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Respirabilní krystalický křemík při výrobě cementu a malt 
Regulation, Directive or Voluntary Agreement 
Nařízení, Směrnice nebo Dobrovolná dohoda 

Ing. Jan Gemrich, Výzkumný ústav maltovin Praha s.r.o. 

 

1. Dohoda ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a 

správného používání krystalického křemene a produktů, které jej obsahují 

 

V roce 1997 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny vyhodnotila krystalický oxid 

křemičitý vdechovaný ve formě křemene nebo cristobalitu ze zdrojů v zaměstnání 

jako karcinogenní pro člověka, tj. „karcinogenita u člověka nebyla zjištěna ve všech 

průmyslových oblastech, které byly prostudovány, nicméně karcinogenita může být 

závislá na základní charakteristice krystalického oxidu křemičitého nebo na vnějších 

faktorech ovlivňujících jeho biologickou aktivitu. Krystalický oxid křemičitý 

vdechovaný ve formě křemene nebo cristobalitu ze zdrojů v zaměstnání je 

karcinogenní pro člověka a amorfní oxid křemičitý není z hlediska karcinogenity pro 

člověka klasifikovatelný.“ V roce 2003 Evropská komise došla k závěru, že „hlavním 

důsledkem při vdechování prachu oxidu křemičitého u člověka je silikóza. Existuje 

dostatek informací pro závěr, že relativní riziko rakoviny plic roste u osob se silikózou 

a zřejmě se nezvyšuje u zaměstnanců, kteří silikózu nemají a kteří jsou vystaveni 

prachu oxidu křemičitého v lomech a v keramickém průmyslu. Proto prevence 

počátku silikózy také sníží riziko rakoviny. Protože nelze stanovit jasný práh rozvoje 

silikózy, jakékoliv snížení vystavení sníží riziko silikózy. Z toho vyplývá, že limit pro 

vystavování škodlivým látkám v zaměstnání musí být menší než 0,05 mg/m3.“ 

Na základě zjištění a klasifikace tohoto nebezpečí začala Evropská komise 

připravovat legislativu k zařazení krystalického křemene mezi karcinogenní látky 

a omezení jeho používání a vystavování jeho vlivu. Současně ale nabídla evropským 

průmyslovým zájmovým svazům a příslušným odborovým organizacím možnost 

dobrovolné dohody, která by nahradila Směrnici nebo Nařízení, její plnění by bylo 

pravidelně vyhodnocováno a pouze v případě jejího neplnění by byla zavedena 

striktní legislativa. Zástupci oborů průmyslu a odborové federace odsouhlasily 

společně vhodná a spolehlivá opatření pro zlepšení pracovních podmínek. Tato 

Dohoda o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a 

správného používání krystalického křemene a produktů, které jej obsahují byla 
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podepsána zástupci průmyslu a odborových organizací dne 25.dubna 2006. Dohoda 

byla podepsána :  

 

SIGNATÁŘI OBOROVÝCH ASOCIACÍ EVROPSKÉHO PRŮMYSLU 

European Glass Fibre Producers Association (APFE) 

International Bureau for Precast Concrete (BIBM) 

The European Foundry Association (CAEF) 

The European Cement Association Cembureau) 

Council of European Employers of the Metal Engineering and Technology-Based 

industrie (CEEMET) 

The European Ceramics Industries (Cérame-Unie) 

European Mortar Industry Organization (EMO) 

European Association of Mining Industries (Euromine) 

European and International Federation of Natural Stones Industries (EuroRoc) 

European Special Glass Association (ESGA) 

European Insulation Manufacturers Association (EURIMA) 

European Container Glass Federation (FEVE) 

European Aggregates Association (UEPG) 

European Industrial Minerals Association (IMA-Europe) 

European Association of Flat Glass Manufacturers (GEPVP) 

SIGNATÁŘI EVROPSKÝCH ODBOROVÝCH FEDERACÍ 

European Mine, Chemical and Energy Workers´ Federation (EMCEF) 

European Metalworkers´ Federation (EMF) 

 

Jedná se o smluvně závaznou dohodu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, která má 

za cíl chránit zdraví zaměstnanců : - pomocí ochrany zdraví zaměstnanců a dalších 

osob, které by mohly při výkonu povolání být vystavení vdechování krystalického 

oxidu křemičitého na pracovišti, - minimalizací vystavení vdechování krystalického 

oxidu křemičitého pomocí použití správných postupů, vyžadovaných směrnicemi EU, 

- zvýšením znalosti těchto správných postupů a potenciálních vlivů vdechování 

krystalického oxidu křemičitého. 

Přistoupením k ní se jednotlivé organizace zavazují sledovat SiO2 a snažit se o 

snižování expozice. Monitoruje se prašnost na pracovištích (osobní a statické 

odběry) a je zaveden systém monitorování uplatňování Správných postupů. 
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Jedenkrát za dva roky – poprvé  r 2008 - se pak o tomto monitoringu podává zpráva 

systémem NEPSI až na evropskou úroveň. Individuální data z jednotlivých podniků je 

tedy možno zkontrolovat obecně i na celoevropské úrovni. Dohoda pro Českou 

republiku nepřináší relativně nic nového – prašnost v pracovním prostředí národní 

legislativou sledována a normy na odběrová zařízení jsou zavedeny a platí (ČSN EN 

689 a ČSN EN 1232), snaha o zlepšování pracovního prostředí je trvale 

uplatňována. Novinkou tedy je zavedení systému monitorování uplatňování 

Správných postupů a následovně sledování uplatňování těchto postupů, v návaznosti 

pak vyplňování zprávy, která je přílohou Dohody a její podávání na úrovních 

jednotlivé pracoviště – firma – národní a evropská úroveň. Zprávy jsou předávány 

radě NEPSI, aby spolehlivým a jednotným způsobem posoudila roveň používání 

smlouvy a správných postupů. Ze sledovaných oborů se týká těžebních aktivit, 

výroby cementu, malt a prefabrikovaného betonu. 

Pro zavedení a fungování této dohody byly za SVC ČR jmenování jako social affairs 

expert Ing. Pavel Vidlař, personální ředitel a.s. Lafarge Cement Čížkovice a jako 

technical and health expert Ing. Šárka Klimešová, Výzkumný ústav maltovin Praha 

s.r.o. 

Dobrovolnou dohodou není dotčena povinnost plnit platnou národní legislativu ČR. 

 

2. Legislativa České republiky 

Zák.č. 258/2000 Sb., (novely zák.č. 124/2008 Sb., a č. 130/2008 Sb., s platnosti od 

01.07.2008 a č. 189/2008 Sb., s platnosti od 01.01.2009) o ochraně veřejného 

zdraví. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci: vápenec - přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci 

(vdechovatelnou) frakci prachu PELC 10 mg/m3, uhličitany a hydrogenuhličitany 

sodný a draselný - přípustný expoziční limit (PEL) 5 mg/m3, nejvyšší přípustná 

koncentrace (NPK-P) 10 mg/m3 v ovzduší pracovišť, CaO, Ca(OH)2 - přípustný 

expoziční limit (PEL) 2 mg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) 4 mg/m3 

v ovzduší pracovišť, SiO2 amorfní - přípustný expoziční limit pro celkovou 

koncentraci (vdechovatelnou) frakci prachu PELC 4,0 mg/m3, SiO2 křemen, cristobalit, 

tridymit – prachy s převážně fibrogenním účinkem – při 100% respirabilní frakci Fr – 

přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci prachu (PELr) 0,1 mg/m3, horninové 
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prachy - prachy s převážně fibrogenním účinkem – při ≤ 5% respirabilní frakce Fr – 

přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci prachu (PELr) 2 mg/m3 , při > 5% 

respirabilní frakce Fr – přípustný expoziční limit pro respirabilní frakci prachu (PELr) 

10:Fr mg/m3, PELC 10 mg/m3 přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci 

(vdechovatelnou), cement - přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci 

(vdechovatelnou) frakci prachu PELC 10,0 mg/m3. Vdechovatelná frakce - soubor 

částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní 

frakce - hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích 

cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků. Pokud je v prachu obsažena 

fibrogenní složka musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace 

fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1% fibrogenní složky, 

nesmí její PELr překračovat hodnoty uvedené v tabulce č. 1 vyhlášky (výše 

uvedené). Za dodržení PEL se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PELr pro 

fibrogenní složku, tak i PELc pro daný druh prachu. Pokud prach obsahuje méně než 

1% krystalického SiO2 a neobsahuje azbest považuje se za prach s převážně 

nespecifickým účinkem. Pro takový prach s převážně nespecifickým účinkem platí 

PELc 10 mg.m-3. 

Vyhláška č. 432/2003 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. – nejsou pro žádný 

z materiálů limitní hodnoty. 
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