
Dobrý den,
Žádáme Vás o poskytnutí informací v rámci z. 7a6/L999 Sb.
- výsledky měňení škodlivin v prac. ovzduší na pracoviští ZPO3; závod 73 -
Ocelánna, dne 1-5.ta.2a21,, odlévač - openátor

zhotovítel: zdravotní ústav ostrava

Děkujeme za vyřízení

Hezký den



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostn"avě

x,q rlĚt,tol[ 7. 7i)] |lLr (-)S,I,ILA.VA

vÁš oopls zN.:
ZE DNE:

spts, zruačra:
číslo rgoNací.
vyŘtzulp:
TEL,:
E-MAIL:

ir,igr, Sie"iot,á

DATIIM: 1 í}, ] 2,202 i

Poskvtnrtti inťtrrmací rtte § 14 orlst.5 písin. tI) zákonir rY. 10611999 Sb., o srobcxlněm přístupu k
inťonrracínr, ve znění pozdějších předpisů

D*e 7.12.2a21 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje {dále jen ,"správlí orgán").iako
povinný subjekŤ ve smyslu ustanovení § 2 odst, 1 zákona č. n6lú99 Sb., o svobodném přístupu k infolmacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 1a6l1999 Sb.") žádost výše uvedeného žadatele, která byla
podána prostřednicťvím e-mailu.

Žaóatelse v předmětné žádosti domáhal poskýnout následující infotmace:

,,Dobrý den, Žádáme Yás o poskytnutí in/'orruací v rámci Z. í06/]999 Sb, - výsledn7* měr'eni škodíivin v prac,
ovzdušínapracovišti ZPO3; závad ]3 - Ocelánla, dne 15.]a.2021, odlévač - operótor Zhotovitel: Zdravoílzí
itsíau ostrava"

Po posouzení obsahu žádosti správni orgán títnto poskltLrje l souladu stlsianovenírn § l-i odst.5 pism. cl)
zákona č. l06li999 Str. požaclované infotrltace a přikládá r-elektrotlické podobě pr'íslLršrii pr.-1toktll ZÚ sc
sídlenr v Ostrar,ě č. -57455i2021. trtlcltlvtrrizovanv l,části osobních úcía!ij ti,etíehosob.

Mgr. Eva Siejová v,r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního

Kraj ské hygienické stan ice Moravskos lezského kraj e
se sídlem v ostravě

Rozclělovník:
Počet rlýtisků vyhotoveného dokumentu: l
]r adresát, počet listii l + l protolioly - e-mail

iČ: 7l{i0qiíi7
Ii) Liatovr,j schránk1,: w8pai-tl
rr,cb: ivu,r.v.khsova. cz

Úředrrí hodiny:
pondělí, středa 8:00 - l7:00

VsE 2.1
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zclravotní úst:lv sc sídltrrr v Ostravě
Centru tn hygienických Iaboraf oří
Zkušel]ni lairor:itoř č. i393_*kre*ilovallá ČIÁ poe}Ie Č§N E],{ L§olIEC t7ů?5;20tsI]arlyzárrslté náměsfí 2633i7! ]\{oravská 0;tř;;*, 70? fi* Ůstrava

PROT$K$L č. §745§lžO2t

E{f,k§§řrík l K§* řvt§K se gídíein v *strevě
Na §čiidlg ?ž4lJ
Ťú2 Sfi $sfuava

Číslel oiljednávky 3oVOj?}

53
Datunr odlrěru;
}"Xísto odběru:

*{atrictl:
Yzorkoval:
&{etoda vrork.;

{"ičel odběru;

Číslo zakilzliy :

Př,íjcnr vzgrku :

Vyš*fřeuí vr*rku :

Číslo jertnací l
Číslo spisu l
§pisový znak l

3}842
l8. }ú.202í
18.1t}.2ů2l _ 4. t 1.2ů21
ZUlZU128149i2a21
§-ZU/rUl?si 49l20tl
?,ů,4

Škoďliviny y pl"scol,ním avzduší

15.1t}.202} Čas t:clběnr : 6:3i] -12:3{}Ljberty ostrava. *.s, \,lratinror=kř"řďgl1 1 ?, 7iróó d;;;*,-,
§'l:u:tmvcd 13, o.elariia, p*i""í:s pr"unulĚ o,ilěvá]růceu, stl,.

Veronika,Ins.
82+At, ČsttrEN 689+46, nařízení
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Ftxnánnkg k gdlrěrul Sdbčr je předmětem akrditaee.

l SoF úV 344
_ | 14662-7}

čl

S(,l} (.J\ J ', ..' .., :', -. , . i\. r 234l,
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lWísůa prolr*ěeu{ ateorďtry {pr*eoď,t§} :

i, _ *rrý* pr*recdea}í prfl€6v§t&ť, fi§eas& {Fartyainxk§ nálrrdst{ tdx3fr, M**av*á O*tt&v*, Ť*2 0& 0§ř*,9a}

* _ u*r6 p._"sdefty FrňmsiŘcrn Ka,rvirr& fřěrc§kcvgv& ž206, ?x4 01 f{arviná_hÁiaer*v}

*' 
- ouurg*$ |ro*"*erty p,me*višt&x íihiav* ($r*hliakelho 5Ť, §&Ť ž§ "§ihlava}

*ďor*dy v ston*pai TYF: "§o v rga§§blt &kť6,Jiísce

;H,ffitfiffii'ffi#§ffi*ř"!ňXnlffi trtTÍ fi*hreuy v§fuinék* adraví neba cchválení jinýrr crgáncm,

§rapía*rrrrfusouiltfu*§li*tbú{síeř§§efi€§&lipť§tsk§.trÍspťsd$bŮYetjin*knoŽeelý.

Koníro}ovah lvlička Viatlimír, lttg,

řrgtok*l vy,huto,1,ii; fuličklr Vladirrdr, Ing,

Foč*t strn*; 12

Bne: "5.1 1"20?i
Mgr. Lenka §žtlherová

zástupee vedoucíko 8ddélení fukt*rťr pr**tř*di

ÁřL 1393
Strana:2 / 12



sTÁNov§F]Í I{oNCENTRÁCE šxonr,rvtx y pRÁcoyxínt ovzuuší
tičst-,{cil. nrĚŘplqí
Znclar,ale}: l{raj ská hygienická §teldc€ &',ťurawk*sleaského krnje ** sídlern v ostravě, Na Bělídle 7, ?828* Ogtr*va.

Ilfí$tu a ró&et měření;
LIB§RŤ,Y Ú§TR,ÁV& Yratim*vgká 6SS/l i? *strava-Kutčic*, Závod 13 s*elár*a! p§ůys* i35 ffú, §třgdisk*135ž frFfr 3.
Cflem ruěřerrí bYl* a.fistit exPozíci §kodlirlin v prac*rruxím avadu§í u prae*vníka profes* cdlévač operát*r g rsrnqíkentge{ťtiřle í}.rěíEní dle p*řadavku *b;fedrrarele.

$lral, zalrezpečení a transptrt vzorků:
oclběrové, trubice uzavřené tra obort korrcícii |E kyty, Al lb]ie, lranspr:finí FE a k*vový bcrx. §arrplery Isi\,{SKC v At rblii, trirblinor,é íslii, iluiůmobiI ZÚ,
Způsob stanoyení nejistoty nrěření
Roz-ŠÍřené kombinr:vané rrejistotY rrrčření json součinen star;rlurciní nejistot_v měř*ní s koeíjcientern razšíi,ení k=3.cr,rž odpovíďá hladinč sn,oir:hlivosti př.lb}ižlrě 95Ťl, 

.ÝJll'llv!'| D f!VL}'

§TRArpGlLttlEi{p§í
Pi:o určení *xpozice škodlivin na pracr:vi§ti byly pcužity noílny:
' ť:§l*t tsbI482+A] Expozice pracclviŠtČ * VŠeobecné pcržaclavky na postupv nrěření chernických látekn ČsN EN 689+AC Expozicl: pracovi§ťĚ * Měi'ení 

"xpozice 
při vtlechov;iní chernických činit+lů - §trategie protestcrvání shody s in*znrmi hocJnotarni exp*rice pií piaci.

Výběr pr:oÍ,ose byl zaclári objeclrr*telern, voíba mČřících nťst, způsab nrěřeni časovd sriínrky a další okclrrosti měř*rríbYlY rrrČenY Po .lohodě se zástupcen: průvo?;n\/í}tel* pr*cnvišiě tl-e. ú;;-ďsr*r.""rij]*Ie jejíž inťormac* byioměření 1:rovedexc za běž*ých piovazni*}r parlnfnek. 
lr§! !ý!v'rrrc Út]lt*tf vctj} 

"

ZDRo,J ŠKoDLJ\.I}*
Provoz vYro[rY oceji: cnlisc aeroso]Ů při výrcb,ě telantd oceu, jejím 

ryl.acování a nraltipu]aci s rilzt3y96y* kovem,snrČs oxitjŮ Železa, inazaeího plriltul*tele, 
, 
ki'eničitanů, n*rrr*iri.kéh* pracirri na nceiártrě, v treznámértProcentuálním Zast§ilFenÍ, {ěkavd oryanické }áilcy,. benzen, u**roi";pyren, kov{,rvé prvky, oxid titaničirý. V dennrěření15']0,2Ů?] litítavbY 42a7t., 6Proudů, v;,,rotraro.r-,oňp"irezu 115 x ií5 mm, y provsztinťsičJih,

zPŮ§or: naĚŘnxí
Dotčerré př"eelpisy a soul,isej ící dokunrentv:
'§oP VZ ov l Í Ú {Čsx nN+s 2*,,41,Čsx Bx 689+ÁC, nirt'ízení vliirj y č.36I/ž(}01Sb,, ve zrrění pozclčjších přectpisů).
Způs*b mřření;
h4ěr=enť bY}o Proved*no 

. 
v j*tinó směně Pro určené n{}xy" ni] pracovníclr ,,'ístec}r u protbse vylrrané objecinaíelern.v riýelrací zónč, osobními o,Jběrr:vými aparatlu.anri"

AZL 1393 Frotokol ě,: 57 455ťZU2tr §trans : -] /1?

zdravotní ústav se sídlenr v ostravč
Centru nl hygieniclrýclr la !rirra f oří
ZkuŠehní lařroratoř č" t393lkreditovaná čIÁ pottle čsx Bn I$ů/1EC t?ilžS:?tr;iti
P*rtyzánské nímčsti 2&3311 . Moravská {fstrara, 7{}2 {i{.} {}síravat*



3ďrav*tnť úsúav se sídlern v $strxvě
Centrtrm hy§íeniekýctr la horst*ří
ťkrt§gbní labcratgř č. 13q3 a,kreditcran& Č{Á" p,adle Čsiq rN I§úIIEť lŤ*z§tásls
Fartyzárrská iláxrěstí 2633ť7n Merarská Ogtmva, ?8* {l{} ffsíyava

ryou ŽtTn ytrl.tČttY. J§§ryeiT§y + .r"n q,+tli.v

pp,.rytíriry pnoslŘxpt
l"5.10, ž{_.i2]

54496s
os*hnr adbětová čerpadla §Kť F*cketFuntp v-č. 9581" ?&&5"

eďběr*v* hlavioe I&-tť csaaepé Quartz, Mťb a PTFE filtřy pr* odb§r a *t*novení kotcsntťace PAU,

il

60ž846" 5&6ů54, 35n 185 1, 54956s,os*bllí *dbér*vá č*rpadla SKC FCXR:v.č. 5 15,496" 6*2&6ů, 5B6ů4ž,

irolétnvého aercsci.u, prvkťl,
*dbčrové frulrice A}iA§OR.B

platrtost exlelní krrlil;rac*, r]o l4.5,2023
čxf-erníkal ilrrace, úa 12.}^?0}4

1 ůů1
370-ůú2t]_5

R.o:rA

externí kalibr*ce do 7,3.20?ž

teplota"Cí
t1 l-ítBt

reiativní vihkostťaD,,

rrřipLrstrrý expoziční linrjt_1rng.m,ph-I pFr
mg.í:n'3lťPK_l)

ToI-, vůC
výsled§ jsolr rneí}§í neĚ rnea st*novitel*osti použité

rneto,dy {pr* param*try dle §OP *V 43& s* jedná t
r$eledky, ktcré jscu menší n*ž nejlepší měřícf schopnost

eařferní }
vý*leelky jsor: nad měřící:* rozsahem použitého raííe*rrí

{prn §*F §lť 438}

{

lfi1510:00

AZr- 1393 Ft,*tck*tr č": 5?455l2ff?1 §tlana: 4"l12

L Ť3§3

|lrůtokuměr Clte k-matc
;rrůlokornér

termol,iy.groanemůmťlf Kesirei 3000, v.č. 3ryq$_

žNÁČK,{ í§YMInnr,}

t]ak

nej vr,šší přípustná kotlcentrace
těkavé or:sanickó látkv
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fi#ffi{
;l,,fiiri) & frtirav*tní úsťay se sírŤlcm v d}stravě

Centr§nt hygieniekých Iabor"rrfoří

L í3$3
Zkušební lalroratoř,e, r{]|ar-r-euitovnnri ČlA p*c}t* Čstv sl§ I§0/llic tŤf}25;2,0l8Paríyzánské nánrčstí 2633,, vtonov.t *-ci-ri.oia, rri; ůt} {}strava

|í]?§ tt!Íst J$&rrrii
LttJ I1RT}' ( iS'i'RÁ \/A. Vr lrtinr,_tvs jtli ó89/ l
1352Z?ů 3, prac,:vniploširia ocilévačů 1icí

]l7 ostr"rrl,a-Kunči,ce, Zár,*ď 1.3 oce]ririi*, pri}v*z 135 zPů, §tř.eEligkopiln,e rt m*aipálrre a pracovnícb pt*r;n pi,rpňvných pracovrrích opcra*í

}§rnÁ}í a onsÁr,,Ír,í

;:f,ffifi,..§rlTl'I,,*{:ji;jost v§trání *tvíratelnými *k,ty haly oc*trárny {die potřebv pravozu}, přívarl č*rstl,éh*

l z t pro l,),Dritnou pl.oJ-esi a pr.;rcuvní poiici

fiifia--.-ťlffiíocelinalicípIo§iněziícípánvedornezipánve,
tr#$?řffiffilfr*;TŤ#-*tfifťfrl;ffir**Ť** nářadí a sůFF. Technal. prastoje - beup, pťestr{vky na
§am*s*rtld Činrr*sr při pŤÍpravě ric*,o utrJie a *díévánr CIcetri * hala ceelr{rrry, ZP§1,2 _ licí ploširra ZP*:zbr*j*ní &{F hydrauiickýŇ- viálci ve u* pro ltd* - ru§ně, kle.divo, klíěoČi§tění *df*korýcfo leor$tek - páčidto, ruďnr p,rri*r rrJář6rňi"r,*-r §t*k*vdhu uz!u}vytlačerú slirku z odstruikovaci nádoby - 77
ruční nasaeení fuydraulického váice *u Šuňr*rp*lxve-§}a otnčn€ sa*jantrpří§r*va ma*ipuiátcru & nasgeenť *t*i*r y*uú 

.-- tt{F Ň;;#3*r sto3*nurn
r:yť,o:Y L|.i vyťoukání strnjeí 

"rÚ;.- - O, t*pr, píeidň**''
Kúiltrfi!,a, zasypdvaní hPdiny ie*lačnírni sl*pkami

frŠl*"§ff-e řffiffiT"ili:n*ni 
rrrĚŇ * manipul*&tí tyň kladívko, pr{k*vé nůžky

Fiíplavné práee rnirn* ogtiévánť *ce§ g &{F:

:íryŤ*, příprava kry*c*tieátorťl na Uti- áZ
ststisí e přípravnd p"{§: 

] t§eí k*nr*ř* - póčídlo, ruční pr{lieí $mřáh s*ká§. ktadiv*

;i,,'Ůi-,ry,Tí§;',flXffi 'tiHTff 
,-.,_tr#f;:"ffi ;!4;Xtiir,*tr:Á;*lprášek,izolačníslupky,

§*ťťff§;rffim§"** 
s* c*taeťiesÍ'n"ri'gíl zeo -Lputu, r*ční earnefací *trcj, xmeti{ky

Y d*n:xěřeriť prac*vnik prcvárlěl sfalrrlardní prac*vní činno*ri, prá*e na pl*šině licí pánve,
Ná}ffid*í *P*ďeď' *?ť"|.' **hraruiý Prac*vlí oděv a obut* oehranné přilba, štít, ochranné rukavice, cchrannÉ

ffi ;Y*;ffiffi §XX|flff *ffi §ro1:f;,ť#-#[ri-.*;;,;*a-*p-ar"árna,*cfu rannérráffi e_

F*lšo,Ě"ru, 45ú *uin pr***"*r aň'i'oňffifi *lioi, 30 minExPoa!ČníČaxY: rycfisd z výŠe uo*oenetn* sninttu ;lrň$"-;ffi, jakc so,učet časových il*ervalr' v expceiei {43ůffifftr#h:#h* lÍfi min Prr{ce mima odldvdng, ge ,ríí1 *iřs] expoeiei}, J --'

;-TH#ru;iŤŤ-#:*1?** Při odtévání a přÍpravnýck prací*Ir. vx*rky praeorrníh* orradu§í hyly odebrárry jak*
&'e*r&*ďa$,Jí vtwrek,
hY}Y P'rov*den§ jaks *s*bnÍ* Při odlévání a pffpravn$*h pracíclr, jako os*brrí, v dýchací z6ně prac*vníka.

vi-§Lrinxy nrĚŘnní

AZL nq3
Fr*t*iq*} č.: 5?455l?ů?l

§tran* : 5 1i2



zdr;rvntní ústriv se síciIem v ostrilv§
ťentrurrr hygienic-kých }alroraíriří
Zku§ební lab*rrríoř č. 1393 :rkreditclv*lrír ť}Ia p*dle ČsN nm I§{}llE{" tr?&is:?fils

Partyzánské rrámčstí 263317, Moravsk;i Ostrtvil, ŤS2 fiO (}strav*

P e*q Qdtdrflč oeg,r6tqrr,gq4ee u,§lgpipp&ve; } Ý1 ,,,,_ 1: _fr_ _a_^:_ _ ^"lJ..J_l ^^*Ťi$cí párrve d* rnezipánve, př,ípravu lieího straje a odlÉvání c*eli

rr*!i*í p$c§irtě z rn*ripánve do kryst*lieÉr*rů.
Fr*c.*v*í a,perace d§* *nimb* pra*eiv*íha d*e:

Zah{iení *"lrlqo,n§*rd směny: $ruir*m praoaví§tě, ffirava nářaetí.a efiFF. Te*hn*l, pr*st*j* * bezp. pťestávkY na

ocpoti*,erne *dxér,ačů v hŮdóváeletirr*objektu trFS, vě*uaě přesurul meei pra*cvi§ti

§amo,steíť,á činnosť při přípr*vň tricfito strcje * gdlévdgí oceli * ha}a ccelárny, licí Plc*ina fiFfi:

ebro.}e*í MF hyarauil*kgmi váIci ve $s[e í}m MF _ ručně" kladivo, kiíč
očištěrrď'*dtnkcv$ch karýtek .- páčidí.*, ručrrí pátricí fu*řák

vytnačerrí giithl e *dsttu§k*vaeí *ádoby - ZZ
Cl§r*nr* mysralixátorň běfuem nití. oce}otlá §krabnca, páčidtr*

opal*vdmť neelo,vých p:rnrsžktt *a vý[evkáctr ůžk*pirn
stant},, ťť§taťty a pŤe*ťaí*vání prottdů* S2 k*pí, pá§idl*

K*ntro3a pcdávání iieíFm prá§kn,kontr*tr* rnazání }qrystaliuátorr} * vixuálně

Fř{pravnd práee nrimo odi€v§rť qeaii z lt{F:

výnrěna" příprav* lerystatrizátc,ruo segrnenť& na lití - ZZ
čistí*í * $rrpra.rré prá** v iicí k*meře - páčid!*, rrlční pt{licí h*ňík, sckáČ, }ďadivo

navéseni Ňt*riált1 na trieí p{.*§i*ti - EZ- pal*tcva*í v*eilg ruřně {výievky, maeací práŠek, izclaění sluPkY,

ahladítk§" těsnění, stínicí [ruhice, písefu sypání bťdefi}

rlklidgvé a čistíeť prá** na cstatní techn*l*gií ZPů - I*pafa, rnČní zanretaai strrj, smeti{kP

Eák*rmd. pře*távltn
V de* *6:r**i praeov,nflť prováel§1 stsfidaťd§í pra*ovní čirurosti, nástfik připravované mezipánve Dc,s*{itexr, Pr;áce

ce pí,a§irré rneaipfurve 1icipánve, reg*ne*aei 3. pr*tid*, lití, prdci u protdů, P*bYt v klido,vé rnístncsti, Úkiid li*Í

plt§iny pďibéřně"
i,rairrub& cpatř*ní. fi*FF: o*hranná pfilba, §tít, ocfuamé rulcavice" ochran*é brýle, *hrániče *nuchu, Plá§ť do

tr*re$rb púv*rn proti adlavé*ru teplu. Klirn*tirovaxá cdp*čívárna, ocÍuarrté náp*je, reřirn Práee a odPoČinku.

Pr**ovnť*j q,b*veni detgktorern ťS.
Praeovnídebal 45fi rni* prac*vníd*ha + přestdvka pro oddach 30 rnin

@.rrychádevýšeuveďe*éh*s&Ún'&ue&ÍBě§t§s.tJetsle-jako*oučetčascvý*bintervalůvexpoeici{4?s
m,in v *xpoei*i, x toht 13* min práce ruírno odtévání, 6S r,nírr núnta expoeici}.

§f*a&.aďo&$ vaqre&
_ b3i pr*vebe* jak* c**brr,í, při *dlévání a příprawýeir pracech, Vzorley pr*covního ovzdu§í byly ďebránY jako

*** n§" vd$*hacíró*ě.
§rátk*ď*,ff vaarek
b,yly pr*vebeny jal<o csební_ pffi *dlévrfuí a, Fří,pťevnýétr pr*cích, j*kc os*tní, v dýchací zóně pra**vníka

AZ[..13§3, Řotok*! č.: 5745512*"ž1 §trana ; § /t2

&
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".1]1l]"1 l,

ila€s&
ztlr*v$trrí ú,stav sc síellgm v ostrnvě
čcrrtrunt hygieniclrýclr labrlrataří
f,kušební lrrlrorrit*ř č, 1393 *krcdifovanii Čia podte Čsx nru I§OflaC 1Ťs25;2{J1&
Fartyzínslké ltánrčstí :633lŤ, Nitoravská (Jstrayir. ?ú2 0il (Jstr.av;r

}lroťe§e

{}4lťypě op,err&lfir" pqsiee u
}j_gi_pánye

čas iněření
*d * dtl

expozice

Prach s picvíižně
ťibrrog*nním
ť:činkenr *
inhalabilní ťrakce

ř}riiclt s převážnč
ťib::r: genn ím,j činkem
* rcspir*bil*í ťrgkee

i

pracovní čirrnasti při
od.ldvání a s*uvisejících
praco vrríeh či n,nrlstech
ct}atlhodr:bý *rJ,běr

91J54l
9s54í]

06:38 - 12:11
CI6:38 - 12;1 1

47fi
]_0,8l

.1 a!.

nulová 6* 0 {}
celosměnoyá koncerttrace .{80 o Ě.1 a 11

Nejisrota měření 20 0k ž0 ť,l

čas r*čř*ní
od - cio

berjllirrnr a
jeha

anorganické
slouče*iny

[tadrnirrnr a jehtl
antrrg*niekó

sloučeniny, jako
Cd

i5,t0.202}
pra*ovnf čincogti pfi
cdl*vání e s*uvisejffi*h
praecv*í*řt činn*st*ch
el} <l adběr

99-54 i ů6;38 - 12;l t
4za <0,sů0077 <0,0Ofiů77

krátkodctr otlbčl 99543 i 1:?0 * 11:3l )7q<ů <0 5 qů,00235
nuiold ex 6ů

průrněrná cr:losnrénová kelnccntrace 48ť]

<0,000064 <0,000CI64

stota mřřeIrí lz I,,/o XLlclc
*i Arsen* anorganické sloučeniny, kyselina a
lavby mědí

rseničná a její soli {s výjirnkou arsenovodíku} mimo

Froťese

P*::gť sp,qr,gtt r,i, l}q,s,§§Jl ll§i

čas n,iěř,cní

*i1 - r]o

hoci.nrin

*hronr at

nerozpustné
stoučeniny

chrómu (II,Iř)
jak* Cr

ehrómu {Y1}
sl*tlčeniny, jaktr Cr

x5.i*" žsžl
prac*vní čixn*stí při ndlévání a
*cravis*jíďch pracc,wícb
čiru.ost**lr
dlc*ltoď*&$ odbér

99541
99537

ů6:38 - 12:11
S6:3B - 12:1l 42CI

0,ilCIi08
{ú,ů007

krátkoclo *dbčr 99543 11:2{} -. 1 1:31 s,ů:L]_ů
k;itjrodr:b od t]L-l 99538 11:žů-- ii:3t ]"5

;i" nuloy;i ce bij

Frůnrěrná ee]*snrěnová lt*lrcentracc 4B0
ů-0095 <s,ůOú61

istr:ťa n:ěření -!-?1ilc

A7,r- 1393 §trana:7ii2

&
L Ť3s§

průrněrná

expozice

ffiffi

L-"-51 .:r J *

<0,ů00077

<0,ů0O0§4

čís1<:

vuorku

§
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ZdrRvrltní úst*y se sídlenr l, 8stravě
Centrrrn hygierritliýc}r l*buratnří
Zlrušebrrí laborrríař.č. t393 akreditov;tná ČIÁ prrtit* Čsru nru I§C.!IÍE{: 17015l2t}18

Partyzánské nánlěstí 263'317, &,tarnvská {)strava, Ťt}2 fi,O d}strava

15.1ů. 2021

0,00123
s,Oů727

ů6:3& - 12:

ú6:3& - 1ž:
]"1

1t 42ů
99541
995_17

pra*o.vrií řinn*sti při odlévánť a
scuvieejí*íck í}ťe§s,§t}í*h
§iruroste*Fr
dlouhoelobý odběr

ů,ůů]_021l:?fi * l1:31,r543krátk*dobý cd'bčr
0,00646ttr:2fi * t 1:31q(] i4?krátkr:dcbý orlběl

60předpokládanít. trulová expozice
CI,úOíů7§ 0,sů636

.1+Btipr*ir:ěrná celosměnová koncentrace
*1 1 tT.

Neiilttlte rněření

,l5.10.2021

ť],ů01].§ 0,fiůů945
q9541 t]6:3l1- i2:t]

+,]t l

pracovití či,nlrosti při
odlóvání a soirvise;ících
pl-,rc*vnícir činnostech
rilouhrdo'lryi odběr

ú,Oů85299543 ll:2ů- tl:3l 0,ilO§73lci;ítkodobý adběr
Ďl]pi,eclpoklácian á, nulcvii e.xpr:zice

c,ůB0827
4fií]

0,í}O§6
prrinrěritá eeltlgnrěnová koncentrace

tž1%Neiistota měiení

l{ ln 1n)1

CI6:38 - i2:11 4.20 ů,Oú184q95.{.1
prircovní činnosti
pracovníctrr či rlno ster-:1r

dlor.ilrailcbi: adbér

při *dlór.ání a sorrvisejícíclr

{fl,ů1]_899_í43 li:2ů- tl:31krátkoclobý oclLrěr
60předprrkládilná. nul*vá expozice

.l80 0,00161I}rrlmšrná celosměnoyá lrunccntrace
!žIri:},]etistota lněření

K*úce:tff*ce TiSr staxovena přep*óre*t x k*neeirťace Ti ve §Ěcť€Í*h pniét*vého aer*s*tru. Yaarkování **nrttriÓlr*

Ti$_______________g vxhi*dera k výskyhr jinýeh typťl prach& ** prac*višti nenf technícky pruvecli*nné. Tento Údaj oemhie,dňuje

možný edrcj TTfia {prá§k*vá fi,rn*a, pevnýltekutý k*v, p*pŤ. jirtý, ne*pecifik*vaný zdr*j}.

}{/L 1393 Frotokol č.: 5?455É*2tr §trana : 8 ll?
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Frgťese

nsřrť€
expozice

|min]_.
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i tr _5. l ů. 2071

s$53s

$9§3ů

ů6:4ů- i1:&í
42a

d0,3ů

0,0ůs0O2§

{1,s
<1,0

0,úOCIO74t ii

11;45- 1l:5*
l3:ilfi* 12:tl

<ú,ž6 0,s0000Z54

!71?o

*chrerty

AZl"- 1393 Ftut*kol č.; 5T4§5l3ff?1 §trarra ; § liZ

Zclrirvotní tist*v se síellelrr r, (}stravě
Centrtlrn hl,gienic}tý clt irrlrrlr$ toří
Zlrušební lnborotoř č, 1393 akr*ďiíol,*nÉ ČlÁ ptlclle ČSru nlt Ist}/[fiC 1?{l1§;?{ií8
Prrrtyeánské nánlčstí Z(l3J.l?, L,lorrrvská ůstrnr.a, 7{iž 00 ůstravat- Ťss3

pr*covní čiunosli při odlér,ání ii
souvisejících prtrcovních čjnnostech
dicuhociobý oelběr

králknrlobý oilběr
krátkodolrý odběr

99534
99535
9953 1

předpok1 árta né. nr_r]ovír expozice 60

Frůnrěrlrá ccltlsnrěn gyii ktrncentr;rce 480
|,lejistota nrěření
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zctrirvotní fisfav se síellenr v ůstravč
Centrttnt hygienickýclr lri lrrrratrrří
Zlcušební lah*ratorY *. 1393 akreclit*rvaná ČlÁ podle Čsx nN §olIEC 17{125:2018

Fartyzír*ské nilnrěstí ž633l?, fuIoravská Ostrava, 7ů? ů$ ůstrava

vÝnon o §H§$É NHEo íiT.tNovi§KA

centrace

pqrd ě"iš ícii í} ť,ed rtjst'|,

příprrstlré §§r:op!ční lirniry,pl"qchu isoit stanovcqv {lle Pt'ílgFrl 3.ŠÁ§T A ry$i,íz_e§L v!ácl"v i."36112{}0?§]..
kte r,ým §§ st*nrJvt uadmínkv ochr+nv zqlraví pťi pťiici, ve ztění pilzqlě.i§ícb,p&xlpis§*

Při hotln*cr:ní naniěi,ených hr;rigot n*,ní uplatnčna nriigtota rrrěřeni,

Fcx*r"; Y r§noru ?ů2fi se p*dl* nař.íz*uí v pfu***erré pravnmoci {EU) zů2ů/žfilT er,něnily požadavky na idasifikaei a

*zllač*vánťoxidtt titaničitého 8"iů§, které vsttlpuií'v platnCI*t *d I. ffina 2*ž1.
úxid titaničitý n*uxí h,}t ktra*ifitcován j*k* karcinogenr katag*rie 2 při vde*h*vártí - ťare. 2, H351 {vdechnvárlÍ}, je-li
dcdáván samastatn§ nebu ve srr,ršsíctL F$kud látkg xeba *nrě* *bsahrr.!e. n % nebo více části* Ti§2, kt*rý je te ťonně

částie o aeeod3rnamickénr pr.ůnrěru < 1S p,m {tzv" respirahilní částice s nízkou roepustn*stí}. Pewé srně*i absahující
Tiů2 rnu*í ng. §tltkl *bsahcvat up*a*rnění ,,Fři pouĚití se rnůže vytsář*t neb*apečný respirabil*í pr*eb. Nevdechujt*
prach" (Etlfdzi2i.
Zdr*j: Npve pg'lryay }<e k}asi§kqi.a c"fiačováfií o§idu tib8ičitélto l il,tPq

průměrná
ce}osměnová
koncentraee

PEL krátkodolrý
gldlrěr ]\PK-P

odtét:ač apqrétgl lmďm3] Inr$rnJ] Iruďrn:J

Pracl-i s př*vážně
ťibrcgennírn
účinken-r *

inh*l;lbiln.í frakce

ů il 1ů Í{estánoV*lltj

nejirtota nrěření: 20Ťe

Pnaeh s pfeváfu&
fibrag*nmfttr
účinkem-

r* pirahil*í f.rak*e

3,62 z proknz;rteir:ě
př*,kroč,en

}iestanov*ita

nejislota mdření; 2aŤc

Ársenu au*rgarrická
slcučenimy, kyse}in*
grgeničná aiejí *o}i

(e v$jimko,u
arxen*v*díku} rnimo

*dvétgí
tavby ru*di

<0,000064 0,01
prtkazate}Ite\

tjotiržett
{ů,l]0?35 0,04

prokazateiriě
dodržen;:

ne3i.st*ta mči"*ní:

r\ZL l393 Frotol<trI i.; 5?"|55l]021 §trana: XúltZ

&
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v pa§ll1u
n9.ii§tůt)j



b,erylliulll a jeh*
*n*rgarri*kd

xloučeni*y
{S,Ofi235 0,*fi2 netz* hodnrrtit*

kadnriunr et jeiro
anorgani*ké

,sloučeniny, jatto Cc1
{qfr*235 0,úů8

ů,5 *,,sltr* 1,5

nl oí-LL lu

< i],00t]6l ů,005

1 ů,CIů182 ž

71 7IŤa

0.1 0,0c&}6 *,ž

21%

ů,t}5 ů,0*6?3

ů,?

N*§íatrl:l.eria < 0,s1} § Nes§auovena

< *"3

:\ZL 1393 Pťůtoksl č.: 5?455&S21 §trana: 11 /i2

,,'',Ll" -,ffi& Zclravtilrí ústal, se sícŤlenr v f}stravě
Centrunr hy,gicnickýclt ltibtiratr.iří
ZkuŠebnÍ ialrrrraíotY č. 1393 akreÉlito!ilnri člÁ 1rorttr* čsx nzu I§CI/lEC 1702§;21;1t8
Frrríy;ánské rrámčstí z§33fi, llf orayská ůsťr;rya, 7{},Z t}0 ostravat" í3$3

<ů,CIi}Oů64 ů,{.iOOs

ntči'elrí:

<0,000064 0,004

měření:
chrcm a

straučeniriy chrdr,*tl
$tr" fiI} jak* Cr s,Ot},q5

ltréření: 7o

*brórru {V§
*f*uč**ioy,jako Cr < C,*i5 ů,{}l nelze hodnotit *

měření;

mčd'{prach} 0,0010§

n}§l,enr:

ntÉd'(dýnl"v) 0,útJ636

nrěr'ení:

niírlu slrručeniny.
jako }:ii (s riýjinrkou
niklterrakarb*nyiu}

ů,0o96 íl Ť{

měř,ení:

clcva slc*čeniny,
ja&* Fb {ncr*mě
alk3rlsl*ilčenirl}

0,0008?7 0.05 il,0085:

lněř*ní:

§fii{t fírm§ič;ť;f {j,001{]1 nchudtitlceno n*hodnocencr

benzei: 1,s
1,*

d
l t,í

nrči,ení;

b,*nae{a}pyren 0,0000t]254 0,íJii5 0,fiil007,{ ů.ú25

rnčře.ní:



ffi& zclravritní ústav se sídlenr v fistravč
Ctntrtr* hygienir_:kýcIl 1ab*r:lttří
Zkuštbní irlbnr*trrí: č. t393 xkreElitcr,arrá čIA podl* čsx rN I§ůlItrC 17{,125:2$18

Partyzrinské náměstí 7,633/í t Moravstrá Osirava.702 00 ůstr:ava
L 1393

e@
ffi@řfr§fihr*gencintr1§inkeín*inhalabilníťrakcij*prodan*dbérud*qÍrfurr"tŮ{edQdrř§*í§eilí
prckaaateirr* vxh}edcnt k n*,"!istot§ týs§*dktt"

FtrL pro pra*Ýr s pŤaváfuě fihrogelrnílrt rúěirak*rn - respirabilní frakci je pro den gdb'ěrrr Prckazatelně PřakoČen,

F§L pra 51§§$lil an*rganické sloučeniny, beryllium á j§hú ancrqlnlcké slouěeniny, kadmi,um * jehc arrorglnic§Ó

*l*trčeniny" jako čd -ikror* a nerczpuúrré si*rrčenilry chrómrl ťn, n§ j*t*o ťr." ckórnu (YI} *loriěerrÍ*Y, jak* er,

m§ď {prach}, rn§ď{dýmy}, niklu slň§enilly, jgko Ni{s výjimkcu griklt*trakarb*s{1$,. *ltva stgu§eninY, j*k* řb

s"#'ě a1g/Ís!rurčeniu1, u,-errzen a beneo{a}pyren .lsolt pr* dny cdběru prokazatelně do,drŽe*Y.

NFK-F pťe gťssilu §flq,řganieké s,traučeníny- kadrnium aj*fuo ana€anické slorl§e*irrY- jako Cd 
" 
chťom * nÉťOap§§t§é

s1o*čeniny clxťému td rm j*x<a Cr, Úcď {pracfu}, r*ěd' {d}my}, nilelu sltruČenirry, jakn Ni {x výjilrrkotl

nikltetrakarn**ytrrt}, ol*r.a stow**niny, jako Pb (lerorltě *1kylsl*uč*nin}, b*nren a bene*{*}Pyren jsou Pro dnY

cdbáru pr*k*ratelně dodráe"ny,

F*rurrmgxť s l{sK_F pr* bery}liurrt a }eí** an*rgani*ká slo,učeniny a otrrdrnx {V§ slouČerrinY. jakc ťr, není r**Žr,lá

vzbtedem k fir*gi *máeviteln*sti ffi*t*d pť*vy§ující NFK.P pra í<nátkcdobé odbčry.

§xpCIzice oxidu rtbaičitérnu lle11ť h*dno*ena, PEL a NPK-P nejsou §tefi§ven í.

p_o_dle vvhi;i§}iv č,:l32/2t}ů3 Sli* l.r,terou §e álg§q}.,/í pgil§}ínky.prrt &,řazení prací do lqn!§goriÍ, Ye zllě!Í

o**UišjnL ďed,}i*fu

-tqďeEe S4lÉyač *pqrát{}t:

C-r",r,"č*,.,,i --p.rl.ryrachtt s př*vážn"š íiixogenrrím účirrke nr - inhalirlrilní fi'akci'oYla zjištěn* rra úravni fi.95

PE1-.
Ce.l6siněnová expozice piaclr* s přer,ážně libr"ogennínr ričinkern respirabiirrí irakci i:Yla zjiŠtěna na ťtlcr.'ni 1 i!

PEL.
Ce1osnrěnová exp*zic* íifl-€l]}Ll ancrg*rrickýtrr sloučeniním,, kaclrrriu a 

"ielrr: 
ancrgarrickým siouČerrinárn, jako Cd,

etrortrr n n*.orpuitnýtrr slorróeniniim ehrónrri (II, mi jirkcr Cr. něrli iprach,}, nrědi {dýmY), *lova siouČeninárn. jako

Fb (kionrě alkylslouťenin), benzentt a benzoi*}pyrenu byla zjiŠtěnlr na Úrovni < 0.t PEL, rrecluchází

k přckračování NIPK-P.
CeJosmřnová expeizic* b*rylliu a jeho ancrganickým sloučeniniim bYla zjiŠtěna na Úrcvni < 0,1CI6 FEL, rreize

troelnotit dodr:žení či překračovátlí }iPK-P.
C*iosměnová expozii* c}rrórnu i.VI) s}oučeninánr,.iako Cr byia zjišróna na Útovni < 0,122 FEL, nelze hcdnotit

dodržení či překračr:vártí NPK-P"
Celosměnol,á *xp*zice nikln slaučenilrárn, jako Ni (s výjinrk*u rriklre*akarbonyirr} b1'la zjištěna na úrovrri Ů,19

PEL. rredoch,&zí k překračavání NPK-P.

I [trďnrl cení aditi vrrích ťrčinků srně§i chenrických látek :

Dle Fřílolry č. ? tri nai.ízení viády č, 361/2ů07 §b., Čá§li *, u 1.ýŠť uvederiých che.rnických látek" která pťtsabí

n* rýž orgánový sys{ém aclitivnč (ťrčin*k se sčítá). soiičrt poniěrťr jejich naměřenýc-h koncentracÍ k j*jich

PEL a NPK-P nepřesahuje ltodnotr_r l,

§Z|-x-793 Prtlteikoi č,; 574551202 tr §trana : 12l 12


