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Disclaimer: 
This document has been translated and adapted, with permission, from an original published by 
the Health and Safety Executive of Great Britain and available from 
http://www.hse.gov.uk/pubns/cis54.pdf or HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 
2WA. Tel: 01787 881165 Fax: 01787 313995, web: www.hsebooks.co.uk. Please also cite the 
original document when referring to this translation. Care has been taken to adapt the original 
document to the current situation in the Czech Republic, i.e. the relevant national legislation, 
standards and norms. The authors of the original publication and of this translation shall not be 
liable for damages or other claims and demands arising out of the use of the information 
contained herein. 
 
Tento dokument byl na základě souhlasu přeložen a upraven z původního dokumentu Health and 
Safety Executive dostupného na http://www.hse.gov.uk/pubns/cis54.pdf nebo na poštovní adrese 
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA. Tel: 01787 881165 Fax: 01787 313995, 
web: www.hsebooks.co.uk. Při odkazu na tento překlad citujte, prosím, i původní dokument. Při 
překladu byl původní dokument upraven na současnou situaci v České republice, tj. na relevantní 
zákony, standardy a normy. Autoři původní publikace a tohoto překladu nebudou zodpovídat za 
škody nebo jiné nároky a požadavky vzniklé použitím informací v něm obsažených. 
 
Úvod  
Ruční pily se používají ve stavebnictví k řezání nebo tvarování dlaždic, obrubníků či jiných betonových 
výrobků. Řezáním vzniká velké množství vdechovaného prachu, který často obsahuje vysoký podíl  
křemenného prachu (oxidu křemičitého). Vdechování tohoto prachu může vést ke vzniku respiračních 
nemocí, zvláště zjizvení tkání plic (tzv. silikóza), které má podle doby expozice za následek vážné dýchací 
potíže.  
 
Informační list popisuje metody snižování prašnosti, které mohou zkrátit dobu expozice až desetinásobně, 
pokud jsou osoby o těchto metodách proškoleny. V praxi jsou zavedeny dvě metody snižování prašnosti: 
snížení prašnosti vodou a lokálním odsáváním.  
 
Právní úprava  
Na pracovišti platí zákonné požadavky  na ochranu před působením křemenného prachu (nařízení vlády 
č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení 
vlády č. 523/2002 Sb. a vyhláška č.  6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a další 
předpisy). Pokud není možné preventivně zajistit, aby pracovník nebyl vystaven nepřípustné expozici 
prachu, je třeba v ovzduší kontrolovat přípustný expoziční limit (PEL) vdechovaného křemenného prachu 
o hodnotě 0,3 mg/m3 za 8 hodin. Snížení prašnosti by mělo být zajištěno jiným způsobem než pomocí 
dýchacích ochranných prostředků (DOP). Nejúčinnějším technickým opatřením je zachycení prachu nebo 
regulace zdroje prachu. 
 
Existují předpisy týkající se životního prostředí věnované znečištění a škodlivým účinkům na životní 
prostředí. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 
100/2001 Sb. vyžaduje regulovat emise prachu všemi dosažitelnými prostředky. 
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Popis řezacího nástroje  
Ruční řezací pily, které se používají na staveništi pro řezání dlaždic a obrubníků, mohou být poháněny 
malými spalovacími motory, elektřinou nebo stlačeným vzduchem. Pily jsou standardně vybaveny kotouči 
o průměru 115 – 230 mm, odlišně podle výrobce. Existují dva druhy kotoučů: (1) s diamantovými hroty a 
(2) s brusným kotoučem. Brusný kotouč je obvykle tvořen karbidem křemíku nebo oxidem hlinitým 
pojenými pryskyřicí. 
 
 
Metody snižování prašnosti  
 
(1) Mokrá metoda  
Mokrá metoda může být použita u pil poháněných spalovacími motory nebo stlačeným vzduchem. Mokrá 
metoda na snížení prašnosti nesmí být použita u pil ovládaných elektricky. Mokré metody pro snižování 
emise prachu jsou založeny na stříkání vody na rotační řezný kotouč. Voda může být dodávána ze dvou 
zdrojů. Jedním je přenosná tlaková nádržka, druhý způsob vyžaduje dodávku vody přímo z vodovodní 
sítě. 
 
Systém s přenosnou tlakovou nádržkou  
Příslušenství je často dodáváno výrobci řezacích pil a společnostmi, které tato zařízení pronajímají. 
Zařízení je obvykle tvořeno propylenovou lahví o obsahu přibližně 8 l vody. Láhev je úzkými plastovými 
trubicemi napojena na dvě rozstřikovací hlavice nebo trysky, které jsou umístěny naproti sobě na 
ochranném krytu. Spouštění je závislé na zásobě vody. Vnitřní filtrační vložka tvoří ochranu proti ucpání 
hlavice. Rozstřikovací hlavice (resp. trysky) mohou být vyrobeny z propylenu, avšak mosaz je považována 
za odolnější materiál. Tlak vody v nádržce pro zajištění proudu vody je vytvářen ručně.  
 
 
Systém s dodávkou vody z vodovodní sítě  
Systém je v podstatě stejný jako u přenosné tlakové nádržky, voda je však přivedena z vodovodní sítě 
hadicí ke dvěma vodním tryskám. 
 
 
Průtok vody  
Studie ukázala, že pro dosažení snížení prašnosti při řezání je optimální průtok 0,5 l vody za minutu. 
Nízký průtok snižuje efektivitu systému. Velmi vysoký průtok zase nijak nezlepší snížení prašnosti, pouze 
zvětší potřebu častěji naplňovat přenosnou tlakovou nádržku. Přenosná nádržka musí být pro udržení 
průtoku pravidelně natlakovávána. Rozvod z vodovodní soustavy nemá toto omezení, ale jeho 
přemístitelnost je omezena a je třeba provádět řezání poblíž vodovodní sítě. Přenosná nádržka je 
flexibilnější, může být snadno přemísťována po staveništi, ale pro naplnění také potřebuje vodní zdroj.  
 
Voda může být přiváděna k brusným kotoučům nebo kotoučům s diamantovými hroty. Kotouče s  
diamantovými hroty řežou rychleji než brusné kotouče. Kotouč s diamantovým hroty bude obvykle řezat 
dlaždici asi 1 minutu. Jestliže při řezání dlaždice nebo obrubníku jsou používány kotouče s diamantovými 
hroty a přenosná tlaková nádržka, může práce proběhnout v jednom pracovním záběru. Avšak brusné 
kotouče řežou déle. V tomto případě je třeba během řezání tlakovou nádržku znovu natlakovat, aby se 
dodržela požadovaná účinnost snižování prašnosti. 
 
Lze také dosáhnout úspor nákladů. Použití mokrého systému zvyšuje životnost kotoučů a omezením 
množství prachu na pracovišti se prodlužuje i životnost motoru. 
 
 
(2) Lokální odsávání  
Metoda lokálního odsávání pomocí vysokorychlostního odsavače se používá při ručním řezání betonu 
pilou vybavenou ochranným krytem. Ochranný kryt je připojen k průmyslovému vysavači, který zajišťuje 
dostatečné odsávání většiny prachu vznikajícího během řezání. Vhodnější jsou ochranné kryty 



s nastavitelnými vnitřními manžetami. Pro dosažení maximální účinnosti může být krytí přizpůsobeno 
různým šířkám řezu. 
 
Tento systém nevytváří mokrou řídkou kaši typickou pro mokrou metodu snižování prašnosti. 
 
 
Běžné problémy a jejich řešení  
 
Mokrý způsob  
 
• Dráha řezu je obvykle označena křídou, ta může být často vymyta dodávanou vodou. Uživatelé 

mohou problém překonat použitím jiných vhodných prostředků, jako voskových barevných tužek 
nebo uhlíkových kartáčů (ze starých motorů). 

• Pracovníci používající tato zařízení budou mokří. Pro práci s mokrými systémy je proto třeba 
používat vodotěsné (nepromokavé) OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). 

 
 
Lokální odsávání  
 
• Brusné kotouče se během řezání opotřebovávají. Systém s nastavitelnou vnitřní manžetou sám o 

sobě nezabrání opotřebování brusného kotouče. Diamantové kotouče se opotřebovávají pomaleji, a 
proto se pro tento způsob řezání doporučují. 

• Generátor je nutný pro obě části zařízení - vysavač a pilu. Malý přenosný generátor může být 
přemisťován na vozíku.  

• U těchto systémů se často používají kotouče o menším průměru (125 mm), které vyžádají, aby se 
pracovníci při řezání dlažeb, obrubníků a podobně více ohýbali. Pracovníci musí proto být 
o správných pozicích při ohýbání informováni. 

 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  
• Při řezání betonových výrobků a následném vzniku prachu o vysoké koncentraci oxidu křemičitého 

je potřeba kromě strojních zařízení používat i vhodné OOPP.  
• Při vyprazdňování vysavače se vyžaduje použít vhodnou respirační masku. 
 
 
Reference a další informace 
 
Tento leták obsahuje poznámky o dobré praxi, které jsou nepovinné, avšak lze v nich nalézt užitečné 
informace, které můžete potřebovat.  
 
 

1 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 
Sb. 

 
2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.    
 
3 vyhláška č.  6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
 

4 ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu  
 

5 ČSN EN 482 Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro měření chemických 
látek 
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