
Rizika z expozice prachu

V těžebním odvětví



Legislativa EU pro prach

„7.3 Jsou-li pracovníci zaměstnáni na 
pracovištích venku, musí být tato 
pracoviště pokud možno uspořádána tak, 
aby pracovníci:…

• b) nebyli vystaveni škodlivým hladinám 
hluku ani škodlivým vnějším vlivům, jako 
jsou plyny, výpary nebo prach “

• Minimální požadavky: Větrání

• Snížení usazenin prachu

• Ochranné přepážky proti hořlavému 
prachu

Směrnice 92/104 / EHS 
o minimálních 

požadavcích na zlepšení 
bezpečnosti 

a ochrany zdraví 
pracovníků 

v povrchových 
a podzemních 

těžařských průmyslech



Jaké těžební 
činnosti 
zahrnují 
produkci 
prachu?

vrtání těžba minerálů nakládka

drcení kamene 
nebo rudy

odstřely



Jak lze 
identifikovat 
prašné 
pracoviště?



Nebezpečné druhy prachu, které 
jsou běžné v některých těžebních 
odvětvích

• Oxid křemičitý, což je prach
z kamenů, písku, jílu, cihel, 
betonu atd.

• Uhelný prach (inhalovatelný, 
vdechovatelný atd.)

• Prach z výfuku vznětového 
motoru vdechovatelný

• Kovový prach, např. kadmium
a jeho sloučeniny, jako celkový 
prach, alveolární částice, 
vdechovatelný prach

• Olovo nebo arsen a jeho 
sloučeniny…

• Azbest

https://www.hse.gov.uk/pubns/silicaindex.htm


Třídy prachu 

• L – mírně nebezpečný prach: (hrubozrnný) 
Běžný, neškodný prach jako je prach 
v domě, písek, sádra, vápno a také 
alergenní látky, jako jsou roztoče a pyl 

• M - středně nebezpečný prach: (o něco 
jemnější než L) Veškerý prach pocházející
z oprav, např. dřevěný prach, částice barvy
a různé kovové prachy

• H - vysoce nebezpečný prach: 
(nejjemnější prach) Vysoce nebezpečné
a karcinogenní látky, jako jsou spóry plísní, 
olověný prach, minerální vlákna

Na velikosti částic záleží!

NEVIDITELNÝ

Vdechovatelný prach = 
viditelný pouhým 

okem

Jen proto, že to nevidíte, ještě neznamená, že tam není!



Jak se mohou prachové 
částice dostat do našeho 
těla?

• Dýchání prachu do plic 
(dýchací potíže, astma, ...)

• Polykání prachu (podráždění 
gastrointestinálního traktu)

• Kontakt očí s prachem 
(poškození nebo podráždění 
očí)

• Kontakt pokožky s prachem 
(podráždění kůže)

lidský vlas

hrubý prach

jemné částice

ultrajemné
částice



Jaká rizika 
vyplývají
z expozice 
prachu?

• Chronická Obstrukční Plicní Nemoc
z povolání (CHOPN)

• Astma

• Vnější alergická alveolitida (EAA)

• Fibrotizující alveolitida

• Pneumokonióza 

• Rakoviny 

• Srdeční choroba

• Další problémy (zranitelnost vůči 
infekcím 

http://www.hazards.org/dust/dust.htm

http://www.hazards.org/dust/dust.htm


Komu může dlouhodobé vystavení prachu ublížit?

TĚŽAŘŮM OSTATNÍM 
ZAMĚSTNANCŮM

VEŘEJNOSTI

Každý, kdo se může dlouhodobě nacházet v prašném prostředí!



Preferované pořadí kontrolních opatření

Eliminace

Navrhujte 
přírodní nebo 
umělé bariéry

Náhrada

Navrhujte 
procesy 
uzavřeného 
systému pro 
zadržování 
prachu

Vyberte 
vybavení 
s uzavřenými 
kabinami pro 
zaměstnance

Inženýrské 
řízení

Použití techniky 
vrtání za mokra

Ke snížení 
prašnosti 
použijte vodu

Větrání

Přenosné 
vysavače

Administrativní 
řízení

Výcvik

Pracovní pokyny, 
jako například 
zůstat stát „po 
větru“ blízko 
prašných činností

Lékařské 
monitorování

Monitorujte 
polétavý prach

OOP

Nosit masky

Prostředky na 
ochranu očí



Příklady systémů pro řízení prašnosti



Řízení prašnosti



Hladiny expozice prachu

• Záleží na tom, z jakého 
materiálu je vyroben!

• Některé prachy jsou 
škodlivější než jiné!

• https://limitvalue.ifa.dguv.de/We
bForm_gw2.aspx

https://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx


Jak se chránit 
před prachem?

Postarejte se o své osobní ochranné 
prostředky pro dýchání. Váš zaměstnavatel by 
vám měl říci, jak se o ně starat a kde můžete 
získat vhodné OOP. Ujistěte se, že rozumíte 
tomu, jak je správně používat.

Zúčastněte se svých lékařských kontrol u 
závodního lékaře. Jakékoliv známky potíží s 
dýcháním by měly být detekovány co nejdříve 
a určitě ještě před trvalým poškozením

Nahlaste jakékoli problémy



Jednoduché rady pro „úklid na pracovišti“ pro horníky

• Nezkoušejte uklízet zametáním ... zvíříte prach do vzduchu, který dýcháte

• K čištění použijte vodní nebo vakuový systém s HEPA filtrem

• Udržujte svůj pracovní prostor čistý - nenechte prach hromadit

• K čištění oděvů nebo vybavení nepoužívejte stlačený vzduch

• Pokud je to možné, udržujte a čistěte zařízení, pokud není v provozu

• Nikdy nevrtejte bez funkčního systému odsávání prachu 

• Při těžbě zůstaňte ve sloji, abyste zabránili nadměrnému vytváření prachu 
při řezání

• Pokuste se pracovat proti větru proti hromadění prachu



Dobrá údržba snižuje prašnost

• Udržujte všechny systémy dodávky vody, vodní trysky, směr vodních 
trysek

• Udržujte všechny přepážky a závěsy vyrovnané

• Udržujte stěráky

• Pravidelně vyměňujte řezné hlavy

• Kontrola systémů pro omezení prašnosti na každé směně

• Kontrolujte ventilační systémy

• Kontrolujte výsledky odběrů vzorků prachu

• Používejte vhodné OOP



Jak se chováme v „prašném prostředí“?

• Pomozte svému zaměstnavateli udělat, co je potřeba, abyste se ochránili 
před vystavením prachu (dýchání, oči, kůže).

• Ujistěte se, že správně používáte prostředky, které vás chrání před 
nadměrným vystavením prachu

Spolupracujte

• Noste ji správně a při práci v prašném prostředí ji vždy noste

• Sejmutí i na krátkou chvíli opravdu snižuje celkovou ochranu, kterou 
získáte! Pamatujte, že ne vždy můžete vidět prach!

Noste jakoukoli ochranu sluchu, 
která vám byla poskytnuta

• Jakékoli známky dýchacích potíží by měly být včas odhaleny! Ujistěte se, 
že podstupujete pracovní kontroly zdraví pro ochranu dýchacích cest

Zúčastněte se své lékařské 
prohlídky

• Okamžitě nahlaste problémy s nadměrným množstvím prachu.

• Sdělte to svému zaměstnavateli a zástupci pracoviště.
Nahlaste jakékoli problémy



Pomozte 
sledování 
prachu!
• Podílejte se na 

monitorování prachu

• Poznejte své vybavení 
(zeptejte se, jak 
zařízení používat)

• Zeptejte se, jak 
udržovat vaše zařízení

• Nahlaste jakékoli 
problémy s 
monitorovacím 
zařízením



Masky na ochranu proti
vystavení prachu

Tato fotka Neznámý autor má licenci pod CC BY-SA

https://diy.stackexchange.com/questions/43960/cut-a-granite-counter-top
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Jak vybrat vhodné OOP?

ČÁSTICE/PRACH CHEMIKÁLIEMalá ochrana

Vysoká ochrana

Malá nebo žádná 
ochrana proti působení 
chemických látek

Ochrana pouze na úrovni 
obtěžování. Ne pro ochranu 
blížící se nebo přesahující  OEL 
(pouze pro velké částice)

Ochrana nad úrovní 
obtěžování a OEL (v 
některých případech)

Ochranné pomůcky sloužící 
k ochraně při překročení 
OEL



Jak používat dýchací OOP?

Jak nosit ochranné masky správně?

Polomaska

čistě oholený na začátku směny

vždy zkontrolujte přiléhavost 
před každým použitím: 

kolem nosu
kolem brady
pozici popruhů

provést kontrolu těsnosti

Správně Nesprávně

Tři klíčové faktory efektivního použití respirátorů

Respirátor musí být nasazen správně a nošen 
po dobu expozice nebezpečným látkám

Respirátor musí sedět
těsně na uživatelův obličej, 
aby bylo zajištěno, že 
nejsou žádné mezery mezi 
kůží a těsněním 
respirátoru 

Filtr respirátoru musí  zachytit více než 95% 
částic ze vzduchu, který jím prochází  

https://www.alphasolway.com/assets/files/alpha-solway-rpe-toolbox-talk-stay-healthy.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Three_Key_Factors_Required_for_a_Respirator_to_be_Effective.pdf


Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


