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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/cis36.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/cis36.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  
Křemen se vyskytuje jako přirozená složka v mnoha materiálech užívaných nebo vyskytujících se během 
stavební činnosti. Informační list upozorňuje, jak zacházet s krystalickým křemenem, který může být 
příčinou plicních nemocí. 
 
Krystalický křemen se nachází ve značném množství v písku, pískovci a žule, často tvoří základní podíl v 
jílu, břidlici apod. Může se také nacházet v křídě, vápenci a jiných horninách a v půdě, ačkoliv je to 
neobvyklé. Materiály jako beton a malta také obsahují krystalický křemen. 
 
 
Vliv křemene  
Riziko ohrožení zdraví vzniká při vdechování křemenného prachu. Činnosti, při kterých mohou být  
pracovníci nebo veřejnost vystaveni působení tohoto prachu, jsou: 
• zdění z kamene; 
• stavební úpravy fasád (renovace); 
• čištění objektů proudem zvláště písku (pískování); 
• četné demoliční práce; 
• lámání betonu, řezání nebo vrtání; 
• ražení tunelu. 
 
Používání mechanických nástrojů k řezání či opracování kamene vede u pracovníků ke značnému 
vystavení prachu po dobu celé činnosti. U dalších aktivit vystavení často závisí na účinnosti provětrání a 
vzdálenosti pracovníka od zdroje prachu a na tom, jak je vymezen pracovní prostor. Při ražení tunelu 
horninou, obsahující suchý křemen, budou vysokému riziku vystaveni pracovníci blízko čela ražby.  
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Zdravotní účinky  
Dýchání velmi jemného křemenného prachu může vést ke vzniku silikózy. Ta má za následek zjizvení 
tkáně plic a může vést k dýchacím potížím. Vystavení velmi vysokým koncentracím po relativně krátkou 
dobu může způsobit akutní silikózu, mající za následek rychlý vývoj dušnosti a počátek onemocnění. 
Obdobně progresivní silikóza se může objevit u pracovníka, který je vystaven působení křemene při 
pískování (čistění tryskáním písku). Tato může vést během desetiletí k smrti.  
 
Běžnější je progresivní silikóza, která je obvykle způsobena vystavením křemenného prachu po delší 
dobu. Ta způsobuje fibrózu (ztvrdnutí nebo zjizvení) tkání plic, jehož následkem je ztráta funkce plic. 
Postižení pravděpodobně silně trpí zkrácením dechu, jež se projevuje nesnadnou či nemožnou 
schopností chodit na krátké vzdálenosti nebo do schodů. Důsledek přetrvává i po ukončení vystavení, jde 
o pochod nevratný. Postižený pak obvykle zůstává upoután na lůžko a mnohdy zemře předčasně na 
selhání srdce.  
 
Křemen může být spojen s rakovinou plic. Jestliže jde o tento případ, pak to nejspíše znamená, že nemoc 
se projevuje jako plicní fibróza. Opatření k ochraně před fibrózou bude sloužit i k ochraně před rakovinou 
plic.    
 
 
Právní požadavky  
Křemenu byla přiřazena hodnota přípustného expozičního limitu (PEL) 0,3 mg/m3 jako váženého průměru 
za 8 hodin. To znamená, že vdechování křemenného prachu musí být sníženo vždy, pokud je to možné, 
v každém případě pod hodnotu PEL.    
 
 
 
Bezpečnostní opatření  
Stanovení  
Činnosti, při kterých se mohou pracovníci setkat s krystalickým křemenem, podléhají předpisům, které 
požadují, aby bylo odhadnuto možné zdravotní riziko a následně provedena prevence nebo kontrola. 
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. a vyhlášku 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a ČSN 
EN 481, ČSN EN 4821. Kde se předpokládá zvýšené množství prachu, má být posouzena potřeba odběru 
vzorků vzduchu se vdechovaným prachem a křemenem.   
 
Množství větší než 0,1 mg/m3 křemenného prachu může být běžně považováno již za významné. 
V případě nejistoty se má předpokládat, že množství prachu je již významné, pokud odběr vzorků z velmi 
obdobné práce neukáže jinak. Výsledky odběru vzorků mohou být nezbytné pro zjištění kontrolního 
množství, které bude vhodné pro určitou činnost. Stejně tak je nezbytný odhad a posouzení rizika a 
navazující popis bezpečnostních opatření, který má předložit podrobný způsob, jak budou kontrolní 
měření sledována, monitorována a zařízení udržována. 
 
 
Ochrana a kontrola  
 
Vyloučení a náhrada 
Nejprve je třeba se pokusit o vyloučení křemenného prachu z pracovní činnosti. Někdy může být křemen 
eliminován náhradou za jiný materiál, například použitím nekřemenných částic pro pískování. Ti, kteří 
určují materiály, mají povinnost se při jejich výběru řídit zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Kde to není možné, je třeba specifikovat nejméně nebezpečné 
materiály, které ještě vyhovují přípustným kriteriím. Potřebu drceného štěrku nebo stříkaného betonu je 
možné snížit již během projektu.  
 
 



Snižování prašnosti  
Nelze-li se křemenného prachu zbavit, mělo by se snížit vystavení jeho účinkům. Většinou je to 
proveditelné kontrolou vdechovaného křemene, technickým opatřením pro snížení prašnosti nebo 
lokálním odvětráváním. Odsávací zařízení, která odstraní prach od zdroje a nástroje vybavené přívodem 
vody pro snížení prašnosti, jsou běžně dostupné. Zachycení nebo odsávání prachu od zdroje je téměř 
vždy lepší než snaha o odvětrávání celého pracovního prostoru.  
. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  
Technické prostředky pro snižování prašnosti nemusí být vždy vhodné, nebo jejich účinnost nemusí být 
dostatečná, a proto musí být pracovníkům poskytnuty dýchací ochranné prostředky (DOP). DOP je třeba 
velmi pečlivě vybrat z různých typů, které se mohou vyznačovat velkými rozdíly ochranných standardů. 
Přehledy o množství vdechovaného křemene jsou nezbytné k zabezpečení správného výběru DOP. Pro 
nejvíce prašné procesy jsou nezbytné kyslíkové nebo vzduchové dýchací přístroje. Je třeba si také 
uvědomit, že filtrační maska nebo polomaska dýchacího přístroje dává malou či žádnou ochranu osobám 
s vousy, dokonce i malé strniště může velmi snížit efektivitu DOP. Výrobci DOP poskytují osvědčení o 
výrobcích a bližší informace o použitelnosti. Návod k používání DOP vychází z požadavků zákona č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je třeba pamatovat na to, že 
pracovníci musí být řádně vyškoleni, jak používat DOP a že také musí být zajištěn dohled, kontrola a 
údržba DOP. Vhodný ochranný oblek má chránit pracovníkův oděv před znečištěním. 
 
Pracovníci používající OOPP musí být vyškoleni o jejich řádném používání a všech omezeních. Vybavení 
je možné skladovat jen v čistých a suchých podmínkách odděleně od chemických sloučenin (uzamčení je 
vhodné). OOPP mají být udržovány, správně používány a nošeny čisté. 
 
Možnost praní a výměny musí být zajištěna na místě a pracovníci musí mít možnost umýt si ruce před 
jídlem, pitím, kouřením a odchodem na toalety. Jídlo, pití a kouření musí být prováděno mimo pracovní 
prostor. 
 
 
Zdravotní dohled  
Tam, kde pracovníci jsou pravidelně vystaveni vdechování křemenného prachu v množství větším než 0,1 
mg/m3 za 8 hodin, má se provádět zdravotní dohled zahrnující dotazy o dýchání, kontrolu funkce plic a 
hrudi. Pracovníkům musí být poskytnuto i rentgenové vyšetření. Pro preventivní prohlídky platí vyhláška č. 
56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Prosím, podívejte se dále na tabulku s příklady typických množství křemenného prachu při některých 
běžných stavebních činnostech. 
 
 
 



Příklady typického množství vystavení křemennému prachu při některých běžných stavebních činnostech 
 

Činnost Opatření Vystavení Požadované zlepšení * 

Vrtání ve špatně větrané 
podzemní místnosti 

• žádné snižování prašnosti 
• žádné odsávání 
• žádné nucené větrání 
• nepřiměřené dýchací 

ochranné prostředky (DOP) 

VYSOKÉ - 300násobek PEL 
 

• vrtací zařízení mají mít vhodné 
doplňky pro snížení prašnosti 
vodou či odsáváním prachu  

• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Vrtání zdiva pod klenbou • primitivní odsávání 
ventilátorem  

• použití opotřebované 
ochranné masky 

VYSOKÉ - 5násobek PEL 
 

• vrtací zařízení mají mít vhodné 
doplňky pro snížení prašnosti 
vodou či odsáváním prachu 

• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Použití sbíječek k porušení 
betonu ve velkém vnitřním 
prostoru  

• omezená ventilace 
• žádné snižování prašnosti 
• žádné lokální odsávání 
• žádné použití OOPP  

STŘEDNÍ – v mezích PEL, 
ale dvojnásobné množství 
je snadno dosažitelné 

• navlhčení betonu a drtě 
 
 
 

Vyškrabávání trhlin v podlaze v 
cementovém potěru ve velkém 
vnitřním prostoru 

• OOPP používány, ale 
nenošeny správně 

• pracovník se krčí nad bruskou 
 a dýchá velmi blízko od zdroje   
 prachu 

VYSOKÉ - 6násobek PEL 
 

• odsávání odebraného prachu 
od brusky 

• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Vyškrabování malty mezi 
cihlami před opětovným 
spárováním  

• neúčinná extrakce pomocí 
ruční elektrické brusky 

• OOPP správně nošeno, ale je 
  nestandardizované 

VYSOKÉ - 21násobek PEL 
 

• odsávání odebraného prachu 
od brusky 

• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Řezání obrubníku (33 % 
křemene) ve venkovním 
prostoru 

• motorová pila není vybavena 
vodním rozstřikovačem nebo  

  lokálním odsáváním 

VYSOKÉ - 12násobek PEL 
 

• použití mokrého způsobu, 
  snížení prašnosti na pile 

Řezání cihel (32 % křemene) ve 
venkovním prostoru 

• motorová pila není vybavena 
vodním rozstřikovačem nebo  

  lokálním odsáváním 

VYSOKÉ - 5násobek PEL 
 

• použití mokrého způsobu,  
  snížení prašnosti na pile 

Řezání škvárobetonové tvárnice 
(3 % křemene) ve venkovním 
prostoru 

• motorová pila není vybavena 
vodním rozstřikovačem nebo  

  lokálním odsáváním 

VYSOKÉ - 2násobek PEL 
 

• použití mokrého způsobu,  
  snížení prašnosti na pile 

Řezání okenních otvorů 
v betonové zdi stěnovou pilou/  
Řezání betonu podlahovou pilou 

• použití mokrého způsobu 
snížení prašnosti na pile 

NÍZKÉ – zcela pod PEL 
a také pod úrovní  
považovanou za podstatnou 

 

Celkový úklid a odstraňování 
sutě 

• ruční čištění kartáčem VYSOKÉ - 2násobek PEL 
 

• odvoz sutě před úklidem 
• použití mechanických prostředků 

pro zametání 
• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Celkový úklid a odstraňování 
sutě 

• použití mechanického čističe 
s rotačními kartáči   

  a podtlakovým odsáváním 

STŘEDNÍ - v mezi PEL, 
ale dvojnásobné množství 
považované za podstatné 

• poskytnout vhodné OOPP 
• zabezpečit správné použití OOPP 

Drcení betonu za demoličních 
prací pro získání štětového 
kamene (štětu) 

• přístroj s uzavřenou kabinou 
• vybavení vodní tryskou  

NÍZKÉ - zcela pod PEL 
a také pod úrovní  
považovanou za podstatnou 

 

 

* Pro snížení vystavení účinku prachu pod přípustný expoziční limit (PEL) a pokud je to proveditelné.  
 



Reference a další informace 
 
Tento leták obsahuje poznámky o dobré praxi, které jsou nepovinné, avšak můžete v nich nalézt užitečné 
informace, které můžete potřebovat.  
 

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 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

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

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

5 vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 
6 vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve 

znění pozdějších předpisů 
 
7 ČSN EN 481 Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu  

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

látek 
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