranné pomůcky.  

 Během zaškolovacích lekcí by mělo být otestováno, zda smluvní 
partneři znají své vlastní bezpečné pracovní postupy. Nepovolte 
zahájení práce, dokud se nepřesvědčíte, že jsou všichni jednotliví 
smluvní partneři plně obeznámeni s požadavky bezpečnostní 
dokumentace jejich zaměstnavatele. 

 Možná bude dle národních předpisů nutné jmenovat centrálního 
koordinátora pro určité smluvní práce. 

 
Písemná dohoda se smluvními partnery
 

 Outsourcingové dohody týkající se prací, při kterých může dojít 
k vystavení dýchatelnému krystalickému křemenu, by měly 
obsahovat ustanovení o ochraně zdraví. 

 Příručka správných postupů spolu s příslušnými listy činností tvoří 
nedílnou součást smlouvy. To znamená, že smluvní partner bude 
muset dodržovat nejen všechna obecná zákonná ustanovení týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví, ale také doporučení obsažená 
v Příručce správných postupů. 

 
Dohled nad smluvními partnery 

 
Klient musí zajistit náležitý dohled nad všemi smluvními partnery, 
kteří pracují v jeho provozech. Rozsah tohoto dohledu bude záviset 
na složitosti práce a měl by zahrnovat alespoň zdokumentované 
namátkové kontroly pracovních postupů smluvního partnera. Pokud 
ovšem nebylo možné poskytnout plné zaškolení, musí být vždy 
zajištěn důkladný osobní dohled nad smluvními partnery. 
 
Klient by měl zavést předepsané postupy pro řešení situací, kdy 
smluvní partner nedodrží bezpečné pracovní postupy. O všech 
krocích, které klient a smluvní firma učiní při řešení nebezpečných 
pracovních postupů, by se měly vést záznamy. 
 
 
 
 
 

  
Kontrolní záznam klienta 
pro co nejlepší využití 
kontrolních mechanismů. 
 

 Při výběru smluvních 
partnerů proveďte 
hodnocení dostatečnosti 
jejich systémů pro 
řízení vystavení 
osoby dýchatelnému 
krystalickému 
křemennému prachu. 

 Zajistěte, aby byly 
smluvním partnerům 
poskytnuty informace 
o zdravotních a 
bezpečnostních rizicích, 
která ve vašem provozu 
existují a týkají se jejich 
práce.  

 Předtím, než smluvním 
partnerům dovolíte 
pracovat ve vašem 
provozu, zajistěte 
jejich zaškolení. 

 Zajistěte dostatečný 
dohled nad smluvními 
partnery, abyste si byli 
jisti, že dodržují bezpečné 
pracovní postupy. 

 Pokud smluvní partneři 
nepracují bezpečně, 
neváhejte práci zastavit. 

Kontrolní záznam 
smluvního partnera pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Proveďte a zdokumentujte 
hodnocení rizika u všech 
svých pracovních činností. 
Kopie tohoto hodnocení 
budete muset předložit 
klientům. 

 Zajistěte, aby bylo 
jednotlivým smluvním 
partnerům poskytnuto 
školení o požadavcích 
vašeho hodnocení rizika. 

 Zajistěte, abyste s klientem 
vždy komunikovali ohledně 
otázek bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
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2.2.1a  Vyprazdňování pytlů – 
malé pytle 
 
Tento dokument poskytuje informace o vyprazdňování malých pytlů 
s produkty, které obsahují krystalický křemen, zvláště pak se suchými 
materiály, ve výrobních jednotkách. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení k vyprazdňování pytlů vhodné pro daný účel. 
 Uzavřete zařízení k vyprazdňování pytlů co nejvíce je to možné a 

udržujte jej v podtlaku pomocí systému místního odsávacího větrání – 
viz list činností 2.1.13.  

 U malých pytlů se k vyprazdňování doporučuje použít automatické 
nebo poloautomatické stanice na vysypávání pytlů. 

 Zajistěte, aby pracovníci vysypávali obsah pytle mírným nakloněním – 
nikdy ne zprudka. Pytle by měly být vyprazdňovány otevřeným 
koncem směrem od těla. 

 Při rozmačkávání pytlů vzniká mnoho prachu. Pracovníci by měli 
prázdné pytle svinout v odsávané zóně. 

 Prázdně pytle můžete zlikvidovat bez vytvoření prachu tím, že je 
vložíte do velkého plastového pytle, který je upevněný v kovovém 
rámu. Když je pytel plný, neprodyšně ho uzavřete a uložte do 
vhodného vozíku na odpad. Pytel an odpad nepřeplňujte. Případně 
použijte pěchovač, který je vybaven systémem odlučování prachu 
nebo který je zcela uzavřený. 

 Zařízení k vyprazdňování pytlů by mělo být připojeno k vhodnému 
systému pro zachycování prachu (např. textilnímu 
filtru/cyklónovému odlučovači). Vhodnější je fixní systém odlučování 
prachu, ale i samostatná mobilní jednotka je přijatelná. 

 Zařízení k vyprazdňování pytlů by mělo být konstruováno tak, aby 
bylo možné snadno přistupovat ke všem dílům pro potřeby údržby, 
odblokování nebo čištění. Přístupové panely by do sebe měly 
zapadat nebo by měly mít pojistky tam, kde je to potřeba, aby se 
zabránilo přístupu k nebezpečným částem stroje. 

 Zvažte zajištění mechanické/pneumatické pomoci při manipulaci s pytli. 
 Tam, kde je to možné, neumisťujte zařízení k vyprazdňování pytlů 

do blízkosti dveří, oken a průchodů, aby průvan neovlivňoval činnost 
systémů odlučování prachu. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čerstvého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během činností 
vyprazdňování malých pytlů. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 

 

 
 
Ruční vyprazdňování pytlů                    Automatické vyprazdňování pytlů 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém správně funguje. 
Před začátkem práce se 
ujistěte, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Pracovní místnosti 
uklízejte pomocí technik 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.1b  Vyprazdňování pytlů – 
velké pytle 
 
Tento dokument poskytuje informace o vyprazdňování velkých pytlů 
s produkty, které obsahují krystalický křemen, zvláště pak se suchými 
materiály, ve výrobních jednotkách. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení k vyprazdňování pytlů vhodné pro daný účel. 
 Uzavřete zařízení k vyprazdňování pytlů co nejvíce je to možné a 

udržujte jej v podtlaku pomocí systému místního odsávacího větrání – 
viz list činností 2.1.13. 

 Ruční řezání pytlů se nedoporučuje bez použití osobních 
ochranných pomůcek. 

 Pro velké pytle na jedno použití bez vnitřního potahu použijte 
zařízení k vyprazdňování pytlů, které má pyramidové odstřihovací 
nože a gumovou membránu k neprodyšnému uzavření dna pytle. 

 Pro velké pytle na více použití by se měl použít systém vypouštění 
s vibrační deskou a měl by být vybaven místním odsávacím větráním. 

 Při použití velkých pytlů pro více použití, které mají vnitřní potah, 
jsou k dispozici speciální systémy bezprachového připojení vývodů, 
které mají dvojitá kruhová těsnění a zcela uzavřený výstup produktu. 

 Chcete-li zlikvidovat prázdné pytle bez vytvoření prachu, nestlačujte 
je ručně. Místo toho je vložte do velkého plastového pytle, který je 
upevněný v kovovém rámu. Když je pytel plný, neprodyšně ho 
uzavřete a uložte do vhodného vozíku na odpad. Pytel na odpad 
nepřeplňujte. Případně použijte pěchovač, který je vybaven 
systémem odlučování prachu nebo který je zcela uzavřený. 

 Zařízení k vyprazdňování pytlů by mělo být připojeno k vhodnému 
systému pro zachycování prachu (např. textilnímu 
filtru/cyklónovému odlučovači). 

 Zařízení k vyprazdňování pytlů by mělo být konstruováno tak, aby 
bylo možné snadno přistupovat ke všem dílům pro potřeby údržby, 
odblokování nebo čištění. Přístupové panely by do sebe měly 
zapadat nebo by měly mít pojistky tam, kde je to potřeba, aby se 
zabránilo přístupu k nebezpečným částem stroje. 

 Zvažte zajištění mechanické/pneumatické pomoci při manipulaci s pytli. 
 Tam, kde je to možné, neumisťujte zařízení k vyprazdňování pytlů 

do blízkosti dveří, oken a průchodů, aby průvan neovlivňoval činnost 
systémů odlučování prachu. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čerstvého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během činností 
vyprazdňování velkých pytlů. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz listy činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém správně funguje. 
Před začátkem práce 
se ujistěte, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Velíny uklízejte pomocí 
technik vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.2  Vkládání dávky do 
procesu – sklo 
 
Tato činnost se týká vkládání vlhké dávky speciálními plnicími stroji 
z násypky pece to tavicí pece, při kterém vzniká určité množství prachu 
vzhledem k provozním podmínkám (vysoké teploty v kombinaci 
s přetlakem). 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo plnicí zařízení vhodné pro daný účel a dobře 
udržované. 

 Systém pískových uzávěrů nastavte dle doporučení dodavatele. 

 Oblast vkládání uzavřete, co nejvíce je to technicky možné. 

 Ujistěte se, že je dávka do pece vkládána při správném faktoru 
vlhkosti. 

 Násypka pece pro materiál vlhké dávky by měla mít co nejmenší 
možný otvor. 

 Násypka pece by měla být vybavena signalizací vysoké hladiny 
spojeným s poplachovým systémem, aby se předešlo přeplnění. 

 V oblasti vkládání zajistěte řádné větrání. 

 

 

 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se vkládání vlhké dávky 
pomocí speciálních plnicích strojů 
z násypky pece do tavicí pece. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení udržováno v dobrém provozuschopném 
stavu dle pokynů dodavatele. 

 Každý den kontrolujte systém pískových uzávěrů a v případě 
potřeby jej upravte dle doporučení dodavatele.  

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Aby se předešlo nahromadění prachu, pravidelně uklízejte své 
pracoviště. 

 Rozsypání řešte okamžitě. Když řešíte rozsypání velkého množství 
jemného, suchého, prašného materiálu, zajistěte, aby se úklidové 
práce prováděly dle písemných postupů pro zajištění bezpečnosti 
práce a s využitím informací z tohoto dokumentu. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Pokud je to potřeba, měly by být zajištěny a používány respirační 
ochranné pomůcky.  

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučují výrobci. 

 Lze provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Kontrolujte správnou 
funkci pískových těsnění. 
Pokud zjistíte nějakou 
nepravidelnost, informujte 
svého nadřízeného. 

 Okamžitě ukliďte rozsypání 
velkého množství jemných, 
suchých prašných 
materiálů pomocí metod 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. Ujistěte 
se, že pracujete v souladu 
s písemnými pokyny 
společnosti, které se 
týkají bezpečnosti práce. 

 Používejte, udržujte a 
skladujte veškeré osobní 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 

 

    
březen 2006 – 2.2.2 – stránka 2 z 2    

 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2.3a  Hromadné nakládání 
cisternových vozů 
 
Tato činnost se týká činnosti hromadného nakládání cisternových vozů u 
dopravy materiálů, které obsahují krystalický křemen, zejména pak 
suchých materiálů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byla nakládací zařízení vhodná a dobře udržovaná. 

 Zajistěte nakládací měch, který umožňuje odsávání dostatečného 
množství vzduchu, aby bylo místo nakládky udržováno v podtlaku. 

 Nakládací měch by měl být připojen k vhodnému systému pro 
odlučování prachu (např. textilnímu filtru/cyklónovému odlučovači). 

 Učiňte opatření pro vypouštění vzduchu, který je vytlačován při 
nakládání sypkých produktů, aby nemohl z nádoby unikat. 

 Pokud je to možné, zajistěte uzavřené a odtlakované přepravní 
zařízení s vhodným odprašovacím zařízením. 

 Pokud je to možné, skloňte odprašovací zařízení tak, aby se 
předešlo usazování prachu. Minimální vnitřní opotřebení potrubí 
zajistíte tak, že vyberete otěruvzdorné materiály, použijete trubky 
vhodných rozměrů a vyhnete se ostrým ohybům potrubí. 

 Navrhněte potrubí s vhodným vnitřním průměrem (který se zvětšuje 
směrem k odprašovacímu systému), aby byla zachována vhodná 
přepravní rychlost a předešlo se usazování prachu. 

 Snažte se co nejvíce předcházet únikům. 

 Řídicí kabiny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu nebo by 
měly být vybaveny nucenou filtrací vzduchu. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během činností 
hromadné nakládky u dopravy 
cisternovými vozy. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže omezit 
vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že nakládací 
zařízení správně funguje. 
Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Veškeré řídicí kabiny 
uklízejte pomocí metod 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.3b  Hromadná nakládka 
 
Tato činnost se týká činnosti hromadného nakládání u silniční (kromě 
cisternových vozů), železniční a vodní dopravy materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, zejména pak suchých materiálů. 
 
List 2.2.2a obsahuje rady týkající se nakládky cisternových vozů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byla všechna nakládací zařízení vhodná pro daný 
účel a dobře udržovaná.  

 K vhodným technikám může patřit použití dopravníků, šroubových 
podavačů, drapáků, korečkových výtahů, násypníků, skluzů a 
plnicích trubek. 

 Dopravníky, skluzy atd. co nejvíce uzavřete. 

 Rychlost sestupu materiálů udržujte co nejmenší: 

 Minimalizuje výšku pádu – navrhněte skluzy atd. tak, aby 
materiál padal stupňovitě, tj. několik kratších sestupů namísto 
jednoho velkého. 

 Do dlouhých plnicích trubek instalujte zarážky. 

 Úhly sklonu skluzů, plnicích trubek atd. navrhněte co nejmenší. 

 Nenakládejte moučkovité produkty pod širým nebem; je nutno 
použít uzavřené systémy. 

 Nakládací zařízení by měla být krytá, aby se zbránilo zvedání 
prachu větrem, a zároveň by mělo být zajištěno dobré provětrávání. 

 Řídicí kabiny by měly být dobře utěsněné a měly by mít vlastní 
přívod čistého vzduchu. Tam, kde je to potřeba, by tato zařízení 
měla být vybavena nucenou filtrací vzduchu a udržována v přetlaku.  

 Lze použít systémy průmyslové televize, aby operátoři nemuseli 
příliš často vstupovat do prašných oblastí.  

 Informace o nakládání cisternových vozů naleznete v listu 2.2.3a 
nazvaném „Hromadné nakládání cisternových vozů“. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během činností 
hromadné nakládky u silniční (kromě 
cisternových vozů), železniční a vodní 
dopravy. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při činnosti 

používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá neustále, 

vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje známky poškození. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým 
použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 
zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Pomocí vhodných symbolů označte místa, kde je potřeba použít 
respirační ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje 
výrobce. 

 

  

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného křemenného 

prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení prachem; 
jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat je; kdy a 
jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k dispozici, a co 
dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 Průvodce 
správnými postupy. 

 Zajistěte, aby byly dopravcům poskytnuty kopie postupů pro nakládání a 
aby byli v tomto ohledu vyškoleni. 

 

  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že nakládací 
zařízení správně funguje. 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 V oblastech, kde je to 
považováno za nutné, 
používejte respirační 
ochranné pomůcky (např. 
protiprachovou masku). 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.4a  Hromadné vykládání 
cisternových vozů 
(vyfukování) 
 
Tato činnost se týká vykládání křemičitého písku a moučkových 
produktů, zvláště pak suchých materiálů, z cisternových vozů do sil. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se toho, jak minimalizovat 
uvolňování polétavého prachu při 
vyprazdňování cisternového vozu 
s křemičitým pískem nebo moučkou. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 

  
Konstrukce a vybavení 

 
Cisternový vůz 

 
 Omezte rychlost vykládání dle projektované kapacity jímacího sila 

a jednotky pro odlučování prachu. Tlak při vykládání by měl být 
dohodnut s operátorem sila. 

 Vykládací trubky, konektory a těsnění cisterny musí být navrženy 
tak, aby vydržely vysoký tlak vzduchu a otěr spojený s činnostmi 
foukání. 

 Uvědomte si, že při vyfukování posledních zbytků písku/moučky 
do sila tlak vzduchu prudce vzroste. Je tudíž nutné, aby na průběh 
vykládání neustále někdo dohlížel. 

 
Silo zákazníka 

 
 Sila by se měla kupovat pouze od renomovaných dodavatelů. 

 K zajištění odpovídající strukturní pevnosti by měly být použity 
vhodné metody technického návrhu. 

 Je nutno použít technické kontrolní mechanismy, aby se zabránilo 
přílišnému natlakování sila při plnění. Zajistěte, aby byla sila 
vybavena zařízeními pro snížení tlaku a vyspělými alarmy. Musí 
mít rovněž systémy odlučování prachu k odstraňování a čištění 
vytlačeného vzduchu.  

 Jednotky pro odlučování prachu v silech musí být vybaveny filtry, 
které jsou vhodné pro rozsah velikostí částic daného produktu. 

 Tlak při vykládání by měl být dohodnut s operátorem cisterny. 

 Uvědomte si, že moučkové produkty mohou mít různou sypnou 
hustotu. Zaveďte postupy k zajištění toho, aby sila nebyl 
přeplňována. 

 Sila by měla být vybavena systémem odlučování prachu, aby se 
během vykládání cisterny předešlo emisím prachu ze sila. 

 Potrubí a větrací soustava by měly být navrženy tak, aby se 
minimalizovaly šokové ztráty (způsobené ohyby, zúženími atd.) a 
hluchá místa, kde se může materiál hromadit, a aby bylo možné 
snadno čistit případná ucpání. 

 Přípojné body sila by měly být umístěny co nejblíže parkoviště 
cisternových vozů, které přivážejí materiál. Nebude tak nutné 
používat dlouhé pružné hadice. 

 K částem sila, které vyžadují kontrolu a údržbu, by měl být 
zajištěn bezpečný přístup. 
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Údržba 
 

 Trubky/hadice, konektory a těsnění udržujte v dobrém stavu, aby se 
snížila pravděpodobnost úniku prachu při činnostech foukání.  

 Systémy odlučování prachu v silech musí být udržovány v souladu 
s pokyny výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou ročně by měl být výkon systémů odlučování prachu 
otestován kvalifikovanou osobou. 

 Řidiči cisteren by měli každý den kontrolovat stav trubek/hadic a 
v případě potřeby je nechat vyměnit. 

 Veškeré poruchy trubek/hadic/konektorů a systémů odsávání prachu 
v silech je nutno okamžitě nahlásit, aby bylo možné podniknout 
kroky k nápravě. 

 

  

Čištění a úklid 
 

 Prostor pro vykládání cisteren by měl být udržován v čistotě a 
pořádku. 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika za účelem ověření efektivity 
kontrolních opatření. 

 Při odpojování vykládacích trubek v zadní části cisterny, při nápravě 
úniku prachu nebo v případě, že jiné kontrolní mechanismy selžou, 
může být nutné používat respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. Tyto pomůcky vyměňujte 
v intervalech, které doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Zajistěte, aby byla zavedena opatření proti přeplnění sil. 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování opatření na 
kontrolu prachu. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Řidiči cisteren musí vždy 
dohlížet na vykládání 
svých vozů. 

 Dohodněte se se 
zákazníkem na tlaku 
při vykládání. 

 Stav trubek, hadic a 
konektorů kontrolujte 
každý den. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypaný písek a 
moučku ihned ukliďte 
pomocí metod čištění 
za mokra. 

 Pokud je potřeba vstoupit 
do prašných oblastí za 
účelem napravení úniku 
prachu, nebo v případě, že 
jiné kontrolní mechanismy 
selžou, použijte 
protiprachovou masku. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.4b  Hromadná vykládka 
 
Tato činnost se týká činnosti hromadného vykládání u silniční (kromě 
cisternových vozů), železniční a vodní dopravy materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, zejména pak suchých materiálů. List 2.2.4a obsahuje 
rady týkající se vykládky cisternových vozů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byla všechna vykládací zařízení vhodná pro daný účel 
a dobře udržovaná. 

 Při vykládání suchých produktů instalujte do oblastí, kde může 
prach unikat do vzduchu na pracovišti, systémy pro odlučování 
prachu.  

 Zvažte izolování místa vykládky a jeho udržování v podtlaku. 
Případně zajistěte velíny, které budou utěsněné a udržované 
v přetlaku. 

 Navrhněte velikost a tvar jímacích zásobníků tak, aby odpovídaly 
kapacitě silničních vozidel, železničních vagonů, drapáků atd., ze 
kterých se do nich materiál nakládá.  

 Vypracujte postupy pro vykládání. Zajistěte, aby byl na zásobnících 
a v oblastech vykládky jasně vyznačen jejich obsah.  

 Nevykládejte moučkovité produkty pod širým nebem; je nutno použít 
uzavřené systémy. 

 Informace o odfukování suchých produktů z cisternových vozů 
naleznete v listu 2.2.4a nazvaném „Hromadné vykládání 
cisternových vozů“. 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během činností 
hromadné vykládky. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže omezit 
vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odsávání prachu. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli 
porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Pomocí vhodných symbolů označte místa, kde je potřeba použít 
respirační ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 Zajistěte, aby byly řidičům, kteří přivážejí materiál, poskytnuty kopie 
postupů pro vykládání a aby byli v tomto ohledu vyškoleni. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že vykládací 
zařízení správně funguje. 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 V oblastech, kde je to 
považováno za nutné, 
používejte respirační 
ochranné pomůcky (např. 
protiprachovou masku). 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.5  Výroba jader a formování 
ve slévárnách 
 
Tato činnost se týká jaderny a formovny ve slévárnách. 
 

  

Přístup 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se výroby jader a lití do 
forem ve slévárnách. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Konstrukce a vybavení 
 Kontrolujte rozsypání písku. Zajistěte, aby bylo do formy 

vkládáno správné množství písku. 
 Je potřeba rychlost vzduchu obvykle mezi 0,5 a 1,5 metru za 

sekundu směrem do krytů. Viz list činností 2.1.13. 
 Na začátku práce vždy zkontrolujte, že je odsávání zapnuté a 

funguje. Zkontrolujte měřidlo. 
 Vyčištěný odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě 

mimo budovu, v dostatečné vzdálenosti od dveří, oken a 
větracích otvorů. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čistého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 Při návrhu nových kontrolních systémů se poraďte 
s kvalifikovaným odborníkem na ventilační techniku. 

Údržba 
 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 
 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby 

používejte respirační ochranné pomůcky (ROP). 
 Písek je velmi abrazivní a zařízení se rychle opotřebuje. 

Naplánujte pravidelnou údržbu. 
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Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo vzduchový 

filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo vibrující ventilátory 
mohou naznačovat potenciální problém. Poškození okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo 
fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, který je 
kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto výkonové specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Tuto informaci zapište do testovacího záznamníku. 
 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních technik, 

aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon alespoň 
jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují celostátní předpisy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy vyskytují 
s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování údržby. 

Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 
 Normální pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se zabránilo 

víření prachu a případnému uklouznutí. 
 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování prachu. 
 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 
 Nádoby nakládejte na bezpečném místě. 
 Když nádoby zrovna nenaplňujete nebo nevyprazdňujete, vždy je 

zakryjte víkem. 
 Prázdné nádoby likvidujte bezpečným způsobem. 
 Odpad likvidujte bezpečným způsobem. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 

správné osobní ochranné pomůcky. 
 Pokud je odsávání správně navrženo a dobře funguje, respirační 

ochranné pomůcky (ROP) by neměly být potřeba. 
 ROP jsou potřeba při údržbě a úklidu a při odklízení rozsypaného 

materiálu. 
 Používejte ROP standardu P3 (přiřazený ochranný faktor 20) nebo 

jiného ekvivalentního standardu. Požádejte o radu svého dodavatele. 
 Filtry respiračních ochranných pomůcek vyměňuje dle doporučení 

dodavatele. Jednorázové masky po použití vyhoďte. 
 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 

uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  
 Zajistěte ochranu očí. 
 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 
 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání 

domů. Využívejte smluvní prádelnu. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví.  
 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 

prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat je; 
kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k dispozici, 
a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 Průvodce 
správnými postupy.  

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.6  Drcení nerostů 
 
Velké množství polétavého prachu může vznikat, když jsou nerosty, 
které obsahují krystalický křemen, lámány v průběhu drcení. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. To pomůže ochránit osoby před rizikem polétavého 
prachu a ostatními riziky spojenými s drcením, jako je např. hluk a 
vystřelující částice. 

 

 

 

 
Konstrukce a vybavení 

 
 Vzniku polétavého prachu při činnostech drcení lze jen těžko 

zabránit, takže kontrola vystavení spočívá v izolaci operátorů 
zařízení od vznikajícího prachu. 

 Ovládací prvky strojů by měly být umístěny v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů polétavého prachu. 

 Pokud je potřeba, aby někdo neustále dohlížel na provoz drtičky, 
měla by být používána uzavřená, utěsněná kabina. 

 Použití systémů průmyslové televize umožní operátorům 
kontrolovat provoz drtičky, aniž by byli vystaveni vysokým úrovním 
prachu. 

 Kabiny (velíny) operátorů by měly být fyzicky odděleny od 
prašných oblastí a zásobovány čistým čerstvým vzduchem 
vháněným pod přetlakem. Případně mohou být kabiny osazeny 
klimatizací vybavenou vzduchovým filtrem, který je konstruován 
tak, aby vydržel nápor velkého množství částic dýchatelného 
prachu. 

 Aby přetlakový přívod vzduchu nebo klimatizační systém 
poskytoval co největší ochranu před vystavením prachu, musí být 
dveře a okna kabiny vždy zavřené, pokud je drtička v provozu. 

 Vznik polétavého prachu lze omezit tím, že se činnosti drcení 
naplánují do vlhčích období roku. Mělo by se rovněž zvážit použití 
vodních sprch k potlačení prachu. 

 Umístění drtičky vně budovy povede k lepší ventilaci a tím i 
snížení koncentrací polétavého prachu. 

 Pokud je drtička umístěna uvnitř budovy, bude pro kontrolu úrovní 
prachu potřeba dobrá průběžná ventilace. 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se používání drticího 
zařízení k rozbíjení velkých balvanů 
vytěženého materiálu na menší kusy. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   březen 2006 – 2.2.6 – stránka 1 z 2 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

Údržba 
 

 Udržujte klimatizační systém kabiny v efektivním a výkonném 
provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele. 

 Filtr klimatizace by se měl měnit v intervalech (vyjádřených počtem 
hodin provozu stroje) dle doporučení výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Operátoři drtičky by měli kontrolovat stav filtru klimatizace dle 
doporučení výrobců. 

 Veškeré poruchy klimatizačního/filtračního systému je nutno 
okamžitě nahlásit, aby bylo možné podniknout kroky k nápravě. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Nahromadění jemného prachu na vnitřních površích kabiny 
operátora může naznačovat problém s klimatizačním systémem. 

 Přednostně by se měly použít metody vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. Při čištění vnitřních povrchů kabiny operátora 
nepoužívejte suchý kartáč. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika za účelem ověření efektivity 
kontrolních opatření.  

 Pokud je potřeba ručně rozdělit velké balvany, při provádění 
pravidelných kontrol nebo údržby zařízení, nebo v případě, že jiná 
kontrolní opatření selžou, může být potřeba použít respirační 
ochranné pomůcky (s vhodným ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. Respirační ochranné 
pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování opatření na 
kontrolu prachu. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Když drtička běží, 
nechávejte okna i dveře 
kabiny nebo velínu vždy 
zavřené. 

 Jednou týdně zkontrolujte 
stav filtru klimatizace. 

 Na listinu denních kontrol 
zaznamenejte všechny 
bezpečnostní kontroly. 

 Zkontrolujte, zda se 
na povrchu kabiny 
nevyskytují nánosy 
prachu. Může to být 
známkou špatného stavu 
vzduchového filtru. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Vnitřek kabiny udržujte 
v čistotě. 

 Pokud je potřeba vstoupit 
do prašných oblastí za 
účelem ručního rozdělení 
velkých balvanů, během 
pravidelných kontrol 
zařízení a při provádění 
údržby, použijte 
protiprachovou masku. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.7  Řezání a leštění 
žáruvzdorných 
materiálů a skla 
 
Tato činnost se týká řezání a leštění žáruvzdorných materiálů a skla, 
při kterých může vznikat velké množství polétavého prachu. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 Kontrolu prachu lze realizovat pomocí metod řezání za mokra, 
které zabraňují zvíření prachu tím, že ho zachycují ve vodě. 

 Zajistěte dostatečnou zásobu vody a její doplňování. Za 
chladného počasí přijměte preventivní opatření na ochranu před 
zmrznutím. 

 Přijměte preventivní opatření ke kontrole legionely a dalších 
biologických látek. Pokud je voda, která se používá k řezání za 
mokra, znovu uváděna do oběhu, zajistěte, aby byla pravidelně 
kontrolována její hodnota pH a kontaminace mikroorganismy. 

 Při použití vodních sprch a hadic je nezbytně nutné zajistit vhodný 
odvodňovací systém. 

 Zajistěte, aby byly elektrické a další systémy dostatečně chráněny 
před riziky, která v pracovním prostředí existují, včetně vody a 
křemenného prachu. 

 Používejte řezací a lešticí nástroje, které neobsahují krystalický 
křemen. 

 

 

 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se řezání a leštění 
žáruvzdorných materiálů a skla. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Udržujte zařízení v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 
dodavatele. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Zařízení pravidelně čistěte. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Nedovolte, aby nánosy prachu/odpadu před uklizením uschly. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Označte místa, kde je nutno použít osobní ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 Lze provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že dodržujete 
bezpečné pracovní 
postupy stanovené 
zaměstnavatelem. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Zařízení po použití 
očistěte. 

 K očištění použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.8  Sušení nerostů 
 
Tato činnost se týká činnosti sušení a chlazení produktů, které obsahují 
krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo veškeré zařízení pro sušení/chlazení vhodné pro 
daný účel a dobře udržované. 

 Stroje by měly být co nejvíce uzavřené. Sušičky fluidní vrstvy jsou 
obecně více uzavřené než otáčivé sušičky. 

 Venkovní instalace zařízení na sušení a chlazení nerostů pomůže 
omezit vystavení osob dýchatelnému krystalickému křemennému 
prachu tím, že se využije přirozená ventilace. Ovšem sušicí a chladicí 
zařízení, která jsou instalována venku, musí být odolnější proti 
povětrnostním vlivům. 

 Pokud jsou sušicí a chladicí zařízení instalována uvnitř budov, může 
být potřeba zavést v budově nucenou ventilaci, aby se zajistilo 
dostatečné zředění a odstranění prašného vzduchu. 

 Instalujte systémy odlučování prachu, které budou obsluhovat 
všechna místa, na kterých může ze sušicích/chladicích zařízení unikat 
prach, a udržovat v systému podtlak. Tyto systémy by měly být 
připojeny k vhodné jednotce pro odlučování prachu (např. textilnímu 
filtru, cyklónovému odlučovači nebo pračce plynu). 

 Jemný prach získaný z jednotky pro odlučování prachu může být 
vrácen k usušenému produktu, pokud budou přijata dodatečná 
preventivní opatření (např. uzavřený okruh) na ochranu osob, které 
mohou být vystaveny tomuto proudu prachu například při činnostech 
hromadné nakládky. 

 Řídicí kabiny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu. Tam, kde je 
to potřeba, by tato zařízení měla být vybavena nucenou filtrací 
vzduchu a udržována v přetlaku. Sušicí/chladicí zařízení by měla být 
ovládána prostřednictvím telemetrie, aby operátoři nemuseli příliš 
často vstupovat do prašných/hlučných oblastí. 

 Pro zařízení na sušení a chlazení nerostů platí limity emisí částic a 
tato zařízení musí být navržena tak, aby splňovala místní předpisy. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, 
prostřednictvím kontroly vystavení 
vlivu dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se 
správných postupů při kontrole 
prachu během činností sušení. 
Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná 
ochranná a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému 
prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení, které se při činnosti používá, udržováno 
v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele/technika. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Velíny uklízejte pomocí 
metod vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Kontrolujte, zda jsou velíny 
pod tlakem, vždy zavírejte 
dveře a okna. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.9  Suché lisování – 
keramika 

   
Tato činnost se týká lisování materiálů (prášků nebo granulátů), které 
obsahují krystalický křemen, za účelem tvarování. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během lisování 
materiálů, které obsahují krystalický 
křemen, za účelem tvarování. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení pracovníků prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 Systém pro přepravu materiálů a lisovací systém co nejvíce 

uzavřete. 

 Okolo lisovacího systému instalujte místní odsávací větrání 
s proudem vzduchu alespoň 1 m/s směrem dovnitř k bodu, kde 
vzniká prach. Viz list činností 2.1.13. 

 Zvažte potřebu dodatečné ventilace u výstupu lisovaných dílů a 
v přechodových bodech. Zajistěte, aby výstup vzduchu 
z pneumatických systému nenarušoval opatření na kontrolu 
prachu. 

 Veškeré kryty v sekcích konstruujte tak, aby umožnily snadný 
přístup pro účely čištění a údržby. 

 Pomocí vhodného zařízení zabraňte pádu materiálu. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Používejte krátká a jednoduchá potrubí. 

 Vyhněte se dlouhým úsekům pružného potrubí. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Vyčištěný a přefiltrovaný vzduch můžete znovu zavést do oběhu 
v takovém množství, které doporučují stávající normy. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 
 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 

výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 
 Nádoby skladujte na bezpečném místě a prázdné nádoby zlikvidujte 

bezpečným způsobem. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 

prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Dejte pozor, aby se 
papírové pytle a další 
odpadní materiály 
nedostaly do ventilačního 
potrubí. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.10  Čistění větších odlitků 
ve slévárnách 

   
Tato činnost se týká čistírny odlitků, kde se čistí větší odlitky. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se cídění větších odlitků. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření.  
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 

 Jsou potřeba respirační ochranné pomůcky (ROP). 

 Pro čistěnícídění větších odlitků zajistěte větraný box. 

 Pro větší odlitky jsou potřeba ROP. 

 Je potřeba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 1,5 metru za 
sekundu směrem do boxu, a obvykle mezi 2,5 a 10 metry za 
sekundu v místě odsávání. Viz list činností 2.1.13. 

 Na začátku práce vždy zkontrolujte, že je odsávání zapnuté a 
funguje. Zkontrolujte měřidlo. 

 Vyčištěný odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě mimo 
budovu, v dostatečné vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Na místech, kde pracují zaměstnanci, zajistěte přívod 
dostatečného množství čerstvého vzduchu (20 %), aby se zředil a 
odstranil vytvořený polétavý prach. 

 Zpracovávaný kus umístěte tak, aby byl co nejblíže místu odsávání. 

 Zajistěte, aby prach z čištění směřoval do boxu. 

 Pro posun odlitku zajistěte otočnou plošinu. 

 Pracovníci by neměli stát mezi odlitkem a místem odsávání. 

 Při návrhu nových kontrolních systémů se poraďte 
s kvalifikovaným odborníkem na ventilační techniku. 
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Údržba 
 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 
 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby používejte 

respirační ochranné pomůcky (ROP). 
 Zbytky po cídění jsou velmi abrazivní a zařízení se rychle 

opotřebuje. Zbytky po cídění mohou zablokovat odsávací místa. 
Naplánujte pravidelnou údržbu. 

Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo 

vzduchový filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo vibrující 
ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. Poškození 
okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo 
fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, který 
je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto výkonové 
specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 

v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 
 Běžné pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se zabránilo 

víření prachu a případnému uklouznutí. 
 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování jemného prachu. 
 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 
 Větší rozsypané množství opatrně naberte na lopatku, aby se 

předešlo zvíření prachu. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 

správné osobní ochranné pomůcky. 
 Respirační ochranné pomůcky (ROP) jsou potřeba při práci v boxu, 

údržbě a úklidu a při odklízení rozsypaného chemického materiálu. 
 Používejte vzduchem plněné nebo samostatně poháněné ROP 

s přiřazeným ochranným faktorem alespoň 40. 
 Požádejte o radu svého dodavatele. 
 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 

uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  
 Zajistěte ochranu očí. 
 K zamezení zranění jsou nutné ochranné rukavice. 
 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 
 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání 

domů. Využívejte smluvní prádelnu. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 

prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.11  Čistění menších odlitků 
ve slévárnách 
 

  Tato činnost se týká čištění menších odlitků. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se cídění menších odlitků. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 

  
Přístup 
 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 

 Kontrolujte zbytky po čištění a prach. Menší odlitky čistěte ve 
větraném boxu. 

 Velmi malé odlitky čistěte pomocí brusného nebo drátěného 
kotouče vybaveného místním odsávacím větráním (MOV). 

 Je potřeba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 2,5 metru za 
sekundu směrem do cídicího boxu nebo obvykle mezi 2,5 a 
10 metry za sekundu směrem do otvorů stojanové drtičky. Viz list 
činností 2.1.13. 

 Na začátku práce vždy zkontrolujte, že je odsávání zapnuté a 
funguje. Zkontrolujte měřidlo. 

 Vyčištěný odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě mimo 
budovu, v dostatečné vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čistého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 Zpracovávaný kus umístěte tak, aby byl co nejblíže místu odsávání. 
 Zajistěte aby prach z cídění směřoval do boxu a aby pneumatické 

nástroje neodfukovaly prach ven z boxu. 
 Pro posun odlitku zajistěte otočnou plošinu. 
 Při návrhu nových kontrolních systémů se poraďte 

s kvalifikovaným odborníkem na ventilační techniku. 
 

Údržba 
 

 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 
 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby používejte 

respirační ochranné pomůcky (ROP). 
 Zbytky po čistění jsou velmi abrazivní a zařízení se rychle 

opotřebuje. Zbytky po cídění mohou zablokovat odsávací místa. 
Naplánujte pravidelnou údržbu. 
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Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo 

vzduchový filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo vibrující 
ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. Poškození 
okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo 
fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, který 
je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto výkonové 
specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Tuto informaci zapište do testovacího záznamníku. 
 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních technik, 

aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon alespoň 
jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují celostátní předpisy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy vyskytují 
s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování údržby. 

Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 
 Normální pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se 

zabránilo víření prachu a případnému uklouznutí. 
 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování jemného prachu. 
 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky (OOP) 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 

správné osobní ochranné pomůcky. 
 Respirační ochranné pomůcky (ROP) obvykle nejsou potřeba, když 

pracujete u větraného pracovního stolu. ROP jsou potřeba při jiném 
cídění, při údržbě a úklidu a při odklízení rozsypaného materiálu. 

 Používejte ROP standardu P3 (přiřazený ochranný faktor 20) nebo 
jiného ekvivalentního standardu. Požádejte o radu svého 
dodavatele. 

 Filtry respiračních ochranných pomůcek vyměňuje dle doporučení 
dodavatele. Jednorázové masky po použití vyhoďte. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Zajistěte ochranu očí. 
 K zamezení zranění jsou nutné ochranné rukavice. 
 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 
 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání 

domů. Využívejte smluvní prádelnu. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 

prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.12  Závěrečné zpracování 
(suché) – keramika 

   
Tato činnost se týká činností suchého obrábění (např. broušení, 
řezání, vrtání) keramických produktů, které obsahují krystalický 
křemen. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během suchého 
obrábění keramických produktů, které 
obsahují krystalický křemen. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení pracovníků prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Pracovní prostor a zařízení by měly být jasně označeny. 

 Dopravní cesty by měly být vždy označeny. 
 

Konstrukce a vybavení 
 Obráběcí stanice co nejvíce uzavřete. 

 Okolo obráběcí stanice instalujte místní odsávací větrání 
s proudem vzduchu obvykle alespoň 1 m/s směrem dovnitř 
k bodu, kde vzniká prach. Viz list činností 2.1.13. 

 Zvažte potřebu dodatečné ventilace u výstupu opracovaných dílů 
a v přechodových bodech. 

 Zajistěte, aby výstup vzduchu z pneumatických systému 
nenarušoval opatření na kontrolu prachu. 

 Veškeré kryty v sekcích konstruujte tak, aby umožnily snadný 
přístup pro účely čištění a údržby. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Používejte krátká a jednoduchá potrubí. 

 Vyhněte se dlouhým úsekům pružného potrubí. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Přefiltrovaný vzduch můžete znovu zavést do oběhu. Množství 
recirkulačního vzduchu by mělo být v souladu s platnými normami. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 
 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 

výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 
 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 
 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 

kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 

prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.13  Vypalování (přežahu, glazur, 
konečné, ozdob) – keramika 

   
Tato činnost se týká vypalování keramických produktů v periodických a 
kontinuálních pecích. Opatření pro přežah, ostrý výpal glazury, 
konečný výpal nebo vypalování ozdob jsou podobné. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během vypalování 
keramických produktů, které obsahují 
krystalický křemen. Proces vypalování 
může být periodický nebo nepřetržitý 
(kontinuální). Dodržování hlavních 
bodů uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 
Konstrukce a vybavení 

 Měla by být použita dobrá tepelná izolace. 

 Na vstupu a výstupu kontinuální pece nebo na dveřích periodické 
pece by mělo být instalováno místní odsávací větrání (aby se 
předešlo ztrátě páry, znečištění a emisím prachu). 

 Systémy odsávacího větrání by měly být snadno kontrolovatelné, 
měly by být propojeny s ovládacím prvky vytápění pece a měly by 
být vybaveny výstražnými světly/alarmy. 

 Při plnění pece se vyvarujte jakéhokoli tření produktů, které 
se mají vypalovat (návrh přepravních jednotek). 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Recirkulace vzduchu se nedoporučuje. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozbité produkty ihned 
odstraňte z podávacích 
jednotek. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.14  Vkládání dávky do sklářské 
pece (obalové sklo) 
 
Tato činnost se týká vkládání surovin pro výrobu skla, které obsahují 
krystalický křemen, do sklářské pece. 
Tento informační list by se měl číst ve spojení s listem nazvaným 
„Čištění“ (2.1.1). 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 Míra, do jaké lze zařízení pro vkládání dávky utěsnit proti úniku 
polétavého prachu, je omezena jeho provozními vlastnostmi a 
potřebou pracovat v podmínkách vysokých teplot. Uvolňování 
prachu lze omezit jinými konstrukčními a provozními vlastnostmi. 

 Proudové podávání materiálu do zakladače dávky ze zásobníku 
kmene pece: 

a) Zabrání zpětnému vyfouknutí prachu do ovzduší následkem 
toho, že je v peci udržován přetlak. 

b) Zabrání vzniku prachu z materiálů, které do zakladače spadnou 
z výšky. 

 Pokud je k propojení zásobníku kmene v peci se zakladačem 
dávky použito jiné dopravní zařízení než proudové podávání, měla 
by být násypka zakladače osazena zařízením pro detekci/kontrolu 
hladiny, aby se předešlo tomu, že se vyprázdní a prach bude 
vyfouknut zpět do ovzduší. 

 Pokud je k propojení zásobníku kmene v peci se zakladačem 
dávky použito jiné dopravní zařízení než proudové podávání, mělo 
by být utěsněno proti úniku prachu, pokud je to možné. 

 Ve sklářském průmyslu je běžným postupem použití vlhké dávky 
(obvykle 1 – 3 % obsahu vlhkosti), což pomáhá potlačit prach. 

 Pokud se používá suchá dávka, doporučuje se použití nějaké 
formy odsávání nebo potlačování prachu. 

 Násypka pece by měla být vybavena signalizátorem hladiny, aby 
se předešlo přeplnění. 

 

 
 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
vkládání surovin pro výrobu skla do 
pece. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Udržujte všechna protiprachová těsnění, které jsou na zařízení 
osazena. 

 Udržujte systém vkládání dávky, aby se předešlo případnému 
rozsypání. 

 Udržujte případně osazené zařízení pro detekci hladiny. 
 Pokud je instalován systém odlučování prachu, musí být udržován 

v souladu s pokyny výrobce. 
 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou ročně by měl být výkon systémů odlučování prachu 
otestován kvalifikovanou osobou. 

 Systém vkládání dávky by měl být kontrolován, zda nevykazuje 
závady nebo známky opotřebení, které by mohlo způsobit rozsypání 
dávky, a to jednou týdně, nebo častěji, pokud se neustále používá. 
Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před 
každým použitím.  

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Zakladač dávky a jeho okolí pravidelně uklízejte. 
 K úklidu nepoužívejte stlačený vzduch. 
 Pokud je to vhodné, používejte metody vakuového čištění nebo 

čištění za mokra. 
 Vytvořte písemné bezpečné pracovní postupy pro řešení rozsypání 

velkého množství prašného materiálu. 
 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Při čištění a v případě potřeby i při údržbě je nutno zajistit vhodné 

respirační ochranné pomůcky. 
 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 

uchovávat v čistotě, když se nepoužívají, a vyměňujte je dle pokynů 
výrobce. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že zařízení 
správně funguje. 

 Zkontrolujte, zda 
nevykazuje známky 
opotřebení, které by 
mohlo vést k rozsypání. 

 Pokud jsou instalovány 
systémy odlučování 
prachu, ujistěte se, 
že správně fungují. 

 Oblaky prachu mohou 
naznačovat problém 
v systému. Neprodleně 
je prozkoumejte. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému 
s přístrojem nebo se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte 
ihned. Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 
Rozsypání materiálu 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.15  Pískování skla 
 
Tato činnost se týká pískování skla. Vytvořený prach může obsahovat 
dýchatelný krystalický křemen pocházející z písku. Tento bezpečnostní 
list je k dispozici pro pískovací linku s uzavřeným pískovacím 
zařízením. Toto zařízení je v běžném provozu plně automatické (při 
výrobě neprobíhá žádná manuální činnost). 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

 

Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení vhodné pro daný účel a dobře 
udržované. 

 Zařízení by mělo být uzavřené, co nejvíce je to technicky možné. 

 Zařízení by mělo být připojeno k vhodnému systému odlučování 
prachu.  

 Zajistěte, aby byla všechna zařízení snadno dostupná pro údržbu. 

 Zajistěte, aby byla zařízení navržena tak, aby nedocházelo ke 
kontaktu osob s krystalickým křemenem. 

 

 

 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se pískování skla. 
Dodržování hlavních bodů uvedených v 
tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Udržujte zařízení v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 
dodavatelů. 

 Každý den kontrolujte systém pískových uzávěrů a v případě 
potřeby jej upravte dle doporučení dodavatele. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Před použitím zařízení vizuálně zkontrolujte. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Zařízení pravidelně čistěte. 

 Úniky řešte okamžitě. 

 Rozsypání řešte okamžitě. Když řešíte rozsypání velkého množství 
jemného, suchého, prašného materiálu, zajistěte, aby se úklidové 
práce prováděly dle písemných postupů pro zajištění bezpečnosti 
práce a s využitím informací z tohoto dokumentu. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Označte místa, kde je nutno použít osobní ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 Lze provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné.  

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17.  

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že zařízení pro 
pískování skla správně 
funguje. 

 Ujistěte se, že dodržujete 
bezpečné pracovní 
postupy stanovené 
zaměstnavatelem. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Zařízení pravidelně čistěte. 

 K očištění použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Pracovní oděvy měňte dle 
potřeby. 
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2.2.16  Drcení nerostů 
 
Tento list obsahuje informace o činnostech suchého mletí a drcení u 
produktů, které obsahují krystalický křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení pro mletí vhodné pro daný účel a dobře 
udržované. 

 Kdykoli je to možné, používejte postupy mletí za mokra místo činností 
suchého mletí. Tím se výrazně omezí vznik polétavého prachu. 

 Drticí zařízení co nejvíce uzavřete a instalujte je do dobře větrané 
budovy. 

 Tam, kde je to potřeba, aby se zabránilo úniku prachu, měla by být drticí 
zařízení připojena k vhodnému systému odlučování prachu, který je 
schopen odsát dostatek vzduchu, aby byly příslušné části zařízení 
udržovány v podtlaku.  

 Učiňte opatření pro bezprachové vykládání produktu z drtírny do 
ostatních zařízení v procesu. Přechodové body a další zařízení by měly 
být rovněž připojeny k systému odlučování prachu, pokud je to nutné, 
aby se zabránilo úniku prachu. 

 Uvědomte si, že některé části systému budou pracovat při vyšším než 
atmosférickém tlaku. Mezi různými částmi instalace musí být dobré 
těsnění.  

 Zajistěte, aby byla všechna zařízení snadno dostupná pro údržbu. 

 Použijte potrubí s dostatečným sklonem, aby se produkt neusazoval.  

 Minimální vnitřní opotřebení potrubí zajistíte tak, že použijete trubky 
vhodného průměru, vyberete otěruvzdorné materiály a vyhnete se ostrým 
ohybům potrubí. Pro rovné potrubí, které je vystaveno velkému 
opotřebovávání, je vhodným materiálem oxid hlinitý. 

 Velíny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu a měly by být fyzicky 
odděleny od prašných oblastí. Tam, kde je to potřeba, by měly být 
vybaveny nucenou filtrací vzduchu a udržovány v přetlaku, aby se 
zabránilo vniknutí prašného vzduchu. 

 Zaveďte kontrolní systémy, které zabrání přeplnění drtíren. 

 Pokud je to možné, zajistěte automatický sběr vzorků, analýzu velikosti 
částic, telemetrii a systémy průmyslové televize, aby se snížila doba, 
kterou musí operátoři strávit v prašných/hlučných oblastech. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se správných 
postupů při kontrole prachu během 
činností mletí a drcení. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže omezit 
vystavení pracovníků prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. 
použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému prachu 
na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při činnosti 
používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá neustále, 
vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky poškození. Pokud 
se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho před každým použitím. 

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si uschovejte, 
abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou ročně nechte odsávací zařízení zkontrolovat a otestovat, 
zda splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 Vytvořte písemné bezpečné pracovní postupy pro řešení rozsypání 
velkého množství prašného materiálu. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje 
výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného křemenného 
prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení prachem; 
jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat je; kdy a 
jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k dispozici, a co 
dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 Průvodce 
správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že drticí 
systém správně funguje. 

 Před začátkem práce 
se ujistěte, že systémy 
odlučování prachu jsou 
zapnuté a správně fungují. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Oblaky prachu mohou 
naznačovat problém 
v systému. Neprodleně 
je prozkoumejte. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému 
s přístrojem nebo se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 Velíny uklízejte pomocí 
technik vakuového čištění 
nebo čištění za mokra.  

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.17  Broušení skla 
 
Tato činnost se týká broušení skla pískem před jeho leštěním. 
Vytvořený prach může obsahovat dýchatelný krystalický křemen 
pocházející z písku. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 Kontrolu prachu lze realizovat pomocí metod broušení za mokra, 
které zabraňují zvíření prachu tím, že ho zachycují ve vodě. 

 Zajistěte dostatečnou zásobu vody a její doplňování. Za 
chladného počasí přijměte preventivní opatření na ochranu před 
zmrznutím. 

 Přijměte preventivní opatření ke kontrole legionely a dalších 
biologických látek. Pokud je voda, která se používá k broušení za 
mokra, znovu uváděna do oběhu, zajistěte, aby byla pravidelně 
kontrolována její hodnota pH a kontaminace mikroorganismy. 

 Při použití vodních sprch a hadic je nezbytně nutné zajistit vhodný 
odvodňovací systém. 

 Zajistěte, aby byly elektrické a další systémy dostatečně chráněny 
před riziky, která v pracovním prostředí existují, včetně vody a 
křemenného prachu. 

 Brousicí zařízení co nejvíce uzavřete a instalujte je do dobře 
větrané budovy. 

 Zajistěte, aby byla všechna zařízení snadno dostupná pro údržbu. 

 Svým pracovníkům zajistěte dostatečnou zásobu pracovních 
oděvů, včetně náhradních sad. Pracovní oděvy by měly být 
vyrobeny z jemné tkaniny, která zabraňuje absorpci prachu. 
Pracovníci by si neměli brát špinavé pracovní oděvy s sebou 
domů; oděvy by měl dle potřeby čistit zaměstnavatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se broušení skla pískem 
před leštěním. Dodržování hlavních 
bodů uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Udržujte zařízení v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 
dodavatele. 

 Každý den kontrolujte systém pískových uzávěrů a v případě 
potřeby jej upravte dle doporučení dodavatele. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Před použitím zařízení vizuálně zkontrolujte. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Zařízení pravidelně čistěte. 

 Rozsypání řešte okamžitě. Když řešíte rozsypání velkého množství 
jemného, suchého, prašného materiálu, zajistěte, aby se úklidové 
práce prováděly dle písemných postupů pro zajištění bezpečnosti 
práce a s využitím informací z tohoto dokumentu. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Nedovolte, aby nánosy prachu/odpadu před uklizením uschly. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Označte místa, kde je nutno použít osobní ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 Lze provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné.  

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že dodržujete 
bezpečné pracovní 
postupy stanovené 
zaměstnavatelem. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Zařízení po použití 
očistěte. 

 K očištění použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Pracovní oděvy měňte dle 
potřeby. 
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2.2.18  Izostatické lisování 
(za sucha) – keramika 

   
Tato činnost se týká izostatického lisování keramických produktů, které 
obsahují krystalický křemen. Prach může vznikat při plnění forem a při 
jejich sundávání. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během izostatického 
lisování keramických produktů, které 
obsahují krystalický křemen. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Přístup 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 
 

Konstrukce a vybavení 
 Kontrolujte rozsypání suroviny. Zajistěte, aby bylo do formy 

vkládáno správné množství suroviny, např. pomocí měřidla. 
 Stanici, kde se provádí plnění/vyjímání z formy, co nejvíce 

uzavřete. 
 Vytvořte pouzdra dostatečně hluboká, aby se do nich vešly 

materiály a zařízení. 
 Otevřené prostory udržujte co nejmenší – přitom nechávejte 

dostatek prostoru pro bezpečnou práci. Ke zmenšení otevřených 
prostorů používejte průhledné panely a plastové pruhy. 

 Celkový proud vzduchu do pouzdra by měl obvykle být alespoň 
0,5 m/s. Proud vzduchu směrem k otvorům digestoře by měl 
obvykle být alespoň 1 m/s. Viz list činností 2.1.13. 

 Ve větraných prostorech neskladujte žádné předměty; mohly by 
bránit proudění vzduchu. Zajistěte, aby velké předměty 
neblokovaly pracovní otvory. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Vyčištěný a přefiltrovaný vzduch můžete znovu zavést do oběhu 
v takovém množství, které doporučují stávající normy. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Dejte pozor, aby se 
papírové pytle a další 
odpadní materiály 
nedostaly do ventilačního 
potrubí. 

 Ujistěte se, že velké 
předměty neblokují 
pracovní otvory. 

 Rozbité produkty ihned 
odstraňte z pracovního 
prostoru. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. U tekutin zabraňte 
jejich šíření nebo je 
absorbujte granulemi 
či rohožemi nebo je 
spláchněte množstvím 
vody. Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 

 

    
březen 2006 – 2.2.18 – stránka 2 z 2    

 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2.19  Plnění velkých pytlů 
 
Tato činnost zahrnuje pytlování velkých pytlů (500 kg – 1500 kg), které obsahují 
produkty z krystalického křemene, zvláště pak suché materiály. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byly pytle a zařízení k plnění pytlů vhodné pro daný účel. Při 
pytlování moučkových produktů je u pytlů velmi důležitá kvalita švů, aby se 
předešlo úniku jemného prachu těmito spoji. 

 Použití pytle s vnitřní plastovou výstelkou pomůže omezit únik prachu skrz 
švy pytle. 

 Použijte pytlovací hlavu, u které produkt prochází středem a které obsahují 
mezikruží pro účely odsávání prachu a odstraňování vytlačeného vzduchu.  

 Mezikruží by mělo být připojeno k jednotce pro odlučování prachu (např. 
textilnímu filtru). 

 Utěsněte přírubu pytle na pytlovací hlavu, aby se předešlo úniku prachu při 
plnění pytle. K tomu lze použít proužek suchého zipu, svorku nebo 
nafukovací měchýř. 

 Zařízení pro velkoobjemové pytlování instalujte na dobře větrané místo. 
Instalace vně budovy (na místo chráněné před deštěm) pomůže omezit 
vystavení osob dýchatelnému krystalickému křemenu tím, že se využije 
přirozená ventilace. 

 Při pytlování moučkových produktů zvažte instalaci vibrátoru do pytlovací 
hlavy, aby bylo možné před sejmutím každého pytle uvolnit materiál 
z vnitřku pytlovací hlavy. 

 Při pytlování moučkových produktů zvažte instalaci vibrační stolice pod 
pytel, aby se materiál lépe směstnal a zlepšila se stabilita pytle při 
následném skladování a přepravě. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se správných 
postupů při kontrole prachu během 
plnění velkých pytlů. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže omezit 
vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. 
použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému prachu 
na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby bylo zařízení, které se při činnosti používá, udržováno 
v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele/technika. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou ročně nechte odsávací zařízení zkontrolovat a 
otestovat, zda splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 Pytle skladuje na bezpečném místě a prázdné pytle likvidujte 
bezpečným způsobem. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že pytlovací 
stroj správně funguje. 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Ujistěte se, že pytle nejsou 
vadné, zvláště pak smyčky, 
vstupní a výstupní hubice 
a vnitřní obložení, pokud 
jsou použity. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.20  Vytloukání a vyklepávání 
ve slévárnách 

   
Tato činnost se týká vytloukacích a vyklepávacích plošin ve 
slévárnách. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se vytloukání a 
vyklepávání ve slévárnách. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 

 Při ručním vytloukání jsou potřeba respirační ochranné pomůcky 
(ROP). 

 Prach a kouř kontrolujte pomocí odvětrávaných vytloukacích stolů, 
boxů a brusných zařízení. 

 Tam, kde je to možné, připevněte na přední stranu vytloukacích 
krytů pružné pásy.  

 Je potřeba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 1,5 metru za 
sekundu směrem do krytu a u spodního odtahu vytloukacího stolu. 
Viz list činností 2.1.13. 

 Na začátku práce vždy zkontrolujte, že je odsávání zapnuté a 
funguje. Zkontrolujte měřidlo. 

 Vyčištěný odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě mimo 
budovu, v dostatečné vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čistého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 Aby se omezilo vystavení prachu, měli by dělníci pracovat na 
jedné straně krytu. 

 Zajistěte, aby pracovníci stáli stranou, když probíhá čištění v bubnech. 
 Při návrhu nových kontrolních systémů se poraďte 

s kvalifikovaným odborníkem na ventilační techniku. 

Údržba 
 

 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 
 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby používejte 

respirační ochranné pomůcky (ROP). 
 Písek je velmi abrazivní a zařízení se rychle opotřebuje. 

Naplánujte pravidelnou údržbu. 
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Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo 

vzduchový filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo vibrující 
ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. Poškození 
okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo 
fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, který 
je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto výkonové 
specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Tuto informaci zapište do testovacího záznamníku. 
 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních 

technik, aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon 
alespoň jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují celostátní 
předpisy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy vyskytují 
s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování údržby. 

Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 
 Běžné pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se zabránilo 

víření prachu a případnému uklouznutí. 
 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování prachu. 
 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 
 Větší rozsypané množství opatrně naberte na lopatku, aby se 

předešlo zvíření prachu. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. K tomu je potřeba pracovní 

kombinéza, respirátor a rukavice na jedno použití. 

Osobní ochranné pomůcky (OOP) 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 

správné osobní ochranné pomůcky. 
 Respirační ochranné pomůcky (ROP) jsou potřeba při ručním 

vytloukání, údržbě a úklidu a při odklízení rozsypaného materiálu. 
 Používejte ROP standardu P3 (přiřazený ochranný faktor 20) nebo 

jiného ekvivalentního standardu. Požádejte o radu svého dodavatele. 
 Filtry respiračních ochranných pomůcek vyměňuje dle doporučení 

dodavatele. Jednorázové masky po použití vyhoďte. 
 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 

uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  
 K zamezení zranění jsou nutné ochranné rukavice. 
 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví.  
 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 

prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy.  

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.21  Vyzdívka a odpich 
 
Tato činnost se týká vyzdívky a prolamování žáruvzdorného materiálu 
ve slévárnách. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému a 

vyškolenému personálu. 

  

Konstrukce a vybavení 
 

 Tam, kde je to možné, používejte předtvarované nebo 
„vytlačovací“ vyzdívky, aby se omezila tvorba prachu. 

 Používejte místní odsávací větrání, např. při čištění licích pánví, 
pokud je to možné.  

 

Údržba 
 

 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 

 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 

 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby používejte 
respirační ochranné pomůcky (ROP). 

 Naplánujte pravidelnou údržbu. 
 

Kontrola a testování 
 

 Před použitím zařízení vizuálně zkontrolujte. Hlučné nebo vibrující 
ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. Poškození 
okamžitě opravte. 

 Zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, 
který je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto 
výkonové specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 

 Tuto informaci zapište do záznamníku testů. 

 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních 
technik, aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon 
alespoň jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují 
celostátní předpisy. 

 Záznamy o všech kontrolách a testech uchovávejte po dobu 
nejméně pěti let. 

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy 
vyskytují s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování 
údržby. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
vyzdívání nebo prolamování 
žáruvzdorných materiálů na 
pracovištích ve slévárnách. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu na přijatelnou 
úroveň. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Čištění a úklid 
 

 Uklízejte špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují. 

 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování jemného 
prachu. 

 Větší rozsypané množství opatrně naberte na lopatku, aby se 
předešlo zvíření prachu. 

 Nepoužívejte kartáčování za sucha ani stlačený vzduch. 
 

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který popisuje OOP. 

 Při vyzdívání a prolamování jsou obvykle potřeba respirační 
ochranné pomůcky (ROP). 

 Používejte přetlakové ROP s přiřazeným ochranným faktorem (APF) 
alespoň 40. 

 Zajistěte, aby byly všechny ROP vyzkoušené a dobře padly – 
poraďte se se svým dodavatelem. 

 Zajistěte, aby pracovníci před použitím řádně zkontrolovali funkčnost 
svých ROP. 

 Udržujte ROP v čistotě a při skladování je chraňte před prachem. 

 Proud vzduchu a kvalitu vzduchu respiračních ochranných 
pomůcek, které jsou plněny vzduchem, kontrolujte alespoň každé 
3 měsíce nebo před použitím. 

 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 

 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání 
domů. Využívejte smluvní prádelnu. 

 

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

Dozor 
 

 Zkontrolujte, zda správně funguje odsávání; správně se používají 
OOP; a dodržují se pravidla osobní hygieny. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 
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Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co nejlepší 
využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je zapnutý 
a funguje. 

 Zkontrolujte své ROP a 
přívod čistého vzduchu. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení nebo 
nesprávného fungování. 
Pokud zjistíte nějaké 
problémy, informujte 
svého nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, že 
došlo problému se zařízením 
na kontrolu prachu, zajistěte 
přijetí dodatečných 
kontrolních opatření 
k omezení vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do ventilačních 
systémů – jsou určeny 
k ochraně vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.22  Míchání materiálů 
 
Tento list obsahuje informace o návrhu a používání zařízení, která se 
používají při míchání produktů, jež obsahují krystalický křemen, a to 
zejména suchých produktů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Zajistěte, aby byla míchací zařízení vhodná pro daný účel a aby 

byla dobře udržována. 

 Míchací zařízení co nejvíce uzavřete. 

 Víka míchaček a ostatní přístupové body by měly být utěsněny, 
aby se předešlo úniku prachu. 

 Všechny kryty a přístupová dvířka musí být před spuštěním 
míchačky bezpečně zavřeny. 

 Plnicí hrdlo míchačky by mělo být překryto a vybaveno místním 
odsávacím větráním. 

 Případně lze místní odsávací větrání připojit uvnitř víka nebo na 
zadní straně pouzdra míchačky, takže vzduch bude proudit skrz 
plnicí hrdlo a do míchačky. 

 Všechny odsávací systémy by měly být navrženy tak, aby 
z míchačky nevysávaly přílišné množství materiálu.  

 Při výrobě suchých směsí zvažte opatření pro bezprachové 
vykládání smíšených produktů. např. přímé vykládání do 
uzavřeného dopravníkového systému. Případně zajistěte ve 
vykládacím bodě místní odsávací větrání. 

 Systémy místního odsávacího větrání musí být připojeny k vhodné 
jednotce pro odlučování prachu. 

 Tam, kde je to možné, neměla by být plnicí hrdla míchačky 
umístěna v blízkosti dveří, oken a průchodů, aby průvan 
neovlivňoval činnost systémů místního odsávacího větrání. 

 Zajistěte na pracovišti přísun čerstvého vzduchu, který nahradí 
odsávaný vzduch. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
míchání materiálů, které obsahují 
krystalický křemenný prach. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 Nádoby skladujte na bezpečném místě a prázdné nádoby zlikvidujte 
bezpečným způsobem. 

 Ihned po použití zakryjte nádoby víčky. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je pracovní 
oblast dobře větraná a že 
systém odlučování prachu 
je zapnutý a správně 
funguje. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 
Rozsypání materiálu 
neprodleně zlikvidujte. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.23  Periodické a 
nepřetržité sušení 

   
Tato činnost se týká sušení tvarovaných jemných a hrubých 
keramických produktů vyrobených z materiálů, které obsahují 
krystalický křemen. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během sušení 
tvarovaných jemných a hrubých 
keramických produktů vyrobených 
z materiálů, které obsahují krystalický 
křemen. Proces sušení může být 
periodický nebo nepřetržitý. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení prachu. V závislosti 
na specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 

Konstrukce a vybavení 
 Měla by být použita dobrá tepelná izolace. 

 Na vstupu a výstupu kontinuálních sušiček by měly být 
instalovány vzduchové nože (aby se předešlo ztrátě páry, 
znečištění a emisím prachu). 

 Světla/symboly by měly jasně ukazovat, kdy se sušička používá. 

 Systémy odsávacího větrání by měly být snadno kontrolovatelné, 
měly by být propojeny s ovládacím prvky vytápění sušičky a měly 
by být vybaveny výstražnými světly/alarmy. Viz list činností 2.1.13. 

 Když je sušička v provozu, mělo by být odsávání vyrovnáno na 
minimální úroveň, aby se v sušičce udržoval mírný podtlak. 

 Při plnění sušičky se vyvarujte jakéhokoli tření produktů, které se 
mají sušit (návrh přepravních jednotek). 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Recirkulace vzduchu se nedoporučuje. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozbité produkty ihned 
odstraňte z podávacích 
jednotek. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.24  Plastické tvarování – 
keramika 

   
Tato činnost se týká polosuchého tvarování materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, různými typy procesů, např. protlačováním nebo 
lisováním. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během plastického 
tvarování materiálů, které obsahují 
krystalický křemen. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže omezit vystavení 
prachu. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Pracovní prostor a zařízení by měly být jasně označeny. 

Konstrukce a vybavení 
 Navrhněte přísun materiálu do tvarovacího zařízení tak, aby 

nehrozil pád materiálu na pracovní plochu.  

 Instalujte dopravníky, které budou přepravovat úlomky jílu zpět 
k recyklaci.  

 Okolo zařízení by měl být dostatek volného prostoru, aby bylo 
možné snadno odstranit materiál, který spadne na zem.  

 Pokud je to možné, navrhněte povrchy instalací tak, aby 
nedocházelo k usazování odpadního materiálu.  

 Zabraňte sušení odpadního materiálu; před sušením ho odstraňte 
do příslušné nádoby.  

 Navrhněte povrchy pomocných zařízení (např. sušicích palet, 
desek) tak, aby je bylo možné snadno čistit, aniž by vznikal prach.  

 U tvarovacích zařízení a činností, kde může docházet 
k prachovým emisím, by mělo být zajištěno odsávání prachu.  
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Vyvarujte se sušení 
polosuchých materiálů. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.25  Příprava – keramika 
   

Tato činnost se týká polosuché přípravy materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, různými typy procesů, jako je např. drcení 
v kolových mlýnech, kruhových podavačích nebo válcových mlýnech, 
skladování v kyselících nádobách, skříňových podavačích nebo silech 
a mixování přísad. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během polosuché 
přípravy materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, různými typy 
procesů. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Pracovní prostor a zařízení by měly být jasně označeny. 

Konstrukce a vybavení 
 U zařízení by měl být dostatek dopravních cest, aby bylo možné 

snadno provádět čištění a údržbu. 

 U strojů a činností, kde může docházet k prachovým emisím, by 
mělo být zajištěno odsávání prachu.  

 Přidávání přísad ze sil (popel, struska) by mělo být dostatečně 
chráněno kryty. 

 Pokud je to možné, zajistěte kryty pro vypouštění ze sil a 
shazování z pásových dopravníků.  

 Veškeré kryty v sekcích konstruujte tak, aby umožnily snadný 
přístup pro účely čištění a údržby. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Vyčištěný a přefiltrovaný vzduch můžete znovu zavést do oběhu 
v takovém množství, které doporučují stávající normy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   březen 2006 – 2.2.25 – stránka 1 z 2 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    
    

Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají k 
dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 
1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. Rozsypání materiálu 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.26  Příprava písku ve 
slévárnách 
 

  Tato činnost se týká přípravy písku ve slévárnách. 
 

 
 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se přípravy písku ve 
slévárnách. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přístup 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 Zastavte rozšiřování prachu. Pokud je to možné, oddělte pískovnu 

od ostatních zařízení. 
 Pískovnu co nejvíce uzavřete. U otvorů použijte pružné pásy. 
 Je potřeba rychlost vzduchu obvykle mezi 1 a 1,5 metru za 

sekundu směrem do krytu pískovny. Viz list činností 2.1.11. 
 Na začátku práce vždy zkontrolujte, že je odsávání zapnuté a 

funguje. Zkontrolujte měřidlo. 
 Vyčištěný odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě mimo 

budovu, v dostatečné vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 
 Zajistěte na pracovišti přísun čistého vzduchu, který nahradí 

odsávaný vzduch. 
 Pokud v pískovně používáte nakladač (Bobcat), mohou respirační 

ochranné prostředky narušovat osu vidění. Kabinu uzavřete a 
přivádějte do ní filtrovaný vzduch. Filtry měňte dle doporučení 
dodavatele. Zajistěte, aby řidič neotvíral okna. 

 Při návrhu nových kontrolních systémů se poraďte 
s kvalifikovaným odborníkem na ventilační techniku. 

Údržba 
 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 
 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 
 Vadné odsávací systémy okamžitě opravte. Do té doby používejte 

respirační ochranné pomůcky (ROP). 
 Písek je velmi abrazivní a zařízení se rychle opotřebuje. 

Naplánujte pravidelnou údržbu. 

Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo 

vzduchový filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo 
vibrující ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. 
Poškození okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a 
měřidlo fungují správně. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, 
který je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto 
výkonové specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Tuto informaci zapište do záznamníku testů. 
 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních 

technik, aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon 
alespoň jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují 
celostátní předpisy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy 
vyskytují s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování údržby. 

 Zvažte hodnocení rizika, abyste mohli rozhodnout, zda jsou 
potřeba ROP, a abyste se ujistili, že kontrolní mechanismy 
správně fungují. 
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Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 

 Normální pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se 
zabránilo víření prachu a případnému uklouznutí. 

 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování jemného prachu. 

 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 

 Větší rozsypané množství opatrně naberte na lopatku, aby se 
předešlo zvíření prachu. 

Osobní ochranné pomůcky (OOP) 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 
správné osobní ochranné pomůcky. 

 Při práci v blízkosti pískovny mohou být potřeba respirační ochranné 
pomůcky (ROP). 

 ROP jsou potřeba při údržbě a úklidu. 

 Pro vstup do pískovny za účelem odstranění ucpání atd. použijte 
vzduchové potrubí nebo filtrační ROP s vlastním pohonem. 

 Používejte ROP standardu P3 (přiřazený ochranný faktor 20) nebo 
jiného ekvivalentního standardu. Požádejte o radu svého 
dodavatele. 

 Filtry respiračních ochranných pomůcek vyměňuje dle doporučení 
dodavatele. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Při údržbě a úklidu jsou potřeba ochranné rukavice. 

 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 

 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání domů. 
Využívejte smluvní prádelnu. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví.  

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy.  

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 

 

 

    
březen 2006 – 2.2.26 – stránka 2 z 2    

 



Vydáno ke dni 25/10/2006 
Anglická verze je směrodatná – Aktuální ověřený překlad je dostupný na “NEPSI” vebové stránce: www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2.27a  Dávkování (malé 
množství) – keramika 

   
Tato činnost se týká ručního dávkování malých množství suchých 
materiálů, které obsahují krystalický křemen.  
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během ručního 
dávkování malých množství materiálů, 
které obsahují suchý krystalický 
křemen. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Přístup 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 
 

Konstrukce a vybavení 
 Vážicí stanici co nejvíce uzavřete (viz obrázek). 

 Vytvořte pouzdra dostatečně hluboká, aby se do nich vešly 
materiály a zařízení. 

 Otevřené prostory udržujte co nejmenší – přitom nechávejte 
dostatek prostoru pro bezpečnou práci. Ke zmenšení otevřených 
prostorů používejte průhledné panely a plastové pruhy. 

 Celkový proud vzduchu do pouzdra by měl obvykle být alespoň 
0,5 m/s. Proud vzduchu směrem k otvorům digestoře by měl 
obvykle být alespoň 1 m/s. Viz list činností 2.1.13. 

 Nepoužívejte hluboké sudy nebo sudy / pytle těžší než 25 kg. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný 
vzduch. 

 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 
mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Vyčištěný a přefiltrovaný vzduch můžete znovu zavést do oběhu 
v takovém množství, které doporučují stávající normy. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Dejte pozor, aby se 
papírové pytle a další 
odpadní materiály 
nedostaly do ventilačního 
potrubí. 

 Ujistěte se, že velké 
předměty neblokují 
pracovní otvory. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.27b  Dávkování  
sypkých materiálů 

   
Tato činnost se týká dávkování suchých sypkých materiálů, které 
obsahují krystalický křemen, ze sil a velkoobjemových zásobníků nebo 
velkých pytlů. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
kontrole prachu během dávkování 
středních a velkých množství 
materiálů, které obsahují krystalický 
křemen. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Pracovní prostor a zařízení by měly být jasně označeny. 

Konstrukce a vybavení 
 Zajistěte prachotěsná spojení mezi plnicí násypkou, silovým 

snímačem a přijímací nádobou. 

 Instalujte řízené násypné zařízení mezi plnicí násypku a silový 
snímač. 

 V pouzdrech nechte co nejvíce místa. To vám pomůže kontrolovat 
prach. 

 Zvažte, jak lze zabránit ucpání nebo jak ho řešit, aniž by se 
narušila celistvost uzavřeného systému, např. pomocí vibračních 
desek nebo vzduchových trysek. 

 Kryty v sekcích konstruujte tak, aby umožnily snadný přístup pro 
účely čištění a údržby. 

 Nedovolte, aby někdo vstupoval do plnicí násypky za účelem 
uvolnění ucpání, aniž by zařízení izoloval, zkontroloval, zda 
v ovzduší není nedostatek kyslíku, a zvolil si vhodné osobní 
ochranné pomůcky. 

 Technologické zařízení udržujte v podtlaku, aby se zabránilo 
únikům. 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Pro údržbové práce zaveďte systém „povolení k vykonání práce“. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že je odsávací 
systém zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
úniků, opotřebení nebo 
poškození. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 
Rozsypání materiálu 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Před otevřením nebo 
vstupem do systému 
dodržujte veškeré 
potřebné zvláštní postupy, 
např. zbavení nečistot a 
umytí. 
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2.2.28  Mobilní zařízení v lomech – 
dobývání a doprava 
 
Provozem mobilních zařízení v lomech mohou vznikat velká množství 
polétavého prachu. Prach vzniká při těžbě a nakládání nerostů a při 
pohybu vozidel po lomu a odvozních cestách. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Vzniku polétavého prachu při činnosti mobilních zařízení lze jen 

těžko zabránit, takže kontrola vystavení spočívá v uzavření 
operátorů zařízení do uzavřených, utěsněných kabin. 

 Kabina by měla být vybavena klimatizací nebo přívodem 
čerstvého vzduchu, osazeným vzduchovým filtrem, který je 
konstruován tak, aby vydržel nápor velkého množství částic 
dýchatelného prachu. 

 Aby klimatizační systém nebo přívod čerstvého vzduchu 
poskytoval co největší ochranu před vystavením prachu, musí být 
dveře a okna kabiny vždy zavřené, pokud je stroj v provozu. To 
pomůže udržet v kabině přetlak. 

 Tam, kde je to možné, lze omezit vznik polétavého prachu tím, že 
se těžební činnosti naplánují do vlhčích období roku. 

 Za suchého počasí používejte k potlačování prachu rozstřikování 
mlhy, aby se omezil vznik polétavého prachu. Trhací stroje mohou 
být vybaveny rozprašovacími výložníky připevněnými na 
trhacím/dříkovém mechanismu. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se návrhu a používání 
mobilních zařízení v lomech. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností zabrání vystavení 
osob účinkům prachu, který se do 
vzduchu uvolňuje při činnosti 
mobilních zařízení v lomech, včetně 
těžby a dopravy.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Udržujte klimatizační systém v efektivním a výkonném 
provozuschopném stavu dle pokynů dodavatele. 

 Filtr klimatizace by se měl vyměnit pokaždé, když je to potřeba, 
a nejméně v intervalech, které doporučuje výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Řidiči strojů musí kontrolovat, zda klimatizační systém funguje 
v rámci přijatelných parametrů.  

 Operátoři strojů by měli kontrolovat stav filtru (obvykle se nachází za 
sedadlem řidiče) dle doporučení výrobce. 

 Veškeré poruchy klimatizačního/filtračního systému je nutno 
okamžitě nahlásit, aby bylo možné podniknout kroky k nápravě. 

 

  

Čištění a úklid 
 

 Nahromadění jemného prachu na vnitřních površích kabiny řidiče 
může naznačovat problém s klimatizačním systémem. 

 Přednostně by se měly použít metody vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. Při čištění vnitřních povrchů kabiny řidiče 
nepoužívejte suchý kartáč. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika za účelem ověření efektivity 
kontrolních opatření. V případě selhání kontrolních opatření může 
být dočasně nutné používat respirační ochranné pomůcky 
(s vhodným ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování opatření na 
kontrolu prachu. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 
 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Když stroj pracuje, 
nechávejte okna i dveře 
kabiny vždy zavřené. 

 Při každém použití stroje 
sledujte činnost 
klimatizačního systému. 

 Jednou týdně zkontrolujte 
stav vzduchového filtru. 

 Na listinu denních kontrol 
zaznamenejte všechny 
bezpečnostní kontroly. 

 Zkontrolujte, zda se 
na povrchu kabiny 
nevyskytují nánosy 
prachu. Může to být 
známkou špatného stavu 
vzduchového filtru. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Vnitřek kabiny udržujte 
v čistotě. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.29  Prosévání 
 
Tato činnost se týká suchého prosévání produktů, které obsahují krystalický 
křemen. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

 
 Konstrukce a vybavení 

 
 Zajistěte, aby bylo zařízení pro prosévání za sucha vhodné pro daný účel 

a dobře udržované. 

 Síta by měla být co nejvíce uzavřená. 

 Pouzdra sít by měla být připojena k vhodnému systému pro odlučování 
prachu (např. textilnímu filtru/cyklónovému odlučovači/promývačce). 

 K připojení pouzdra síta k odsávacímu systému by měly být použity 
pružné hadice. Tyto hadice musí být odolné (vzhledem k neustálému 
pohybu síta) a musí být těsně připevněny k pouzdru síta. Jakékoli otvory 
sníží výkon odsávacího systému a způsobí uvolňování prachu do 
vzduchu na pracovišti. 

 Přechodové body mezi síty a dopravníky by měly být co nejvíce 
utěsněny a vybaveny systémy pro odsávání prachu. 

 Zajistěte, aby bylo prosévací zařízení navrženo a instalováno tak, aby 
bylo snadno přístupné pro účely údržby. 

 Řídicí kabiny by měly mít vlastní přívod čistého vzduchu. Tam, kde je to 
potřeba, by měly být vybaveny nucenou filtrací vzduchu a udržovány 
v přetlaku, aby se zabránilo vniknutí prašného vzduchu.  

 Síta by měla být vybavena zvedacími pomůckami, které se použijí při 
zvedání a umísťování nových sít. 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které se 
týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti, prostřednictvím 
kontroly vystavení vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se kontroly 
prachu při činnostech prosévání za 
sucha. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní opatření 
uvedená v tomto dokumentu, tj. 
použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému křemennému prachu 
na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Pravidelně kontrolujte, zda nejsou pružné hadice a odsávací potrubí 
ucpané. 

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že prosévací 
zařízení správně funguje. 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Zkontrolujte, zda jsou 
pouzdra sít pevně 
připojena k odsávacímu 
systému a zda jsou pružné 
hadice v dobrém stavu.  

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Velíny uklízejte pomocí 
metod vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.30  Brokování ve slévárnách 
 

  Tato činnost se týká brokovacího zařízení ve slévárnách. 
 

 

 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se brokovacího zařízení ve 
slévárnách. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 
 

Konstrukce a vybavení 
 

 K brokování použijte zcela uzavřenou skříň nebo box, která je 
udržována v podtlaku. 

 K brokování použijte materiál, který obsahuje nejvýše 2 % 
krystalického křemene nebo nižší hodnotu, kterou stanoví 
národní předpisy. 

 Ujistěte se, že je osazen tlakoměr a je spojen s přívodem 
brokovacího média. 

 Vzduch vypouštěný z boxu je nutno filtrovat velmi kvalitně. 

 Přefiltrovaný vzduch vypouštějte mimo budovu, v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Umístění budky pečlivě zvažte, aby bylo nakládání a 
vykládání materiálu snadné. 

 Filtrování v budce nechte běžet ještě dvě minuty po skončení 
brokování, aby se vzduch vyčistil. 

Údržba 
 

 Dodržujte pokyny uvedené v návodech k údržbě. 

 Pro údržbu používejte písemný systém práce a definujte 
potřebné OOP. 

 Udržujte zařízení v dobrém a funkčním stavu. 

 Pokud odsávací systém nefunguje, zastavte práci, dokud 
nebude opraven. 

 Brusné látky zařízení rychle opotřebovávají. Naplánujte 
pravidelnou údržbu. 
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Kontrola a testování 
 Každý den kontrolujte, zda ventilační systém, ventilátor nebo 

vzduchový filtr nevykazují známky poškození. Hlučné nebo vibrující 
ventilátory mohou naznačovat potenciální problém. Poškození 
okamžitě opravte. 

 Alespoň jednou za týden zkontrolujte, že odsávací systém a měřidlo 
fungují správně a nedochází k únikům prachu. 

 Abyste mohli zjistit, zda odsávání funguje správně, musíte znát 
výrobcem uváděnou specifikaci výkonu. 

 Pokud tuto informaci nemáte k dispozici, najměte si odborníka, který 
je kvalifikován v oboru ventilačních technik, aby tyto výkonové 
specifikace určil. 

 V technikově zprávě musí být uvedeny cílové rychlosti vzduchu. 
 Tuto informaci zapište do testovacího záznamníku. 
 Požádejte odborníka, který je kvalifikován v oboru ventilačních 

technik, aby systém důkladně zkontroloval a otestoval jeho výkon 
alespoň jednou za 12 měsíců nebo tak často, jak vyžadují celostátní 
předpisy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 Záznamy zpětně kontrolujte, abyste zjistili, zda se poruchy vyskytují 
s určitou pravidelností, což by usnadnilo plánování údržby. 

Čištění a úklid 
 Špínu nahromaděnou v místech, kde lidé neustále pracují, uklízejte 

každý den. 
 Normální pracovní prostory uklízejte jednou za týden, aby se 

zabránilo víření prachu a případnému uklouznutí. 
 Používejte vysavač vybavený filtrem k odstraňování prachu. 
 K čištění nepoužívejte kartáč ani stlačený vzduch. 
 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. K tomu je potřeba pracovní 

kombinéza, respirátor a rukavice na jedno použití. 
 Nádoby skladujte na bezpečném místě. 
 Když nádoby zrovna nenaplňujete nebo nevyprazdňujete, vždy je 

zakryjte víkem. 
 Odpad likvidujte bezpečným způsobem. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 
 Požádejte dodavatele ochranných oděvů, aby vám pomohl získat 

správné osobní ochranné pomůcky. 
 Pokud je odsávání správně navrženo a dobře funguje, respirační 

ochranné pomůcky (ROP) by neměly být potřeba. 
 ROP jsou potřeba při údržbě a úklidu a při odklízení rozsypaného 

materiálu. 
 Používejte ROP standardu P3 (přiřazený ochranný faktor 20) nebo 

jiného ekvivalentního standardu. Požádejte o radu svého 
dodavatele. 

 Filtry respiračních ochranných pomůcek vyměňuje dle doporučení 
dodavatele. Jednorázové masky po použití vyhoďte. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Nikdy neodstraňujte prach z oděvů stlačeným vzduchem. 
 Pracovníci si nesmějí brát své pracovní kombinézy na vyprání 

domů. Využívejte smluvní prádelnu. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o zdravotních důsledcích 

spojených s brokováním a s dýchatelným krystalickým křemenem. 
 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 

prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 
 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 

všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že je místnost 
dobře větraná a že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Nezasahujte do 
ventilačních systémů – 
jsou určeny k ochraně 
vašeho pracovního 
prostředí. 

 K úklidu použijte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.31a  Plnění malých pytlů – 
hrubozrnné produkty 
 
Tato činnost zahrnuje pytlování malých pytlů (15 kg – 50 kg) suchými produkty, 
které obsahují krystalický křemen.  
 
Tento list platí pouze pro produkty, jejichž zrna nebyla rozdrcena na moučku. 
Pytlování mouček je popsáno v listu 2.2.31b.  
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byly pytle a zařízení k plnění pytlů vhodné pro daný účel. 
Kvalita pytlů je velmi důležitá pro zamezení úniku prachu skrz švy pytle. 

 Použijte pytlovací hlavy, u kterých produkt prochází středem a které 
obsahují vnější mezikruží pro účely odsávání prachu a odstraňování 
vytlačeného vzduchu. Vnější mezikruží by mělo být připojeno k jednotce 
pro odlučování prachu (např. textilnímu filtru). 

 Ujistěte se, že jsou pytle při plnění dobře nasazeny/utěsněny na pytlovací 
hlavě, aby se předešlo úniku prachu.  

 Umístěte pytlovací hlavu dovnitř digestoře pro odsávání prachu, kdy je 
nutné zajistit maximální neprodyšnost.  

 Systém odlučování prachu, který je připojen k digestoři, musí mít 
dostatečnou rychlost zachytávání, aby se zabránilo úniku prachu, který 
pronikne švy pytlů, a prachu uvolněného z pytlovací hlavy při odstranění 
pytle. Viz list činností 2.1.13. 

 Ihned po sejmutí z pytlovací hlavy musí být pytle neprodyšně uzavřeny. 
Jsou k dispozici pytle se samotěsnicími ventily nebo lze případně použít 
techniky sešívání nebo tepelného uzavírání pytlů.  

 Zvažte mechanickou/pneumatickou pomoc při manipulaci s pytli. 

 Použití karuselového systému v automatických pytlovacích systémech 
umožňuje, aby bylo pomocí šroubového podavače současně plněno 
mnoho pytlů pomalým tempem. Když se pytle plní pomalu, vytváří se méně 
prachu.  

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, 
prostřednictvím kontroly vystavení 
vlivu dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se kontroly 
prachu při plnění malých pytlů 
hrubozrnnými produkty. 
Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení 
prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná 
ochranná a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému krystalickému 
křemenu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 Pytle skladuje na bezpečném místě a prázdné pytle likvidujte 
bezpečným způsobem. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že pytlovací 
stroj správně funguje. 

 Ujistěte se, že pytle nejsou 
vadné, zvláště co se týče 
konstrukce ventilu. 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 I když obvykle není nutné 
používat protiprachovou 
masku, může být potřeba, 
abyste ji dočasně použili, 
pokud dojde k rozsypání 
materiálu nebo selžou jiná 
kontrolní opatření. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 
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2.2.31b  Plnění malých pytlů – 
moučky 
 
Tato činnost zahrnuje pytlování malých pytlů (15 kg – 50 kg) suchými produkty, 
které obsahují krystalický křemen. 
 
Tento list platí pouze pro neautomatizované pytlování mouček (produktů, ve 
kterých byla zrna rozdrcena na jemný prach). Pytlování hrubozrnných produktů 
je popsáno v listu 2.2.31a. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

 Konstrukce a vybavení 
 

 Zajistěte, aby byly pytle a zařízení k plnění pytlů vhodné pro daný účel. 
Kvalita pytlů je velmi důležitá pro zamezení úniku prachu skrz švy pytle. 

 Pozornost by měla být spíše věnována šnekovému plnění pytlů než 
kombinovanému plnění pomocí rotačního míchadla vzduchu. Metoda 
šnekového plnění omezí problém s odstraňováním zachyceného prašného 
vzduchu z pytlů.  

 Moučkové produkty lze před plněním do pytlů upravit. Tím, že se moučka 
nechá ve skladovacím silu usadit, se materiál stěsná a odstraní se 
zachycený vzduch. Tento způsob úpravy zajistí konzistentnější sypnou 
hustotu, což usnadní řízení procesu pytlování.  

 Při návrhu výsypek pro účinnou úpravu produktu je potřeba vzít v úvahu 
výšková omezení.  

 Ujistěte se, že jsou pytle při plnění dobře nasazeny/utěsněny na pytlovací 
hlavě, aby se předešlo úniku prachu.  

 Umístěte pytlovací hlavu dovnitř digestoře pro odsávání prachu, která je co 
nejvíce uzavřena. Viz list činností 2.1.13. 

 Systém odlučování prachu, který je připojen k digestoři, musí mít 
dostatečnou rychlost zachytávání, aby se zabránilo úniku prachu, který 
pronikne švy pytlů, a prachu uvolněného z pytlovací hlavy při odstranění pytle.  

 Ihned po sejmutí z pytlovací hlavy musí být pytle neprodyšně uzavřeny. 
Jsou k dispozici pytle se samotěsnicími ventily nebo lze případně použít 
techniky sešívání pytlů.  

 Zvažte mechanickou/pneumatickou pomoc při manipulaci s pytli. 
 Při pytlování produktů z křemičité moučky by se měla zvážit plná nebo 

částečná automatizace procesu, aby se zabránilo vystavení osob 
dýchatelnému krystalickému křemennému prachu. 

 Použití karuselového systému v automatických pytlovacích systémech 
umožňuje, aby bylo pomocí šroubového podavače současně plněno mnoho 
pytlů pomalým tempem. Když se pytle plní pomalu, vytváří se méně prachu.  

 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl 
splnit požadavky předpisů, které 
se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, 
prostřednictvím kontroly vystavení 
vlivu dýchatelného krystalického 
křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně 
poskytuje rady týkající se kontroly 
prachu při plnění malých pytlů 
moučkovými produkty. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto 
listu činností vám pomůže omezit 
vystavení prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu 
nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému 
krystalickému křemenu nutné 
aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná 
ochranná a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou 
být na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického 
křemene, aby mohly tyto osoby co 
nejlépe využít zavedená kontrolní 
opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Průvodce správnými postupy pro 
prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen 
na kontrolu vystavení osob 
dýchatelnému krystalickému 
křemenu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 Pytle skladuje na zabezpečeném místě a prázdné pytle likvidujte 
bezpečným způsobem. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že pytlovací 
stroj správně funguje. 

 Ujistěte se, že pytle nejsou 
vadné, zvláště co se týče 
konstrukce ventilu. 

 Ujistěte se, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a správně funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 I když obvykle není nutné 
používat protiprachovou 
masku, může být potřeba, 
abyste ji dočasně použili, 
pokud dojde k rozsypání 
materiálu nebo selžou jiná 
kontrolní opatření. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Pokud je to možné, 
používejte manipulační 
pomůcky. 
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2.2.32  Sušení rozprašováním – 
keramika 

   
Tato činnost se týká rozprašovacího sušení materiálů, které obsahují 
krystalický křemen, jako jednoho kroku v procesu přípravy surovin ke 
tvarování. 
 

 
 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
rozprašovacím sušení středního a 
velkého množství materiálů, které 
obsahují krystalický křemen. 
Dodržování hlavních bodů uvedených 
v tomto listu činností vám pomůže 
omezit vystavení pracovníků prachu. 
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a preventivní 
opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Dokumentu 
o správných postupech pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 
personálu. 

 Pracovní prostor a zařízení by měly být jasně označeny. 

Konstrukce a vybavení 
 Přísun materiálu do sušicí komory a jeho odebírání z komory 

realizujte spíše trubkami než dvířky. 

 Pro materiály sušené rozprašováním používejte vykládací nádoby 
s víky. 

 Použijte dobrou tepelnou izolaci. 

 Světla/symboly by měly jasně ukazovat, kdy se sušička používá. 

 Společně se sušičkou používejte systém pro zpětné získávání tepla 
a filtraci vzduchu. 

 Průchod vzduchu by měl být realizován podtlakovým ventilátorem. 

 Při použití přímého ohřevu (plynových nebo olejových hořáků) 
zvažte, zda není potřeba zařízení k zamezení výbuchu. 

 Uzavřený systém konstruujte tak, aby umožňoval snadný přístup 
pro účely čištění a údržby. 

 Technologické zařízení udržujte v podtlaku, aby se zabránilo únikům. 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při činnosti 

používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Pro údržbové práce zaveďte systém „povolení k vykonání práce“. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které doporučuje 
výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a část 1 
Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Před použitím zkontrolujte 
neporušenost těsnění. 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
úniků, opotřebení nebo 
poškození. Pokud zjistíte 
nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. Tekutiny absorbujte 
nebo zabraňte jejich šíření 
pomocí granulí nebo 
rohoží. Rozsypání materiálu 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 

 Před otevřením nebo 
vstupem do systému 
dodržujte veškeré potřebné 
zvláštní postupy, např. 
zbavení nečistot a umytí. 
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2.2.33  Glazování stříkáním – 
keramika 

   
Tato činnost se týká automatického nebo ručního glazování stříkáním 
keramických produktů, které obsahují krystalický křemen. 
 

 
 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
glazování stříkáním keramických 
produktů glazurami, které obsahují 
krystalický křemen. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže omezit vystavení 
pracovníků prachu. V závislosti na 
specifických okolnostech každého 
případu nemusí být pro minimalizaci 
vystavení dýchatelnému krystalickému 
křemenu nutné aplikovat všechna 
kontrolní opatření uvedená v tomto 
dokumentu, tj. použít vhodná ochranná 
a preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 Pokud je to možné pracovní oblast zcela uzavřete. 
 Vytvořte pouzdra dostatečně hluboká, aby se do nich vešly 

materiály a zařízení. 
 Proud vzduchu na čelní straně pouzdra by měl být alespoň 1 m/s. 

Viz list činností 2.1.13. 
 Otevřené prostory udržujte co nejmenší, přičemž nechávejte 

dostatek prostoru pro bezpečnou práci. 
 Zajistěte otočnou plošinu, která usnadní pokrytí všech povrchů, 

a operátor nebude muset stříkat proti proudu vzduchu. 
 Ve větraných prostorech neskladujte žádné předměty; mohly by 

bránit proudění vzduchu. Zajistěte, aby velké předměty 
neblokovaly pracovní otvory. 

 Používejte filtry, které zabrání usazování glazury na elektrických 
motorech, lopatkách ventilátoru a větracích potrubích. 

 Pokud je to možné, zajistěte systém vodních sprch, který 
absorbuje prostřik glazury a odvede látku do nádrže. 

 Tam, kde je to možné, umístěte pracovní plochu dostatečně 
daleko od dveří, oken a průchodů, aby průvan nenarušoval 
ventilaci a neroznášel prach. 

 Zajistěte na pracovišti přísun vzduchu, který nahradí odsávaný vzduch. 
 Zajistěte jednoduchý způsob ověření funkčnosti kontrolních 

mechanismů, např. manometr, tlakoměr nebo signální zařízení 
(malý praporek). 

 Odsátý vzduch vypouštějte na bezpečném místě v dostatečné 
vzdálenosti od dveří, oken a větracích otvorů. 

 Recirkulace vzduchu se nedoporučuje. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 

činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními výrobce. 

Kontrola a testování 
 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu ventilačního 

zařízení. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli porovnat 
s výsledky testů v budoucnu. 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím. 

 Alespoň jednou ročně nechte zařízení zkontrolovat a otestovat, zda 
splňuje výkonnostní standardy. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Své pracoviště i zařízení pravidelně uklízejte a čistěte. 

 Rozsypání materiálu řešte okamžitě. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Nádoby skladujte na bezpečném místě a prázdné nádoby zlikvidujte 
bezpečným způsobem. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 

 Ujistěte se, že ventilační 
systém je zapnutý a 
funguje. 

 Ujistěte se, že zařízení 
funguje správně; 
zkontrolujte manometr, 
tlakoměr nebo signalizační 
zařízení. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Dejte pozor, aby se 
papírové pytle a další 
odpadní materiály 
nedostaly do ventilačního 
potrubí. 

 Ujistěte se, že velké 
předměty neblokují 
pracovní otvory. 

 Rozbité produkty ihned 
odstraňte z pracovního 
prostoru. 

 Ihned po použití zakryjte 
nádoby víčky. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. Používejte metody 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra pro pevné 
látky. U tekutin. Zabraňte 
jejich šíření nebo je 
absorbujte granulemi 
či rohožemi nebo je 
spláchněte množstvím 
vody. Rozsypání materiálu 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 K čištění nepoužívejte 
suchý kartáč ani stlačený 
vzduch. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.34  Systémy pro přepravu 
produktů z jemného 
suchého křemene 
 
Tato činnost se týká návrhu přepravních systémů pro produkty z jemného 
suchého křemene. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  

Konstrukce a vybavení 
 

 Při přepravě křemičité moučky je vhodnější používat uzavřené 
manipulační systémy. 

 Pneumatické systémy jsou vhodné pro vodorovnou i svislou 
přepravu křemičité moučky. 

 U vodorovné přepravy v pneumatických systémech by měly trubky 
směřovat dolů, pokud je to možné, aby se moučka v případě ztráty 
tlaku v trubkách neusazovala a neucpávala je.  

 Potrubí v pneumatických systémech by mělo být navrženo tak, aby 
v něm bylo co nejméně případných překážek a ostrých ohybů. 
Trubkové spoje by měly být řádně utěsněny. 

 U pneumatických dopravníků, bude fluidační vzduch odsáván 
systémem pro odlučování prachu. Z toho důvodu nelze pneumatické 
dopravníky použít, pokud je produkt příliš jemný. Pokud je povrchová 
plocha větší než 10 000 cm²/g, použijte šnekové dopravníky. Pro 
správné vyvážení proudění vzduchu může být při dlouhých délkách 
potřeba jedno nebo více odprašovacích spojení. 

 Pneumatické dopravníky by měly být mírně nakloněny, aby se 
napomohlo vodorovné přepravě křemičité moučky. Kvalita tkaniny 
použité v pneumatických dopravnících by měla být vybrána tak, aby 
se předešlo přílišné ztrátě tlaku ventilátoru a zároveň aby se zabránilo 
propadnutí křemičité moučky látkou, což by způsobilo zablokování 
ventilátoru. 

 U šnekových dopravníků musí být šneky uzavřené. Vzhledem 
k abrazivním vlastnostem křemičité moučky je potřeba, aby zařízení 
navrhl specialista (spojte se se zkušeným dodavatelem).  

 Šnekové dopravníky možná bude nutné vybavit systémy pro 
odlučování prachu, pokud nejsou připojeny k zařízení, které již 
pracuje v podtlaku. Viz list činností 2.1.13. 

 Pásové dopravníky nejsou vhodné k přepravě sypké křemičité 
moučky. Lze je ovšem použít k přepravě jiných, hrubších materiálů a 
u strojů, které manipulují s pytli křemičité moučky. Dopravníky, které 
manipulují s pytli křemičité moučky nebo s jinými prašnými materiály, 
by měly být uzavřené a vybaveny odsáváním prachu. 

 Výtahy jsou vhodné pro svislou přepravu, pokud jsou zcela uzavřené. 
Pokud nejsou výtahy připojeny k zařízení, které již pracuje v podtlaku, 
může být potřeba použít systémy pro odlučování prachu. 

 Možná bude nutné aplikovat fluidační vzduch při základně sil, ve 
kterých se skladuje křemičitá moučka. Tyto systémy by měly být 
navrženy tak, aby byl fluidační vzduch aplikován pouze tehdy, když je 
potřeba vyfukovat křemičitou moučku ze sila. Fluidační vzduch by 
neměl být nechán neustále zapnutý tam, kde by mohl vzduch 
proniknout jinam a způsobit vyfukování křemičité moučky pod tlakem 
na jiném místě v systému. 

 

 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se návrhu přepravních 
systémů pro produkty z křemičité 
moučky. Dodržování hlavních bodů 
uvedených v tomto listu činností vám 
pomůže omezit vystavení pracovníků 
prachu. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe 
využít zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby byly budovy a zařízení, která se při činnosti používají, 
udržovány v dobrém a provozuschopném stavu dle pokynů 
dodavatele/technika. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda čisticí zařízení nevykazuje 
známky poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Na dveře umístěte symboly, kterými označíte oblasti, kde je nutné 
používat respirační ochranné pomůcky. 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Zajistěte dostatek míst, kde lze najít osobní ochranné pomůcky 
(např. skříňky s protiprachovými maskami na jedno použití). Tato 
místa označte symboly. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 
 
 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Kontrolujte, zda jednotlivé 
části budovy a pracovních 
zařízení nejsou poškozené 
nebo opotřebené. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Problémy s přepravou 
křemičité moučky se 
mohou projevovat 
uvolňováním prachu do 
vzduchu na pracovišti 
a výskytem kopiček 
křemičité moučky na 
podlahách a jiných 
površích. Veškeré takové 
případy oznamte svému 
nadřízenému. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného křemenného 
prachu, dokud nebude 
problém vyřešen. 

 Rozsypání ukliďte ihned. 
Používejte metody 
vakuového čištění 
nebo stírání za mokra. 
Rozsypaný materiál 
zlikvidujte bezpečným 
způsobem. 

 Řídicí kabiny uklízejte 
pomocí metod vakuového 
čištění nebo čištění za 
mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.35  Použití vrtacího stroje 
 
Tato činnost se týká činností vrtání do skal nebo vrstev, které obsahují 
krystalický křemen. 
 
Vrtné práce lze provádět za účelem průzkumu nebo hodnocení zásob, 
či jako součást procesu dobývání nerostů. 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

  
Konstrukce a vybavení 

 
 Kontroly prachu lze dosáhnout vpouštěním vody do přívodu 

stlačeného vzduchu, čímž se prach potlačí. Může být nutné použít 
přísady pro mazání. 

 Zajistěte dostatečnou zásobu vody a její doplňování. Za 
chladného počasí přijměte dodatečná preventivní opatření na 
ochranu před zamrznutím. 

 K potlačení prachu lze rovněž použít pěnicí prostředky. 

 Prach lze také kontrolovat odsáváním suchého prachu pomocí 
místního odsávacího větrání, které je připojeno k vhodnému 
systému pro odlučování prachu (např. textilní filtr/cyklónový 
odlučovač), nebo potlačením prachu pomocí rozstřikování mlhy. 
Viz list činností 2.1.13. 

 K izolování personálu od zdrojů prachu lze použít vrtnou soupravu 
s vestavěnou kabinou řidiče nebo zařízením pro vzdálené řízení 
se zavřenými dveřmi a okny. 

 Kabiny řidiče mohou být vybaveny nucenou filtrací vzduchu nebo 
kompletní klimatizací. 

 
 
 

  
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se kontroly prachu při 
používání vrtacího stroje v lomech 
tvrdých hornin. Dodržování hlavních 
bodů uvedených v tomto listu činností 
vám pomůže omezit vystavení prachu.  
V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí Průvodce 
správnými postupy pro prevenci 
výskytu křemenného prachu, který je 
speciálně zaměřen na kontrolu 
vystavení osob dýchatelnému 
krystalickému křemenu na pracovišti. 
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Údržba 
 

 Zajistěte, aby dodavatel/montér udržoval zařízení, které se při 
činnosti používá, v dobrém a provozuschopném stavu. 

 Vyměňujte spotřební materiál (filtry atd.) v souladu s doporučeními 
výrobce. 

 Je vhodné, aby veškeré údržbové funkce, které lze provádět v dílně, 
byly prováděny v dílně. 

 

  

Kontrola a testování 
 

 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 
neustále, vizuálně zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky 
poškození. Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, zkontrolujte ho 
před každým použitím.  

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování a/nebo odsávání prachu. Tyto informace si 
uschovejte, abyste je mohli porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let).  

 

  

Čištění a úklid 
 

 Pravidelně uklízejte své pracoviště. 

 K čištění nepoužívejte suchý kartáč ani stlačený vzduch. 

 Používejte metody vakuového čištění nebo čištění za mokra. 

 

  

Osobní ochranné pomůcky 
 

 Viz list činností 2.1.15, který je věnován osobním ochranným 
pomůckám. 

 Je nutno provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, zda jsou stávající 
kontrolní mechanismy dostatečné. Pokud je to potřeba, měly by být 
zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají.  

 Respirační ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce. 

 

  

Školení 
 

 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 
křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o: jak předcházet zasažení 
prachem; jak kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a 
používat je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které 
mají k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 
a část 1 Průvodce správnými postupy. 

 

  

Dozor 
 

 Vytvořte systém pro kontrolu zavedení a dodržování kontrolních 
opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu naproti. 

 

 

 
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 U metod odstraňování 
prachu za mokra se před 
spuštěním vrtné soupravy 
ujistěte, že je zajištěna 
dodávka vody. 

 U suchých metod 
odlučování prachu se 
ujistěte, že systém 
odlučování prachu je 
zapnutý a funguje. 

 Kontrolujte, zda používaná 
zařízení nevykazují známky 
poškození, opotřebení 
nebo nesprávného 
fungování. Pokud 
zjistíte nějaké problémy, 
informujte svého 
nadřízeného. 

 Pokud se domníváte, 
že došlo k problému se 
zařízením na kontrolu 
prachu, zajistěte přijetí 
dodatečných kontrolních 
opatření k omezení 
vystavení účinkům 
dýchatelného 
krystalického křemene, 
dokud nebude problém 
vyřešen. 

 Veškeré řídicí kabiny 
uklízejte pomocí metod 
vakuového čištění nebo 
čištění za mokra. 

 Používejte, udržujte 
a skladujte respirační 
ochranné pomůcky 
v souladu s pokyny. 
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2.2.36  Odstraňování prachu 
pomocí vody 

   
Tato činnost se týká použití zaplavování a rozprášené vodní mlhy 
k potlačování vzniku polétavého krystalického křemenného prachu a 
ke snižování jeho koncentrace. 
 

 
 

 
 
Tento informační list je určen pro 
zaměstnavatele, aby jim pomohl splnit 
požadavky předpisů, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví na 
pracovišti, prostřednictvím kontroly 
vystavení vlivu dýchatelného 
krystalického křemene. 
 
 
Tento dokument konkrétně poskytuje 
rady týkající se správných postupů při 
řízení prachu pomocí zaplavování a 
rozprášené vodní mlhy. Dodržování 
hlavních bodů uvedených v tomto listu 
činností vám pomůže vliv prachu 
omezit. V závislosti na specifických 
okolnostech každého případu nemusí 
být pro minimalizaci vystavení 
dýchatelnému krystalickému křemenu 
nutné aplikovat všechna kontrolní 
opatření uvedená v tomto dokumentu, 
tj. použít vhodná ochranná a 
preventivní opatření. 
 
 
Tento dokument by měl být rovněž 
zpřístupněn osobám, které mohou být 
na pracovišti vystaveny vlivu 
dýchatelného krystalického křemene, 
aby mohly tyto osoby co nejlépe využít 
zavedená kontrolní opatření. 
 
 
Tento dokument je součástí 
Dokumentu o správných postupech 
pro prevenci výskytu křemenného 
prachu, který je speciálně zaměřen na 
kontrolu vystavení osob dýchatelnému 
křemennému prachu na pracovišti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Přístup 

 
 Povolte přístup do pracovního prostoru pouze oprávněnému 

personálu. 

Konstrukce a vybavení 
 

 Pokud je to možné, používejte k řezání, drcení a tvarování produktů, 
které obsahují krystalický křemen, nástroje s přívodem vody. 

 Pokud nejsou k dispozici nástroje s přívodem vody, zvažte zkrápění 
pracovních povrchů vodními sprchami nebo praménky vody. 

 V situacích, kdy to nebude mít nepříznivý vliv na podmínky 
procesu, kvalitu produktu nebo zdraví a bezpečnost, používejte 
v pracovních oblastech, kde při manipulaci s materiálem a 
produktem může vznikat polétavý krystalický křemen, vodní mlhu. 

 Při použití zaplavování, sprchování nebo vodní mlhy se ujistěte, 
že jsou elektrické systémy náležitě chráněny. 

 Přijměte preventivní opatření ke kontrole legionely a dalších 
biologických látek v systémech pro skladování a dodávání vody. 

 Přijměte opatření k zajištění likvidace odpadních vod a kalů dle 
příslušných předpisů. 
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Údržba 
 Zajistěte, aby bylo zařízení pro potlačování prachu vodou, které se 

při činnosti používá, udržováno v dobrém a provozuschopném stavu 
dle pokynů dodavatele/technika. 

 Vyměňujte spotřební materiál v souladu s doporučeními výrobce. 

Kontrola a testování 
 Alespoň jednou týdně nebo častěji, pokud se zařízení používá 

neustále, vizuálně zkontrolujte, zda nějaké zařízení nevykazuje 
známky poškození Pokud se zařízení nepoužívá příliš často, 
zkontrolujte ho před každým použitím. 

 Získejte od dodavatele informace o plánovaném výkonu zařízení 
k odstraňování prachu. Tyto informace si uschovejte, abyste je mohli 
porovnat s výsledky testů v budoucnu. 

 Záznamy o kontrolách uchovávejte po přiměřenou dobu, která je 
v souladu s celostátními předpisy (nejméně pět let). 

Čištění a úklid 
 Zařízení pro potlačování prachu vodou čistěte dle pokynů 

výrobce/dodavatele. 

 Předcházejte nahromadění usazenin/kalů. 

 Zajistěte, aby byly rozlité látky okamžitě uklizeny a poskytněte 
k tomu vhodné vybavení. 

 Zamezte tomu, aby nahromaděné usazeniny/kaly uschly a 
vznikl polétavý prach. 

Osobní ochranné pomůcky 
 Viz list činností 2.1.15, který popisuje osobní ochranné pomůcky. 

 Je potřeba provést hodnocení rizika, aby se zjistilo, kde je nutné 
používat osobní ochranné pomůcky. Pokud je to potřeba, měly by 
být zajištěny a používány respirační ochranné pomůcky (s vhodným 
ochranným faktorem). 

 Zajistěte skladovací prostory, kde lze osobní ochranné pomůcky 
uchovávat v čistotě, když se nepoužívají. 

 Osobní ochranné pomůcky vyměňujte v intervalech, které 
doporučuje výrobce/dodavatel. 

Školení 
 Poskytněte zaměstnancům informace o vlivu dýchatelného 

křemenného prachu na zdraví. 

 Poskytněte zaměstnancům školení o tom, jak: předcházet zasažení 
prachem; kontrolovat fungování kontrolních mechanismů a používat 
je; kdy a jak používat respirační ochranné pomůcky, které mají 
k dispozici, a co dělat, pokud něco selže. Viz list činností 2.1.19 a 
část 1 Průvodce správnými postupy. 

Dozor 
 Vytvořte systém pro ověřování zavedení a dodržování kontrolních 

opatření. Viz list činností 2.1.17. 

 Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby měli zaměstnanci k dispozici 
všechny prostředky pro provádění činností uvedených v kontrolním 
seznamu. 

 
 
 
 

  
Kontrolní záznam 
zaměstnance pro co 
nejlepší využití kontrolních 
mechanismů. 
 
 

 Ujistěte se, že zařízení pro 
potlačování prachu vodou 
správně funguje. 

 Zajistěte dostatečný přívod 
vody, který bude během 
potlačování prachu 
fungovat nepřetržitě. 

 Přívod vody chraňte před 
zamrznutím. 

 Kontrolujte, zda zařízení 
správně fungují a nejsou 
poškozena. Pokud 
zjistíte nějaké poškození 
neprodleně informujte 
svého nadřízeného. 

 Rozsypaný materiál ihned 
ukliďte. 

 Zařízení na potlačování 
prachu čistěte pravidelně 
a po použití. 

 Osobní ochranné pomůcky 
udržujte v čistotě a 
správně je skladujte. 
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