
„Opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce 

při mimořádně teplých dnech“ 

 

Ochrana zdraví pracovníků před nepřípustnou pracovně tepelnou zátěží, poskytování 

ochranných nápojů a stanovení režimu práce a bezpečnostních přestávek se řídí nařízením 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. 

Zátěž teplem: 

 S pomocí tabulek a výpočtů v příloze výše uvedeného nařízení vlády lze stanovit 

režim práce a bezpečnostních přestávek. Obecně lze říci, že na nevenkovním pracovišti je 

vhodné u administrativní práce a práce s lehkou zátěží zavést při překročení teploty vzduchu 

na pracovišti 36°C bezpečnostní přestávky v celkové délce během pracovní směny 50-100 

minut. Na pracovištích s výkonem práce třídy IIb (práce řidičů nákladních vozidel, mechanici, 

svářeči apod.) poskytnout bezpečnostní přestávku ve výši cca 90 minut již při překročení 

teploty vzduchu 34°C. V případě výkonu práce třídy IIIa (stavební práce, montážní práce, 

trvalé práce v kleče, v předklonu s trvalým zapojením obou horních končetin apod.) ve výši 

cca 130 minut již při teplotě vzduchu 32°C. Teplotu vzduchu na pracovišti je vhodné měřit 

opakovaně vždy na pracovním místě. Na venkovním pracovišti měříme teplotu vzduchu vždy 

ve stínu, even. lze vycházet i z meteorologického hlášení. 

Ochranné nápoje: 

K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj 

– zdravotně nezávadný s maximálně 6,5 hmotnostní % cukru, maximálně 1 hmotnostní % 

alkoholu (ne pro mladistvé zaměstnance), v množství nejméně 70 % ztráty tekutin  

a minerálních látek za osmihodinovou směnu (přesné množství je nutno určit výpočtem dle 

výše uvedeného nařízení vlády). 

V případě práce zařazené do třídy práce I až IIIa (administrativa až práce vstoje  

s trvalým zapojením horních i dolních končetin občas v předklonu nebo vkleče) se poskytuje 

přírodní minerální voda slabě mineralizovaná (např. Bonaqua, Rajec, Dobrá voda, Aquilla, 

Bonny, Toma), pramenitá voda, nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a 

chemické požadavky. To znamená, že poskytovaný ochranný nápoj může být i voda čerpaná 

přímo ze zdroje („pitná voda z kohoutku“). 

Pro třídy práce IIIb až V (těžká fyzická práce, v našich podmínkách např. základní 

výcvik) se poskytuje přírodní mineralizovaná voda středně mineralizovaná (např. Magnesia, 

Mattoni, Korunní, Ondrášovka) v množství cca poloviny ztráty tekutin, druhá polovina 

ochranného nápoje je jako pro třídu práce I až IIIa. Výpočet potřebného množství 

poskytnutých nápojů podle NV je vhodné provést u dlouhodobých prací v horkých provozech, 

v rámci horkých letních dnů je nutné zabezpečit minimálně 3-4 l ochranných nápojů denně 

podle výše uvedených pravidel. 

 



Obecná opatření: 

Při mimořádně teplých dnech, kdy teplota venkovního vzduchu přesáhne 30°C je 

vhodné omezovat zvýšenou fyzickou zátěž, dle možností přesunout provádění fyzicky 

náročných prací do ranních hodin, častěji zařazovat přestávky – během nich buď přecházet po 

místnosti, anebo sedět s podloženýma nohama, omezit pobyt na přímém slunci. Pokud je to 

možné, posunout pracovní dobu k ranním hodinám. 

Při pochůzkách venku se pohybovat pomaleji, vyhledávat stín, nevystavovat se 

přímému slunci, zejména v poledních hodinách, nosit lehké, netísnivé oděvy světlých barev  

s převahou přírodních materiálů, pohodlnou obuv, pokrývku hlavy a sluneční brýle a pokožku 

chránit opalovacím krémem. 

V budovách pobývat v místnostech s nejnižšími dostupnými teplotami (nižší patra  

s orientací oken na sever a východ), větrat místnosti ráno a večer, even. v noci, k ochlazení 

organizmu prouděním vzduchu používat stolní nebo stropní ventilátory, omezit používání 

přístrojů, které jsou zdroji tepla na pracovišti, nebo posun jejich provozu do ranních hodin, 

omezit vrstvy oděvu. Prostory bez klimatizace je vhodné chránit před horkem pomocí žaluzií, 

rolet nebo závěsů.  

Nutné je dodržovat pitný režim, a to až čtyři litry tekutin v horku. Vhodné je dávat 

přednost lehkým, snadno stravitelným jídlům – studené polévky, zeleninové saláty bez 

majonézy, chlazenou zeleninu a ovoce, jogurty, apod., omezit tučná a na bílkoviny bohatá 

jídla, která zvyšují produkci tepla v organismu a jíst častěji v menších dávkách. 

Horké počasí může způsobit zdravotní obtíže komukoliv, ale především jsou ohroženi 

lidé nad 65 let věku, děti do 4 let, těhotné, kojící či zvláště drobné ženy, dlouhodobě nemocní 

a lidé léčení některými léky (např. na depresi, nespavost apod.). Vysoké teploty mohou 

způsobit přehřátí organismu, vyčerpání z horka, dehydrataci, úpal, křeče z horka a lokální 

projevy jako spáleniny kůže. V případě výskytu zdravotních obtíží je nutno vyhledat 

lékařskou pomoc. 
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