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ÚVOD
Nevídaný technický a technologický rozvoj přináší pro zdraví pracujícího
člověka stále nová rizika. Zvláště když s uvedeným rozvojem je ve výrobních
procesech spjato používání nebezpečných chemických látek a přípravků, které žel v
současnosti při výrobě specifických materiálů ještě nelze zaměnit, při docílení
požadovaných vlastností výrobků.
Pro prevenci je významným prvkem preventivní hygienický dozor
hygienické služby, jako orgánu ochrany veřejného zdraví, který má za úkol vytvářet
předpoklady zdravých životních a pracovních podmínek a předcházet ohrožení
zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, už při schvalování projektové
dokumentace provozu, tak aby vyhovoval legislativním předpokladům. Důsledně je
nutno postupovat i v dalších stupních správního řízení tak, aby kolaudací stavby
byla dosažena taková úroveň ochrany, která omezí výskyt onemocnění na co
nejpřijatelnější míru.
V návaznosti na preventivní dozor provádí pracovníci odboru hygieny práce
a pracovního lékařství státní zdravotní dozor, který je zaměřen především na
výrobní provozy s rizikovými pracovišti. Samotným zdravotním dozorem, bez
aktivního přístupu managementu dozorované firmy, zařízení zajištujícího závodní
preventivní péči, by nebylo možné dosahovat trvalých úspěchů ve snaze
zkvalitňovat pracovní prostředí a zajistit tak i bezpečnost práce.
Na oddělení hygieny práce pracuji od roku 2001 a od té doby se datuje i má
dozorová činnost v akciové společnosti Gumotex Břeclav a zároveň určitý druh
spolupráce, s managementem a dalšími kompetentními pracovníky, při plnění
nelehkého úkolu postupného ozdravování pracovních podmínek v jednotlivých
provozovnách. Spolupráce, dozorujícího orgánu a dozorovaného subjektu, je
založena především na čistě pragmatických základech ze strany provozovatele,
vyhovět legislativě a z nich vyplývajících ustanovení, případně různým
mezinárodním certifikátům, které akciová společnost získala.
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Podle dostupných informací z materiálů, které jsem mněl k dispozici na
prostudování v archívu územního pracoviště Břeclav Krajské hygienické stanice
Jihomoravského kraje, a také podle sdělení bývalých a současných kolegů na
oddělení, nebývala spolupráce vždy na patřičné úrovni. Překvapující bylo mé
zjištění, že i spolupráce s lékaři zajišťujícími závodní preventivní péči vázla. A
protože

mé

představy

byly

odlišné,

inicioval

jsem

střetnutí

všech

zainteresovaných stran k řešení některých trvalých problémů, tak i nenadálých
případů vyplývajících ze specifika chemické výroby.
Cílem mé práce je poukázat na mnohá rizika, vyplývají z výrobního
programu a technologií, dále na nezastupitelnost hygienické služby při
samotném vyhledávání a vyhodnocování rizikových faktorů v pracovním
prostředí, které by mohly mít negativný dopad na zdraví pracujících.
Proto se budu zabývat i problematikou toxikologie používaných surovin v
jednotlivých výrobních odděleních, které skýtají největší ohrožení pro
zaměstnance, při manipulaci a samotné výrobě. Není mým úmyslem, rozebírat
složení chemických látek a přípravků.
Je v mojí pravomoci nařídit provádění biologických expozičních testů na
úseku, kde je zpracováván toluen. Nebo taky měření a mimořádné zdravotní
prohlídky na odděleních, kde pracující přicházejí do přímého styku s izokyanáty,
protože jsou práce zde vedeny jako rizikové, na základě poznatků o působení
této chemické látky na jednotlivé části lidského těla a v předešlých letech zde
byly vyhlášeny i nemoci z povolání. Ale dosti těžko je možné posuzovat
případné riziko, když nastane situace, že je například tepelně (svařováním) dále
zpracován výrobek z uvedenou chemickou látkou. Do pracovního ovzduší uniká
nespecifikována koncentrace, u které není snadné definovat, co mám nařídit
měřit, protože při různých teplotách vznikají různé směsi látek. A právě tyto
mohou působit na lidský organizmus tak, že nastanou v něm nepředvídatelné
reakce, které mohou vyvolat onemocnění s možností přiznání nemoci z povolám,
ale i s předpokladem dalekosáhlých dopadů na zdraví.
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V mnoha případech nejsou stanoveny přípustné expoziční limity a nejvyšší
přípustné koncentrace chemických látek v ovzduší pracovišť. Pak není možné
porovnávat i naměřené hodnoty a požadovat případné opatření na snížení
dosažených koncentrací. V lepším případě můžu požádat Státní zdravotní ústav o
stanovení limitních hodnot.
V předkládané práci jsem dále provedl časovou analýzu šetření onemocnění
pracovníků akciové společnosti Gumotex Břeclav, s podezřením na nemoci z
povolání za roky 1974 - 2003, v závislosti na charakteristice prováděné práce a
faktorech, které ovlivňují pracovní prostředí. Poukázal jsem zde na provozy, kde i
na základě provedené kategorizace prací a vydaném rozhodnutí jsou vyhlášené
rizikové práce, s možností profesionálního onemocnění a nutností věnovat jim
mimořádnou pozornost. A právě i při zpracovávání návrhu kategorizace prací se
projevily problémy vyplývající z neustálých změn v legislativě, což bylo i jedním z
podstatných důvodů značného zdržení samotného vydání rozhodnutí o kategorizaci.
Nejde jenom o samotný správní úkon vydání rozhodnutí, ale také je s tím spojeno
stanovení důležitého preventivního prvku, jako je určení minimálních náplní
zdravotních preventivních prohlídek pro osoby, které vykonávají pracovní činnost v
riziku a stanovení minimálního rozsahu a termínů sledování faktorů pracovních
podmínek.
Zmíním se i o závodní preventivní péči, jako nedílné součástí ochrany
pracujících, která nabývá na významu, protože je zřejmé, že chemické látky jsou a
ještě budou dlouho významným rizikem.
Stručně se budu zabývat i snahou akciové společnosti o snižovaní zátěže
výroby na životní prostředí. I když tato část není záměrem mé práce, použil jsem ji k
dokreslení široké problematiky vyplývající z chemického provozu.
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l

METODIKA, MATERIÁL, ZDROJE DAT
Zdrojem dat pro předkládanou práci se staly výkazy „Šetření nemocí z

povolám" archivované na hygienické stanice, které se v minulosti zpracovávaly
čtvrtletně, a byly podklady i pro roční hlášení pro Hlavního hygienika České
republiky a Centrum pro sledování nemocí z povolání. Některé informace v
jednotlivých letech nebyly kompletní, a proto výsledky nemusí být tak vypovídající,
jako byla má představa. Dalším zdrojem byla „Hlášení nemocí z povolání", které mi
poskytla Klinika pracovního lékařství se střediskem nemocí z povolání ve Fakultní
nemocnici u sv. Anny v Brně. V práci jsem použil také přehledy „Seznam
rizikových prací" z archivu hygienické stanice v Břeclavi. Informace jsem čerpal i z
výročních zpráv, které představovaly ucelený obraz o dění ve firmě Gumotex
Břeclav. A nebyly to jenom číselné údaje, ale také pohledy na úspěšnost nebo i
neúspěšnost při realizaci záměrů pro zkvalitňování pracovního, ale taky životního
prostředí.
Velkým přínosem k práci byly především dlouholeté zkušenosti bývalých i
současných kolegů na oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, ale i vlastní
zkušenosti z dozorové činnosti.
Nutno uvést, že k hlubšímu proniknutí do problematiky technologie a
samotné výroby přispěli i vývojové, technologické a výrobní podklady, které jsem
měl možnost studovat v akciové společnosti Gumotex, ale bez pochopitelného
záměru použít je v předkládané práci, vzhledem na výrobní tajemství, jak receptur
tak technologických postupů, což také nebylo záměrem mé práce.
Metodika vychází ze základních kroků odhadu zdravotního rizika pro
pracující a identifikace škodlivin pro jednotlivé práce a pracoviště, kde je rizikovost
vyhlášená nebo k vyhlášení může dojít, na základě hygienického dozoru a
odborných podkladů. Nedílnou součástí je i analýza šetření nemocí z povolání za
roky 1974 - 2003 v dozorované firmě a zhodnocení vývoje a stavu pracovního
prostředí.
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1.1

PROBLEMATIKA VÝROBY
V této části práce jsem předložil stručné informace o historii výroby ve

firmě Gumotex Břeclav, s návazností na technologickou a výrobní orientaci
jednotlivých divizí, s poukázáním na toxikologické, hygienické a bezpečnostní
aspekty výroby, vzhledem k tomu, že jde o provoz s využíváním různých druhů
chemických látek a přípravků, které mohou být, a v mnoha případech i jsou
nebezpečné pro lidské zdraví. Konkrétními ohroženími i nemocemi, které můžou
ve výrobě vzniknout, se zabývám v kapitolách Nemoci z povolání a Rizikové
práce.
Vypracovány byly interní výrobní postupy, návody na obsluhu zařízení a
přístrojů, pracovní postupy, metrologický předpis, předpis pro manipulaci s
materiály, postupy pro skladování materiálů, předpis na kontrolu a údržbu
zařízení, bezpečnostní předpisy a požární řád. Všechny uvedené dokumenty jsou
nutné pro zabezpečení ochrany zdraví zaměstnanců i obyvatelstva, pro zamezení
mimořádných událostí a pro omezení lidského selhání.
1.1.1

Od historie po současnost
Historie firmy začala dnem 9. ledna 1950, kdy byly otevřeny první

výrobní dílny, břeclavské provozovny Fatra Napajedla, v niž se šily ochranné
oděvy z opryžovaného textilu. Výrobu zahájilo celkem 156 lidí.
Počínaje 1. lednem 1952 se závod vyčlenil ze svazku národního podniku
Fatra Napajedla. Současně byl přidružen brněnský závod na výrobu pryžového
zboží „FREOM", který se stal pobočným závodem. Od tohoto data vystupuje
závod pod novým obchodním jménem GUMOTEX, který se zachoval až do
současnosti. Postupně se rozjížděla výroba opryžovaného textilu pro vlastní šicí
dílny, čímž odpadlo dovážení z Fatry. Pogumování textilií a výroba konfekce
položily základy k dalším výrobám. V roce 1956 začala výroba nafukovacích
lehátek a člunů. Tato technologie v moderní podobě slouží dodnes pro výrobu
nafukovacích lehátek, matrací, člunů, raftů pro divokou vodu a i dalších
speciálních výrobků.
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V polovině padesátých let zavedl Gumotex výrobu pěnové pryže z
přírodního latexu, která nacházela uplatnění především v nábytkářském průmyslu a
v dopravě. Od roku 1959 začal zpracovávat syntetický latex. Jako výrobce
lehčených polyuretanových pěn se začal profilovat od roku 1963 výrobou pěny s
obchodním označením MOLITAN® (MOLL = měkký a použitá technologie
polyureTAN).
V roce 1975 proběhla první zkouška řezání polyuretanového bloku v nové
hale. Otevřením nových výrobních kapacit v roce 1976 se stal břeclavský podnik
jedním z největších výrobců a zpracovatelů polyuretanu v Evropě. Zatímco
počáteční výrobní kapacita polyuretanové pěny byla 340 tun, v roce 1981, kdy
podnik zaměstnával průměrně 2414 pracovníků dosahovala produkce 12 000 tun.
Do popředí zájmu se stále více dostávala potřeba řešit zhodnocování
technologických odpadů. Jejich opětné zpracování bylo významné nejen z hlediska
ekonomického, ale zároveň i z hlediska ekologického.
K zásadním změnám ve výrobním programu došlo po roce 1989. Jedna z
perspektiv dalšího rozvoje podniku se nabízela ve výrobě pro automobilový
průmysl. V roce 1991 byla založena akciová společnost a zavedeno bylo nové tzv.
divizionální uspořádání společnosti. Výzkum a vývoj se začal zabývat nahrazením
freonů.
Privatizace společnosti, která byla plánovaná na konec roku 1992 se
neuskutečnila a stalo se tak až v roce 1994. Mezi nové technologie, které společnost
v roce 1994 zavedla, patřila výroba lepené opěrky pro automobily. Své místo ve
výrobním programu našla speciální výroba tzv. záchranného ostrůvku, který slouží k
dočasnému pobytu lidí na moři v případě havárie. Představen byl nový jednostranně
prodyšný materiál POROTEX, který byl určen zejména pro výrobu sportovního
oblečení. Přechodem na novou technologii výroby studené pěny, na bázi
methylendifenyldiizokyanátu, byla vynucena změna v zásobování surovinami. Nový
systém zásobování zahrnoval novou část stáčecího a dopravního potrubí na polyol a
izokyanát.
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V roce 1995 se zrealizoval projekt nové technologie - výroba matrací z
pěnové pryže. Výzkum a vývoj v oblasti pryže a plastů se zaměřil do nových
speciálních materiálů, jako byly hypalonové nánosy, jichž se používá ve výrobě
nových typů člunů a lehátek. Otestován byl prototyp segmentovaného raftu se
samovylévacím dnem.
V roce 1996 byl Gumotex přijat za člena Asociace evropských výrobců
polyuretanových pěn EUROPUR. K zajímavému sortimentu patřila výroba speciální
tkaniny k výrobě tzv. ekologických vaků. Novinkou byl symetrický raftový člun z
nového moderního materiálu Neopren-Hypalon. Z výrobních technologií došlo v
roce 1996 k ukončení vývoje a výroby tvrdé pěny, která se používala jako izolační
materiál zejména ve stavebnictví.
V současné době vyrábí Gumotex pěnu s více než 30 různými objemovými
hmotnostmi a výrobků na bázi polyuretanu ročně okolo 10 000 tun a je největším
výrobcem a zpracovatelem polyuretanu v České republice. Výroba a zpracování
polyuretanových pěn se stala hlavním předmětem činnosti podniku. Polyuretan
našel uplatnění nejen v nábytkářství, ale na další rozvoj této technologie měl vliv i
rychle se rozvíjející automobilový průmysl.
Do modernizace výrobních zařízení a zavedení nových výrobních provozů,
což má za důsledek zvýšení kapacity výroby a kvality výrobků, ale v neposlední
řadě dochází ke zlepšení pracovního a životního prostředí, investovala společnost
nemalé finanční částky.

1.1.2 Profily výrobních divizí, technologie výroby
Divize I - Pěnové hmoty
Hlavní činností divize je výroba měkké blokové polyuretanové pěny
prodávané pod obchodním označením MOLITAN®, dále výrobky z pěnové pryže
(latexu) a rozsáhlý sortiment postelových matrací.
V procesu výroby měkkého lehčeného polyuretanu je použita technologie
bez použití freonů pro pěny na bázi polyeteru i polyesteru. Polyuretanová pěna je
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dodávána ve formě bloků, desek, pásů, přířezů, tvarovek a lepených výrobků.
Polyetherová pěna zaručuje dobré deformační a hysterezní vlastnosti a je vhodná
jako čalounický materiál pro nábytkářský, automobilový a spotřební průmysl,
dále jako výplňový materiál, pro obalovou techniku a materiál izolující zvuk.
Materiál vyrobený z recyklovaného drceného polyuretanu lze kombinovat
s jinými materiály, jako např. s pěnovou pryží, gumou, textilem apod. Pojeny
polyuretan se používá k výrobě matrací, v čalounictví, k výrobě sportovních
žíněnek, jako zvukové a tepelné izolace, obalového materiálu i jako podložek pro
hydroponní pěstování rostlin. Je možná také úprava snižující hořlavost materiálu.
Druh lehčené pryže (pěnová pryž), která je vyráběna vulkanizací vodního
roztoku polymeru přírodního latexu, syntetického latexu nebo jejich směsi, se
pro své vlastnosti (prodyšnost, dlouhodobá pevnost a tuhost, elasticita, nízká
hmotnost a trvanlivost) uplatňuje především v nábytkářském, textilním a
obuvnickém průmyslu. Pěnová pryž splňuje limity podle západoevropské
ekologické normy EUROLATEX a získala certifikát EKO-TEX STANDARD
100.
Divize II - Autopříslušenství
Hlavní činností divize je výroba polyuretanových dílů pro automobilový
průmysl, ale také pro další obory, zejména pro nábytkářský průmysl.
Divize disponuje významným vývojovým potenciálem schopným
realizovat vývoj dílů a také zpracovávat konstrukční data ve formátech plně
kompatibilních s konstrukčními systémy významných zákazníků.
Výroba dílů probíhá za pomoci moderní ekologické technologie
vypěňování polyuretanové pěny ve formách v širokém rozmezí fyzikálně mechanických parametrů, která využívá vynikajících vlastností a také zdravotní
nezávadnosti.
Technologie vysokofrekvenčního svařování se využívá zejména při
výrobě slunečních clon. Obecně lze tuto technologii použít u fólií vyrobených z
plastů s dostatečnou polaritou.
Při kompletaci nábytkářských polyuretanových pěn dílů se používá technologie
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lepení. Pro lepení jsou používána lepidla na bázi disperzí i rozpouštědel.
Díly, vyráběné na bázi lité a řezané polyuretanové pěny, jsou určeny
zejména pro sedací nábytek.
Divize III - Pryže a plasty
Hlavní činností divize je tradiční výroba gumárenských směsí, povrchová
úprava textilií plastomery a elastomery a výroba nafukovacích výrobků, jako jsou
lehátka a matrace, čluny a speciální výrobky.
Dále se zde provádí povrchová úprava speciálními směsmi na textilie
přírodní i syntetické. Používaná je technologie zatírání - povrstvování podkladových
textilií roztoky polymerů polyuretanu nebo kaučukových směsí z přírodního nebo
syntetického kaučuku. Nebo nánosování - povrstvování podkladových textilií
taveninami polymerních látek v podobě čistých polymerů nebo jejich směsí s
příměsí plniv, pigmentů, síťovacích a stabilizačních přísad. Vznikají tak moderní
materiály NITRILON®, HYPALON® a MIRASOL®.
Technologie kašírování - povrstvování materiálu polyuretanovou pěnou spojem textilie a PUR pěny v síle 2,5 - 20 mm pomocí plamene nebo lepením.
Výrobky nacházejí uplatnění v čalounictví, obuvnickém, automobilovém i
stavebním průmyslu.
Technologie lepení a vysokofrekvenční svařování se používá při výrobě
nafukovacích výrobků, samonafukovacích lehátek Trekking, záchranných ostrůvků
pro nouzová přežití při haváriích na vodě a speciální výrobky.
K výrobě plážových lehátek, ochranných oděvů a speciálních oděvů pro
chemický průmysl, stavebnictví a zemědělství, výroba polstrovaných dílů pro
zahradní nábytek je využívaná technologie šití.
První porézní materiál vyvinutý v České republice POROTEX® se vyrábí na
bázi čistého polyuretanu, jehož nátěry se aplikují na polyesterové a polyamidové
tkaniny. Vyznačuje se, na první pohled neslučitelnými, vlastnostmi, jako jsou
prodyšnost, vodotěsnost, odpudivost vody a tepelná nepropustnost.

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

Dalším výrobkem jsou technické textily povrchovou úpravou přírodních i
syntetických textilií zatímním a nánosováním.
• polyethylenové nánosy
• polyvinylchloridové nánosy
• polyuretanové nánosy
• polyvinylchlorid - polyuretanové nánosy
• nánosy kaučukové směsi z přírodního i syntetického kaučuku
1.1.3 Toxikologie zpracovávaných surovin
Divize I
Polyuretany jsou vysoce pórovité, lehké makromolekulo ve sloučeniny,
které v porovnaní s ostatními produkty velkotonážní výroby plastických hmot
(polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén) jsou nesporně nejuniverzálnějším
materiálem. Podle typu základní suroviny dělíme měkký blokový polyuretan na
dva typy,a to etherový a esterový.
Základní surovinou pro výrobu etherového typu je polyétherpolyol. Tento
typ zaručuje dobré deformační a hysterezní vlastnosti a zvláště vhodný jako
čalounický materiál pro nábytkářský, automobilový a spotřební průmysl,
výplňový a zvukoizolační materiál pro obalovou techniku.
Základní surovinou pro výrobu esterového typuje polyesterpolyol. Tento
typ umožňuje nastavitelnost, která je využívána k laminaci plamenem převážně v
textilním, obuvnickém a automobilovém průmyslu. Je využíván rovněž ve
spotřebním průmyslu a obalové technice.
Při výrobě blokového polyuretanu se zpracovává velké množství
suroviny. Vybral jsem ty, které skýtají největší ohrožení pro zaměstnance:
-toluendiizokyanát (TDI): nebezpečná látka klasifikována jako toxická,
vyvolávající astmatické reakce a zánětový účinek na oči a kůží,
-polyol, éterového a esterového typu,
-Teda-L33-33%, roztok trietylendiaminu v dipropylenglykolu: dráždí oči, dýchací
orgány a kůži,
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-Niax Catalist A-1-70% bis (2-dimetylaminoethyl)eter a 30 %-ní dipropylenglykolu:
škodlivé pro kůži a dýchací orgány,
-Tegoamin EPS-terciální aminový katalyzátor: žíravý, způsobuje poleptání,
-Sloučeniny Sn++(kosmos 29)-síťovací katalyzátor: má dráždivý účinek na kůži,
-Uhličitan amonný: doporučená ochrana dýchacího ústrojí respirátorem,
-Fyrol A 301-BS, obsahuje tris(l,3-dichloroisopropyl)fosfát: při práci nutno používat
osobní ochranné pomůcky (brýle, rukavice, ochranný oděv).
I při výrobě pěnové pryže se používá velké množství chemikálií, se kterými
je nutno před výrobou i v rámci výrobního procesu manipulovat. Také zde uvedu
jenom ty, u kterých je patrno nebezpečí ohrožení zdraví zaměstnanců:
-disperze styrenbutadienu: při tepelném rozkladu dochází k vývinu zdraví
škodlivých plynů a par,
-oxid zinečnatý-aktivátor urychlovačů: dlouhodobý kontakt

může vyvolat

dermitidy, vysoké dávky mohou vyvolat bronchitidu, vstřebává se pokožkou,
-síra mletá-vulkanizační činidlo: dráždí oči, dýchací orgány a kůži,
-Vulkacit LDA-diethyldithiokarbamát zinečnatý-urychlovač vulkanizace: dráždí
oči, dýchací orgány a kůži,
-Spostan 4 P-polynaftalensulfonát sodný-dispergátor pro výrobu: může působit
dráždivě na pokožku a sliznice,
-Ralox LC Powder-antioxydant pro výrobu pěnové pryže: při nebezpečném
rozkladu se vyvíjí isobutylen, oxid uhelnatý a plynné uhlovodíky, při manipulaci je
nutno zamezit styku s pokožkou a očima,
-Naftocit ZnMBT-zinečná sůl 2-merkaptobenzotiazolu-urychlovač: může vyvolat
senzibilizaci při styku s kůží,
-KOH-hydroxid draselný-pevný roztok', vyvolává těžké poleptání kůže, očí a
sliznic,
-DENAX-dyfenylguanidin-urychlovač: při delším kontaktu s kůží vyvolává ekzém,
zdraví škodlivý při vdechování,
-hexametafosforečnan sodný-zahušťovadlo: tepelným rozkladem se mohou tvořit
toxické oxidy sodíku a oxidy fosforu, dráždící oči, dýchací orgány a kůži,
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-hexafluorokřemičitan sodný-želtinační činidlo: je toxický při vdechování, styku s
kůži,
-Lovosa TS 20-sodná sůl karboxymethycelulosy-zahušťovadlo: dráždí kůži a
sliznice.

Divize II
V divizi Autopříslušenství výroba probíhá na několika druzích linek. Kromě
mnoha jiných používaných chemických látek jsou nejdůležitějšími surovinami
diizokynáty a to ve formě toluendiizokynát - TDI nebo metylendifenyldiizokynát MDL V pracovním prostředí, kde je používaní těchto surovin ve velké míře, se
vyskytuje onemocnění dýchacích cest (viz. kapitola Nemoci z povolání) s možností
přiznaní profesionality onemocnění.

Divize III
V divizi Pryže a plasty jsou nejčastěji zastoupenými chemickými látkami
toluen, technický benzín a ethylacetát v oddělení opryžování textilu, kde probíhá
natírání, nánosování textilu a impregnace.
Toluen má narkotický účinek a při vyšších koncentracích způsobuje i smrt,
na kůži vznikají kožní onemocnění. Vstřebává se především plícemi, a proto je
potřebné v pracovních prostorech, kde je využíván zabezpečit dostatečnou výměnu
vzduchu tak, aby koncentrace toluenu v pracovním ovzduší nepřesahovala přípustné
expoziční limity PEL= 200 mg.m'3 a nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P= 500
mg.m"3.
Kromě uvedených chemických látek se na oddělení výroby gumárenských
směsí používají další, které mohou podle předložených bezpečnostních listů být pro
zdraví pracovníků ohrožující, a to:
-benzothiazole-2-thiol-součást přípravku využíván jako akcelerátor vulkanizace:
může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží,
-cyklohexylthioftalimid-inhibitor navulkanizace: požadováno je při manipulaci
chránit oči, kůži a použít masku,
-kalafuna: nebezpečí podráždění očí a pokožky.
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Z tohoto výčtu ohrožení zdraví zaměstnanců, při používání chemických látek
a přípravků, je patrná nutnost věnovat při manipulaci, skladování a samotné výrobě
náležitou pozornost k dodržování hygienických předpisů, a i proto zde pro
hygienickou službu nikdy práce nekončí.
O problematice ohrožení zdraví pracovníků, o nemocech z povolání a
vyhlašování rizikových pracovišť se budu zabývat v následujících kapitolách
předkládané práce.
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2

NEMOCI Z POVOLANÍ
V této kapitole se věnuji zejména hodnocení zdravotních rizik vzhledem k

samotné existenci chemických látek ve výrobě, i když neopomíjím ani jiné
faktory ohrožení, které ovlivňují stav pracujících ve firmě Gumotex Břeclav. Je
zřejmé, že chemické látky jsou a budou ještě dlouho významným rizikem v této
výrobní provozovně, a proto je nutné, pro snižování rizik, provádět opatření
preventivního charakteru.
Preventivní opatření lze členit na:
a) technologická a technická, spočívá v prosazování těch výrobních technologií,
které přinášejí co nejmenší zdravotní rizika a v provádění takových úprav na
používaných zařízeních, aby expozice pracujících škodlivým vlivům byla co
nejmenší,
b) organizační, jde o takové uspořádání pracoviště a jeho provozu, aby působení
škodlivých vlivů na pracovníky nepřevýšilo povolenou mez a může jít
kupříkladu o změnu rozmístnění zdrojů škodlivin či pracovníků, zařazení
přestávek v práci, střídání pracovníků aj.,
c) spočívající k zajištění a v používání vhodných osobních ochranných
pracovních prostředků, které nemá být hlavním ani jediným preventivním
opatřením, kromě jiného, že bývá spojeno se snížením pohody při práci i s jinými
nepříznivými důsledky (nesnáze při komunikaci nebo orientace),
d) provádění preventivních lékařských prohlídek, kterých smyslem je zejména
rozhodnout o vhodnosti pracovního zařazení příslušné osoby.
Pro region Jihomoravského kraje a tedy i pro území Břeclavského okresu,
rozhoduje o uznání nemoci z povolání Klinika pracovního lékařství s centrem
pro hlášení nemocí z povolání při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně.
Hygienické podmínky vzniku onemocnění šetřením ověřují pracovníci oddělení
hygieny

práce

a

pracovního

lékařství

Krajské

hygienické

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav.

stanice
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Zhodnocení pracovních podmínek je součástí zdravotnické dokumentace
vyšetřovaného pracovníka. Důležité jsou informace o výsledku měření faktorů
pracovního prostředí a dostupnost a používání pracovních pomůcek. Doplňujícím
údajem je výskyt poškození zdraví z práce na šetřeném pracovišti.
Lékař, pověřený zabezpečovat závodní preventivní péči, poskytuje výsledky
hodnocení pracovních podmínek získané kontrolní činností na pracovišti a poskytuje
údaje o zdravotních nálezech při vstupní pohlídce a preventivních prohlídkách a
délce pracovní neschopnosti souvisejících se šetřeným onemocněním.
Z výsledku šetření musí jednoznačně vyplynout, že pacient pracoval v
hodnoceném období za podmínek, které splňují či nesplňují kritéria, podle seznamu
z povolání, pro vznik příslušného poškození zdraví.

2.1

Analýza šetření nemoci z povolání za roky 1974 - 2003
V této části práce předkládám základní poznatky z retrospektivní analýzy

nemocí z povolání ohlášenou formou „Hlášení nemoci z povolání - ohrožení
nemocí" v akciové společnosti Gumotex Břeclav. Zpracování a následné
vyhodnocení jsem provedl po jednotlivých letech, diagnózách onemocnění a
pracovištích, s přihlédnutím na faktory, které mohly mít vliv na vznik nemocí z
povolání včetně porovnávání výskytu u žen a mužů. Nezabýval jsem se lékařskou
stránkou jednotlivých případů, protože vzhledem k mému vzdělám mi to
pochopitelně nepřísluší a není to ani záměrem práce. Má to být pohled pracovníka
hygienické služby, který dozoruje práce i s rizikem možnosti vzniku uváděných
kategorií nemocí.
Sledování šetření nemocí z povolám jsem provedl za roky 1974 - 2003 (viz.
tabulka P I). V materiálech, které se nacházejí v archivu hygienické stanice, se v
některých letech zachovala hlášení nemocí z povolám, ale ne samotné podklady
prováděného šetření, a tak není možné vždy vysledovat příčinu vzniku nemoci
důsledně. Z použitých materiálů je patrno, že ne u všech šetření onemocnění byl
Klinikou nemocí z povolání vysloven závěr, že se jedná o nemoc z povolání.
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V roce 1974 bylo na oddělení pěnové pryže, s vyhlášeným rizikem
kožních alergenů, šetřeno pět onemocnění na kontaktní ekzém a z toho byla
postižena jedna žena. V tomto období, když konstatoval okresní hygienik
výskyt uvedeného onemocnění jako opakující se, zdůraznil nutnost zavedení
funkce kožního závodního lékaře, což nebylo uskutečněno ani v pozdějších
letech. U třech pracovníků byl na základě testů diagnostikován profesionální
ekzém a nesměli být zaměstnáni na dosavadním pracovišti. O dalších
podrobnostech ze šetření nejsou v archivních materiálech k dispozici žádné údaje.
Ze čtyř případů šetření kožního onemocnění byly v roce 1975 dvě ženy.
Tři případy byly na oddělení pěnové pryže. Dále u jedné postižené pracovnice,
která pracovala na vícero provozovnách a přicházela do styku s různými
chemickými látkami, z nichž každá může být považována za kožní alergen.
Všichni pracovníci postižení profesionálním ekzémem nesměli být zaměstnáni na
dosavadním pracovišti. Dle zachovaného zápisu z šetření chorob z povolaní byly
zaznamenány případy, kdy pracovníci započali práci bez nařízených osobních
ochranných pomůcek nebo je v průběhu směny svévolně odložili, i když byli
obeznámeni o škodlivosti používaných látek (výluh pěnové pryže obsahující
teplý fluorokřemičitan sodný). Při prováděných hygienických dozorech bylo
opakovaně požadováno užívat v provozu neviditelných biologických rukavic.
Podstatný pokles počtu v šetření nemocí z povolání lze zaznamenat za roky
1976 a 1977. V obou letech bylo hlášeno po jednom případě kožního onemocnění a
v roce 1977 i jedno průduškové astma. Ekzém se vyskytl u pracovníků
přicházejících do přímého styku se separační pastou. Byla přiznána profesionalita
nemoci a pro postižené byl vydán zákaz pracovat na dosavadním pracovišti.
Pracovnice postižená na astma přicházela do styku s izokyanáty,
kyselinou dusičnou, amoniakem a dalšími chemickými látkami. I když v jejím
případě nebyla profesionalita onemocnění prokázána, klinikou pro nemocí z
povolání bylo doporučeno pracovní zařazení mimo riziko izokyanátů.
V roce 1978 byl patrný značný nárůst šetření nemocí z povolání, když u
ekzému to byly tři případy a u průduškového astma celkem až pět případů.
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Ekzémem postižené pracovnice při práci docházely do přímého styku se
separační pastou. Pracovník, u kterého byl šetřen ekzém, pracoval v oddělení
pěnové pryže. U všech kožních onemocnění byla přiznána nemoc z povolání a
pracovníci byli trvale přeřazeni. Jedno šetření se provádělo na kožní onemocnění
olejového acne u pracovnice, která byla zaměstnána na oddělení lehátek, kde
ručně natírala bubny pastou z minerálního oleje. Podle závěru šetření
onemocnění bylo zjištěno, že poškozená nebyla poučena o škodlivosti pasty a
nedodržovala osobní hygienu. Byla vyhlášena nemoc z povolání z trvalým
přeřazením. Všechny případy onemocnění průduškového astmatu, která se
vyskytla u pracovníků pracujících na pracovištích, s rizikem při výrobě
polyuretanu s výskytem izokyanátů, byly vyhlášeny za nemoci z povolání a u
postižených byl vydán zákaz vykonávat činnost na pracovištích polyuretanu.
Pro podezření na průduškové astma byla v roce 1979 šetřena a přiznána
profesionalita onemocnění u pracovnice, která pracovala na oddělení polyuretanu
v prostředí, kde byl používán toluendiizokyanát. Postižená byla přeřazena na
nerizikové pracoviště.
Tři případy podezření z nemoci z povolání na průduškové astma byly
šetřeny v roce 1980. Profesionalita byla přiznána v jednom případě. Postižené
pracovnice pracovaly na pracovištích, kde se dostávaly do styku s polyuretanem
(molitan). I když u všech nebyla prokázána profesionalita nemocí, došlo ze
strany zaměstnavatele, po návrhu hygienické stanice, k jejich přeřazení na jiné
pracoviště.
V roce 1981 se šetřily čtyři případy nemocí s astmatu, a z tohoto počtu
byly tři ženy. Profesionalita byla prokázána u všech čtyřech onemocnění.
Postižený zaměstnanec prováděl opravy a seřizování strojů v roztokárně,
potěrací dílně, válcovně, pěnovce a v provozu blokového molitanu. Docházel do
styku s izokyanátem a organickými rozpouštědly. V tomto období byla
prokázána vyšší koncentrace aromatických uhlovodíků v potěrací dílně, než je
nejvyšší přípustná koncentrace a hygienou bylo požadováno provést technická a
technologická opatření. Jedna z postižených pracovnic prováděla obrušování
hrubé odlité formy
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brusným papírem a při této činnosti vznikalo značné množství prašného jemného
odpadu. Přes zdravotní potíže byla ponechávána na původním pracovišti v riziku
alergenů. V době šetření byla téměř 10 měsíců v invalidním důchodu. Další
pracovala na oddělení polyuretanu, kde se vyskytoval izokyanát. Ale v době
šetření byla zaměstnána na pracovišti, kde nepřicházela do styku s izokyanáty.
Poslední z postižených pracovala v laboratoři, kde se dostávala do přímého
kontaktu s různými druhy chemických látek, které jsou prakticky průduškovými
alergeny.
Šetření nemocí z povolání v roce 1982 se zaměřilo na dva případy
průduškového astmatu. Jedna postižená pracovnice prováděla navlékání a balení
již vyzrálého polyuretanu na pracovištích, které nebyly vyhlášené jako rizikové,
protože z dřívějších výsledků měření vyplynulo, že hodnoty izokyanátů jsou
zanedbatelné a hluboko pod hranicí nejvyšší přípustné koncentrace. Přesto byla
vyhlášena nemoc z povolání a pracovnice byla přeřazena trvale na jiné
pracoviště. Postižený pracovník pracoval postupně na vícero pracovištích
(oddělení pěnové pryže, potěrací oddělení, laminace textilu a výroba lehčeného
polyuretanu), která byla vyhlášená jako riziková. Pracovník v průběhu šetření
byl přeřazen na práci vrátného, a tak i přes uznání profesionality, vůči které se
Gumotex odvolal, byl dán souhlas s výkonem nového zařazení. V tomto roce
požadoval hygienik provedení opatření v potěrací dílně tak, aby byly sníženy
koncentrace průmyslových škodlivin (hlavně aromatických uhlovodíků) pod
hygienické limitní hodnoty.
V roce 1983 byly šetřeny čtyři onemocnění. V třech případech se jednalo
o průduškové astma a jedné pracovnice byla uznána nemoc z povolání. Postižená
pracovnice pracovala na oddělení bezpečnostních panelů do aut, kde se používal
izokyanát. Další pracovnice a také šetřený pracovník nikdy nepracovali v
prostředí průduškových alergenů nebo izokyanátů. Jedno šetření se provádělo na
kontaktní ekzém. Pracovnice pracovala u sekačky na dílně lehátek, když
odebírala pogumované textilní pásky a skládala je. Toto pracoviště nebylo, do té
doby, hygienickou službou vyhlášeno za rizikové také proto, že se zde
nevyskytovala kožní onemocnění. Vzhledem ke krátké době, necelých tří
měsíců, výkonu práce na uvedeném pracovišti vyvstala potřeba přihlédnout i k
pracím v předcházejícím
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pracovním poměru. I přesto byla profesionalita onemocnění přiznána s nutností
přeřazení na jiné pracoviště.
Velký počet šetření proběhlo i v roce 1984 na podezření z onemocnění na
profesionální kontaktní ekzém. Celkem čtyři případy, všechno u žen, které
pracovaly při vzniku zdravotních problémů na oddělení bezpečnostních panelů.
Přicházely do styku se separačními pastami (s obsahem technického benzínu,
trichlorethylenu a vosků) a výrobce zaručoval zdravotní nezávadnost. Je nutno
dodat, že na pracovišti bezpečnostních panelů bylo vyhlášeno riziko kožních
alergenů. Na všechny onemocnění byla přiznána profesionalita a postižené
pracovnice byly přeřazeny na jiné pracoviště.
V roce 1985 bylo provedeno šetření onemocnění u pracovnic ve třech
případech. V jednom to bylo na průduškové astma, když pracovnice pracovala na
odděleních laminace textilu, bezpečnostních panelů a ve výrobě lehátek. To byly
provozy s vyhlášeným rizikem, kde se vyskytovaly izokynáty, i když nedocházelo k
překračování limitních hodnot v ovzduší pracovního prostředí. Pracovnice byvá
přeřazena na nerizikové pracoviště. V dalších dvou případech šetření se jednalo o
ekzém. Profesionalita onemocnění byla přiznána u pracovnic, které docházely do
styku se separačními pastami. Pracoviště bylo vyhlášeno za rizikové, protože zde
docházelo opakovaně k výskytu ekzému a nebylo možné provést změnu
používaných past za takové, které by neměly tak výrazný alergizující účinek.
Postižené pracovnice byly přeřazeny na jiné pracoviště.
Jedno šetření onemocnění na ekzém bylo provedeno v roce 1986 u
pracovníka, který pracoval ve více provozech v oddělení studené pěny,
bezpečnostních panelů. Docházel zde do styku s izokyanáty, ale i s dalšími
chemikáliemi. Profesionalita onemocnění nebyla potvrzená. Dále v tomto roce byl
šetřen i jeden případ onemocnění s podezřením na průduškové astma u pracovnice,
která pracovala v provozu nafukovacích lehátek, kde docházela do styku s
pogumovaným textilním materiálem (bavlněný textil potažený kaučukovou
nánosovou směsí). Byla také vystavena prachu z klouzku a výparům extrakčního
benzínu, který se používal k ručnímu natírání na pogumovaný textilní materiál, a
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dále se naň aplikovala separační pasta. Na tomto textilu nalepené mezistěny byly
natřeny kaučukovým roztokem. Při čištění linky přicházela do styku s petrolejem.
Dle posouzení Kliniky nemoci z povolání nejednalo se ve smyslu zákona o chorobu
z povolání.
Dvě šetření v roce 1987 byly zaměřeny na kontaktní ekzém. Postižená
pracovnice prováděla malování hraček acetonovými barvami a jejich umývání
toluenem. Dále pracovala na oddělení bezpečnostních panelů, kde prováděla montáž
šroubů a přišla zde do styku s plastickým mazivem. I když nedocházela do styku s
látkami jako je chrom, kobalt a rtuť, podle testů Kliniky nemocí z povolání v Brně,
byla na ně pozitivní. Pracovník, který byl postižený stejnou nemocí, pracoval na
vícero pracovištích. Krátce na oddělení potěrací, kde přišel do styku s extrakčním
benzínem a toluenem a byl přeřazen na oddělení pěnové pryže, kde se projevily
první příznaky ekzému. Po přeřazení na jiné pracoviště a odeznění nemoci byl
přeřazen na původní pracoviště pěnové pryže, kde se u něho ekzém opět vyskytl.
Uznána byla profesionalita onemocnění v obou případech a postižení pracovníci byli
trvale přeřazeni na jiné pracoviště.
V roce 1988 byl šetřen jeden případ ekzému u pracovnice, která pracovala na
oddělení pěnové pryže a docházela do styku s pěnovou pryží, která byla složená z
90% latexu (kaučuk), 10% chemikálií ve formě vodních disperzí (zinková běloba,
Denax-urychlovač, antioxydanty, síra, Hermat, kaolín a mýdlový roztok) a do této
směsi se ještě přidával fluorokřemičitan sodný. V kožních testech byla postižená
pozitivní na Denax a byla potvrzena nemoc z povolám a pracovnice musela být
trvale přeřazena na jiné pracoviště.
Tři případy kožního onemocnění byly šetřeny v roce 1989. U všech
postižených s ekzémem lze konstatovat, že nějakou dobu pracovali na oddělení
pěnové pryže. Jeden pracovník přicházel do styku s teplou pěnovou pryží, která
mimo jiných složek obsahuje i Denax (urychlovač), na který byl v testech pozitivní.
Postižená pracovnice pracovala i na oddělení výroby lehátek a zde se i projevily
první příznaky kožního onemocnění. Dále prováděla lepení, natírání a úpravu
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odledňovacích hran a přicházela do přímého styku s gumou a lepidly (roztok
gumy a toluenu a roztok benzinu a gumy) a byl u ní prokázán alergen
dietyldiokarbanát zinečnatý, který je obsažen ve výluhu pěnové pryže. Další
postižený na ekzém docházel do přímého styku s gumou a lepidly. Ve všech
případech se postižení po odeznění nemoci vraceli na původní pracoviště. Po
uznání nemoci z povolám byly trvale přeřazeny na jiné úseky, kde nebyl
předpoklad styku s alergeny, které jim vyvolaly zdravotní potíže.
I v roce 1990 byl největším problémem kontaktní ekzém se čtyřmi
případy šetření toho onemocnění. V jednom případě postižená pracovnice
docházela do přímého styku se separačním prostředkem. Další dvě šetřené
pracovnice byly zařazeny na oddělení výroby sportovních lehátek, případně
tvrdé pěny a balení molitanu. Takže přicházely do styku s pogumovaným
textilem, kaučukovým roztokem aj. Ekzémem postižený zaměstnanec pracoval
ve výrobě pěnové pryže, když přicházel do kontaktu s hotovým vulkanizovaným
výrobkem a separačním roztokem. U všech čtyřech případů, na základě závěrů
šetření a vyhodnocení Klinikou nemocí z povolání, byla uznána profesionalita
onemocnění pracovníků s trvalým přeřazením na jiné pracoviště.
V roce 1991 bylo šetřeno onemocnění s podezření na profesionalitu
průduškového astmatu ve dvou případech. Přitom jeden z postižených
pracovníků pracoval na pracovištích (potěrací oddělení, příprava směsí a
roztoků), kde docházel do styku se škodlivinami jako je toluen, aceton, technický
benzín. Druhý pracoval při výrobě lehátek, dále na opravách strojů na výrobu
clon osobních automobilů, při jejichž výrobě se používal methyldiizokyanát a
pracoval také na pracovišti údržby linky integrální pěny, kde se používal mix v
poměru 60% methyldiizokyanát a 40% toluendiizokaynát. Ani v jednom případe
nebyla vyhlášena nemoc z povolání.
Dvě šetření v roce 1992 byla zaměřena na ekzém u pracovnic, které
pracovaly na oddělení molitanu, tvrdé pěny nebo s pogumovaným textilem, s
čistícími prostředky (petrolej a technický benzín), separátory (směs 92-95 %
perchlorethylenu a 5-8 % vosku). Jenom u jedné byla profesionalita uznána. Dále
bylo provedeno šetření průduškového astmatu u pracovnice, která pracovala na
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oddělení nafukovacích lehátek, kde sporadicky docházela do styku s technickým
benzínem. Pracovala také na kompletaci člunů, kde prováděla nanášení lepidel
(chloroprén, cyklohexanon, aceton). V tomto případě byla nemoc z povolání
vyhlášena.
Největší nárůst šetření onemocnění, s podezřením na nemoc z povolání,
společně s rokem 1978, nastal v roce 1993, kdy bylo celkem devět případů. Z toho
pět na průduškové astma. Nemoc z povolání byla vyhlášená ve třech případech a
poškozené pracovnice byly trvale přeřazeny na jiné pracoviště. Jedna pracovnice
byla v testech pozitivní na izokyanáty. Další pracovala na pracovišti, kde nebylo
vyhlášené riziko, ale manipulovala s molitanem v blízkosti řezaček, i když naměřená
koncentrace izokyanátů byla výrazně pod nejvyšší přípustnou koncentrací v ovzduší
pracovišť. A třetí pracovnice, u které byla přiznána profesionalita onemocnění
prošla různá pracoviště, kde došla do styku se separační pastou, polyuretanovou
pěnou, včetně pracoviště s rizikem kožní alergie. Dále byly v tomto roce šetřeny
čtyři kožní onemocnění a všem byla přiznaná profesionalita s trvalým přeřazením na
jiné pracoviště. Dvě pracovnice a jeden zaměstnanec pracovali na pracovištích, kde
se dostávali do styku se separačními prostředky, případně s polyuretanovou pěnou
(izokyanát a polyol). Jedna pracovnice prováděla obsluhu profilovacího stroje na
molitan, vertikální pily-řezání molitanových desek a dále manipulovala s hotovými
výrobky z molitanu.
Z celkového počtu šesti případů byly v roce 1994 čtyři šetření na astma a
profesionalita onemocnění byla přiznána jenom u třech.U pracovníka, který
obsluhoval potěrací stroj a ručně nanášel gumárenskou směs, při přípravě směsí a
roztoků docházel do styku s chemickými látkami, jako je toluen, aceton, technický
benzin a izokyanáty.Jedna postižená pracovala se separačním roztokem a při
obrušování hotových výrobků na pracovišti slunečních clon přicházela do styku s
methyldiizokyanátem. V třetím případě, s vyhlášenou nemocí z povolám, pracovnice
docházela do styku s technickým benzínem, pracovala i v blízkosti výrobní linky
slunečních clon, kde vznikají výpary izokyanátů a prováděla různé manipulační práce s
molitanem. V uvedeném roce dále bylo prováděno šetření u dvou
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kožních onemocnění, ale tato nebyla vyhlášena za nemoc z povolání. Jedna
postižená po celou dobu pracovního poměru v podniku Gumotex Břeclav
pracovala jako uklízečka v skladech textilu, elektro a ochranných prostředků. Při
práci docházela do styku s běžnými čistícími prostředky, a tak lze konstatovat, že
nepracovala v rizikovém pracovišti. Další pracovnice pracovala na oddělení
výroby lehátek, kde prováděla lepení mezistěn na lehátkách a do styku zde
docházela s klouzkem a technickým benzínem, při odmašťování lepených
plošek. Dále pracovala na výrobě člunů, kde také prováděla odmašťování
technickým benzínem a slepování dílů cementovým lepidlem. Čtyři roky, až do
začátků potíží pracovala na oddělení palubních desek, kde prováděla lepení a
dostala se do styku i se separátorem forem. Dále zde prováděla nátěry barvami,
které podle údajů výrobce obsahovaly sloučeniny chrómu.
Rok 1995 se projevil, po šesti letech vysokého výskytu šetření nemocí z
povolání, jako velice pozitivní. V šetření bylo jedno podezření na profesionální
průduškové astma u postiženého pracovníka, který pracoval krátce 7 měsíců v
potěrací dílně. Prováděl přísun materiálů, postupně pracoval ve skladu molitanu,
ve skladu nafukovacích lehátek a člunů, ve skladu pogumovaného textilu až do
období, kdy onemocnění manifestovalo. Kromě potěrací dílny postižený
nepracoval na pracovištích s rizikem. Přiznána byla profesionálnost onemocnění
a pracovník nebyl, podle vyjádření Kliniky nemocí z povolání, schopen
dosavadního výkonu práce.
V porovnání s předchozím byl v roce 1996 zaznamenán nárůst počtu
šetření podezření z nemocí z povolání. Celkem bylo šetřeno šest onemocnění
astmatu. Nemoc z povolání byla vyhlášena ve čtyřech případech, z toho u třech
žen. Dvě postižené pracovnice vyráběly hračky vyfukováním z polyethylenu a
polyvinylchloridu. Další pracovala v oddělení výroby lehátek, bezpečnostních
panelů do aut, pak na opracovávání hlavových oper ořezem přetoků s
polyuretanové pěny ve vzdálenosti cca 14 m od výrobní linky, kde byl používán
izokyanát. Podle výsledků z měření koncentrace difenylmethandiizokyanátu ve
vzdálenosti cca 3 m od pracovního místa postižené, naměřená koncentrace byla
několikanásobně nižší,
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než limitní hodnota v tehdy platné legislativě. Zaměstnanec, u kterého byla šetřena
uvedená nemoc, vykonával práci provozního elektroúdržbáře na pracovištích výroby
hlavových oper, bezpečnostních panelů, tvarovek a slunečních clon. Byly to
pracoviště, na kterých se v roce 1996 začal používat toluendiizokyanát.
V roce 1997 bylo šetřeno onemocnění průduškového astma, a to v pěti
případech a profesionalita onemocnění byla přiznána ve třech případech. Jedna
postižená pracovnice pracovala na pracovišti tržné fondy, kde docházela do styku s
hotovým molitanem, dále na výrobě hlavových oper, kde docházela do styku se
separátory forem a směsí diizokyanátů. Jeden z postižených zaměstnanců pracoval
postupně na oddělení tvrdé pěny a při práci přišel do styku s metylendiizokyanátem,
aktivátory, polyolem a silikonovým olejem a prováděl stáčení toluendiizokyanátu.
Další postižený pracovník byl zaměstnán na pracovišti drcení molitanu a vypomáhal
nepravidelně na lince blokového polyuretanu, kde se v pracovním ovzduší
vyskytoval toluendiizokyanát, jehož koncentrace při měření nepřesahovala hodnotu
hygienického limitu v pracovním ovzduší.
V roce 1998 bylo provedeno jedno šetření onemocnění na průduškové astma
u pracovnice, která prováděla ořezávání přetoků hotových výrobků polyuretanových
tvarovek a přímo na jejím pracoviště nedocházela do styku s izokyanáty, které ale
byly používány na sousední výrobní lince. Jejich koncentrace v pracovním ovzduší,
dle výsledků měření, byla několikanásobně menší než hygienické limity. Nemoc z
povolám nebyla vyhlášena.
V letech 1999 a 2001 nebyla šetřena nemoc z povolání.
Šetření jednoho případu onemocnění průduškového astmatu provedli
pracovníci hygienické stanice roce 2000 u postižené pracovnice, která pracovala na
lince při výrobě opěrek a sedaček, kde je jedním ze základních komponentů
toluendiizokyanát. V tomto případě byla nemoc z povolání vyhlášena a pracovnice
byla trvale přeřazena.
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Tři případy šetření s podezřením na nemoc z povolání proběhly v roce
2002 na průduškové astma a u všech byla přiznána profesionalita onemocnění a
pracovnice byly přeřazeny trvale. V prvním případě postižená pracovnice
pracovala na oddělení zpracovatelské haly molitanu a občas balení molitanových
desek do mikrotenové folie. Přítomnost izokyanátu v pracovním ovzduší byl
prokázán měřením, ale jednalo se o hodnoty nízké koncentrace nebo pod mezí
stanovitelnosti. Další postižená pracovnice pracovala na středisku výroby
hlavových oper, kde došla do kontaktu se separátorem forem. Při vyjímaní
výrobků z forem i s parami izokyanátu a ve výrobě lepených hlavových oper
prováděla nanášení lepidla na hlavové opery. Podle bezpečnostních listů
obsahuje používané lepidlo propanon, ethylacetát, cyklohexan a 2-methylpentan.
Poslední z postižených pracovala na oddělení výroby sportovně nafukovacích
výrobků, kde přicházela do kontaktu s pogumovaným textilem a technickým
benzínem, potom přešla na oddělení odledňovacích hran. Prováděla zde štětcem
ruční nanášení benzínových a toluenových lepidel a obsluhu vulkanizačního lisu.
Prováděla také sešívám folie s polyuretanovým nánosem ESTANE a svařování
této folie s polyuretanovou a PVC páskou za pomoci horkovzdušné pistole.
Podle bezpečnostního listu při přehřátí, spalovaní nebo termickém rozkladu
nánosu ESTANE se mohou vytvořit oxidy uhlíku, malé množství kyanovodíku,
oxidu dusíku, uhlovodíků a izokyanátu.
V roce 2003 byla vyhlášena nemoc z povolání na kožní onemocnění ve
dvou případech u žen. U jedné postižené pracovnice, která pracovala v divizi
pryže a plasty na oddělení lehátek, kde se dostávala do kontaktu s gumárenskou
směsí, která obsahovala i technický benzín a klouzek. Další pracovnice
pracovala na oddělení při výrobě autoopěrek, kde docházela do styku se
separátorem forem, s lepidly a rozpouštědly. V obou případech mohou
vykonávat postižené pracovnice jenom práci s omezením kontaktu s látkami,
které u nich vyvolaly zdravotní problémy.

2.2

Zhodnocení šetření nemocí z povolání
Při zpracování materiálů, které se v archivu hygienické stanice zachovaly

a dalších, které mi poskytla Klinika nemocí z povolání v Brně, bylo patrno, že
nelze
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hledat ve vývoji výskytu nemocí z povolání na pracovištích Gumotex Břeclav
nějakou zákonitost. Toxické a alergogenní účinky chemických látek, které se
používaly a v současnosti stále v různých obměnách používají v jednotlivých
provozech firmy, se při profesionální expozici projevují nejčastěji postižením
kůže nebo dochází k akutnímu poškození dráždivými plyny a parami, s
onemocněním respiračního systému. Spíše pravidlem je výskyt nejčastěji se
objevujících diagnóz onemocnění týkajících se dýchacích cest (průduškové
astma) a kožních onemocnění (kontaktní ekzém) a nepravidelnost množství
šetření těchto nemocí za jednotlivá léta, bez hledám statistických zákonitostí. Na
některých pracovištích se objevovaly případy podezření ze vzniku nemoci z
povolání zvláště častěji.
Při hodnocení šetření podezření z nemocí z povolání v podniku Gumotex,
přiznaných profesionalit onemocnění, podle nejčastěji se vyskytujících diagnóz
nemocí, nám jasně dává obraz, na kterých pracovištích je výskyt převažující.
Markantní výskyt šetření kožních onemocnění se projevuje v provozech při
výrobě

pěnové

pryže,

kde

se

zaměstnanci

dostávají

do

styku

s

toluendiizokyanátem. Dále v oddělení bezpečnostních panelů a práce se
separačními pastami různého typu. Jsou to pracoviště s vyhlášeným rizikem
kožních alergenů. Podle dostupné dokumentace pracovníci hygienické stanice
často konstatovali v protokolech ze zdravotních dozorů, že postižení pracovníci
nebyli vždy dostatečně informováni o riziku práce s chemickými látkami,
nedostatečně využívali osobní ochranné prostředky, a také jejich osobní hygiena
nebyla na dostatečné úrovni.
Nejčastěji se vyskytujícími pracovišti, kde bylo prováděno šetření u
onemocnění na průduškové astma a velká část ukončena vyhlášením nemoci z
povolání, jsou oddělení polyuretanu s rizikem izokyanátů a aktivátorů, práce v
roztokárně a potěrací dílně s rizikem toluenu spolu s technickým benzínem a
ethylacetátem. Ale vyskytlo se hodně případů tohoto onemocnění i v oddělení
bezpečnostních panelů do aut s rizikem metylendiizokyanátu.
Za sledované období pracovníci hygienické stanice v Břeclavi šetřili ve
firmě Gumotex v průměru tři případy onemocnění s podezřením na nemoc z
povolání za rok. U kontaktního ekzému z celkového množství šetření 43 to bylo
u žen 27

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

případů, tj. 62,79 %. A z 50 šetření s podezřením na průduškové astma bylo
provedeno u žen v 36 případech, což je 72,00 %. Z výsledků analýzy šetření
výskytu nemocí z povolání lze konstatovat, že z celkového počtu 70 vyhlášených
nemocí z povolání tvoří ženy 72,84 %. Vyhlášené profesionality nemocí tvoří až
75,27 % z celkového počtu provedených šetření.
Přehled o věku šetřených postihnutých pracovníků a délce expozice do
doby šetření onemocnění na kontaktní ekzém a průduškové astma uvádím v
tabulce č. 1.
Tab. č. l

Počet případů šetření onemocnění převažuje u žen nad muži zhruba v
poměru 1,7 : l u kontaktního ekzému a 2,6 : l u průduškového astmatu.
Statisticky významný rozdíl jsem zjistil při onemocnění kontaktním ekzémem u
parametru délka expozice, když u žen byla 7,8 a u mužů jenom 3,6 roku a u
parametru věku při onemocnění žen 35 a u mužů 29 roků.
Při šetření nemoci průduškového astmatu zjištěná průměrná délka
expozice se statisticky nevýznamně nelišila, když u žen to bylo 14,8 a u mužů
15,5 roků a u věku postižených v roce hlášení nemoci 46,2 u mužů a 45,5 roků u
žen.
Kromě dvou nejčastěji se vyskytujících diagnóz onemocnění, bylo
prováděno ve firmě Gumotex Břeclav šetření i u jiných, počtem sporadických
podezření na nemoci z povolání.
Na chronické poškození jater bylo v roce 1982 provedeno jedno šetření u
muže, který pracoval převážnou část pracovního poměru v potěrací dílně s
využíváním toluenu a technického benzínu. Toluen byl v pracovním ovzduší
pravidelně měřen a koncentrace v předchozích letech limitní hodnoty
nepřesahovala. Jak jsem v analýze za uvedený rok konstatoval, se takový případ
vyskytl až v roce 1982. U postiženého nebyla vyhlášena profesionalita tohoto
onemocnění. Dále byl v
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tomto roce šetřen jeden případ onemocnění pracovnice akutní otravou
trichlorethylenem, z důvodu technické poruchy strojního zařízení. Toto
onemocnění bylo klasifikováno jako nemoc z povolání a vedení společnosti si
bylo této skutečnosti vědomo. Protože otrava nezanechala trvalé následky a
Klinika nemocí z povolání nežádala přeřazení, zůstala pracovnice na původním
místě.
Při šetření zdravotních potíží v roce 1987 u muže, který pracoval při
manipulaci s difenylmetandiizokyanátem, polyolem, aktivátory a pracoval i v
potěrací dílně, nebyla prokázaná souvislost s pracovní činností s jeho
onemocněním na nespecifické poškození jater.
V roce 1988 bylo provedeno šetření u pracovníka s podezřením na
onemocnění chronickou spastickou bronchitidu, který pracoval na laminaci
lepením a bylo zde vyhlášeno riziko na umělé hmoty. Po změně technologie
laminace, která se prováděla plamenem, vznikaly škodliviny CO, CO2,
sloučeniny uvolněné z polyuretanové pěny a toluendiizokyanátu. Postižený byl
přeložen na jiné pracoviště výroby, kde se popisované škodliviny nevyskytovaly.
Pracovníci hygienické stanice Břeclav provedli v roce 1997 šetření
onemocnění na dráždivý zánět průdušnice (nemoc z izokyanátů) u pracovníka,
který pracoval ve výrobních odděleních, kde přišel do styku s izokyanáty,
polyolem a silikonovým olejem. Nemoc z povolání nebyla prokázána.
Šetření onemocnění syndromu karpálního tunelu u pracovníka, který od
roku 1983 až do roku 1998, kdy se u něho objevily zdravotní potíže, pracoval na
pracovišti zpracování odpadního molitanu a v roce 2000 u ženy, která 13 let
prováděla různé manipulační práce na zařízeních, neprokázalo, že oba pracovali
za podmínek jednostranného dlouhodobého nadměrného zatěžovaní rukou a
profesionalita onemocnění nebyla vyhlášena.
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3

KATEGORIZACE PRACÍ, RIZIKOVÉ PRÁCE
Nezbytným předpokladem pro zjištění možnosti ohrožení zdraví a

podmínek vzniku nepřiměřené pracovní zátěže, diskomfortu a rizik s cílem
realizovat odpovídající preventivní opatření, je podrobný popis a charakteristika
pracoviště, pracovního místa, včetně systematického sledování všech faktorů
pracovního prostředí a pracovních podmínek, typu, skladby a časového průběhu
pracovních operací, úkonů.
K vyjádření souhrnného hodnocení úrovně zátěže pracovníků faktory
rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek, které jsou
charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a míru zabezpečení
ochrany zdraví pracovníků slouží kategorizace prací.
Hodnocena je rizikovost faktorů prach, chemické látky, hluk, vibrace,
neionizující záření a elektromagnetická pole, fyzická zátěž, pracovní poloha,
mikroklima (zátěž teplem nebo chladem), psychická zátěž, zraková (senzorická)
zátěž a práce s biologickými činiteli. Při zařazování konkrétních prací do
kategorií se bere v úvahu vzájemné ovlivňování účinků jednotlivých faktorů.
Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní
předpisy. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví. Návrh na zařazení prací do kategorie předkládá
osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních nebo obdobných
pracovních vztazích.

3.1

Návrh akciové společnosti Gumotex Břeclav na zařazení prací
do kategorií
V současnosti zaměstnává Gumotex, akciová společnost průměrně přes l

500 pracovníků, z toho ženy tvoří více než 58 %. Celkový počet pracovních
zařazení, vzhledem na velikost celého výrobního podniku, charakter a
různorodost prací,
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je velkého spektra. Je patrno, že největší zájem z pohledu kategorizace bude o
dělnické práce. Předkladatel se soustředil zvláště na ty pracoviště, kde se v
minulosti vyskytovalo šetření nemocí z povolání, s důrazem na práce, při kterých
byl výsledek šetření se závěrem uznání profesionality onemocnění. Tato snaha je
zjevná z čistě praktického a ekonomického pohledu, protože každá nemoc z
povolání, případná invalidita z ní vyplývající, je pro zaměstnavatele finanční a
organizační zátěží.
Návrh na zařazení prací do kategorií vypracoval vedoucí bezpečnostní
technik akciové společnosti Gumotex a měl několik částí:
a) byl zpracován přehled jednotlivých profesí - prací podle charakteristiky práce,
která měla za úkol co nejpřesněji popsat hlavní pracovní činnosti, případně
uvést, na kterém strojním zařízení je práce prováděná,
b) jednotlivé práce byly přesně zařazené v kontextu toho kterého pracoviště nebo
dílny,
c) u jednotlivých prací byl stanoven počet exponovaných pracovníků a z toho
ženy,
d) byly stanoveny faktory, které na pracovišti mohou ohrožovat pracovníky,
e) předloženy byly výsledky měření faktorů (protokoly měření z hodnocením
výsledků a výpočtů) pro posouzení úrovně jejich zátěže na pracovníky,
f) podle potřeby byly předloženy bezpečnostní listy od chemických látek, které
jsou při výrobě nebo v dalších procesech využívány,
g) k posouzení zátěže vibracemi na organizmus, z používaného elektrického
ručního nářadí, byla předložena technická data od výrobců k jednotlivým typům
nářadí.
Návrh byl řazen podle divizního organizačního uspořádání. V návrhu
bylo kategorizováno 13 prací se zařazením do třetí kategorie a zbývající práce
byly navrhnuty do první nebo druhé kategorie.
V divizi Pryže a plasty byly do třetí kategorie navrženy práce při natírání
a nánosování textilu, kde se vyskytuje technický benzín, toluen, aceton,
ethylacetát a di-(2-ethylhexyl) ftalát a při válcování ve výrobě gumárenských
směsí, kde jsou zpracovávány benzothiazole-2-thiol, cyklohexylthioftalimid,
kalafuna a minerální olej. I když výsledky měření koncentrace v ovzduší
pracovního prostředí
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dlouhodobě vykazují převážně podlimitní hodnoty, vyskytly se v minulosti
případy šetření s podezřením na nemoc z povolání s diagnózou průduškové
astma a byly i přiznané profesionality onemocnění. Další práce v této divizi byly
navrženy zaměstnavatelem do třetí kategorie u faktoru hluk při výrobě
gumárenských směsí.
V divizi Pěnové hmoty byl od zaměstnavatele návrh na zařazení do třetí
kategorie u faktoru vibrace pro práci prošívání a výseky při obsluze řezacích a
prošívacích strojům, dále u faktoru hluk při drcení a lisování odpadů z
polyuretanu.
Do třetí kategorie byly navrženy i práce při obsluze stroje na sponkování
v kompletaci nábytkářských tvarovek s faktorem hluk v divizi Autopříslušenství.
A poslední navržené do třetí kategorie byly práce hasičů, ale v tomto
případě jde o zařazení na základě vzorového příkladu v příloze vyhlášky č.
89/2001 Sb.

3.2

Rozhodnutí hygienické stanice o zařazení prací do kategorií
V této části se zaměřím na krátké seznámení, co samotnému vydání

rozhodnutí o zařazení prací do kategorií předcházelo. Pro představu časové
náročnosti je potřeba uvést, že kategorizací práce v akciové společnosti, jsem se
přes jiné povinností, vyplývající z mého zaražení v hygienické službě, věnoval
přes pět měsíců.
Bylo to velké množství hodin a dnů k prostudování návrhu a
předložených výsledků měření faktorů pracovních podmínek, které byly
průběžně doplňovány novými z právě probíhajících měření. Přestože státní dozor
v akciové společnosti Gumotex Břeclav provádím průběžně, i ve spolupráci s
mimi kolegy z oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, je jen
pochopitelné, že jsem nemohl vydat rozhodnutí bez náležitého posouzení
skutečného stavu. Tento postoj nebyl samoúčelný, protože na jednotlivých
pracovištích, na kterých došlo k nějaké organizační, technologické nebo strojní
změně, se podmínky mnohdy lišily od těch, z kterých byly předloženy výsledky
měření i rok staré, a tak bylo nutno provést nová měření. Toto pochopitelně celý
proces kategorizace značně prodlužoval.
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Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že po vydání tohoto rozhodnutí a nabytí
právní moci může nastat situace, že některé nově předložené výsledky a
hodnocení měření budou dávat podklad pro vydání dílčích rozhodnutí, která se
budou dotýkat jenom konkrétní práce a zbytek stávajícího rozhodnutí zůstane v
platnosti. A protože dochází i k neustálým změnám v legislativě, bude možná
nutné provádět korektury v kategorizaci prací.
Při posuzování návrhu o zařazení jednotlivých prací do výsledné
kategorie jsem kromě předložené dokumentace absolvoval množství jednání a
konzultací na různých úrovních s kompetentními pracovníky společnosti
Gumotex (technický ředitel, personální ředitel, vedoucí jednotlivých výrobních
oddělení), ale také z lékaři závodní preventivní péče, k co nejlepšímu zmapování
problematiky jednotlivých provozů. Byly to pochopitelně i prohlídky
jednotlivých pracovišť, i když velkou část jsem navštívil v rámci státního
zdravotního dozoru již několikrát předtím.
Je nutno říci, že jsem měl i štěstí, že stálým průvodcem po provozech byl
předkladatel návrhu, dlouholetý pracovník, v současnosti vedoucí bezpečnostní
technik, který má veliké praktické znalosti z provozů.

3.2.1 Rizikové práce podle rozhodnutí o kategorizaci prací
I když v této části se budu zabýval především rizikovými pracemi, nutno
pro ucelenost přehledu uvést, že celkem jsem zařadil do druhé kategorie 212
prací, které nebudou natolik v zájmu dozorové činnosti, co do četnosti, jako
práce rizikové, ale nelze je z preventivních důvodů vypustit z dohledu.
Ve vydaném rozhodnutí o kategorizaci prací bylo zařazeno do třetí
výsledné kategorie 14 prací v riziku, ve kterých pracuje 250 zaměstnanců (viz.
Rizikové práce podle kategorizaci prací tabulka P III) bez práce hasičů, z toho:
a) divize Pěnové hmoty:
-v oddělení „výroba blokového polyuretanu" při obsluze stroje UBT je jedna
práce v riziku (zpěňovač, aktivátor a přípravář) z počtem 8 zaměstnanců, kde
rizikovým faktorem je 2,4-toluendiizokyanát a v minulosti zde bylo šetřeno
velké množství

UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele
a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb.

onemocnění s přiznáním profesionality nemoci na kontaktní ekzém a
průduškové astma,
-v oddělení „zpracování odpadů" dvě práce (drcení, lisování, vážení odpadů z
polyuretanu) z 8 pracovníky, kde rizikovým faktorem je na základě výsledku
měření hluk,
b) divize Autopříslušenství:
- v oddělení „studená pěna" jedna práce při obsluze linky Cannon s 6
zaměstnanci, z toho 3 ženy, kde rizikovými faktory jsou diizokyanáty
(difenylmethan-4,4'-diizokyanát a 2,4-toluendiizokyanát),
-v oddělení „studená pěna II", při obsluze linky na výrobu tvarovek z
polyuretanu je jedna práce s 27 muži a 17 ženami, kde rizikovými faktory jsou
také diizokyanáty stejného druhu jako u předcházejícího oddělení,
-v oddělení „hlavové opěrky" jedna práce při obsluze linky se 78 pracovníky, z
toho je 42 žen a rizikovým faktorem je jednak 2,4 toluendiizokyanát, separační
pasty, ale také skutečnost, že zde bylo vedeno šetření pro ohrožení z nemoci z
povolání při kontaktu s těmito látkami a uznána i profesionalita onemocnění
kontaktního ekzému a průduškového astmatu,
-v oddělení „kompletace nábytkářských tvarovek" bylo stanoveno na základě
výsledků měření riziko hluku u jedné práce (sponkovačka) pro 12 zaměstnanců,
z toho je 8 žen,
c) divize Pryže a plasty:
- v oddělení „výroba gumárenských směsí" je stanovena do rizika jedna práce
pro 22 pracovníků i když na základě výsledků měření koncentrace prachu v
pracovním ovzduší (vápence, síra, zinková běloba) lze konstatovat podlimitní
hodnoty, ale podle předložených bezpečnostních datových listů nebezpečné látky
(inhibitor navulkanizace, cyklohexylthioftalimid, benzothiazol-2-thiol, silná
oxidová činidla, nebezpečné rozkladné produkty-COx, minerální oleje) obsažené
v používaných přípravcích na tomto pracovišti skýtají rizika,
-v oddělení „opryžovaný textil" jsou dvě práce (obsluha potěracího stroje a
roztokárna) pro 21 zaměstnanců, když rizikem jsou zde toluen, technické
benzíny,
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ethylacetát a skutečnost, že v minulosti bylo na tomto pracovišti prováděno
šetření onemocnění s podezřením na profesionální průduškové astma a byly zde
také pravidelně prováděny biologické expoziční testy s překročením limitních
hodnot kreatininu v kyselině hippurové při odběru vzorků moči zaměstnanců,
-v oddělení „manipulace textilu" při jedné práci, kde pracují dvě ženy na výrobě
ochranných oděvů-nátěr lepidel a rizikem jsou zde technické benzíny, aceton a
lepidla, když v minulosti byly šetřeny případy onemocnění, při porovnatelné
pracovní činnosti a byla přiznána profesionalita kožního ekzému,
-v oddělení „nánosování textilu Zimmer" dvě práce, kde pracuje 16 zaměstnanců
s rizikem při používání di-(2-ethylhexyl)ftalátu, technických benzínů, toluenu a
acetonu a bylo zde při šetření nemoci z povolání na kožní ekzém a průduškové
astma v některých případech uznána profesionalita onemocnění,

3.3

Zhodnocení kategorizace prací a vyhlášení rizikových prací v
akciové společnosti Gumotex Břeclav
Rozhodnutí o zařazení jednotlivých prací do kategorií se dotvářelo

skutečně dlouhodobě a pracně, po jednotlivých krocích. Vzhledem ke
specifičnosti výrobního programu, technologií a používaných chemických látek a
přípravků jsem před samotným vydáním rozhodnutí provedl i finální konzultaci s
předkladatelem návrhu. Rozhodnutí, vydané k 19.12.2003, má vysokou kvalitu
vypovídající o skutečných poměrech na jednotlivých výrobních úsecích. Ale
především hodnotu rozhodující, z pozice určení rizikových faktorů, které na
pracovní prostředí, práci a zdraví zaměstnanců mají vliv s možnosti sledování
těchto faktorů, stanovení minimálních náplní a lhůt lékařských preventivních
prohlídek osob, které vykonávají rizikové práce.
V rozhodnutí o kategorizaci prací jsem pro výkon rizikových prací
stanovil i termín sledování faktorů pracovních podmínek. Pro faktory
izokyanáty, toluen, technické benzíny, ethylacetát a aceton bude prováděno l x
za rok měření koncentrace v ovzduší pracovního prostředí.
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Na pracovištích v riziku s faktorem hluk se budou provádět měření zátěže
l x za 2 roky. A ve výrobě gumárenské směsi s faktory rizika benzothiazole-2thiol, cyklohexylhioftalimid, kalafuna a minerální olej bude prováděno měření l
x za 2 roky.
Vyhlášením pracoviště a práce za rizikové proces sledování pracovního
prostředí nekončí. Přináší s sebou povinnosti na straně provozovatele, provádět
organizační (hygienické a bezpečnostní přestávky), technická (např. stínění
pracovišť před zdrojem hluku, zvýšení četnosti a objemu výměny vzduchu pro
snížení koncentrace chemických látek aj.) opatření, ale také vybavit pracovníky
vhodnými osobními ochrannými prostředky.
Pro mě a mé kolegy z hygienické služby to přináší povinnost provádět
častěji státní zdravotní dozor a konzultovat s provozovatelem další možnosti
preventivních opatření.
V tabulce P III „Přehled prací v riziku za roky 1985 - 2003", předkládám
pohled jak se měnila situace v počtech zařazených pracovníků do rizikových
prací, v jednotlivých odděleních v souvislosti s používáním jednotlivých látek a
rizikových faktorů.
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4

Závodní preventivní péče
V primární prevenci se uplatňují zejména technologická, technická a

organizační opatření. Přestože jejich navrhování a vlastní realizaci těchto
opatření provádějí vesměs nezdravotníci, jakási koordinace a kontrola účinnosti
by měla být činností poskytovanou lékařem pečujících o zdraví pracujících.
Podle platné legislativě je v České republice tato činnost součástí péče
označované jako závodní preventivní péče.
Lékař by měl být také obeznámen s parametry jednotlivých osobních
ochranných pracovních prostředků, aby mohl doporučit pracujícím ty z nich,
jejichž používání je s ohledem na typ a stupeň existujícího rizika optimální.
Krajská hygienická stanice vykonává státní zdravotní dozor nad plněním
povinnosti akciové společnosti Gumotex Břeclav zajišťovat pro své zaměstnance
závodní preventivní péči, zabezpečovat předepsané preventivní lékařské
prohlídky, poskytovat zařízení vykonávající uvedenou péči informace nutné k
ochraně zdraví pracujících při práci a nepřipustit, aby zaměstnanci byli
zaměstnáváni pracemi, k nimž nejsou zdravotně způsobilí.
Zaměstnavatel je také povinen zaslat kopii rozhodnutí, které vydala
hygienická služba, o stanovení lékařských preventivních prohlídek, zařízení
vykonávajícímu závodní preventivní péči.
Při výkonu státního zdravotního dozoru hygienická stanice jako orgán
ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti k předcházení ohrožení
zdraví v souvislosti s výkonem prací může, jde-li o výkon rizikových prací,
zaměstnavateli nařídit i mimořádné lékařské preventivní prohlídky a upravit
způsob a rozsah sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek.
Mimořádné jednorázové prohlídky může nařídit hygienická služba i mimo
stanovené lhůty, jestliže zjistí závažné hygienické závady. Může je nařídit i pro
pracoviště, jež nebylo určeno za riziková, je-li kontrola zdravotního stavu nutná
vzhledem k zjištěným hygienickým podmínkám.
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Osoby, které jsou vystavovány expozici nebezpečných faktorů, mají
povinnost účastnit se lékařských prohlídek ve smyslu rozhodnutí orgánu ochrany
veřejného zdraví.
Zaměstnavatel je povinen zajistit preventivní lékařskou prohlídku tzv.
řadovou i pro zaměstnance, kteří nepracují v žádném riziku
Povinnost podrobit se preventivním prohlídkám-následným může být
pracujícím uložena orgánem hygienické služby, po dohodě s oddělením nemocí z
povolání Kliniky pracovního lékařství, i po skončení práce na rizikovém
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovního prostředí, které se mohou nepříznivě
projevit i po delší době.

4.1

Náplně a termíny lékařských preventivních prohlídek osob,
které vykonávají rizikové práce
V rozhodnutí o zařazení prací do příslušných kategorií, po zhodnocení

vlivu rizikových faktorů, byly stanoveny minimální náplně a termíny lékařských
preventivních prohlídek osob, které vykonávají rizikové práce. Před samotným
stanovením jsem prokonzultoval náplně prohlídek s lékaři hygienické stanice a
lékaři, kteří smluvně zajišťují závodní preventivní péči v akciové společnosti
Gumotex Břeclav.
1. Pro práci válcování ve výrobě gumárenské směsi s rizikovým faktorem
chemických látek benzothiazole-2-thiol, N-cyklohexylthioftalimid, kalafuna a
minerální olej byla stanovena:
a) vstupní prohlídka:
-základní vyšetření, jaterní testy, kreatinin, KO, vyšetření nutná k vyloučení
kontraindikací (riziko vzniku profesionálních dermatóz a profesionálního
astmatu a alergické rinitidy),
b) periodická prohlídka l krát za l -2 roky
-základní vyšetření, KO + dif., FW, jaterní testy, kreatinin,
-biologický expoziční test (BET): S-Fenylmerkapturová kyselina v moči - doba
odběru konec směny l krát za 2 roky,
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-vyšetření se zvláštním zaměřením na kůži, alergologické a ORL vyšetření l krát za
rok,
c) výstupní prohlídka:
-vyšetření v rozsahu periodické prohlídky bez BET.
2. V oddělení nánosování textilu při obsluze linky Zimmer jsou rizikovými faktory
chemické látky di-(2-ethylhexyl) ftalát, technický benzín, toluen, aceton a stanovena
byla:
a) vstupní prohlídka:
-základní vyšetření, jaterní testy, KO, kreatinin,
b) periodická prohlídka l krát za rok:
-základní vyšetření, jaterní testy, KO, kreatinin,
c) výstupní prohlídka:
-vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.
3. Pro osoby, vykonávající práci s rizikovými faktory toluendiizokynát a
difenylmethandiizokynát je stanovena:
a) vstupní prohlídka:
-základní vyšetření, funkce plic,
b) periodická prohlídka l krát za rok:
-základní vyšetření, funkce plic,
c) výstupní prohlídka:
-vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.
4. Osoby vykonávající práci s rizikovým faktorem toluen spolu s technickým
benzinem, acetonem nebo ethylacetátem musí absolvovat:
a) vstupní prohlídka:
-základní vyšetření, jaterní testy, kreatinin,
b) periodická prohlídka l krát za rok:
-základní vyšetření, jaterní testy, kreatinin
-biologický expoziční test: kyselina hippurová, o-krezol v moči - doba odběru
konec směny,
c) výstupní prohlídka:
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-vyšetření v rozsahu periodické prohlídky bez BET.
5. Při drcení a lisování odpadů z PUR a „sponkování" u kompletace nábytkářských
tvarovek je rizikovým faktorem hluk a stanovena byla:
a) vstupní prohlídka:
-základní vyšetření, vyšetření sluchu šepotem a hlasitou řečí, otoskopické vyšetření,
prahová tónová audiometrie (se zhodnocením ztráty dle Fowlera),
b) periodická prohlídka l krát za 2 - 3 roky , mladší 21 let l krát za rok
-základní vyšetření, otoskopické vyšetření, vyšetření sluchu šepotem a hlasitou řečí,
prahová tónová audiometrie (se zhodnocením sluchové ztráty dle Fowlera),
c) výstupní prohlídka:
-vyšetření v rozsahu periodické prohlídky
Termín periodické prohlídky u faktoru hluk je rozlišen podle naměřené
hodnoty zátěže pro jednotlivou práci. Pro hladinu hluku 85 - 90 dB u sponkování je
to interval l krát za 3 roky a pro hladinu 90 - 100 dB při drcení a lisování odpadů z
PUR l krát za 2 roky.

4.2

Biologické expoziční testy
Hygienická služba, kromě výše uvedených typů prohlídek, nařizuje pro

firmu Gumotex provádět v dohodnutých termínech, ale také v dopředu
neoznámených kontrolních termínech, biologické expoziční testy.
Biologické expoziční testy jsou jedním z prostředků hodnocení expozice
zaměstnanců chemickými látkami. Výsledky těchto testů byly také kriteriem pro
zařazování prací do kategorií.
Biologické expoziční testy byly doposud ve firmě Gumotex, akciová
společnost prováděny u pracovníků, kteří jsou v kontaktu s toluenem, především v
potěrací dílně. Podle vydaného rozhodnutí budou prováděny také na oddělení
výroby gumárenských směsí.
Odběry

vzorků

provádí

pracovníci

závodní

preventivní

péče.

Vyhodnocování koncentrace kyseliny hippurové provádí laboratoř pobočky Břeclav
Zdravotního
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ústavu se sídlem v Brně (do roku 2002 byla laboratoř organizačně součástí OHS
Břeclav). Vzhledem k největší koncentraci kyseliny hippurové v moči ke konci
směny, odběry se provádí v tuto dobu a stanovena je limitní hodnota 16OOmg
kyseliny hippurové/g kreatininu.
V průběhu dlouhodobého sledování výsledků bylo prokázáno, že u některých
zaměstnanců byly překračovány limitní hodnoty i o více než 20 % stanovené
standardní nepřesnosti metody zpracování. Zde má nezastupitelné místo právě
závodní preventivní péče. Lékaři mají reagovat na výsledky expozičních testů a
předložit personálnímu úseku firmy požadavek o přeložení exponovaného
pracovníka. V mnohých případech tak bylo učiněno jenom na určitou dobu a
postižený pracovníci byly zpětně zařazeny na původní místo a nám se znovu
objevilo totéž jméno v některých nejbližších výsledcích testů vzorků při
překračování limitních hodnot.
Při opakovaném překročení limitních hodnot měl lékař, zabezpečující
závodní preventivní péči, pružněji reagovat a odeslat postiženého k odbornému
vyšetření především na Kliniku nemocí z povolání v Brně.
Pro představu o nebezpečnosti toluenu nutno uvést, že toluen má narkotický
účinek, poškozuje nervovou soustavu a hrozí chronické onemocnění jater a ledvin.
V případě kombinace s požitím alkoholu se toxicita zvyšuje. Kapalný toluen dráždí
oči a na kůži vznikají dermatosy.
Podle § 39 zákona č. 258/2000 Sb. jsou zaměstnavatelé povinni zjistit příčinu
překročení limitních hodnot ukazatelů biologických expozičních testů a zabezpečit
její odstranění. O těchto skutečnostech musí informovat zaměstnance. Překročení
limitních hodnot ukazatelů testů sdělí zaměstnavateli zařízení vykonávající závodní
preventivní péči, přitom je povinno dodržet mlčenlivost o výsledcích testů
jednotlivých zaměstnanců.
Právě lékaři, zajišťující závodní preventivní péči v firmě Gumotex, by měli
upozorňovat na možné nebezpečí v jednotlivých provozovnách a chovat se tak
preventivně, protože následky mohou být pro zaměstnance dalekosáhlé. Jednak pro
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zdravotní potíže, ale jsou zde i problémy organizační, s možností jejich přeřazení
na jinou práci, kde by nebyl faktor, který jim způsobuje onemocnění.
Nezanedbatelná je i platová stránka přeřazení.
Vyvstává určitý, spíše organizační, než technický problém u biologického
expozičního testů pro ukazatel S-Fenylmerkapturová kyselina, který se bude
muset provádět u osob vykonávajících práci válcování při výrobě gumárenské
směsi. Uvedené testy nejblíže provádí Zdravotní ústav v Ostravě. A taky cena
testů není nejnižší. Proto bylo nutno zvážit i četnost provádění BET.
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5

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
I když prvotním záměrem předložené práce je poukázat na problematiku

pracovního prostředí a ovzduší, v kontextu chemické výroby, pro komplexní
pohled mimo rámec řešení uvádím v této kapitole i příklady snahy firmy
Gumotex Břeclav o zkvalitnění výrobou ovlivňovaného životního prostředí, s
poukázáním na investice, které se zásadně podílejí na proměny v ekologické
strategií firmy.

5.1

Ochrana ovzduší a ekologické investice
Strategické záměry dalšího vývoje akciové společnosti Gumotex Břeclav

neopomíjejí problémy v oblasti životního prostředí. Pozornost je věnována i
odstranění starých ekologických zátěží a zavedení systému environmentálního
managementu podle ISO 14001.
I když množství vypouštěných emisí bylo již v minulosti sníženo,
společnost věnuje této problematice stálou pozornost a klade důraz na jejich
další omezování.
Již koncem osmdesátých let byla postupně přebudována tepelná centrála
na kombinovaný systém paliva mazut-zemní plyn. Se stávajícím výkonem 34
MW se dnes řadí mezi velké zdroje znečišťování ovzduší. V současnosti se
spotřebovává jen zemní plyn.
Významnou ekologickou investicí v dlouhodobé historii firmy Gumotex
se stala instalace adsorpční stanice v středisku výroby opryžovaného textilu. Od
roku 1994 tak plně automatizovaný proces zabezpečuje regeneraci organických
par odsávaných od potěracích a impregnačních strojů, čímž je jednak zaručeno
dodržení emisních limitů, současně taky snížení výrobních nákladů a zkvalitnění
pracovního prostředí. Ke snížení zátěže životního prostředí přispělo katalytické
spalovací zařízení k čištění exhalátů od potěracího stroje ve středisku výroby
nánosovaného textilu Poretan. U obou zařízení byly v roce 1998 realizovány
další úpravy, které jejich výkon ještě zkvalitnily. V souvislosti se zavedením
nových receptur a úprav na lince Poretan bylo katalytické spalovací zařízení
nahrazeno termickým spalovacím zařízením organických látek. Začátkem
listopadu 1999 proběhlo
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autorizované měření emisí, které ukázalo na bezpečné plnění stanovených emisních
limitů.
V roce 2002 byla realizovaná stavba katalytické spalovny exhalátů z výroby
v potěracím oddělení z cílem zlepšení pracovního prostředí a zamezení únikům do
životního prostředí. V tomto oddělení se v roce 2003 začala realizovat
nejvýznamnější investice do strojního zařízení od roku 1991, výměna části starých
potěracích strojů za novou nánosovací linku. Linka bude sloužit pro povrchovou
úpravu textilií gumovými a speciálními nátěry včetně impregnace textilií, jež jsou
výchozím základním polotovarem zejména pro vlastní výrobu lehátek, člunů,
nafukovacích stanů a dalších speciálních výrobků. Instalací tohoto zařízení se sníží
fungitivní emise a odpady a zvýší celková výtěžnost procesu manipulace s
organickými rozpouštědly v tomto oddělení.
Tím investice věnované do této technologie nekončí. V roce 2004 se
zrealizuje rozšíření adsorpční stanice. Návazně na to plánuje v roce 2005 dokončit
výměnu zbývajících stávajících potěracích strojů za novou nánosovací linku.
Obměnu celé technologie má ukončit rekonstrukce míchaček gumárenských směsí v
roztokárně.
Při zavádění nových výrob v divizi Autopříslušenství byly postupně
nahrazovány separátory s ekologicky zatěžujícími rozpouštědly za separátory s
rozpouštědly, které mají méně zatěžující vliv na pracovní a životní prostředí. Při
tom se uplatňovaly technologie snižující spotřebu separátoru na vyrobený výrobek.
V divizi Pěnové hmoty byla zavedena výroba různých druhů matrací, při
výrobě kterých se používají lepidla s organickými rozpouštědly. Na rok 2004 je
schválena realizace technologické linky na lepení matrací. Nová technologie
využívá lepidla na vodní bázi. V blízké budoucnosti se počítá i s rekonstrukcí linky
na výrobu blokového polyuretanu.
Společnost se vyrovnala i s používáním látek porušujících ozónovou vrstvu
Země. K l. l. 1993 byl freon vyřazen z výroby blokové polyuretanové pěny následně
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z ostatních technologií. Od dubna 1998 se v technologiích nepoužívá
ani trichlorethylen.
Dle Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečištění ovzduší se v roce 1990
začaly sledovat emise těkavých organických látek. Do roku 2000 se tyto emise
měly snížit o 30 %. I tento závazek akciová společnost Gumotex Břeclav splnila.

5.2

Vodní hospodářství

5.2.1

Spotřeba vody
Spotřebě vody je věnována stálá pozornost. Společnost přijala řadu

opatření vedoucích ke snížení spotřeby. V roce 1996 převedení původního
průtočného chlazení na chlazení cirkulační vedlo k výrazným úsporám. V
souvislosti s nárůstem výroby matrací z pěnové pryže se sice spotřeba v dalších
letech opět poněkud zvýšil, nicméně pod původními hodnotami.
Na odboru energetiky se s úspěchem využívá program monitorování
energií,
který významnou měrou přispěl k identifikaci úniků a ztrát, a tím i k okamžitému
řešení těchto problémů.
5.2.2 Odpadní vody
Veškeré odpadní vody včetně vod splaškových a srážek jsou odváděny
centrální kanalizací do městské čistírny odpadních vod. Aby bylo dosaženo
snížení zátěže městské čističky, přijala společnost řadu opatření pro zlepšení
kvality vypouštěných vod. Byla tak například instalována mechanicko-chemická
čistírna pro odpadní vody na myčce vozidel, či gravitační odlučovač tuku na
odpadu z kuchyně.
V pravidelných intervalech jsou odebírány vzorky z centrálního výtoku a
prováděn jejich rozbor. Dle platných norem je provádí jak odběratel - tedy
Vodovody a kanalizace Břeclav, tak podle požadavků akciové společnosti
Gumotex i nezávislá, odborně způsobilá firma s vlastní laboratoří. Limity
stanovené smlouvou jsou dodržovány.
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5.2.3

Sanace a ochrana podzemních vod
Velká pozornost je věnována ochraně podzemních vod a horninového

prostředí. Pro zamezení úniku ropných látek byla provedena řada účinných
opatřením, z nichž je nutné jmenovat zejména stavbu nadzemní nádrže, nabíjecí
stanice akumulátorových vozíků s čistící stanicí odpadních vod z mytí
motorových vozidel, zabezpečení skladovacích a stáčecích míst a nadzemní
úložiště hořlavin. Svou roli sehrály i opravy podlah a povrchů pracovních ploch.
Po předchozí průmyslové činnosti zůstala společnosti významná
ekologická zátěž v podobě kontaminace území. Analýza rizik znečištění
horninového prostředí a podzemní vody, vypracovaná v květnu 1996 a studie
„Výsledky průzkumu a modelový projekt sanace znečištění horninového
prostředí v akciové společnosti Gumotex Břeclav", zhodnotily míru kontaminace
a navrhly způsob řešení. V prosinci 1997 byly pak podle prováděcího projektu
zahájeny se souhlasem státní správy sanační práce. K čerpání a čištění
podzemních vod a sanaci nesaturované zóny se přistoupilo v červnu 1998.
Hodnoty znečištění nedosáhly zatím požadovaných limitů a proto se v sanaci
stále pokračuje.

5.3

Odpadové hospodářství

5.3.1

Nakládání s odpady
Veškerý odpad vzniklý v akciové společnosti je evidován, tříděn, a.

Zneškodňování odpadů probíhá likvidován v souladu s platnou legislativou
externími firmami. Pro samotnou manipulaci je pak v areálu společnosti
vymezen chráněný prostor v souladu s uděleným souhlasem k nakládání s
nebezpečným odpadem. Nárůst množství tohoto odpadu v poslední době souvisí
zejména s nárůstem výroby.
Skládka komunálního odpadu v Nikolčicích-Kurdějově, kterou Gumotex
převzal v roce 1989, byla užívána do začátku roku 1994 a v polovině toho roku
byla uzavřena. Na skládce probíhal pravidelný monitoring a v roce 1997 byla v
rámci řešení starých ekologických zátěží vypracována riziková analýza a je
zpracován projekt rekultivace skládky..
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6

DISKUSE
Člověk jev pracovním procesu vystaven působení nejrůznějších

fyzikálních a chemických faktorů. Potřeba definovat pracoviště, na kterých
mohou pracovní podmínky nepříznivě ovlivnit pracovní stav pracovníků, vedla k
zavedení pojmu riziková pracoviště. Původně byla jako riziková pracoviště
označována pracoviště, na kterých se vyskytovaly chemické nebo fyzikální
škodliviny bez ohledu na jejich množství. V současné době přisuzuje legislativa
rizikovost jednotlivých prací a pracovišť zařazením prací do čtyř kategorií rizika.
Kategorizace prací a pracovišť znamená kvalitativní pokrok v tom, že zavadí
pojem míry rizika. Zařazením práce do rizika nemusí ovšem korelovat s četností
a závažností poškození zdraví z práce. To je dáno jednak nebezpečností
samotného faktoru, možnosti osobní ochrany a dalšími faktory jako je fluktuace,
věk, pohlaví atd.
V celostátních statistikách 2. místo v přehledu nemocí z povolání a
nezanedbatelnou část pracovních neschopností tvoří poškození pokožky.
Příčinou bývá nedodržení bezpečnosti a hygieny práce, ale také vznik
alergických reakcí, kterým pracovník nedokáže zabránit. V souvislosti s
pokožkou se jedná hlavně o vznik kontaktních alergií-podráždění až poškození
při styku kůže s pracovním materiálem, tedy i chemickými látkami.
Výrobě pryžových a plastových výrobků patří 5. místo mezi odvětvími v
České republice, která přispěla ke vzniku nemoci z povolání nejčastěji u
profesionálního průduškového astmatu. Vedle formaldehydu a latexu se v
průmyslových zemích stávají diizokyanáty významnou příčinou profesionálního
průduškového astmatu. Uvádí se, že celosvětová prevalence astmatu z
diizokyanátů činí 5 - 15 % všech osob profesionálně exponovaných těmto
škodlivinám. Přibližně stejný podíl tvoří astma z diizokyanátů v počtu všech
hlášených profesionálních astmat.
Porovnání výskytu onemocnění může být do určité míry nepřesné
vzhledem k různě stanoveným hygienickým limitům pro koncentraci
chemických látek v ovzduší pracoviště.
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V České republice pro diizokyanáty (MDI - methylendifenyldiizokyanát a
TDI - toluylendiizokaynát), používané v společnosti Gumotex, je stanoven
přípustný expoziční limit - PEL 0,05 mg.nť3 a nejvyšší přípustná krátkodobá
koncentrace - NPK-P 0,1 mg.m"3. Pro představu v USA je hodnota společná pro
PEL a NPK-P 0,036 mg.m"3, v Polsku pro MDI je PEL 0,05 mg.m-3 a NPK-P
0,2 mg.m"3 a v Rusku je stanovena NPK-P 0,5 mg.m"3.
Měření škodlivin v ovzduší na pracovišti a zajištění dodržování limitů
koncentrací pro tyto škodliviny ještě nezaručuje plnou ochranu zdraví
pracovníků.
Při šetření onemocnění v závodě Gumotex, s podezřením na jejich
profesionalitu, bylo často konstatováno, že postižené osoby nedostatečně dbaly
na osobní hygienu, i když měli k dispozici sanitární zařízení s možností
kompletní tělesní očisty. Hrubým porušením povinností při osobní ochraně lze
považovat,

v

minulosti

častou

a

nepochopitelnou

praxi,

nepoužívání

předepsaných ochranných prostředků, ať už oděvů nebo biologických rukavic.
Ale vyskytly se i případy, kdy zaměstnanci nebyly dostatečně důrazně nebo
vůbec poučeni o škodlivosti chemikálií, se kterými přicházeli do přímého styku v
pracovním procesu. Také starostlivost o pracovní oděv nebyla vždy na patřičné
úrovni, a tak lze předpokládat, protože se jedná i o pracoviště v horku, že přímý
styk nevypraného pracovního oděvu mohl působit na zpocenou pokožku
alergicky.
Při studii materiálů, z kterých jsem čerpal pro mou atestační práci, ať už
to bylo ze šetření nemocí z povolání nebo z protokolů o státních zdravotních
dozorech, jsem byl nemile překvapen zjištěním, že postižení pracovníci byli v
mnoha případech po proléčení z příznaků onemocnění, lékařem znovu zařazeni
na původní pracoviště.Zde přitom hrozilo, vzhledem na riziko, opětovné zhoršení
zdravotního stavu a to vedlo i k vyhlášení nemoci z povolání. Nejčastěji se to
týkalo kontaktního ekzému. Také se vyskytovaly případy, kdy se u zaměstnanců,
krátce po nástupu do práce v řádu několik málo měsíců, začaly projevovat potíže,
které snad mohly vyplynout i z toho, že jejich pracovní zařazení nebylo v
souladu se zdravotní způsobilostí.
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Za poslední léta permanentně se měnící legislativa odebírá hygienické
službě mnohé pravomoci na úseku ochrany veřejného zdraví a projevuje se to
především v posunu priorit. Důraz se přesouvá postupně do roviny represivního
řešení problematiky na úkor preventivní fáze hygienického dohledu pracovního
prostředí.
Problém vidím také v tom, že nejsou stanoveny limity koncentrace mnoha
chemických látek v ovzduší pracovního prostředí. Proto se musíme obracet na
Státní zdravotní ústav v Praze, pro určení limitních hodnot. Co je pro praxi
zdlouhavý proces a není mi dostatečně známo, zda takto stanovené hodnoty jsou
nějak závazná a nakolik bych v případě sporu s provozovatelem chemické
výroby uspěl.
Neustále vzniká velké množství chemických látek a přípravků, které jsou
potencionálním ohrožením zdraví. Proto by měl být, dle mého úsudku,
legislativně ošetřen požadavek, že výrobce těchto látek bude povinně uvádět v
bezpečnostních listech i údaje o limitních koncentracích.
Také při biologických expozičních testech, je nutno brát v úvahu dosti
vysoké rozmezí nepřesností. Příkladně při stanovení hodnoty kyseliny hippurové
ve vzorku moči pracovníků, kteří pracují v potěrací dílně a přicházejí do přímého
styku s toluenem, je dle metodiky nutno počítat s 20 % rozšířenou standardní
nejistotou. Pak se může stát, že limitní hodnoty jsou dosti překračovány. S
poukázáním na uvedenou toleranci může docházet k dlouhodobému zvýšení
osobní expozice, což může pochopitelně vyvolat nežádoucí reakce na samotný
zdravotní stav pracovníků s následnými potížemi s vyústěním i do profesionality
onemocnění.
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ZÁVĚR
V Evropské unii je bezpečnost a ochrana zdraví při práci základní
součástí sociální politiky a je založena především na prevenci, preventivním
přístupu, tj. vychází z požadavků předcházet negativním dopadům neřešených
rizik tím, že podnikový management má rizika pod kontrolou.
Tento požadavek je i věcnou náplní hygienické služby. Je to nutnost
vytipovat a pojmenovat řadu jevů, které mohou v pracovním prostředí
představovat nebezpečí pro zdraví pracujících.
V práci zmiňována kategorizace prací není, jak je někdy mylně chápána,
pouze evidence prací vnáší republice. Jejím základním smyslem je zajištění
prevence možného poškození zdraví pracovníků při výkonu prací s významným
výskytem škodlivých faktorů, a to na základě objektivního vyhodnocení faktorů
pracovního prostředí.
Z analýzy šetření nemocí z povolání za roky 1974 až 2003 je patrno, že na
jejich vznik má vliv nejenom samotná technologie a používám, mnohdy pro
zdraví škodlivých chemických látek a přípravků, ale také nedostatečné
dodržování osobní hygieny, možná i nevhodný výběr osobních ochranných
prostředků a jejich samotné používání. Proto je této problematice nutno v
provozu věnovat patřičnou pozornost. Určitě by bylo vhodné provést analýzu
šetření nemocí z povolání z podrobnějšími závěry a možná i za delší časový
úsek, ale v archivech hygienické stanice se nenacházejí podklady, které by mi
umožnily ucelenější pohled na danou problematiku.
Mnohem větší důraz na prevenci by měly klást také lékaři, zabezpečující
závodní preventivní péči v akciové společnosti Gumotex, pro úspěšní snižování
výskytu šetření onemocnění zaměstnanců a na únosnou míru vyhlašování
nemocí z povolání. Právě lékař, který zná problematiku výroby z pohledu
možných rizik, může vyvíjet i tlak na vedení společnosti ke zkvalitňování
pracovního prostředí. Lékaři především provádí velice důležitou funkci už při
samotném přijímání
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pracovníků, zvláště pro pracovní zařazení do provozoven s opakujícím se
výskytem nemocí z povolání.
Problematika nejčastěji se vyskytujících diagnóz za sledované roky
ukazuje, že je nutná systematická spolupráce lékařů závodní preventivní péče s
alergology a Klinikou nemocí z povolání, jak při časné diagnostice, tak v
dlouhodobé terapii.
Práce měla poukázat i na to, že i v chemickém provozuje možné
dosahovat celkem příznivých výsledků při zajištění vyhovujícího pracovního
prostředí a péče o pracující. Nutno říci, že akciová společnost, především od
začátku devadesátých let, investovala jak do ochrany životního ovzduší, tak do
samotného pracovního prostředí nemalé prostředky. Projevuje se to i ve zlepšení
sledovaných parametrů ovzduší v pracovním prostředí, a to ve velice přijatelných
hodnotách naměřené koncentrace chemických látek v jednotlivých provozních
úsecích. Podle aktuálních informací chce společnost nadále pokračovat v
investicích do technologie a strojního zařízení, což určitě budou vítat především
pracující, ale v nemalé míře i obyvatelé města Břeclav.
Odhaduje se, že ekonomické důsledky nezdravého a nebezpečného
pracovního prostředí jsou příčinou 2-3 % ztráty hrubého národního produktu.
Investice do zlepšení pracovního prostředí mohou přinést zlepšení zdravotního
stavu pracovníků a tedy i zvýšení produktivity práce.
Spolupráce vedení akciové společnosti Gumotex Břeclav s Krajskou
hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, územní pracoviště Břeclav dosáhla
nemalé úspěchy při snaze o zkvalitňování pracovního prostředí. Problematika
potencionálního ohrožení zdraví, vzhledem ke specifičnosti výroby, tady ale
zůstává a bude předmětem nejenom dalších nutných investic a organizačních
opatření, ale také zájmu pracovníků hygieny práce při neustálém monitorování
jednotlivých provozoven společnosti.
Je také patrný výrazný posun náhledu lékařů, zajišťujících zdravotní
preventivní péči v sledované společnosti, ke kvalitě pracovního prostředí s tím,
že se v praxi zjevně více zajímají o tuto problematiku. Proto snad lze vyjádřit i
naději,
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že počet onemocnění z hrozbou vyhlášení profesionality se bude nadále snižovat
a bude přijatelný jak pro samotné zaměstnance, tak i pro akciovou společnost.
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Vysvětlivky: NzP - vyhlášené nemoci z povolání
Denax - dyfenylguanidin - urychlovač
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Vysvětlivky: TDI - Tolu(yl)endiizokynát
MDI - Methylendifenyldiizokyanát
Denax - difenylguanidin (urychlovač)

