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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/cis26.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/cis26.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  
Cement je široce používán ve stavebnictví, cement je obsažen v maltách, omítkách a betonech. Každý, 
kdo s ním pracuje, nebo je zodpovědný za jeho užívání, má si být vědom, jaké představuje zdravotní 
riziko.  
 
Účinky na zdraví  
Cement může způsobovat onemocnění zvláště při: 
- kontaktu s pokožkou; 
- vdechnutí prachu;  
- ruční manipulaci. 
 
Kontakt s pokožkou  
Kontakt s mokrým cementem může způsobit jak dermatitidu, tak popáleniny. 
 
Dermatitida  
Dermatitida se projevuje svěděním a zanícením pokožky. Na pohled je pokožka zarudlá, šupinatá a 
rozpraskaná. Cement způsobuje dermatitidu dvěma mechanismy – iritací a alergií.  
 
Iritační dermatitida je způsobena fyzikálními vlastnostmi cementu, které dráždí pokožku mechanicky. 
Jemné částice cementu, obvykle smíchané s pískem nebo s dalšími kamenivy vytvářejí maltu nebo beton, 
mohou odřít kůži a způsobit tak podráždění, jehož následkem je dermatitida. Včasným ošetřením projevy 
iritační dermatitidy ustoupí. Avšak dochází-li k působení jemných částic cementu po delší dobu, stav 
pokožky se zhorší a postižený je pak náchylnější ke vzniku alergické dermatitidy.  
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Alergická dermatitida je způsobena citlivostí pokožky na šestimocný chrom (chroman) přítomný 
v cementu. Působení chromu je zcela odlišné od onemocnění iritací. Alergen pronikne do pokožky a 
způsobí alergickou reakci. Šestimocný chrom je znám tím, že je nejčastější příčinou lidské formy alergické 
dermatitidy. Výzkum ukázal, že u 5 - 10 % stavebních dělníků se může projevit  citlivost na cement a 
že ohroženi jsou především štukatéři, betonáři a zedníci. Získá-li někdo citlivost na šestimocný chrom, pak 
každý příští styk s ním může být spouštěcím mechanismem dermatitidy. Někteří zruční pracovníci byli 
z tohoto důvodu nuceni změnit svou profesi. Při delším kontaktu pokožky s alergenem se zvyšuje její 
prostupnost, a tím vzrůstá riziko citlivosti. Čím déle může cement působit na pokožku během pracovního 
dne, aniž by byl průběžně smýván, tím více se riziko kontaktní citlivosti na šestimocný chrom zvyšuje.   
 

Iritační a alergická dermatitida může člověka postihnout současně. 
 
Popáleniny cementem  
Vlhký cement může být příčinou popálenin. Hlavním důvodem je zásaditost vlhkého cementu. Jestliže se 
mokrý cement zachytí na pokožce, například při práci v kleče, nebo spadne-li cement do boty či rukavice, 
mohou se rychle vytvořit vážné popáleniny či poškození. Jejich léčení vyžaduje řadu měsíců; v krajních 
případech vyžadují aplikaci kožních štěpů nebo mohou dokonce vést k amputaci. Vážné chemické 
popáleniny očí mohou být způsobeny postříkáním cementem. 
Vdechnutí prachu  
Velké množství prachu se může tvořit při manuální práci s cementem, například při vyprazdňování nebo 
nakládání pytlů. Krátkodobé vystavení velkému množství cementového prachu dráždí nos a hrtan. 
Lámáním nebo řezáním betonu se také může vytvářet velké množství prachu s obsahem oxidu 
křemičitého. Informace o zdravotních účincích působení oxidu křemičitého je možno nalézt ve Stavebním 
informačním listě č. 36 (1. revize).  
 
Ruční manipulace  
Práce s cementem představuje také taková nebezpečí, jako například poškození páteře, rukou a ramen 
při zvedání a nošení cementových pytlů, při míchání malty atd. Zvedají-li pracovníci neustále těžká 
břemena, může dojít k dlouhodobému vážnému poškození páteře.  
 
 
Prevence a zdravotní dohled 
 
 

Kontakt s pokožkou  
Nejprve je dobré zvážit, zda lze zabránit možnému kontaktu s cementem jeho vyloučením nebo 
nahrazením. V jiném případě je možno uplatnit opatření, která minimalizují přímý nebo nepřímý kontakt 
cementu s pokožkou, např. ze znečištěných povrchů pracovního prostředí. 
 
Důležitou prevencí vzniku dermatitidy, způsobené cementem, je omývání pokožky teplou vodou a mýdlem 
nebo jinými čisticími prostředky a následné řádné osušení pokožky. Umývadla mají být dostatečně velká i 
pro umytí předloktí s dodávkou teplé a studené tekoucí vody. Mýdlo a ručníky mají být samozřejmostí. 
Také má být umožněno vysušit a vyměnit oděvy. 
 
Rukavice mohou pomáhat chránit pokožku před cementem, avšak ne všechny jsou vhodné pro všechny 
činnosti na staveništi. Při jejich používání je dobré všímat si míst, kde se může při práci cement zachytit a 
způsobit pod rukavicí popáleniny. K dispozici má být ochranný oděv, tvořený kombinézou s dlouhými 
rukávy a dlouhými kalhotami. 
 
Po zaměstnavatelích se požaduje, aby zajistili přiměřený zdravotní dohled nad zaměstnanci, kteří jsou 
vystaveni působení materiálů známých svou souvislostí s kožními onemocněními a kde je důvodné 
podezření, že se onemocnění může vyskytnout. Znamená to, že zaměstnavatelé mají zajistit zdravotní 
dohled nad dělníky, kteří pravidelně pracují s vlhkým cementem. 
 
Zdravotní dohled má: 
• chránit jednotlivce; 



• co nejdříve rozpoznat možné změny na pokožce související s působením cementu, aby mohla být 
přijata opatření k jejich ošetření;  

• včas upozornit na promeškání termínu kontroly. 
 
Zdravotní dohled nenahrazuje kontrolu působení cementu na pokožku ani kontrolu náležitého umytí. 
 
Základní zdravotní dohled obvykle postačí. Kontrola pokožky by musí být prováděna v pravidelných 
intervalech kvalifikovanou osobou a výsledky musí být zaznamenány. Pro návrh řádného režimu 
zdravotního dohledu je zaměstnavatelům doporučeno využít pomoci zdravotní sestry nebo praktického 
lékaře. Ti vyškolí ’odpovědnou osobu‘, například pracovníka pověřeného prováděním kontrol pokožky. 
 
Osoba odpovědná za ochranu zdraví při práci, jmenovaná zaměstnavatelem, se při své činnosti řídí 
radami praktického lékaře nebo zdravotní sestry a je schopna rozpoznat znaky a symptomy dermatitidy 
způsobené cementem. Odpovědná osoba oznámí každé zjištění zaměstnavateli a konkrétní případy svěří 
kvalifikované osobě (např. zdravotní sestře). 
 
 
 
 
 
Zdravotní záznamy, obsahující údaje o pracovnících, musí zaměstnavatel podle zákona uchovávat (zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnavatelé také 
poskytují svým zaměstnancům potřebné informace a pokyny zaměřené na zdravotní rizika při práci 
s cementem a možná bezpečnostní opatření. Instruktáž má také obsahovat poučení, jak rozpoznat 
charakteristické příznaky a symptomy dermatitidy.  
 
Zaměstnanci musí sami kontrolovat, zda se u nich neobjevily příznaky dermatitidy a tyto v případě nálezu 
ohlásit. Záznamy z kontrol mají být zapisovány odpovědnou osobou nebo zdravotní sestrou.   
 
 
Vdechování prachu  
Působení prachu musí být omezeno na co nejnižší míru, například během přípravy betonové směsi. 
V místech, kde není možné se tomuto riziku vyhnout, mají být přijata přiměřená kontrolní opatření. 
 
 
Ruční manipulace  
Ruční manipulaci s těžkými břemeny je také vhodné omezit. Především cement má být dodáván v pytlích 
o hmotnosti 25 kg nebo volně sypaný. V místech, kde dochází k ruční manipulaci, mají být stanovena 
možná rizika a přijata náležitá kontrolní opatření. 
 
 
Právní předpisy  
 
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. požaduje, aby zaměstnavatel  
stanovil zdravotní rizika, prevenci a dohled nad působením cementu.  
 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým  se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., požaduje, aby pověřený kontrolní orgán ověřil, zda je staveniště 
vybaveno vyhovujícím a dostatečným sociálním zařízením. Sociální zařízení má být vybaveno vhodnými 
umývárnami s teplou a studenou tekoucí vodou a možností převlečení a vysušení pracovního oděvu.  
 
Předpisy požadují, aby zaměstnavatel poskytl svým zaměstnancům vhodné osobní ochranné pracovní 
prostředky, dále aby zabezpečil jejich údržbu (podle potřeby výměnu) a proškolil zaměstnance o jejich 
používání. Jedná se především o zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. 
a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 



 
 
Předpisy požadují, aby zaměstnavatel zajistil vyloučení ruční manipulace tam, kde to pracovní postup 
dovolí a aby posoudil další možná rizika při ruční manipulaci s břemeny. 
 
Jedná se především o zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a nařízení 
vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 
 
Reference a další informace 
 
Tento leták obsahuje poznámky o dobré praxi, které jsou nepovinné, avšak můžete v nich nalézt užitečné 
a potřebné informace. 
 

1 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. 
 
2 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 
3 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým  se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 

4 nařízení vlády čís. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 
5 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 


