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1 Úvod 

 

 

Postupný lidský rozvoj a vývoj přináší převratné politické, ekonomické i sociální 

změny ve společnosti. S tím souvisejí nové problémy, které žádají rychlá řešení. 

Objevují se nové technologie a technologické postupy, přibývá chemických látek, 

zvyšuje se především psychická zátěž, mění se i motivace pracovníků. S těmito 

souvislostmi jde ruku v ruce změna vlivů pracovního prostředí, zátěže na zdraví             

a pracovní pohody pracovníků. Vznikají proto nové a zvýšené nároky na prevenci 

nemocí z povolání, pracovních úrazů a jiných onemocnění souvisejících s prací. 

Díky těmto změnám a vývoji se mění pracovní podmínky a vliv daného druhu 

práce na organizmus. Celá řada vědních disciplín má za úkol dosažení optimálního 

výkonu při takové zátěži organizmu, která nevyvolává poškození zdraví pracovníka. To 

vše skrze znalosti nároků daného druhu práce na fyziologické děje probíhající 

v jednotlivých orgánech nebo v celém organizmu. Na základě těchto poznatků                

a zkušeností se mohou připravovat různá doporučení a stanovit limity zatížení pro různé 

faktory ohrožující zdraví pracovníka. 

Vývoj ve stavebnictví je charakterizován snahou o maximální zprůmyslnění 

veškerých stavebních činností. Tato snaha se projevuje především vývojem a výrobou 

prefabrikovaných dílců a jejich montáží na stavbě, či maximálním využitím 

mechanizace ve všech fázích stavby i přípravných fázích. Proces postupné modernizace 

pracovních postupů vyžaduje i úpravy stávajících bezpečnostních předpisů. 

Cílem diplomové práce je posoudit stavebně montážní práce u firmy WOLF 

SYSTEM spol. s r. o. s ohledem na zatížení zdraví montérů, které je ovlivněno 

nepříznivými faktory vibrací, hluku, fyzické zátěže a prašností. Pomocí provedeného 

měření a zpracování dat vytvořit návrh na optimalizaci pracovních podmínek. Tím 

minimalizovat dopad nepříznivých škodlivých vlivů na zdraví a pracovní pohodu 

montérů.   
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2 Rizikové faktory ve stavebnictví 

 

 

Zcela zásadní pro zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků na pracovištích je 

zjištění specifických podmínek každého pracoviště. To bychom mohli tvrdit                   

o kterémkoli pracovišti, především však zjištění podmínek ve stavebnictví, s ohledem 

na povahu nebezpečí práce a samotný charakter práce. V neposlední řadě je zde 

důležitou skutečností práce více skupin firemních pracovníků se specifickou 

nebezpečností jejich různých činností. [15] 

Stavební průmysl má nejhorší záznamy bezpečnosti ze všech průmyslových 

segmentů. To je možná způsobeno tvrdou a těžkou povahou stavebních prací. Spíše je 

to kvůli nedostatečnému plánování úloh, špatné bezpečnostní instruktáži a výcviku, 

nedostatečnému testování na návykové látky, či nedostatku bezpečnostních pobídek. To 

vše se promítá do nízké kvality managementu bezpečnosti staveb. Bezpečnost není 

náhoda. Obrovský význam má plánování, trvalé zlepšování norem a specifikací. [22] 

Při pracovních postupech, které jsou vykonávány ve stavebnictví, jsou 

pracovníci vystaveni několika rizikovým faktorům. Z objektivního hlediska lze 

konstatovat zejména nepříznivé podmínky faktorů hluku, vibrací, fyzické zátěže, 

mikroklimatických podmínek a prachu. Při specifických pracovních postupech mohou 

být pracovníci vystaveni i dalším nepříznivým faktorům, které mohou mít nepříznivý 

dopady na zdraví.  

Mikroklimatické podmínky jsou v oblasti stavebnictví velice specifickou 

záležitostí, protože převážná většina prací se odehrává ve venkovním prostředí. Déšť, 

vítr, chlad, teplo a další doprovodné jevy počasí mohou negativně ovlivnit zdraví                 

a pracovní pohodu při práci, což vede ke snížení pracovní produktivity a výkonnosti. 

Tyto pracovní podmínky způsobené počasím nelze ovlivnit, můžeme pouze 

minimalizovat dopady na pracovníky a to vhodným použitím osobních ochranných 

pracovních prostředků a plánováním dostatečných pracovních přestávek. Kvůli těmto 

důvodům jsem se ve své práci nezaobíral mikroklimatickými podmínkami                     

na pracovišti. 
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Mezi hlavní fyziologické faktory práce patří fyzická náročnost práce, to nejen         

z hlediska celkové fyzické zátěže, ale i jednostranného přetěžování určitých 

pohybových struktur; dále všechny ergonomické faktory práce, které mají vliv zejména 

na vznik onemocnění kosterně – svalového aparátu. [24] 

Vibrace jsou mechanické kmitání působící na člověka, které má škodlivé účinky 

na zdraví. Rozeznáváme celkové vibrace sedící nebo stojící osoby a místní vibrace 

přenášené na člověka. Nejškodlivější jsou místní vibrace přenášené na ruce. Měří se         

v hladinách zrychlení vibrací, kmitočtově vážených podle odezvy lidského organismu. 

Důležitý je také směr působení, dominantní kmitočet vibrací a celková doba expozice. 

Pro člověka jsou zvlášť nebezpečné mechanické rázy. [25] 

Hluk, škodlivý nebo rušivý zvuk, vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti  

při provozu strojních zařízení používaných v řadě průmyslových oborů. Je dobře 

známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku vede k trvalému poškození sluchu. 

Závažné však jsou i mimo sluchové účinky hluku. [26] 

Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává           

jak v běžném životě, tak při svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých účinků 

prachu na člověka je velmi široký, při jejich hodnocení záleží na původu, vlastnostech    

a velikosti částeček prachu, na jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách 

působení i na individuální citlivosti člověka na prach. [27]  

   

 

3 Fyzická zátěž  

 

 

Fyzická zátěž je pracovní zátěž pohybového systému, srdečně cévního                

a dýchacího systému, jejichž následky se odráží v látkové přeměně a termoregulaci 

organismu. 

Studie zkoumající podmínky práce, s nimi související vliv daného druhu práce     

na organizmus pracovníka, jsou předmětem celé řady vědních disciplín. Všechny mají 
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společný cíl a to dosažení optimálního výkonu organizmu při dané zátěži,                 

která ale zároveň nevyvolává poškození.  Mezi tyto vědní disciplíny patří fyziologie 

práce.  

  

 

 

3.1 Fyziologie práce  

 

Fyziologie práce vychází z obecné fyziologie člověka a zabývá se studiem dějů 

probíhajících v celém organismu člověka, ale i v jeho jednotlivých částech a orgánech  

v souvislosti s vykonáváním určitého druhu práce. Díky takto získaným znalostem         

a poznatkům, lze připravit pro praxi důležitá různá doporučení z hlediska organizace 

práce a stanovit limitní hodnoty pro zátěže organismu při jednotlivých typech fyzické 

práce. Na základě znalostí fyzických nároků pro daný druh práce a znalosti 

připravenosti pracovníků tyto nároky plnit dochází k výběru pracovníků pro různé 

práce, k návrhům na úpravu pracovních postupů, návrhu nástrojů, strojů, pracovních 

míst popřípadě celého technického zařízení, k vypracování optimálního režimu práce     

a odpočinku. 

 

 

3.2 Působení fyzické zátěž na člověka 

 

Negativní působení fyzické zátěže na zdraví člověka se projevuje například 

zvýšeným počtem pracovních úrazů, potížemi a onemocněním svalově kosterního 

aparátu – zejména páteře, onemocnění svalů, šlach, kloubů, úponů a kostí v důsledku 

jednostranného zatěžování (jednostranné přetěžování). Existují souvislosti s obtížemi 

kosterně – svalového aparátu a pracovními polohami. Nevhodné pracovní polohy 

mohou negativně ovlivňovat nejen kosterně – svalový aparát, ale i dýchání a krevní 

oběh. [3] 
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Při posuzování pracoviště je potřeba zaměřit se na: 

 prostorové uspořádání a rozměry pracoviště a pracovního místa, 

 používané nástroje a nářadí, 

 pracovní polohy, 

 manipulaci s břemeny a podmínky pro manipulaci, 

 umístění sdělovačů a ovladačů, vynakládané síly a frekvence použití, 

 celkovou fyzickou zátěž, 

 lokální fyzickou zátěž, 

 režim práce a odpočinku, 

 rotaci směn. 

 

[3] 

Prostorové uspořádání a rozměry pracovního místa 

Zásadní roli v prevenci poškození zdraví hraje respektování antropometrických, 

fyziologických a psychofyziologických zásad při navrhování, konstrukci a úpravě 

pracovišť.  Rozměry a uspořádání pracovišť musí odpovídat tělesným rozměrům dané 

populace, počtu osob na pracovišti a bezpečnostním hlediskům. Cílem je vytvořit 

takové pracovní podmínky, aby nedocházelo k nepřiměřené psychické a senzorické 

zátěži a přetěžování kosterně – svalového aparátu. Pozornost je třeba věnovat například 

prostoru pro dolní a horní končetiny, rozmístění ovladačů a sdělovačů, výšce 

manipulační roviny, pracovním sedadlům. [3] 

Pracovní polohy 

Pracovní polohy výrazně ovlivňuje charakter a druh vykonávané práce, rozměry 

a uspořádání pracovního místa. Na uspořádání pracovního prostoru má velký vliv 

množství nevhodných pracovních poloh za směnu. [3] 

Manipulace s břemeny 

Pojem ruční manipulace s břemeny znamená jakékoli přepravování břemen 

zahrnující zvedání, posouvání, tahání, nesení nebo přemisťování břemen, jež s sebou 

přináší riziko poškození zdraví. Toto riziko ovlivňují nejrůznější faktory, jako jsou např. 
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charakteristika břemene (hmotnost, stabilita, skladnost), požadovaná fyzická zátěž 

(nadměrná hmotnost, nevhodná pracovní poloha), charakteristika pracovního prostředí 

(nedostatečný manipulační prostor, mikroklimatické podmínky), nevhodný režim práce 

a odpočinku, apod. Nebezpečí může být vystaven i pracovník, který není fyzicky            

a zdravotně způsobilý, nepoužívá osobní ochranné pracovní prostředky a v neposlední 

řadě ten, který nemá patřičné znalosti nebo nebyl náležitě zaučen. [3] 

Fyzická pracovní zátěž 

Nerovnováha, která vznikne mezi jedincovou celkovou svalovou kapacitou         

a nároky na fyzickou zdatnost, jež plyne z pracovních úkolů, může vyústit v nadměrné 

přetěžování pohybového aparátu se všemi důsledky pro zdraví. Nepřiměřená fyzická 

náročnost vzniká z nejrůznějších příčin, jako je jednostranné přetěžování určitých 

svalových skupin, končetin nebo trupu, nepřiměřená hmotnost břemene, fyziologicky 

nevhodné pracovní polohy, vynakládání velkých svalových sil, apod. [3] 

Pracovní pohyby 

Základním předpokladem pro správné pracovní pohyby je, že jsou tělu 

přirozené. Tomu musí odpovídat dráha i stereotyp. Energetická náročnost je úměrná 

počtu opakování a velikosti namáhaných svalových skupin. Z fyziologického pohledu je 

nejvhodnější střídání zapojení různých svalových skupin a možnost změny pracovní 

polohy s malým podílem statické zátěže. Při činnostech vyžadujících koordinaci obou 

končetin, mají být pohyby rovnoměrně zastoupeny a rozloženy na obě končetiny,       

aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování až přetěžování. [3] 

Lokální svalová zátěž 

Při posuzování je významná nejen celková fyzická zátěž, ale i dlouhodobé 

nadměrné zatěžování stále stejných svalových skupin. Což může vést až k zdravotním 

problémům, onemocnění šlach, úponů, svalů, kloubů, nervů, kostí a tíhových váčků. 

Některá z těchto onemocnění jsou zahrnuta v seznamu nemocí z povolání. Obecně lze 

říci, že nemoci z přetěžování vznikají, je – li při pracovních činnostech vyvíjena velká 

svalová síla, nebo jsou vykonávány mnohonásobně opakované pohyby. Zejména        

jsou – li vykonávány v nezvyklých nebo krajních polohách. Velice důležitý je i vliv 

dalších rizikových faktorů jako např. vibrace, nepříznivé mikroklimatické podmínky, 
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špatné úchopové možnosti pracovních nástrojů, nevhodné osobní pracovní návyky, 

nedostatečný či špatný zácvik, apod. [3] 

 

 

3.3 Druhy fyzické práce 

 

Jedno ze základních dělení fyzické práce lze z pohledu fyziologie stanovit jako 

dynamickou svalovou práci a statickou svalovou práci.  

V běžné praxi se nesetkáme s tak vyhraněnou formou činnosti, aby v ní byla 

použita jen jedna forma fyzické práce. Při většině činností se jedná o kombinaci 

svalových aktivit a podle toho, která složka dominuje, se tato práce zařazuje buď          

do statické, nebo dynamické. [14]  

 

Dynamická svalová práce 

Při této izotonické činnosti dochází ke střídání napětí a uvolnění svalů. Jedná se 

o pohyb, který je tělu přirozenější než statická svalová práce. Při vykonávání dynamické 

svalové práce se podporuje rozvoj krevního oběhu plic a můžeme ji rozdělit                  

na dynamickou práci vykonávanou malými a velkými svalovými skupinami, nebo ji lze 

rozdělit na pozitivní dynamickou práci a negativní dynamickou práci (takzvané 

zbrzďováni pohybu, např. chůze z kopce, kdy zpomalujeme chůzi). [34] 

Statická svalová práce 

Při činnosti tohoto typu dochází k izometrickému stahu svalů po určitou dobu. 

Z fyzikálního pohledu se u tohoto typu svalové činnosti nejedná o práci, ale naopak 

z pohledu fyziologického ano. Důvodem je, že chemické děje, probíhající ve svalu jsou 

blízké chemickým dějům, jež probíhají při dynamické svalové práci. Míra práce statické 

se odvíjí od velikosti vydávané svalové síly a od doby, po níž je síla vykonávána. 

Statická práce je pro organismus nepřirozená a nepříznivá a to z toho důvodu,   

že se ve zvýšené míře zatěžuje kardiovaskulární systém a dochází ke zhoršenému 

zásobování daného svalu kyslíkem. [34] 
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3.4 Parametry pro hodnocení fyzické zátěže 

 

Mezi základní měřítka pro hodnocení fyzické zátěže při práci lze zařadit 

energetický výdej, minutovou spotřebu kyslíku a srdeční frekvenci. K těmto základním 

parametrům lze přiřadit hodnotu bazálního metabolizmu.   

Energetický výdej  

Energetický výdej lze charakterizovat jako energii, kterou tělo spotřebuje          

za časovou jednotku. Při lehké a střední práci dochází během 3 až 5 minut od začátku 

práce k vyrovnání mezi množstvím energie vynakládané na svalovou práci                      

z adenosintrifosfátu a množstvím energie uvolňované oxidativním štěpením živin. Stav, 

kdy dojde k tomuto vyrovnání, nazýváme rovnovážným stavem. O velikosti 

energetického výdeje u lehké a střední práce nás informuje spotřeba kyslíku zjištěná 

během rovnovážného stavu. Při těžké svalové práci zvyšuje sice organismus dodávku 

 do svalů, ale nedochází k rovnováze mezi potřebou a dodávkou kyslíku. Kyslíkový 

dluh proto v závislosti na čase stoupá až do přerušení práce, nebo do vyčerpání 

organismu. Vzniklý kyslíkový dluh se uhrazuje až po skončení práce během zotavné 

fáze. O velikosti energetického výdeje při těžké práci nás informuje součet spotřeby 

kyslíku měřené jak v pracovním, tak během celé zotavné fáze. [14]   

Minutová spotřeba kyslíku  

Tento ukazatel uvádí maximální využití spotřebovaného kyslíku v mililitrech   

na kilogram tělesné hmotnosti za minutu. V praxi to znamená čím vyšší hodnota VO2 

max, tím více kyslíku se dokáže dostat do svalů. Tím rychleji a déle dokážeme provádět 

fyzickou aktivitu. [2]  

Hodnota VO2 max je ovlivněna genetickými předpoklady, kapacitou plic, 

svalovou fyziologií, fyzickou zdatností, pohlavím, věkem a nadmořskou výškou.          

U průměrného netrénovaného mladého muže se pohybuje mezi 45 – 50 ml/kg/min,        

u žen 35 – 40 ml/kg/min. Vysoce nadprůměrné je u mužů 70 ml/kg/min a více, a u žen 

60 ml/kg/min a více. [23]  
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3.5 Účinky nadměrné fyzické zátěže na zdraví člověka  

 

Nadměrná zátěž, u prací vykonávaných velkými svalovými skupinami, může 

vyvolat přechodné nebo i trvalé změny organismu. Nedílnou součástí fyzické zátěže, 

která působí delší dobu a dosáhne určité intenzity, je únava. Únavu můžeme definovat 

jako celkový stav organismu následkem tělesného nebo mentálního zatížení. Únavu 

můžeme dělit na fyziologickou a patologickou. Podle převažující zátěže i příznaků 

můžeme hovořit o dělení únavy fyzické a psychické. Podle charakteru zátěže se tyto 

změny manifestují jako místní nebo celkové, akutní nebo chronické. Rozhodující roli           

ve vzniku únavy hrají svaly a CNS. [14] 

V důsledku dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování mohou 

vzniknout onemocnění, která jsou v rozporu mezi jedincovou konstitucí a nároky          

na jeho lokomoční aparát. Onemocnění tedy vznikají především v důsledku působení 

svalové síly za podmínek, kdy po zátěži nenastává plné zotavení. Postupně narůstají 

morfologické změny v jednotlivých anatomických strukturách, které mohou vyústit 

v chorobný stav. Projevující se charakteristickou subjektivní symptomatologií                 

a objektivními patologickými nálezy. [10] 

 

 

 

3.6 Ochrana zdraví před fyzickým přetížením 

 

Zahrnuje celou řadu technických, organizačních a náhradních opatření                      

a zdravotní prevence. 

Nejdůležitější zásady ochrany zdraví při fyzické pracovní zátěži: 

- ergonomické uspořádání pracovního místa a pracoviště, které musí 

vyhovovat tělesným rozměrům mužů a žen s přihlédnutím k pracovní poloze 

a pracovním pohybům, 

- odstranit zdroje nepřiměřené fyzické zátěže, 

- vyloučit nebo omezit zaujímání nefyziologických pracovních poloh, 

- zachovávat principy správné manipulace s břemeny, 
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- zabezpečit správné rozvržení fyzické práce, aby nedocházelo k přetěžování 

pohybového systému, její střídání s lehčí fyzickou prací, 

- fyzická pracovní zátěž nesmí převyšovat individuální kapacitu, 

- věnovat se problematice režimu práce a odpočinku (dostatečné odpočinkové 

časy, zařazování přestávek), 

- používané nástroje a nářadí by měly splňovat ergonomické zásady, vhodné je 

vyhnout se kontinuálnímu přidržování a sevření těžkých nástrojů, 

- udržovat technická zařízení v dobrém stavu, 

- vhodně organizovat práci – střídat pracovníky a činnosti na jednotlivých 

pracovních místech, 

- správně volit rotaci směn,  

- zabezpečit dostatečný zácvik pracovníků pro vytvoření vhodných pracovních 

stereotypů, 

- vhodný výběr pracovníků na exponovaná pracovní místa, pracovní zařazení 

podle pracovní způsobilosti, 

- využít technická opatření 

- správně volit krátkodobé normy, při tvorbě norem vycházet z fyziologických 

zásad 

- zabezpečit zvýšenou lékařskou péči, periodické preventivní prohlídky, 

zajistit bezpečnost práce, používat vhodné osobní ochranné pracovní 

prostředky. 

Některá důležitá kritéria pro správnou volbu pracovní polohy: 

- dostatečná stabilita těla pro všechny pracovní polohy, 

- minimální statické zatížení pro udržení pracovní polohy, 

- přizpůsobení pracovní polohy anatomické skladbě těla, 

- podpírání těla na vhodných místech tomu uzpůsobených, 

- zabezpečení správných zorných podmínek a zrakové orientace, 

- umožnění střídání poloh, 

- poloha těla musí odpovídat požadavkům na vynakládané svalové síly, 

- omezení nebo vyloučení nefyziologických pracovních poloh zejména                

při hlavní pracovní operaci. 
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Některá důležité zásady pro správnou ruční manipulaci s břemeny: 

- přednostní využití silových svalů dolních končetin a zaujetí správné polohy 

dolních končetin, 

- udržení rovné páteře, 

- zaujetí rovné páteře, 

- zaujetí správného postoje, 

- rovnoměrné rozložení hmotnosti břemene, 

- volba co nejkratší dráhy břemene, 

- využití pohybu vlastního těla, 

- přimknutí břemene co nejblíže k tělu pro zlepšení stability, 

- využití pomocných technických prostředků, 

- co nejkratší vzdálenost úchopu břemene před tělem, 

- přemísťování provádět v optimální výšce, 

- zajištění plynulé manipulace, 

- břemeno nesmí bránit dobrému vidění, 

- nad přípustný limit mají břemeno přenášet dva pracovníci nebo použít 

mechanizační prostředky, 

- při častém přenosu břemene na větší vzdálenosti používat vhodný typ 

transportních zařízení.  

[3] 

 

 

4 Vibrace 

 

 

Při vibracích, tj. mechanickém kmitání jde o takový pohyb mechanické soustavy 

či její části, při kterém je veličina charakterizující pohyb anebo polohu střídavě větší             

a menší než určitá rovnovážná nebo vztažená hodnota. 
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Hygiena práce se zabývá působením vibrací a následnou reakcí člověka. Reakce 

je závislá především na způsobu přenosu, směru působení a na velikosti jejich určující 

veličiny. Vibrace však ovlivňují i životnost strojů a konstrukcí, důležitá je i otázka 

jejich přenosu strojem, konstrukcí i budovou. Kdy v rozmezí slyšitelného zvukového 

spektra jsou vibrace vyzařovány do okolního prostoru ve formě hluku a mohou tak 

zhoršovat hlukové poměry na pracovištích. 

Vibrace jsou po hluku a prachu nejčastěji se vyskytujícím rizikovým faktorem. 

Termín vibrace je ve fyzikální a technické literatuře nahrazen termínem mechanické 

kmitání a chvění. [11] 

V běžném každodenním životě je lidský organizmus vystaven různým druhům             

a zdrojům vibrací, v motorových vozidlech, vlacích, tramvajích apod. Spousta osob je 

vystavena vibracím během výkonu práce, vibrace z ručního nářadí, pneumatického 

nářadí, elektrického nářadí, větších strojů apod.  

Při působení vibrací je jedním z faktorů, které zásadně ovlivní lidský 

organizmus, jeho mechanická odezva. Při posuzování nepříznivého působení vibrací          

na člověka je důležité brát v úvahu hlavně místo a způsob přenosů vibrací na člověka.  

 

Právě proto rozeznáváme tyto druhy přenosu vibrací na člověka:  

a) Celkové vibrace  - působící na tělo člověka  

b) Místní vibrace  - působící na ruce  

    - přenášené zvláštním způsobem 

c) Vibrace v budovách 

[3] 

 

4.1 Celkové vibrace působící na člověka 

 

Celkové vibrace se nejčastěji přenáší na člověka přes sedadla a podlahu,            

na kterých při práci sedí či stojí. Za celkové vibrace jsou někdy označovány i vibrace 

přenášené přes lůžko na ležící osobu. 

Při přenosu vibrací na celé tělo dochází z počátku ke zvýšenému napětí svalů 

udržujících tělo ve stabilní poloze, velmi rychle však nastupuje únava a dochází                 
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k pasivnímu přenosu. Vibrace jsou přitom tělesnou hmotou tlumeny a jejich charakter 

se mění v závislosti na hmotnosti, pružnosti, svalovém napětí a poloze jednotlivých 

částí těla. Při tomto přenosu může dojít i k vybuzení rezonančních kmitů. Nejdůležitější 

je rezonance při frekvenci kolem 5 Hz, to je tzv. základní rezonanční oblast, ve které 

rezonuje žaludek a vrchní část trupu. Kmitání v základní rezonanci velmi těžko snášejí 

zejména ženy.  

S dlouhodobou expozicí celkovým vibracím je spojováno zejména jejich 

nepříznivé působení na páteř. Na páteř vibrace působí spolu s vynucenou pracovní 

polohou. Podíl obou těchto vlivů na vznik onemocnění, které s nimi mohou souviset, lze 

jen těžko vymezit. Podle výsledků studií je výskyt lumbálního syndromu a poškození 

malých kloubů v bederní oblasti páteře prokázána souvislost s celkovými vibracemi, 

popřípadě vibracemi spojenými s rázy. Prokázání kauzálního vztahu mezi dlouhodobou 

expozicí celkovým vibracím a klinickým nálezům u jednotlivých případů je však velmi 

obtížné. Proto nejsou onemocnění, u nichž byla studiem prokázána expozice vibracím 

přenášených na celé tělo, zahrnuta do seznamu nemocí z povolání. [3] 

 

 

4.2 Místní vibrace působící na člověka 

 

Při místním přenášení vibrací na člověka záleží, na kterou část a přes jaké 

zařízení na člověka působí. Nejzávažnějším druhem vibrací je přenos chvění na ruce, 

při práci s různými druhy a typy ručních zařízení. Často bývají postiženy cévy, kosti, 

klouby, šlachy a svaly. 

Místní vibrace působící na ruce 

Pro přenos vibrací na ruce je důležité, že práce s vibrujícími nástroji vyžaduje 

aktivní svalovou práci horních končetin. Zvýšené napětí svalstva omezuje útlum 

vibrací, a ty se pak snadněji šíří rukou a předloktím do celé paže. Přenos vibrací tedy 

ovlivňuje síla stisku nářadí nebo jiného vibrujícího předmětu, ať už je způsobena jeho 

vahou, tvarem úchopové části, nedostatkem zácviku apod. Dalším významným 
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faktorem je postavení paže a ruky. Působení vibrací přenášených na ruce významně 

zhoršuje ochlazování rukou při práci. 

Onemocnění rukou dlouhodobým působením nadměrných vibrací může mít 

několik forem:  

- postižení kostí, kloubů, šlach a svalů, 

- onemocnění cév z vibrací, 

- postižení nervů. 

 Tato postižení se často vyskytují současně, přitom však některá z forem 

převládá. Onemocnění z vibrací přenášených na ruce je v České republice kvalifikováno 

jako nemoc z povolání. 

 [3] 

Místní vibrace působící zvláštním způsobem 

Vibrace, které nelze označit za přenášené na ruce nebo celkové, označujeme 

jako přenášené zvláštním způsobem. Jsou to např. vibrace přenášené na člověka                 

při práci s přenosným nosičem nebo s křovinořezem. Za zvláštní přenos označujeme 

také situace, při kterých jsou vibrace organismu způsobeny intenzivním akustickým 

polem, jaké se vyskytuje v blízkosti proudových motorů. Závažný je zejména přímý 

přenos vibrací na hlavu a páteř. [3] 

Vibrace v budovách 

Vibrace v budovách působí především rušivě a obtěžují při duševní činnosti 

nebo při odpočinku. Limitní hodnoty byly proto navrženy tak, aby nedocházelo 

k tomuto nepříznivému působení, tedy aby vibrace nebyly vnímány. Ve skutečnosti 

mohou vibrace působit velmi rušivě, i když jsou vnímány jen nepřímo, např. je – li 

vnímán pohyb zavěšených předmětů, květin, kabelů apod. [3] 
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4.3 Snižování vibrací 

 

Nemoci z povolání z vibrací přenášených na ruce v České republice ve výkazu 

nemocí z povolání zastávají třetí až čtvrté místo v absolutním počtu onemocnění za rok. 

Hlavní příčinou onemocnění bývá práce s ručním mechanizovaným nářadím. 

Vibrace ale i hluk se dnes stávají důležitým ukazatelem kvality strojů a lze proto 

zaznamenat intenzivní snahu výrobců hodnoty vibrací nářadí snižovat. Leccos              

již v tomto směru bylo dosaženo, neboť následná opatření jako je zkrácení doby 

expozice na dobu potřebnou ke snížení hodnot vibrací pod hygienický limit, může 

v praxi znemožňovat používání nářadí, které je zdrojem takovýchto vibrací. 

V prevenci je důležitý samotný výběr stroje a nářadí. V tomto směru plnila 

hygienická služba svou roli ve spolupráci se státním zkušebnictvím dosti pečlivě a lze 

konstatovat, že byly u nás při dovozu a výrobě takovýchto strojů brány v úvahu i jejich 

hygienické vlastnosti. 

Dále je třeba věnovat větší úsilí vývoji technologických postupů, aby vlastní 

expozice vibracím byla co nejkratší a co nejčastěji přerušována dosti dlouhými intervaly 

bez působení vibrací. Přestávky v expozici a jiná opatření se vždy dodržují lépe               

a snadněji, pokud vyplývají ze samotného výrobního procesu. 

Osobní ochranné pracovní prostředky jako jsou rukavice, nemohou nikdy účinně 

před vibracemi chránit. Jejich útlum je ve srovnání s útlumem, jakého lze dosáhnout   

při používání chráničů sluchu proti hluku, zanedbatelný. Jejich hlavní význam lze proto 

spatřovat v ochraně před nepříznivým spolupůsobením chladu a vlhka. 

Z hlediska celkových vibrací je třeba je především snižovat u stavebních, 

lesnických, zemních a zemědělských strojů. U těchto strojů je důležité konstruovat 

sedadla s tzv. antivibračními účinky. Je však třeba upozornit na to, že neexistuje 

univerzální konstrukce antivibračního sedadla. Ta jsou konstruována tak, že v určité 

oblasti vibrace tlumí a v určité je zesilují. Výjimkou jsou sedadla konstruovaná 

s aktivními prvky, které jsou však velmi drahá a pro praktické využití zatím z důvodů 

ceny nepoužitelná. Sedadlo je proto třeba přizpůsobit nejen typu stroje a terénu,           

pro který je určen, ale i hmotnosti řidiče. 
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Důležitou součástí preventivních opatření u pracovníků vystavených při práci 

nadměrným vibracím přenášeným na ruce jsou preventivní lékařské prohlídky. Jejich 

náplní je zjišťování zdravotních kontraindikací při práci s rizikem vibrací a zjišťování 

počínajících příznaků poškození zdraví. Výběr metodik ke zjišťování počínajících 

známek poškození je předmětem diskuse odborníků na nejvyšší úrovni. 

[3] 

 

 

5 Hluk 

 

 

Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí v kmitočtovém rozsahu 

vnímaného lidským uchem. Akustické vlnění nad horním hraničním kmitočtem 

slyšitelného zvuku je ultrazvuk, pod dolním hraničním kmitočtem slyšitelnosti je 

infrazvuk. [3]   

Hluk je jakýkoliv nepříjemný, rušivý nebo pro člověka škodlivý zvuk.                   

Při posuzování hluku se nejčastěji setkáme s hlukem šířícím se vzduchem, zvukové vlny 

se však od zdroje mohou také šířit stavební nebo strojní konstrukcí a následně mohou 

být vyzářeny do pracovního prostoru. Subjektivně se rozeznává hlasitost, výška a barva 

zvuku. Podle časového průběhu rozlišujeme hluk impulsní nebo neimpulsní, ten pak            

na ustálený, proměnný či přerušovaný. [34]   

Hluk vzniká jako vedlejší produkt lidské činnosti při provozu jakéhokoli 

stacionárního nebo mobilního strojního zařízení používaného v řadě průmyslových 

oborů (např. strojírenství, hutnictví, hornictví, dopravě, zemědělství, atd.). Vhodným 

příkladem zdrojů hluku mohou být strojní zařízení a ruční nářadí s pneumatickým, 

hydraulickým nebo elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní prostředky vybavené 

vlastním spalovacím motorem. Přitom je nutné rozlišovat hluk daný provozem pohonné 

jednotky a hluk z vlastní technologie pracovní činnosti. Například při práci s bouracím 

kladivem, bruskou či nastřelovací pistolí můžeme rozlišit technologický hluk 
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vyplývající z interakce nástroje a opracovávaného materiálu od samotného hluku 

pohonného agregátu, který bývá deklarován na štítku zařízení na základě výsledků 

typové zkoušky. Je také zřejmé, že při obsluze shodného strojního zařízení můžeme            

v závislosti na podmínkách prostředí zjistit podstatné rozdíly v expozici hluku.                   

V současnosti se v lehkém průmyslu hojně rozšiřuje impulsní ultrazvukové svařování 

dílů, které vede u obsluhy k nadměrné expozici vysokofrekvenčnímu hluku                           

a ultrazvuku. [28]   

 

 

5.1 Akustika 

 

Zvuk je z fyzikálního hlediska mechanické vlnění hmotných částic, které se šíří 

v prostředí. Z fyziologického hlediska je zvuk, každý akustický podnět vyvolávající 

sluchový vjem. Vlnící se vzduchové elementy, které odpovídají zvukové vlnění, působí 

na překážku určitým tlakem. Tento tlak kmitajících vzduchových částic, který je 

vyvolán zvukem, nazýváme zvukový (akustický) tlak. 

Určitý zdroj zvuku je charakterizován akustickým výkonem vyzařovaným         

do okolí. Je dán součinem zvuku a celkové plochy, do které zdroj zvuku vyzařuje. 

Udává se ve wattech (W). Ve většině případů není zdroj zvuku volně v prostoru,               

ale stojí na podlaze, je zavěšen na zdi apod., pak vyzařuje do poloprostoru vymezeného 

povrchem polokoule. Často ještě nevyzařuje zdroj zvuku do všech směrů rovnoměrně. 

U různých zdrojů je rozsah akustických výkonů obrovský. 

V praxi se používá jednotka hladina akustického výkonu. S akustickými výkony 

se setkáváme při hygienickém hodnocení zdrojů hluku, vyjadřují se tzv. emisními 

hladinami hluku. Nejčastěji se setkáváme s definováním akustických podnětů pomocí 

dvojice veličin frekvence a intenzity. Jen současným vyjádření obou těchto hodnot lze 

přesně charakterizovat ten který použitý tón.  

[12] 
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5.2 Vliv hluku na člověka 

 

Slyšitelnost 

Lidské ucho vnímá tóny o frekvenci přibližně od 20 Hz do 20 kHz, nejvíce je 

však na zvuky o frekvenci mezi 1000 Hz až 3000 Hz. Maxima ostrosti sluchu dosahuje 

člověk mezi 20. – 25. rokem. Se stoupajícím věkem se sluch zhoršuje, zejména vnímání 

vyšších kmitočtů. Vnímání zvuku je dále závislé na intenzitě zvuku. Protože je však 

obtížné intenzitu zvuku přímo měřit, vychází se běžněji při fyzikálních měřeních 

z měření akustického tlaku. Člověk vnímá akustické tlaky v hodnotě od (práh 

sluchu) do  Pa. Při horní hranici vnímaného akustického tlaku je vnímání spojeno 

s bolestí – práh bolesti (odpovídá hodnotě hladiny akustického tlaku asi 145 dB). Oblast 

vymezená prahem sluchu, prahem bolesti a krajními slyšitelnými kmitočty se nazývá 

oblast slyšení. [3]   

 

Graf 1 - Oblast slyšitelných frekvencí zvuku *21]   

 

Působení hluku na člověka 

Hluk negativně ovlivňuje osoby fyzicky i psychicky. Hluk působí na lidský 

sluch, avšak ovlivňuje funkci různých systémů, jeho účinky se rozdělují na: 
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 specifické sluchové účinky – akutní akustické trauma, porucha sluchu z hluku, 

maskování, zhoršené zpracování nových poznatků, aj.,  

 systémové účinky – jednoznačně prokázáno, že expozice hluku vyvolává akutní 

zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku, dlouhodobá expozice nadměrnému hluku je 

spojena s rizikem kardiovaskulárních onemocnění, 

 funkční poruchy – v aktivaci centrálního nervového systému, vyvolává 

vegetativní, hormonální nebo biochemické reakce a poruchy spánku, poruchy 

motorických funkcí (změna zrakového pole, koordinace pohybu vedoucí k vyšší 

úrazovosti), porušení emocionální rovnováhy. 

[34] 

  

Poruchy sluchu způsobené hlukem 

a) Akutní účinky / Akustické trauma 

Vzniká po jednorázovém krátkodobém účinku hluku (např. výstřel, výbuch, pronikavý 

zvuk, aj.). Akustické trauma vyvolává pocit zahlušení, tlaku až bolestivosti v uších a 

subjektivních vjemech (pískání, bzučení nebo syčení). Tyto příznaky mohou přetrvávat 

několik minut až několik dní, výjimečně přetrvávají několik let. [35] 

 

b) Chronické účinky 

Chronická expozice (profesionální nedoslýchavost) je způsobena déletrvajícím 

vystavením hladinám hluku vyšším než 85 dB. Nejprve dochází k poškození zevních 

smyslových buněk pro vnímání jemných zvuků – na frekvenci 6 – 4 kHz (nedochází k 

ovlivnění možnosti dorozumění). Postupným přetěžováním dochází k degeneraci 

sluchových buněk a ke změně slyšení hovoru. (Zejména mluví – li více lidí najednou). 

Audiometrická vyšetření ukazuje u typické poruchy typický pokles ostrosti slyšení na 

frekvenci 4 kHz. Snížení ostrosti slyšení o 1,5 dB svědčí o profesionálním onemocnění 

v podmínkách s prokazatelným překračováním hlukových hygienických limitů. [35]   
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Prevence 

Opatření ke snížení hluku: 

 technická opatření  

- změna podmínek provozu zdrojů hluku, změna konstrukce strojů               

a zařízení, které jsou zdrojem hluku v pracovním prostředí, kapotáže, 

zábrana přenosu zvuku do konstrukce strojů, budov, protihlukové stěny 

- zábrana šíření vzduchem, odrazem, dálkové ovládání hlučných strojů               

a zařízení, odhlučněné ovládací kabiny, velíny, 

 technologická opatření 

- změna technologie, náhrada za jinou méně hlučnou případně 

bezhlukovou, 

 organizační opatření 

- úprava délky expozice, přesun směn, přestávky, odpovídající lékařská 

preventivní péče 

 náhradní opatření  

- odpovídající ochrana sluchu OOPP (zátky, sluchátka, přílby) 

- povinnost zaměstnavatele poskytovat OOPP v případech výskytu hluku       

i při krátkodobých expozicích překračujících stanovené (bezpečné) 

hodnoty 

- povinnost zaměstnanců – používat předepsané odpovídající OOPP          

v podmínkách s výskytem nadměrného hluku. 

[35]  

Pokud při používání zdrojů hluku a vibrací a při jejich provozování nelze 

hygienické limity dodržet, mohou být tyto zdroje provozovány jen na základě povolení 

orgánu ochrany veřejného zdraví. Ten vydá povolení pouze tehdy, bude – li hluk nebo 

vibrace sníženy na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí 

poměr mezi náklady na protihluková a antivibrační opatření a jejich přínos ke snížení 

zátěže hlukem nebo vibracemi. [35]   
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6 Prach 

 

 

Prašností rozumíme znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Hmotné částice 

rozptýlené ve vzduchu se nazývají aerosoly. Podle skupenství částic je dělíme na tuhé            

a kapalné. Podle mechanismu vzniku a velikosti částic se tuhý aerosol dělí na prach 

(vzniká drcením pevných hmot; hrubý prach velikosti nad 20 - 30 µm, který již rychle 

sedimentuje, nebývá za aerosol považován), kouř (vzniká spalováním organických 

látek) a dým (vzniká oxidací anorganických látek) a bioaerosol (látky biologického 

původu – pyly, spóry plísní, bakterie). U kapalného aerosolu vzniklého kondenzací 

vodní páry hovoříme o mlze. V hygienické praxi se pod pojmem prach rozumí obvykle 

veškeré tuhé aerosoly. 

Každý aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostí částic jej tvořících 

a fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlastnostmi částic. [8]   

Rozhodující pro hodnocení aerosolů je to, že jsou tvořeny částicemi natolik 

jemnými, že zůstávají ve vznosu po dobu z hygienického hlediska významnou. Každý 

aerosol je charakterizován svou koncentrací, velikostí částic jej tvořících, a fyzikálními, 

chemickými a popř. biologickými vlastnostmi částic. [35]   

Podíl částic prachu, které jsou vdechovány do lidského těla, závisí                      

na vlastnostech částic, na rychlosti a směru pohybu vzduchu v blízkosti těla, na dechové 

frekvenci a na tom, zda se dýchá nosem nebo ústy. Vdechované částice se mohou 

ukládat kdekoliv v dýchacím ústrojí nebo mohou být vydechovány. Místo, kde se 

částice ukládají, nebo pravděpodobnost, že budou vydechnuty, závisí na vlastnostech 

těchto částic, dýchacího ústrojí, na způsobu dýchání a dalších faktorech. [6]   
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6.1 Dělení podle frakcí 

 

Mezi jednotlivými osobami existují velké rozdíly co do pravděpodobnosti 

vdechnutí, jejich ukládání, reakce na uložení a samočištění plic. Nicméně lze                

pro zdravotnické účely definovat konvence pro odběr vzorků polétavého prachu podle 

velikosti částic. 

Frakce rozdělujeme na:  

 vdechovatelné frakce – hmotnostní frakce poletavého prachu, která je 

vdechnuta nosem nebo ústy,  

 extrathorakální frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic, které 

nepronikají za hrtan,  

 thorakální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikajících               

za hrtan,  

 tracheobronchiální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic 

pronikajících za hrtan, ale nepronikajících do dýchacích cest bez řasinkového 

epitelu,  

 respirabilní frakce - hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají             

do dýchacích cest, kde není řasinkový epitel. 

[6] 

 

Graf 2 - Vdechovatelná, thorakální a respirabilní konvekce jako procenta z polétavého prachu *6]   
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Při dýchání nosem se dostávají do nižších částí dýchacích cest většinou jen 

částice do 10 μm, až do plicních sklípků. Při dýchání ústy vnikají do organizmu i větší 

částice. [3] 

 

 

6.2 Dělení prachu podle účinků na člověka 

 

Z hlediska působení na člověka dělíme prach na toxický a prach bez toxického 

účinku. Prach toxický hodnotíme spolu s plyny a párami s toxickým účinkem. Prachy 

bez toxického účinku dělíme v hygienické praxi takto:  

a) prachy s převážně fibrogenním účinkem – obsahují fibrogenní složku – 

křemen, kristobalit, tridymit, popř. gama-oxid hlinitý. Naprosto převažující               

v pracovním prostředí jsou prachy s obsahem křemene (krystalického oxidu 

křemičitého). Ty se vyskytují zejména v hornictví, slévárenství, v lomech, 

průmyslu zpracování kamene a dalších průmyslových odvětvích, kde se pracuje 

s látkami, jejichž surovinou jsou horniny, 

 

b) prachy s možným fibrogenním účinkem – výskyt fibrogenní složky je velmi  

pravděpodobný. Např. slída, talek, saze, svářečské dýmy, ferrosilicium či 

bentonit. V případě obsahu fibrogenní složky (obvykle opět křemene) se 

považují za prachy s fibrogenním účinkem. Proto je třeba se u těchto prachů, 

obsahem fibrogenní složky zabývat, 

 

c) prachy s převážně nespecifickým účinkem – nemají výrazný biologický 

účinek. Např. hnědé uhlí, vápenec, mramor, umělá brusiva (karborundum, 

elektrit, apod.), slitiny a oxidy železa, tavený čedič, škvára – popílek, magnezit 

či dolomit. I zde je však třeba zkoumat, zda v aktuálním prachu na pracovišti 

nejsou přítomny složky fibrogenní či toxické. V případě obsahu fibrogenní 

složky větší než 1 % se tato směs prachů opět hodnotí jako prach s fibrogenním 
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účinkem. V případě obsahu toxické složky musí být dodrženy limitní hodnoty            

i pro tuto toxickou  složku, 

 

d) prachy s převážně dráždivým účinkem  

- rozeznáváme 5 hlavních skupin: 

 minerální (oxidy vápenatý, hořečnatý, uhličitany alkálií, cement), 

 textilní (bavlna, len, konopí, hedvábí, sisal, juta, kapok a syntetická 

textilní vlákna), 

 živočišný (peří, vlna, srst a ostatní živočišné prachy),  

 polymerní (PVC, polyuretany, polypropyleny, polystyreny, 

epoxidové pryskyřice). 

 rostlinný (mouka, tabák, čaj, káva, koření, obilný prach a prachy 

z dřevin), 

- Prach ze dřeva hodnotíme dle buněčné stavby dřeva (nezávisle               

na fyzikálních a mechanických vlastnostech dřeva). Ta dělíme na: 

 

1) měkká (stromy stále zelené, neopadavé, nahosemenné, např. 

všechny jehličnany), 

2) tvrdá (stromy v zimě opadavé, krytosemenné, např. dub, buk, 

ořech, bříza, javor), 

3) exotická (dřeviny toxické a výrazně senzibilizující, např. teak, 

západní rudý cedr, iroko, mahagon třešňový). 

 

e) Minerální vláknité prachy rozdělujeme: 

- přírodní minerální vlákna (azbest – chryzotil, krocidolit, amfibolit), 

- umělá minerální vlákna (čedičová, skleněná, strusková, keramická, aj.). 

 

f) Prachy s účinky karcinogenními, alergizujícími, infekčními 

- karcinogenní účinky prachu vytváří látky, které svou podstatou mohou 

způsobit nádorová onemocnění, 

- alergizující účinky prachu má například prach moučný či prachy některých 

dřevin (mahagon, citroník, aj.), 

- infekční prach označuje prach, který obsahuje choroboplodné zárodky. 
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    [8,13] 

 

Vstup prachu do organizmu 

Hlavní a zcela rozhodující cestou vstupu pro prach jsou cesty dýchací. Výjimku 

tvoří hrubší umělá minerální vlákna (skleněná, čedičová, strusková), u kterých je třeba 

počítat také s vlivem na kůži.  

Míra znečištění ovzduší prachem se vyjadřuje koncentrací aerosolu. Koncentrace 

aerosolu se určuje buď hmotnostně, tj. hmotností veškerých částic obsažených                

v jednotce objemu vzduchu (v pracovním ovzduší obvykle [mg/ ]), nebo početně – 

počtem částic v jednotce objemu vzduchu (v pracovním prostředí obvyklé u vláknitého 

prachu - [vl/ ]) 

 [8]  

 

 

6.3 Preventivní opatření k ochraně před prachem 

 

Při uplatňování opatření k ochraně před prachem je třeba dbát na specifické 

účinky prachu, který se na daném pracovišti vyskytuje. Mohou se tak lišit opatření proti 

prachu dráždivému, vláknitému, či prachu s fibrogenním účinkem. Opatření lze rozdělit 

na opatření technická, organizační a náhradní. [3]   

 

Technická opatření: 

 změna technologie – technologie se vznikem prašnosti nahrazovat 

technologiemi, při kterých prach nevzniká, nebo je snížena prašnost, či vzniká 

prach méně závažný (např. řezání vodním paprskem, laserem, vrtání hornin 

s vodním výplachem nebo tryskání odlitků kovovými broky místo pískem), 

 uzavření zdrojů prašnosti (např. kapotování strojů, přesypů, aj.), 

 místní odsávání (např. vrtání hornin s odsáváním, broušení s odsáváním, 

sváření na odsávaných stolech), 
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 srážení prachu (např. vodou, nebo vodou se smáčedly), 

 ředění prašnosti – přívod a odvod vzduchu musí být řešen tak, aby byl 

pracovník v proudu neznečištěného vzduchu (např. zónové větrání, celkové 

větrání), 

 izolování pracovníka od prostředí se škodlivinou – tato zařízení musí být 

větrána přívodem čerstvého nebo vyčištěného vzduchu a vůči prašnému okolí 

musí být v přetlaku (např. větrané kabiny, velíny). 

[3]   

Organizační opatření: 

 dodržovat určitý způsob práce volený s ohledem na minimalizaci prašnosti 

(neodstraňovat usazený prach ofukem místo odsáváním, či využitím mokrého 

úklidu, dodržovat technologii zkrápění, jak je předepsána), 

 zabraňovat zviřování usazeného prachu úklidem, postřikem apod., 

 zkrácení expozice, střídání pracovníků. 

[3] 

 

 

Náhradní opatření: 

 osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se používají až poté, co nelze 

užít technického opatření pro zajištění dodržení přípustného expozičního limitu 

pro daný typ prachu. OOPP musí být vybrány tak, aby zajišťovaly dostatečnou 

účinnost pro ochranu před daným typem prachu. Nejvíce používané jsou různé 

typy respirátorů s protiprašnými filtry. Účinnost používaných filtrů je většinou 

vysoká. V praxi je však účinnost respirátorů snižována především netěsnostmi 

v místě styků respirátoru s obličejem a neochotou některých pracovníků k jejich 

používání. Určité problémy může činit vysoká vlhkost prostředí a vysoká 

minutová ventilace, které způsobují zvýšení dýchacích odporů respirátoru 

v průběhu směny. Jako velmi účinná ochrana, zejména v případě práce 

v prostředí s vysokou koncentrací velmi rizikových prachů a prachů dráždivých, 

se osvědčily helmy s dálkovým přívodem filtrovaného vzduchu nebo se 

zabudovaným ventilátorem. [3]   
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Důležitou součástí opatření k ochraně zdraví pracovníků jsou jejich vstupní                 

a periodické prohlídky. K základním vyšetřením při lékařských preventivních 

prohlídkách patří RTG hrudníku a spirometrie. U prevence hraje významnou roli 

znalost míry pracovní expozice. Prognosticky významné je časné přerušení expozice 

v iniciálních stádiích onemocnění, což může zamezit progresi do chronické obstrukční 

formy nemoci. [34]   

 

 

7 Představení společnosti WOLF SYSTEM spol. s r.o. 

 

 

Již v roce 1966 založil Johann Wolf v Rakousku malou firmu zaměřenou                 

na výrobu bednění a stavební činnost. Z počátku měli jediný produkt, železobetonové 

nádrže a sila, nejčastěji pro oblast zemědělství. Postupem času se rozšiřovala paleta 

produktů o zemědělské objekty jako stáje, skladovací haly a různé přístavby. První 

mezinárodní růst zaznamenala firma již v roce 1968, kdy vznikla kancelář v Mnichově     

a firma se tedy rozrostla do Německa. V roce 1975 se rozšířila produktová nabídka        

o výstavbu obytných domu a skupina Wolf systém se rozrostla do mezinárodní 

společnosti. Doposud má 20 poboček v 15 zemích, mezi které patří např. Francie, 

Anglie, Itálie, Česká republika, Rusko a další. V České republice se centrála nachází 

v Praze – Horoměřicích. 

 

 

7.1 Technologický postup při výstavbě železobetonové nádrže 

 

Samotná výstavba a následná demontáž pomocí ocelového kruhového bednění 

lze rozdělit do několika základních kroků. První krok je zhotovení základové desky 

Wolf, jako další krok následuje montáž kovového bednění a následně jeho demontáž. 

V některých stavebně konstrukčních řešení je zapotřebí výstavba stropní desky.  
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Bednění T 12/24 firmy Wolf je kovové pro výstavbu kruhových nádrží a jímek 

z nepropustného betonu. Rozsah použití je od průměru 6,0 m až do 50,0 m, šířka stěny 

je cca 0,25 m a pro všechny staticky propočtené síly stěn. Bednění je konstruováno tak, 

že vnitřní a venkovní bednění je možné montovat bez propojovacích kotev, čímž se 

docílí předem nejvyšší možné míry těsnosti. Kruhové bednění firmy Wolf sestává 

z vnitřních a venkovních tabulí, vzpěr, sloupů, podpěr a příslušenství. [18]  

 

7.1.1 Výstavba základové desky 

 

Na předpřipravené stavební ploše je 

vytyčen vnější okraj základové desky. 

Jednotlivé tabule bednění jsou odebírány 

z palet a ručně přenášeny na místo postavení.  

Tabule jsou propojeny a spojeny ve sponách 

kovovými klíny (viz obr. 1). Další tabule jsou 

řazeny stejným způsobem vedle sebe, až 

vznikne uzavřený kruh. Pokud nelze 

požadovaný kruh uzavřít 

standartnímí tabulemi, musí se na 

konec vložit tzv. mezitabule (viz 

obr. 2). Po uzavření venkovního 

kruhu je požadovaný průměr 

zkontrolován a klíny jsou pevně 

upevněny. Do takto ohraničeného 

kruhu se pokládají liniové distanční 

vložky, na které se následně umístí 

betonářská výztuž v  staticky 

potřebném množství a velikosti.  

[18] 

      Obrázek 2 - Ukázka uzavření bednících tabulí za pomocí  
    "mezitabule" [18] 

 

Obrázek 1 - Spojení bednících tabulí [18] 
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Do takto připraveného prostoru se nalije vodotěsný beton (viz obr. 3), jenž se 

zvyšuje za pomocí vibrátoru betonu a následně upraven povrch. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Montáž stěny 

 

Montáž stěny obvykle probíhá z vnější strany směrem dovnitř.  Na již zhotovené 

základové desce Wolf se postupuje podobným způsobem jako u předchozího kroku.    

Po sestavení prvního kruhu z bednících tabulí se první bednící tabule druhého kruhu 

bude stavět z vnitřní strany a je usazena tak, aby jistící kolík prošel vyvrtanými otvory 

obou desek (viz obr 4B). Do druhého otvoru je prostrčen svorník (zámek) - (viz obr. 

4A) a zajištěn. Tím je tabule 

v druhém kruhu připevněna a 

nevyžaduje žádné další podepření. 

Další tabule bude postavena a 

připevněna stejným způsobem. 

Tabule, které jsou tímto způsobem 

uchyceny, jsou propojeny 

navzájem na vertikální straně 

kovovým klínem (viz obr 4C). 

Stejným způsobem se pokračuje, 

až vznikne uzavřený kruh. [18] 

Obrázek 3 - Betonáž základové desky Wolf 

Obrázek 4 - Výstavba vnějšího bednění první a druhý metr [18] 
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 Na uzavřené dva kruhy bednění se nanese pomocí pumpy olej na bednění, který 

se používá pro usnadnění práce při následném čištění, při demontáži. Jako další krok je 

umístění bodových distančních vložek, na ně jsou položeny výztuže, zejména kary sítě  

a při statické potřebě jsou doplněny o roxory. Dále následuje druhá vrstva kary sítí, 

případně je opět doplněna o roxory, na které jsou umístěny bodové distanční podložky. 

 Tabule vnitřního bednění se umisťují na 

předem označené místo a jsou jištěny proti 

převrhnutí za pomoci klínu (viz obr. 5). Další 

tabule jsou postaveny stejným způsobem jako 

první a jsou spojeny ve sponě kovovým klínem, 

dokud se nevytvoří uzavřený kruh. Počet tabulí 

ve vnitřním kruhu musí být sudý, až na ojedinělé 

případy, kdy je možno použít atypické vnitřní 

tabule. Počet kusů vnitřních bednících tabulí se 

vypočítává podle průměru v metrech násobeno 4 

(např.  12,5 ⋅ 4 = 50 vnitřních bednících 

tabulí). Po uzavření kruhu musí být 

zkontrolováno umístění tabulí a jejich počet. 

Podobný postup je použit i u zhotovení druhého 

kruhu bednění. Druhá řada bednících tabulí je 

usazena tak, aby lícovali vyvrtané otvory, do 

prvního je usazen jistící kolík (viz obr. 6A) a do 

druhého svorník (zámek) - (viz obr. 6B). 

K takto zajištěné tabuli se přikládají další, které 

jsou spojeny kovovým klínem (viz obr. 6C), až 

vznikne uzavřený kruh. [18] 

  

 

 

 

Obrázek 6 - Spojení vnitřního bednění za 
pomoci klínu [18] 

Obrázek 5 - Výstavba druhého metru bednění 
[18] 
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K docílení přesného 

rozmístění bednění a přesné 

kruhovosti je docíleno pomocí 

systému spojených vzpěr. Systém 

spojených vzpěr se skládá 

ze sloupu, normální, diagonální a 

krátké vzpěry. V některých 

ojedinělých případech se používají 

atypické dílce.  Diagonální a krátké 

vzpěry mají nastavitelnou délku 

podle velikosti průměru nádrže. 

Základový sloup je postaven na 

základovou desku a prostřednictvím šesti normálních vzpěr je pevně spojen s bednícími 

tabulemi. Tento postup je opakován v celém obvodu vnitřního bednění tak, aby všechno 

vnitřní bednění bylo propojeno se 

základovým sloupem. Následně je 

základový sloup a bednění propojeno 

diagonálními vzpěrami, tento postup je 

opakován, dokud nevytvoří celé 

uzavřené kolo.  Pro docílení přesného 

kruhového tvaru je zapotřebí propojení 

všech základních sloupů krátkými 

vzpěrami. (viz obr. 7) Uspořádání 

systému spojených vzpěr je s výškou a 

průměrem nádrže různé, proto je 

znázorněno na (viz obr. 8, různých 

schémat je celkem 5, pro ilustraci 

přikládám jedno a ostatní jsou 

v přílohách). [18] 

 

 

     Obrázek 8 - Schéma uspořádání bednících vzpěr ve výšce [18] 

Obrázek 7 - Schéma systému spojení vzpěr [18] 
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Po postavení systému spojených bednících vzpěr do výšky cca 2,0 m jsou 

položeny bednící podlážky. Bednící podlážky přesahují přes sebe minimálně o 20 cm, 

čímž je zajištěno nepřeklopení podlážek. Takto položené podlážky vytváří pracovní 

plochu. (viz obr. 9) [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Schéma rozložení podlážek [18] 

Obdobným způsobem jako byl postaven druhý kruh bednících tabulí je 

postavena třetí řada, která musí být vystavěna vždy nad úroveň pracovní plochy. Vrchní 

hrana tohoto kruhu je o 1,1m výše než pracovní plocha a slouží tak jako ochranné 

zábradlí. Na vnitřní straně je nutno nástrčné sloupy prodloužit o jednu řadu výše             

a propojit je vodorovnými vzpěrami, čímž je vytvořeno ochranné obvodové zábradlí 

(viz obr. 10). Následně se postavené 2,0 

m zabetonují a obdobný proces výstavby 

bednění pokračuje o “ patro“ výše až do 

požadované výšky.  

Na obrázku 11 uvádím ukázku 

kompletního lešení při výstavbě nádrže. 

[18] 

 

                          
           Obrázek 10 - Schéma výstavby zábradlí [18] 
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Obrázek 11 - Ukázka celkového pohledu na výstavbu nádrže [36] 

 

7.1.3 Demontáž stěny 

 

Čištění jednotlivých bednících dílců 

Použité bednění je znečištěné a je nutno jej při každé demontáži, před uložením 

do přepravních palet očistit za pomoci kovové špachtle, drátěného kartáče a koštěte. 

Současně se provádí vizuální kontrola jednotlivých bednících dílců. Kontrolu je nutno 

provádět taktéž u kovových klínů, jistících kolíků a uzavíracích zámků. Poškozené dílce 

je nutné vyměnit. Všechny zkontrolované dílce jsou uloženy do přepravních palet, 

svazků a přepravních beden. [18] 

 

 

 

 

 



- 42 - 
 

Demontáž vnějšího bednění 

Vnější bednění se rozebírá od spodu nahoru. Demontáž může být započata             

za předpokladu, že je beton zcela vytvrzen a bednění je postaveno minimálně do výšky 

čtyř bednících kruhů. Nejprve se odstraní uzavírací zámky (viz obr. 12A)a jistící kolík 

(viz obr. 12B) mezi prvním a 

druhým bednícím kruhem. Nyní 

se odsraní klíny (viz obr. 12C) na 

odbedňovacích tabulích druhého 

kruhu a ten se může ručně 

vyjmout. Obdobným způsobem 

se odstraní spodní tabule prvního 

kruhu. Bednící tabule jsou 

očištěny a uloženy do palet. 

 U dalších kruhů od třetího 

metru včetně budou bednící 

tabule uvolněny vyjmutím 

jistících kolíků a zavíracích 

zámků. Na odbedňovací tabule 

bude upevněn odbedňovací řetěz popřípadě ocelové lano a vše bude pomocí jeřábu 

napnuto. Následně jsou uvolněny spojovací klíny mezi odbedňovacími tabulemi. Kruh 

se rozevře, uvolní se od stěny a zůstává zavěšen na odbedňovacím řetězu, který je 

uchycen na jeřábu. Pomalým spouštěním jeřábu je též celý vnější prstenec bednění 

spouštěn až na základovou desku. Obdobným způsobem jako u prvních kruhů jsou 

jednotlivé bednící tabule odděleny, očištěny a uloženy do palet. [18] 

 

Demontáž vnitřního bednění - všeobecně  

U demontáže vnitřního bednění se postupuje opačně a provádí se od shora dolů. 

Při vysokých stěnách nádrží a sil je možno postupovat podle tohoto schématu (viz obr. 

13). Demontovaný prstenec ze spodních částí použít ke stavbě dalších prstenců. 

Maximálně je vždy možné demontovat současně pouze dva prstence bednění. 

Postavení základních a nástrčných sloupků zůstává. Mezi dvěma odebranými řadami 

Obrázek 12 - Postup při vnější demontáži [18] 
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prstenců musí další (tj. třetí prstenec) 

zůstat v plném osazení (tj. se vzpěrami 

a sloupy) zůstat. Od horní strany 

nádrže musí zůstat vždy minimálně 

čtyři prstence. [18] 

 

 

Demontáž vnitřního bednění – demontáž vrchní vrstvy bednění 

Nejprve se odstraní podélné vzpěry a dále nástrčné sloupy. Odeberou se bednící 

podlážky. Z další spodní roviny prstence bednění se demontují diagonální a vodorovné 

vzpěry vrchní bednící řady. Z odebíraného prstence jsou odstraněny jistící kolík              

a svorníky. Vrchní vnitřní prstenec bednících tabulí je tím uvolněn a je možné v místě 

speciálních odbedňovacích tabulí prstenec otevřít za pomoci speciálního přípravku 

(páky), dále jsou jednotlivé tabule očištěny a uloženy do palet. [18] 

Demontáž vnitřního bednění – demontáž zbývajících prstenců bednění 

Demontáž dalších vnitřních prstenců a jednotlivých tabulí probíhá obdobným 

způsobem. Nejdříve jsou demontovány pochozí podlážky, vzpěry, sloupy, jistící kolíky, 

svorníky a následně otevřen prstenec bednících tabulí a postupně odebírány jednotlivé 

tabule, které jsou očištěny a uloženy do palet. Posléze je očištěna stěna nádrže či sila. 

Tento postup se opakuje až do úplné demontáže bednění. [18] 

Demontáž vnitřního bednění – demontáž bednících prstenců před dokončením 

stavby 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole je možné určité prstence vnitřního 

bednění demontovat dříve a tabule použít ke stavění dalších prstenců. Nejdříve jsou 

odejmuty pochozí podlážky, potom pevné vzpěry (diagonální, normální a krátké 

vzpěry). Základní a nástrčné sloupy zůstávají osazeny a není s nimi manipulováno.             

Pro otevření prstence je nutné u jednotlivých tabulí odstranit jistící kolíky a svorníky. 

Obrázek 13 - Schéma možného odbedňování [18] 
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Otevření opět začíná u odbedňovacích tabulí. Jednotlivé tabule jsou odebrány, očištěny 

a uloženy do přepravních palet. Na obrázku 14 uvádím realizaci sila na třísky. [18] 

.  

Obrázek 14 - Ukázka realizace sila (silo na třísky) [37] 

 

 

7.2 Posouzení specifických rizikových faktorů u demontážních 

pracích 

 

Pro posuzování specifických pracovních rizik spojených se stavebně montážními 

pracemi firmy Wolf SYSTÉM jsem zvolil pracovní proces demontáže. Ačkoliv jsou 

odbedňovací práce nejméně časově náročné z jednotlivých stavebních kroků, dochází 

zde k velké koncentraci jednotlivých pracovních rizik. Při odbedňování je montér 

z objektivního hlediska vystaven nejvyšším expozicím daných rizikových faktorů. Tato 

skutečnost byla zjištěna pomocí časových snímků jednotlivých pracovních postupů      

při celém procesu výstavby a následné demontáže bednění celé železobetonové nádrže. 
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Posouzení pracovních rizik jsem rozdělil podle jednotlivých faktorů,                      

které ovlivňují organizmus pracovníka. Jsou to fyzická zátěž, vibrace, hluk, prach                           

a mikroklimatické podmínky. Mikroklimatické podmínky jsem nezkoumal blíž, jelikož 

je nemožné ovlivnit pracovního prostředí – nepříznivé vlivy počasí. Fyzická zátěž je zde 

způsobena manipulací z těžkými bednícími dílci a poměrně malým počtem montérů    

(4 - 6 montérů a šéfmontér). Vibrace jsou závažným problémem, který ovlivňuje 

pracovní podmínky jednotlivých montérů, jelikož při jejich práci je nezbytné užití 

ručních nářadí (zejména kladiva), která používají na upevnění klínů, svorníků, jistících 

kolíků, všech vzpěr a sloupů. A s touto manipulací jsou neodmyslitelně spojeny 

nepříznivé vibrace působící na montéry. Problematika zatížení montérů hlukem je úzce 

spojena s vibracemi. Převážná část bednících dílců je z kovu a při montáži a demontáži 

je nutné používat ručního nářadí, ze kterého je velmi snadný přenos vibrací na ruce. 

Ohrožení zdraví montérů prachem je oproti ostatním parametrům nižší a to zejména 

díky poměrně velké hmotnosti a velikosti prachových částic.  

 

 

7.3 Zajištění lidských zdrojů 

 

Zajištění lidských zdrojů u montérských profesí řeší firma Wolf outsourcingově, 

pomocí dodavatelů a subdodavatelů.  

Převážnou část lidských zdrojů a věžových jeřábů zajišťují firma X a Y, 

s jednateli Z a W (tímto vyhovuji požadavku neuvádět konkrétní společnost a jejich 

jednatele). 

Školení a revize 

Firma zajišťující lidské zdroje vede evidence školení BOZP a PO, vazačů. 

Školení jsou dále rozšířena o lékařskou první pomoc, tato školení mají periodický 

charakter a probíhají 1 krát za 1 rok. 

Firma zajišťující věžové jeřáby provádí veškerou evidenci, údržbu a revize 

zdvihacích vyhrazených technických zařízení. I školení jeřábníků zajišťuje firma Wolf, 

externě. 
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Osobní ochranné pracovní prostředky 

 Firma zajišťující lidské zdroje poskytuje zaměstnancům OOPP: pracovní oděv 

(kalhoty, tričko a blůza), pracovní obuv a pracovní holinky, ochranná přilba, pracovní 

rukavice (proti mechanickému nebezpečí). 

 

 

8 Přístroje použité pro měření 

 

 

8.1 Přístroje použité pro měření fyzické zátěže 

 

Polar F6 Fitness  

Pro měření fyzické zátěže je použit přístroj Polar F6 Fitness, který se skládá ze 

dvou částí náramkové hodinky (viz obr. 16) a hrudní pás (viz obr 15). Na hrudník je 

umístěn pás, který funguje jako snímač a vysílač. Snímá tepovou frekvenci, zpracovává 

ji a následně odesílá do přijímače, který je zabudován v náramkových hodinkách. Tam 

se hodnota tepové frekvence zobrazuje na displeji spolu s dalšími údaji v průběhu 

měření. Po ukončení se měření vyhodnotí naměřená data.  

 

Obrázek 15 - Hrudní pás 
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Obrázek 16 - Náramkové hodinky 

 

Tonometr Omron R3-I Plus  

Pro měření krevního tlaku byl použit přístroj Tonometr Omron R3-I Plus (viz 

obr. 17) na zápěstí. Mezi jeho funkce patří měření krevního tlaku pomocí 

oscilometrické metody a výpočet průměrné tepové frekvence.  

 

 

Obrázek 17 - Tonometr Omron R3-I Plus 
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8.2 Přístroje použité pro měření vibrací 

 

Při měření vibrací byl použit Analyzátor Typ 4447 (viz obr. 18, 19) firmy Brüel & 

Kjær. Jedná se o velice odolný přístroj vůči vnějšímu poškození, toho dociluje odolným 

a pogumovaným obalem. Ovládání tohoto přístroje je poměrně jednoduché pomocí čtyř 

ovládacích tlačítek. Na čelní straně je LCD displej, na kterém se zobrazují aktuální 

údaje a data.  

 

 

 

 

Technické parametry přístroje Analyzátor Typ 4447: Rozměry 28 x 135 x 70 mm, 

Hmotnost s baterií 260 g, velikost displeje 124 x 124 pixel; typ baterie, výdrž: lion 3,7 V – 

2400 V, mA, 3,5 h, Velikost paměti, počet měření: 64 Kb, 720.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 - Příslušenství analyzátoru typ 4447 

1. VA 4447 

2. Prvky na uchycení 
3. Lemo kabel, akcelerometr typ 4520 

4. Instalační CD 

5. USB kabel 

6. Napájecí adaptér 

7. Adaptér sedadla, upevňovací pás 

8. Kalibrátor typ 4294 
 

[30] 

Obrázek 18 - Analyzátor typ 4447 
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8.3 Přístroje použité pro měření hluku  

 

Acoustilyzer AL1 

Pro účely zhodnocení míry hlukové zátěže byl použit zvukoměr Acoustilyzer 

AL1. Jde o přenosný zvukový analyzátor sloužící k měření a sledování hladin 

akustického tlaku. Přístroj zobrazuje výstupy pomocí LCD displeje a mohou být 

ukládány do interní paměti přístroje. Při měření přístrojem Acoustilyzer AL1 je 

používán mikrofon MiniSPL (viz obr. 20), k přístroji je přiložen pěnový chránič,             

který se používá při venkovních měřeních. Technické parametry: rozměry 160 x 800 x 

42 mm, hmotnost 150 g, frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, rozsah měření hladiny 

zvuku 30 – 130 dB. [29] 

 

 

Obrázek 20 - Acoustilyzer AL 1 

  

 

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

8.4 Přístroje použité pro měření prašnosti 

 

8.4.1 Přístroje použité pro měření gravimetrickou metodou 

 

Odběrové čerpadlo Apex 

Tento výrobek pochází od firmy Capella (viz obr. 21). Srdcem přístroje je 

kompaktní dvoučinné čerpadlo s vynikající účinností při vysokých průtocích, 

s možností nastavení průtoků prostřednictvím klávesnice. Průtok lze nastavit od 5 

ml/min do 5 l/min. Na  LCD displeji se v reálném čase zobrazuje průtok, čas odběru           

a teplota. Čerpadlo nasává kontaminovaný vzduch přes odběrovou hlavici, poté 

prochází hadičko napojenou na odběrové čerpadlo. Technické parametry odběrového 

čerpadla APEX: rozměry 136 x 78 x 46 mm, hmotnost 460 g, Rrozsah průtoku 0,8 – 5 

l/min 5 – 750 ml/min s adaptérem, provozní teplota 5 °C – 45 °C. [20] 

Odběrová hlavice I. O. M. (Istitute of Occupational Medicine)  

Je vyrobena z lehkého plastu a možnost jejího využití čítá velké množství 

různých prašných aerosolů snímaných odběrovým filtrem s průměrem 25 mm. Hlavice 

I.O.M. (viz obr. 21) se používá při určování a stanovení vdechovatelné, thorakální či 

respirabilní frakce. V praxi je nejvhodnější dodržení průtokové rychlosti v okolí 2 l/min. 

Odběrová hlavice se skládá z několika částí: čelní kryt, kryt kazety, přední díl kazety, 

filtr, mřížka těsnícího o – kroužku a tělo hlavice. Technické parametry odběrové hlavice 

I. O. M.: rozměry 85 x 28 mm, hmotnost 20 g, konstrukce hlavice vodivý plast, velikost 

filtru 25 mm. [20] 

Hadička TYGON  

K odběrovému čerpadlu jsou použity hadičky značky TYGON (viz obr. 21), 

mají vhodný průměr a jsou vyrobeny tak, aby byla zaručena stálost vnitřního průřezu 

v pracovním zatížení při odebírání vzorků prachů. Hadičky jsou průhledné, elastické a 

odolné vůči anorganickým látkám. Jejich vnitřní povrch je bezpórovitě a hladký, tím 

zamezuje ulpívání nečistot. [20] 
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Obrázek 21 - Odběrové čerpadlo Apex, odběrová hlavice a hadice 

 

Přepravní objímky (viz obr. 22)  

 Jsou určeny pro transport a přechovávání filtrů, jak před odběrem, tak                   

i po odběru.  

 

Obrázek 22 - Přepravní objímky 
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Exsikátor a Petriho miska  

 V exsikátoru na obrázku 23 jsou umístěni filtry před i po měření kvůli 

kondicionování.  Obsahuje  díky kterému je udržována relativní vlhkost 44%. 

Dále byly použity při práci s filtry Petriho misky (viz obr. 24), které sloužili                      

pro transport v laboratoři. 

 

Obrázek 23 - Exsikátor 

 

Obrázek 24 - Petriho miska 

 

Analytické váhy  

 K vážení vzorků byly použity váhy typu KERN 770-60 (viz obr. 25), váhy jsou 

velice citlivé a reagují na sebemenší změnu hmotnosti. Váha je zobrazována digitálně 

na LCD displeji. Technické parametry: rozměry 200 x 300 x 340 mm, hmotnost cca 

6kg, citlivost 0,01/0,1 mg, váživost 60/210 g, doba ustálení misky cca 12/3 s. [31] 
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Obrázek 25 - Analytické váhy 

 

 

8.4.2 Přístroje použité pro měření fotometrickou metodou 

 

Microdust Pro  

Přístroj vyrobila firma Casella (viz obrázek 26), 

funguje na principu fotometrické metody, která 

umožňuje v reálném čase zobrazovat hodnoty na 

obrazovce. Přístroj může pracovat ve čtyřech 

rozsazích: 0,001 – 2,500 mg/ ; 0,01 – 25,00 

mg/ ; 0,1 – 250,0 mg/ ; 1 – 2500 mg/ . Přístroj 

je vybaven LCD displejem. Technické parametry 

přístroje Microdust Pro: rozměry: 245 x 95 x 90 mm, 

hmotnost: 970 g, displej: 128 x 64 pixelů, LCD 

s podsvícením. [32] 

 

Obrázek 26 - Microdust Pro 
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8.5 Přístroje potřebné k pomocným měřením 

 

Teploměr a vlhkoměr  

Přístroj TESTO 177-H1 (viz obr. 27) byl použit pro měření teploty a vlhkosti.  

 

Obrázek 27 - Teploměr a vlhkoměr TESTO 177-H1 

Tlakoměr  

Při měření tlaku byl použit přístroj GPB 2300, který je zobrazen na obrázku 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28 - Tlakoměr GPB 2300 

 



- 55 - 
 

Anemometr   

  Přístroj TESTO 405-V1 (viz obr. 29) byl použit pro měření rychlosti proudění 

vzduchu. 

 

Obrázek 29 - Anemometr TESTO 405-V1 

 

 

9 Měření 

 

 

Měření probíhalo 26. 7. 2012 – 27. 7. 2012 na stavbě železobetonového sila 

v Napajedlech, v části obce Prusinky, okres Zlín.  Všechna měření a posouzení fyzické 

zátěže, vibrací, hluku a prachu měla screeningový charakter, jsou prováděna dle 

příslušných předpisů a norem. 

Podmínky měření 26. 7. 2012: tlak: 994,1 mBar, teplota: 20,2 °C, vlhkost: 61 %, 

rychlost proudění vzduchu: 3,8 m/s  

Podmínky měření 27. 7. 2012: tlak: 995,2 mBar, teplota: 22,2 °C, vlhkost: 59 %, 

rychlost proudění vzduchu: 4,3 m/s  
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9.1 Posouzení fyzické zátěže 

 

9.1.1 Obecně 

 

Na rozdíl od některých fyzikálních a chemických faktorů pracovního prostředí 

potřebuje organismus ke svému optimálnímu vývoji rozumnou míru zátěže. Nadměrná 

zátěž, zejména v případě jednostranného zatěžování pouze některé části pohybového 

systému, může vést k vážnému poškození organismu. [14] 

Jako parametr k určení fyzické zátěže je zvolena tepová frekvence. Hlavním 

cílem srdeční činnosti je dosažení odpovídajícího srdečního výdeje, jehož velikost 

závisí na metabolických nárocích tkání. [20]    

 

9.1.2 Měření fyzické zátěže v reálných podmínkách 

 

Měření proběhlo při odbedňovacích pracích. Při posouzení fyzické zátěže byla 

zvolena metoda měření pomocí tepové frekvence a následného vyhodnocení pomocí 

energetického výdeje. Měření tepové frekvence probíhalo za pomoci přístrojů Polar F6 

Fitness a Tonometr Omron R3-I Plus. Měření bylo prováděno při běžném pracovním 

zatížení a normálních pracovních podmínkách. 

Prvním krokem při posuzování bylo změření krevního tlaku montéra v klidu. 

Naměřené výsledky byly zapsány do předem připravených tabulek. Následně byly 

zadány fyzické parametry montéra do přístroje Polar F6 Fitness, umístil jsem snímač    

na hrudník a připevnil přijímač.  

Po umístění měřícího zařízení byla změřena tepová frekvence v klidu, k tomu 

došlo ještě před započetí prací. Délku trvání měření jsem stanovil na 10 minut, jelikož 

Polar F6 Fitness nemá funkci ukládání jednotlivých hodnot v časovém intervalu. Proto 

byl montér poučen, aby každou minutu ohlásil aktuální hodnotu tepové frekvence, která 

byla zapsána do předem připravených tabulek. Po uplynutí doby měření byl čas 

zastaven a jednotlivé naměřené hodnoty zapsány do předem připravených podkladů. 
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Jako optimální čas pro měření jednotlivých činností byl zvolen čas 10 minut. Zápis 

aktuální tepové frekvence a ostatních sledovaných parametrů probíhal obdobným 

způsobem.    

 

9.1.3 Časový snímek při odbedňovaní 

 

Odbedňovací práce jsou závislé na velikosti průměru a výšky sila a i na aktuálních 

mikroklimatických podmínkách. Průměrná doba pracovní směny trvá 10 hodin              

a demontážní činnost probíhá celkem 2 dny. Začátek směny je v 6:00, polední přestávka 

11:30 do 12:00 a směna končí v 15:30. Odbedňovací práce vnitřního bednění probíhají 

v cyklech průměrně ve třech za celý průběh činnosti, počet cyklů je odvozen od výšky 

sila. Při mém měření odbedňování vnitřního bednění došlo ke třem cyklům.  

Odbedňování vnějšího bednění také probíhá v cyklech a je také závislé na výšce sila. 

Průměrný počet cyklů jsou čtyři, také při mém měření se cyklus opakoval čtyřikrát. 

Tabulka 1 - Časové snímky při odbedňování 

Demontáž vnitřního bednění - Vykonávaná činnost Čas (min) 

Přesunutí podlážek 120 

Demontáž vzpěr 180 

Snesení všech bednících vzpěr 120 

Rozebrání bednění na jednotlivé bednící tabule 
180 

Čištění bednících tabulí 

Snesení bednících tabulí 120 

Očištění stěny 45 

Demontáž vnějšího bednění - Vykonávaná činnost 

 Odstranění vnějších jistících prvků na bednících 

tabulích 
45 

Otevření jednoho metru pomocí otevíracího motoru 30 

Rozebrání na jednotlivé tabule 
180 

Očištění jednotlivých bednících tabulí 

Snesení bednících tabulí 120 

Očištění stěny 60 
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9.1.4 Fyzické parametry měřeného pracovníka 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny fyzické parametry měřeného pracovníka.  

Tabulka 2 - Fyzické parametry měřeného pracovníka 

Váha [kg] 88 

Výška [cm] 175 

Datum narození 18. 11. 1987 

Pohlaví muž 

HR Max [tep/min] 190 

HR Sit [tep/min] 65 

VO2 max [%] 50 

 

9.1.5 Změřená tepová frekvence u jednotlivých pracovních činností 

 

V tabulce 3 jsou znázorněny výsledky měření u jednotlivých činností v průběhu 

pracovní směny v porovnání s klidovým stavem.  

Tabulka 3 - Změřené hodnoty fyzické zátěže 

 

Zátěž 

Minuty Klid 

Přesun 

podlážek 

Demontáž 

lešení 

Snesení 

vzpěr 

Odbednění 

tabulí 

Snesení 

tabulí 

0 70 105 85 118 120 110 

1 75 109 89 122 122 115 

2 64 113 92 124 126 120 

3 64 116 90 126 131 123 

4 63 119 94 129 135 128 

5 62 124 96 132 140 130 

6 63 127 93 135 138 127 

7 66 123 97 130 135 123 
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8 63 119 100 126 130 119 

9 66 116 96 123 131 118 

10 67 113 95 121 130 117 

Spálené kalorie (kcal) 15 69 34 94 102 77 

Maximální tepová 

frekvence (tep/min; %) 78/38 132/66 105/53 138/69 142/71 133/67 

Průměrná tepová 

frekvence (tep/min; %) 65/32 116/58 94/47 126/63 131/66 120/60 

Spálený tuk (%) 
60 60 60 55 55 60 

 

 

 

Graf 3 - Grafické znázornění průběhu tepové frekvence při jednotlivých činnostech 

V grafu 3 je znázorněno porovnání jednotlivých průběhů tepových frekvencí. 
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9.1.6 Výsledky měření 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny vypočtené hodnoty energetického výdeje v jednotlivých 

pracovních cyklech a celkový energetický výdej. 

Tabulka 4 - Energetický výdej při jednotlivých činnostech 

Vykonávaná činnost – při demontáži 

vnitřního bednění Energetický výdej [MJ] 

Přesunutí podlážek 3,47 

Rozebrání lešení 2,56 

Snesení všech bednících vzpěr 4,72 

Rozebrání bednění na jednotlivé bednící tabule 
7,69 

Čištění bednících tabulí 

Snesení bednících tabulí 3,87 

Očištění stěny 0,56 

Vykonávaná činnost – při demontáži vnějšího 

bednění 

 Odstranění vnějších jistících prvků na bednících 

tabulích 
0,56 

Otevření jednoho metru pomocí otevíracího 

motoru 
0 

Rozebrání na jednotlivé tabule 
6,78 

Očištění jednotlivých bednících tabulí 

Snesení bednících tabulí 3,87 

Očištění stěny 0,75 

První den odbedňovacích prací 26.7. 2012 18,44 

Druhý den odbedňovacích prací 27.7. 2012 16,39 

Celkem 34,83 
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9.1.7 Zhodnocení výsledků měření fyzické zátěže 

 

Z naměřených a vypočtených hodnot vyplývá, že stavebně montážní práce je 

fyzicky náročná. Energetický výdej za deseti hodinovou pracovní směnu u měřeného 

pracovníka byl první den odbedňovacích prací 18,44 MJ a druhý den odbedňovacích prací 

16,39 MJ. Naměřená průměrná tepová frekvence byla 117 tepů za minutu, maximální 

tepová frekvence byla 142 tepů za minutu. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., která stanovuje 

podmínky pro zařazování do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, se práce montéra                 

z hlediska celkové fyzické zátěže řadí do 3. kategorie.  

 

 

9.2 Posouzení zátěže – vibracemi 

 

9.2.1 Obecně 

 

Práce obsluhy na pracovním místě je složena z řady činnosti, z nichž se některé 

mohou opakovat. Expozice vibracím se mezi jednotlivými činnostmi může vysoce 

měnit buď v důsledku použití rozdílných mechanizovaných nářadí, strojů, nebo 

rozdílných pracovních režimů jednoho mechanizovaného nářadí nebo stroje. 

Při hodnocení expozice vibracím je zaprvé nutné identifikovat činnost, která 

pravděpodobně významně přispívá k celkové expozici vibracím. Pro každou z těchto 

činností je nezbytné rozhodnout o postupech měření expozice vibracím. Použité metody 

budou záviset na vlastnostech pracovního prostředí, pracovních snímcích a zdrojích 

vibrací. [5] 
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Výběr pracovních činností pro měření 

 Je důležité, aby se měření prováděla na všech mechanizovaných nářadích nebo 

opracovávaných předmětech, které pravděpodobně významně přispívají k denní 

expozici vibracím. Aby se získal dobrý obrázek o průměrné denní expozici vibracím, je 

nutné identifikovat všechny: 

a) zdroje expozice vibrací, 

b) pracovní režimy mechanizovaného nářadí, 

c) změny pracovních podmínek, 

d) vložené nástroje, které mohou ovlivnit expozici vibracím,  

e) informace od dělníků a nadřízených pracovníků o situacích, o nichž se 

domnívají, že produkují nejvyšší hodnoty vibrací, 

f) odhady o potenciálních nebezpečích vibrací pro každou činnost pomocí 

informací o hodnotách emise vibrací od výrobců. 

[5] 

Organizace měření 

 Při organizaci měření lze postupovat čtyřmi základními způsoby: 

a) dlouhodobé měření při nepřerušovaném provozu nářadí, 

b) dlouhodobé měření při přerušovaném provozu nářadí, 

c) krátkodobé měření při přerušovaném provozu nářadí, 

d) měření v pevných intervalech při provozu nářadí v krátkých cyklech nebo 

během izolovaných či opakovaných rázů. 

[5] 

Spojení ruky se zdrojem vibrací 

Protože se při charakterizaci expozice vibracím běžně používá jako primární 

veličina zrychlení na povrchu, které je v kontaktu s rukou, je důvodné předpokládat, že 

biologické účinky jsou v širokém rozsahu závislé na spojení ruky se zdrojem vibrací. Je 

třeba také poznamenat, že spojení může značně ovlivnit velikost naměřených vibrací. 

Vibrace se musí měřit za působení sil, které jsou reprezentativní pro spojení ruky 

s vibrujícím mechanizovaným nářadím, rukojetí nebo opracovávaným předmětem při 

typické činnosti nářadí nebo typickém pracovním postupu. [4]  
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Zpracování výsledků měření 

 

Pokud pracovník v pracovní směně provádí více činnosti, při kterých na něj 

působí vibrace, lze stanovit denní expozici vibrací podle vztahu: 

 

Kde 

i je činnost s použitím určitého nářadí, 

n je počet prováděných činností, 

 je souhrnná hladina vibrací při činnosti, i s použitím určitého nářadí, 

T je referenční doba, 

 je celková doba expozice vibracím při činnosti i s použitím určitého nářadí. 

[5] 

9.2.2 Hygienický limit vibrací 

 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce 

Vibrace přenášené na ruce jsou vyjádřeny průměrnou souhrnnou váženou 

hladinou zrychlení vibrací  se rovná 128 dB. U vibrací přenášených na ruce 

zaměstnanců se přípustný expoziční limit vztahuje k souhrnné hodnotě translačních 

vibrací stanovených z vážených hodnot zrychlení ve třech navzájem kolmých směrech 

podle souřadné soustavy ruky. [16] 

 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem 

Vibrace působící na zaměstnance způsobují intenzivní kmitání v horní části 

páteře a hlavy. Vyjádřeno průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací  se 

rovná 100 dB. [16] 

 

Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací 

Vibrace přenášené na zaměstnance jsou vyjádřeny průměrnou váženou hladinou 

zrychlení vibrací  v dB se rovná 114 dB. Přípustný expoziční limit celkových 
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vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část 

jejich energie je obsažena ve sledovaném kmitočtovém pásmu. Celkové vibrace 

rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným pro vertikální vibrace  

a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem platným pro horizontální 

vibrace. [16] 

 

Hygienický limit vibrací na pracovišti pro jinou než osmihodinovou směnu 

Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací    

pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se určí tak, že se ke stanoveným 

přípustným expozičním limitům  nebo  přičte korekce , která se 

stanoví podle vztahu. 

 

 dB                (2) 

     

Kde 

T je osmihodinová směna. 

[16] 

 

9.2.3 Měření vibrací v reálných podmínkách 

 

Měření proběhlo při odbedňovacích pracích. Při posouzení vibrací přenášených 

na ruce byl použit přístroj analyzátor Typ 4447. Pro umístění snímače na ruční nářadí 

byl použit úchytný adaptér, který náleží do příslušenství přístroje. Jeho použití je velice 

vhodné kvůli jejich ergonomickému tvaru. Umístění snímače na ručním nářadí je 

provedeno přidržením rukou a pro větší jistotu ještě přichycením pomocí izolační lepicí 

pásky. Měření bylo prováděno při normálních pracovních podmínkách. Po umístění, 

nastavení a nachystání k pracovní činnosti jsem zapnul přístroj a měřil. Při práci byl 

přístroj bezpečně umístěn za opasek (viz obr. 30). 
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Obrázek 30 - Práce při měření vibrací 

Výpočet hygienického limitu vibrací přenášených na ruce pro reálné pracovní 

podmínky: 

 dB 

 dB 

 dB 

 

 

 

 

 

Hygienický limit za desetihodinovou pracovní dobu pro vibrace přenášené        

na ruce při práci vyjádřený hladinou zrychlení vibrací   
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9.2.4 Časový snímek při odbedňovaní pro měření vibrací 

 

Při odbedňování lešení jsou montéři při některých činnostech vystaveni vibracím 

a to zejména při pracích s ručním nářadím, konkrétně nejčastěji kladivem. Jelikož je 

lešení z velké části kovové, tak dobře vede vibrace a hluk. K takovýmto nežádoucím 

jevům dochází především při rozebírání jednotlivých vzpěr a bednících tabulí, protože 

individuální bednící prvky jsou ukotveny navzájem velice napevno a je nutné vynaložit 

velké síly k jejich opětovnému uvolnění.  

Škodlivým působením vibrací jsou montéři vystaveni zejména při demontáži 

vzpěr, demontáži a čištění bednících tabulí, jak u vnitřního bednění, tak i u vnějšího 

bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 - Demontáž vnitřních bednících tabulí 
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9.2.5 Měření vibrací přenášených na ruce 

Tabulka naměřených hodnot při demontáži. 

Tabulka 5 - Tabulka naměřených hodnot vibrací 

Činnost Hladina 

vibrací-  
osa x [dB]  

Hladina 

vibrací-  
osa y [dB]  

Hladina 

vibrací-  
osa z [dB]  

A(1) 

[dB]  

 

A(5) 

[dB]  

 

A(8) 

[dB]  

 

Demontáž vzpěr 146,9 144 144,6 141,1 147,1 150,1 

Demontáž a očištění 

bednících tabulí – 

vnitřní bednění 

136,6 134,4 139,5 133,1 139,1 142,1 

Demontáž a očištění 

bednících tabulí – 

vnější bednění 

141,2 

 

141,2 144,5 138,4 144,4 147,4 

 

Obrázek 32 -Demontáž vzpěr 
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V tabulce 5 jsou uvedeny naměřené hodnoty. Díky softwaru Vibration Explorer 

4447 jsou vypočteny výsledné hodnoty vibrací za určitou pracovní dobu A (1), A (5), A 

(8), kde číslo značí počet hodin pracovní doby, kdy je pracovník vystaven vlivu vibrací. 

 

Výpočet vážené hladiny zrychlení vibrací za 10 h pracovní směnu  za 1. 

den: 

 

 

 

 

 Výpočet vážné hladiny zrychlení za druhý den je uveden v přílohách. 

Grafický průběh vibrací 

Graf 4 - Demontáž vzpěr 

 

 

Z grafu 4 je patrný průběh měření vibrací přenášených na ruce při demontáži vzpěr. 
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Graf 5 - Demontáž a očištění bednících tabulí – vnitřní bednění 

 

Z grafu 5 lze rozpoznat vývoj měření vibrací přenášených na ruce při demontáži 

a čištění bednících tabulí vnitřního bednění. 

Graf 6 - Demontáž a očištění bednících tabulí – vnější bednění 

 

Z grafu 6 lze vyčíst průběh měření vibrací přenášených na ruce při demontáži     

a čištění bednících tabulí.  

 

9.2.6 Závěr  

 

Při měření a výpočtech jsem zjistil, že vážená hladina zrychlení vibrací za deseti 

hodinovou pracovní směnu je první den 109,15 dB a druhý den 83,6 dB.  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit 
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vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou souhrnnou váženou hladinou 

zrychlení Lahv,8h = 123dB. Po přepočtení na desetihodinovou pracovní směnou 

Lahv,10h = 122dB. Jelikož naměřená souhrnná vážená hladina za desetihodinovou 

pracovní dobu překračuje stanovený limit, je nutné stanovit opatření.  

 

 

9.3 Posouzení zátěže – hlukem 

 

9.3.1 Obecně 

 

Vybrané základní veličiny měření jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

(  a expozice zvuku A ) během časového intervalu T.  

V závislosti na povaze hluku a druhu hodnoceného účinku se mohou změřit další 

veličiny měření, jako je nejvyšší okamžitá nevážená hladina akustického tlaku , 

nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku A, , nejvyšší okamžitá hladina 

akustického tlaku C, .  

V závislosti na účelu se během práce může měřit na pevně stanoveném místě 

(stanovených místech) nebo na pracovníkovi (pracovnících). Z důvodu vysoké přesnosti 

se může vybrat metoda, kdy je mikrofon umístěn na osobě. [7] 

 

Umístění mikrofonu a měřící místa 

Mikrofon se přednostně umístí v místě, které zaujímá hlava osoby na pracovním 

místě, osoba není přítomna. V jiných případech, kdy osoba musí být na pracovním 

místě, by se měl mikrofon umístit, pokud je to proveditelné, přibližně 0,1 m od vstupu 

zvukovodu vnějšího ucha, které přijímá vyšší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A. Mikrofon zvukových expozimetrů, který je připevněn na osobě, se musí 

připevnit na helmu nebo na rameno či límec ve vzdálenosti přibližně mezi 0,1 m až 0,3 

m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha. 
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Je – li měřicí přístroj upevňován na pracovníka, musí být brán zřetel, aby se 

nenarušila pracovní činnost pracovníka a zejména, aby tím nevznikala bezpečnostní 

rizika. 

Není – li poloha hlavy na pracovním místě dobře stanovena nebo příslušné 

orgány stanoví jinak, musí se použít následující výšky umístění mikrofonu (viz. ISO 

11201):  

 u stojících osob 1,55 ± 0,075 m nad zemí, na níž osoba stojí, 

 u sedících osob 0,91 ± 0,05 m nad středem roviny sezení se sedadlem 

nastaveným ve středovém bodu jeho nastavení v horizontálním a vertikálním 

směru nebo co možná k tomuto bodu nejblíže.  

V případě specifického rozložení měřících míst se referenční směr mikrofonu 

musí nastavit v souladu s pokynem výrobce.  

[7] 

Doba měření 

Normovaný referenční časový interval  je takový časový interval,                   

který reprezentuje dobu trvání jedné pracovní směny (konvenčně 8 hodin ( )), pro 

který se určuje ekvivalentní hladina akustického tlaku A.  

Časové intervaly měření se musí zvolit tak, aby se změřily a postihly všechny 

významné změny hladin hluku na pracovním místě. Kromě toho časové intervaly 

měření se musí vybrat tak, aby při opakování byl výsledek souhlasný.  

Pokud měření pokrývá jen kratší časový interval (T < ), musí se časový 

interval nebo vzorek měření zvolit tak, aby se určila expozice hluku, která je 

charakteristická pro pracovní místo a reprezentativní pro normovaný časový interval.  

Časový interval měření závisí na druhu expozice hluku. Může se rozdělit na dílčí 

časové intervaly, ve kterých je expozice hluku stejného druhu například odpovídající 

rozdílným činnostem na pracovním místě nebo v pracovním prostředí.  

Zvolená doba trvání měření závisí na kolísání hluku. Musí být dostatečně 

dlouhá, aby výsledná hladina expozice hluku byla reprezentativní pro činnosti 

prováděné zaměstnancem. Doba trvání musí být buď po celou délku činnosti, její části 

nebo po několik opakování činnosti, jak se požaduje ke stabilizování odečtů hladiny 

expozice zvuku nebo ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v rozmezí 0,5 dB.  
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Nejkratší doba trvání musí být 15 s. Vykazuje – li hluk zvýrazněnou periodicitu, 

měla by nejkratší doba měření pokrývat nejméně jeden cyklus, jinak musí být použit 

celistvý násobek úplných cyklů. 

[7] 

Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

Je – li časový interval měření T rozdělen na menší intervaly , vypočítá se 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A podle vztahu: 

 

Kde 

T je součet dílčích intervalů , 

     je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu , 

n je počet dílčích intervalů, 

i je jednotlivá činnost, 

 je celková doba expozice hluku při činnosti i. 

[7] 

 

9.3.2 Hygienický limit hluku 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny hygienické limity za osmihodinovou pracovní dobu 

ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřeného ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A   

[16] 
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Tabulka 6 - Hygienické limity pro ustálený a proměnný hluk za osmihodinovou dobu 

Druh pracovní činnosti Hygienický limit [dB] 

 

Základní pracovní činnost 85 

Duševní práce, náročná na pozornost a soustředění 50 

Pracoviště pro výrobu a skladování, kde hluk nevzniká 

pracovní činností, ale proniká ze sousedních prostor 

70 

Vysokofrekvenční hluk 

Přípustný expoziční limit vysokofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 8 kHz, 

10 kHz, 12,5 kHz a 16 kHz se rovná 75 dB. [16] 

 

Ultrazvuk 

Přípustný expoziční limit ultrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20 kHz, 25 kHz, 

31,5 kHz a 40 Hz se rovná 105 dB. [16] 

 

Infrazvuk 

Přípustný expoziční limit infrazvuku vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 1 Hz až 16 Hz 

se rovná 110 dB. [16] 

 

Nízkofrekvenční hluk 

Přípustný expoziční limit nízkofrekvenčního hluku vyjádřený ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku v třetinooktávových pásmech o středních kmitočtech 20 Hz 

až 40 Hz se rovná 105 dB. [16] 

 

Hygienický limit hluku na pracovišti pro jinou než osmihodinovou pracovní směnu 

Hygienický limit expozice hluku, infrazvuku, nízkofrekvenčnímu                             

a vysokofrekvenčnímu hluku a ultrazvuku vyjádřený hladinou akustického tlaku A           

pro jinou než osmihodinovou směnu v minutách se určí tak, že se ke stanoveným 

přípustným expozičním limitům ,  nebo přičte korekce ,            

která se stanoví podle vztahu. 
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 dB                

 

Kde 

T je osmihodinová směna. 

[16] 

9.3.3 Měření v reálných podmínkách 

 

Měření proběhlo při odbedňovacích pracích. Pro měření byl použit Acoustylizer 

AL1, který byl umístěn v dostatečné vzdálenosti od vstupu do sluchovodu. Jakým 

způsobem byl přístroj umístěn a upevněn je názorné z obrázku 33. Spuštění přístroje 

jsem prováděl osobně na již upevněném přístroji.   

 

Obrázek 33 - Umístění zvukového mikrofonu na pracovníkovi 
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Výpočet hygienického limitu pro reálné pracovní podmínky: 

 dB 

 dB 

 dB 

 

 

 

 

 

 

Hygienický limit za desetihodinovou pracovní dobu ustáleného a proměnného 

hluku při práci vyjádřeného ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

  

 

9.3.4 Výsledky měření 

 

V tabulce 7 jsou uvedeny naměřené hodnoty. 

Tabulka 7 - Tabulka naměřených hodnot hluku při jednotlivých pracích 

Demontáž vnitřního bednění - Vykonávaná činnost čas (min) 

 

[dB] 

 

[dB] 

Přesunutí podlážek 120 73,8 115 

Demontáž vzpěr 180 97,4 136 

Snesení všech bednících vzpěr 120 62,2 99,6 

Demontáž bednění na jednotlivé bednící tabule  
180 100,2 136,7 

Čištění bednících tabulí  

Snesení bednících tabulí 120 66,3 104,9 

Očištění stěny 45 64,8 103,4 

Demontáž vnějšího bednění - Vykonávaná činnost 
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Odstranění vnějších jistících prvků na bednících 

tabulích 
45 91,3 129,9 

Otevření jednoho metru pomocí otevíracího motoru 30 71,8 106,7 

Rozebrání na jednotlivé tabule 
180 101,5 136 

Očištění jednotlivých bednících tabulí 

Snesení bednících tabulí 120 68,9 110,1 

Očištění stěny 60 63,5 98 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 10 h pracovní směnu  za 1. den: 

 

 

106,5 dB  

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za druhý den je uveden v příloze. 

 

Nejistota měření: je dána normou ČSN ISO 9612, při měření s třídou přesnosti 2 je 

stanovena nejistota měření ±3 dB 
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Graf 7 - Frekvenční analýza při demontáži vzpěr 

 

 Z grafu je názorná frekvenční analýza při demontáži vzpěr, což představuje 

dobré vodítko při výběru vhodných OOPP pro omezení zátěže hluku na únosnou mez. 

Frekvenční analýzy jsou zpracovány v příloze diplomové práce.  

 

9.3.5 Zhodnocení výsledků měření 

 

Při měření hluku ekvivalentní hladina hluku za deseti hodinovou směnu je první 

den demontáže 106,5 ± 3 dB a naměřená špičková hladina akustického tlaku byla 136,7 

± 3 dB. Druhý den odbedňovacích prací 109 ± 3 dB a Naměřená špičková hladina 

akustického tlaku byla 136 ± 3 dB. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje přípustný expoziční limit hluku 

vyjádřenou ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85 dB. Po přepočtení                  

na desetihodinovou pracovní směnou LAeq,10h = 84 dB. Jelikož naměřená ekvivalentní 

hladina hluku za desetihodinovou pracovní dobu překračuje stanovený limit, je nutné 

stanovovat opatření.  
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9.4 Posouzení zátěže prachem 

 

9.4.1 Měření obecně 

 

V rámci stanovení expozice je třeba popsat posuzovanou pracovní činnost             

a pracoviště. 

Stanovení expozice má tři základní kroky: 

 určení možné expozice (seznam látek), 

 určení faktorů ovlivňujících expozici na pracovišti, 

 stanovení expozice. 

 

Definování základních pojmů podle normy ČSN ISO 481  

Doba zprůměrování – časový interval, pro který měřící postup poskytuje jedinou 

hodnotu. 

Při měření přístroje s přímou indikací výsledků měření souvisí doba zprůměrování 

s vnitřní elektrickou časovou konstantou. Pro ostatní postupy je obvykle totožná s dobou 

trvání odběru vzorku 

Systematická chyba měření – soustavná odchylka výsledků měřícího postupu             

od skutečné hodnoty samotné charakteristiky kvality vzduchu (ISO 8679). 

V této normě znamená ˝„charakteristika kvality vzduchu“ koncentraci chemické látky 

ve vzduchu  

Chemická látka – kterýkoliv chemický prvek nebo sloučenina jednotlivě nebo             

ve směsi, vyskytující se v přírodě nebo jako výsledek pracovní činnosti, nezávisle              

na tom, zda jsou vyráběny záměrně nebo neúmyslně a zda jsou nebo nejsou na trhu. 

Inhalační expozice – přítomnost chemické látky v ovzduší. 
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Měřící postup – postup pro odběr vzorků a stanovení jedné nebo více chemických látek 

v ovzduší včetně skladování a přepravy vzorků. 

Stavová forma – různé formy, ve kterých může být přítomna chemická látka, přičemž 

každá forma je definována svým chemickým složením a/nebo přesnou fyzikální 

charakteristikou. 

[6] 

Základní definice a termíny podle nařízení vlády 361/2007 Sb. 

Dýchací zóna – prostor v bezprostřední blízkosti úst a tváří, přesněji technicky 

definován jako polokulový prostor (obecně o poloměru 0,3 m) se středem v polovině 

spojnice obou uší a vymezený rovinou tváře procházející touto spojnicí, vrcholem hlavy 

a ohryzkem.  

Polétavý prach – všechny částice obklopené vzduchem v daném objemu vzduchu.  

Zařízení pro osobní odběr – zařízení upevněné na osobu, které odebírá vzorek ovzduší 

v dýchací zóně.  

Přípustný expoziční limit (dále jen PEL) – celosměnný časově vážený průměr 

koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, kterému mohou být podle 

současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době,     

aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení 

jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit pro celkovou 

koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje , pro respirabilní frakci 

prachu .  

Přípustné expoziční limity směsí prachů (dále jen ) – s různým přípustnými 

expozičními limity se stanoví výpočtem z PEL jednotlivých prachů podle vzorce: 
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=                             (5)  

Kde 

   PEL směsí 1 až n 

  PEL látek 1 až n 

%  až %    hmotnostní podíl látek 1 až n v procentech 

Výpočet časově váženého průměru koncentrací - musí postihnout všechny pracovní 

operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací  

se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací   až   podle vzorce: 

 

 

Kde 

  časově vážená průměrná koncentrace 

  –  koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry 

  –   doba trvání jednotlivých odběrů. 

[17] 

9.4.2 Měření prachu gravimetrickou metodou  

 

Metoda je založena na nasávání vzduchu přes aparaturu s filtrem, na kterém se 

zachytí určitá část frakce polétavého prachu. Pohyb vzduchu je nejčastěji zajištěn 

čerpací jednotkou, která je vybavena elektronickou regulací průtoku. Vstupním 

zařízením, kde se na filtru usazují částice polétavého prachu, může být impaktor, cyklon 

i jiné zařízení, jenž odpovídá pravidlům normy ČSN EN 481, nebo které splňuje 

požadavky Johannesburgské konvence. [6] 

Postup hodnocení gravimetrickou metodou 

Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné 

nebo respirabilní či jiné frakce polétavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo 
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stacionární odběrovou aparaturou. Stanovení koncentrace prachu se skládá ze čtyř 

hlavních částí. Jedná se o přípravné práce v laboratoři, samotný odběr, zpracování 

vzorku a poslední části je výpočet koncentrace prachu. 

Přípravné práce v laboratoři  

Jako první krok je nutné nechat filtry kondiciovat v exsikátoru, aby mohly být 

použity k odběru. V exsikátoru zůstávají při konstantní relativní vlhkosti a konstantní 

teplotě nejméně 24hod. Filtry jsou uloženy v exsikátoru v Petriho miskách. Exsikátor je 

nutné v laboratoři umístit co nejblíže analytickým vahám, aby bylo zajištěno, že filtry 

budou vystaveny jiné vlhkosti po co nejkratší dobu. Důležité je před každým vážením 

filtrů provedení kalibrace vah. Při změně podmínek jako je teplota, vibrace atd. se 

provádí kalibrace znovu. Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, 

aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem jiné vlhkosti. Ze stejného důvodu je nutné 

vždy exsikátor uzavřít po vyjmutí filtru. Manipulace filtru probíhá pouze pinzetami        

s plochými čelistmi a pouze za okraj filtru mimo exponovanou plochu. V co nekratší 

době po zvážení se filtr s podpůrnou destičkou vloží do objímky. Objímky se vloží       

do transportního obalu, případně se instalují rovnou do odběrových hlavic. Tato část 

zahrnuje i vizuální kontrolu stavu odběrových zařízení a hadic a také kontrolu baterií 

čerpadla. 

Odběr vzorku v terénu  

Sestaví se odběrová aparatura, která se skládá z hadičky, čerpadla, odběrové 

hlavice s filtrem. Celá aparatura se upevní na pracovníka, přesněji řečeno do oblasti 

dýchací zóny. Poté se nastaví požadovaný průtok čerpadla. Zaznamená se čas začátku 

odběru, zároveň s tím se zaznamená teplota, tlak, vlhkost prostředí a průtoková rychlost 

na začátku měření. Po skončení měření zapíšeme průtokovou rychlost a čas ukončení 

měření, společně s teplotou, tlakem a vlhkostí prostředí. 

Zpracování vzorku v laboratoři 

Po měření v reálných podmínkách je nutné vzorky zvážit v laboratoři.            

Před zvážením se filtry po odběru vzorku kondicionují v exsikátoru stejným způsobem 

jako před odběrem. Při vážení filtrů se postupuje obdobným způsobem jako při vážení 

s čistými filtry.  
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Výpočet koncentrace prachu 

V poslední částí při stanovení koncentrace prachu je samotný výpočet 

koncentrace. Ta je dána poměrem hmotnosti zachyceného prachu k objemu vzduchu 

provátého čerpadlem. 

 

Kde 

c – koncentrace frakce (mg/ ) 

m – celková hmotnost prachu (mg) 

V – objem odebraného vzorku ( ) 

 

Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtrů před a po odběru 

podle vzorce. 

 

Kde 

 – hmotnost filtru před odběrem (mg)  

 – hmotnost filtru po odběru (mg) 

 

Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se 

vypočte jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce. 

                                                                                                                         (8)  

Kde 

Q – minutový průtok odběrovým zařízením ( /min) 

 t – doba odběru (min) 

[17]  
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Měření v reálných podmínkách 

Měření proběhlo 26. 6. 2012 – 27. 6. 2012 při 

odbedňovacích pracích. Pro měření byl použit 

odběrové čerpadlo Apex, který byl umístěn v dýchací 

zóně montéra. Jakým způsobem byl přístroj umístěn a 

upevněn je znázorněno na obrázku 34. Spuštění 

přístroje jsem prováděl osobně na již upevněném 

přístroji. Odběr jednotlivých vzorků trval 15 minut. 

 

        Obrázek 34 - Umístění odběrového  
               čerpadla Apex 

Slepý vzorek: 

Hmotnost před měřením  = 0,02609 g 

Hmotnost po měření = 0,02609 g 

Rozdíl hmotností Δm = 0 g 

V tabulce 8 jsou uvedeny výsledky z měření pomocí gravimetrické metody 

Tabulka 8 - Tabulka naměřených hodnot prašnosti gravimetrickou metodou 

Číslo 

vzorku 

 

Hmotnost 

před měřením 

 [g] 

Hmotnost 

po měření 

 [g] 

Rozdíl 

hmotností Δm 

[g] 
Činnost 

Doba 

měření 

[min] 

1 0,02581 0,02636 0,00055 Přesunutí podlážek 15 

2 0,02622 0,02664 0,00042 Demontáž vzpěr 15 

3 0,02523 0,02527 0,00004 Snesení vzpěr 15 

4 0,02596 0,02637 0,00041 Přesunutí podlážek 15 

5 0,02446 0,02449 0,00003 Snesení bednění 15 

6 0,02509 0,02599 0,0009 Očištění stěny 15 

7 0,02568 0,02581 0,00013 
Demontáž a čištění 

bednění 
15 

8 0,02635 0,02682 0,00047 Očištění stěny 15 
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Ukázka výpočtu:  

    

    0,55 [mg] 

 

Výpočet objemu vzorku vzduchu:  

      

      [ ] 

 

Celková koncentrace:   

     

     [ ] 

V tabulce 9 jsou uvedeny výsledky vypočtených hodnot 

Tabulka 9 - Tabulka naměřených koncentrací gravimetrickou metodou 

Činnost Koncentrace [ ] 

Přesunutí podlážek 16,6 

Demontáž vzpěr 12,7 

Snesení vzpěr 1,2 

Demontáž a čištění vnitřního bednění 12,4 

Snesení bednění 0,9 

Očištění stěny 2,7 

Demontáž a čištění vnějšího bednění 3,9 

Očištění stěny 14,2 
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Přepočet na desetihodinovou pracovní dobu za 1. den: 

 

 

10,725 mg/  

Výpočet přepočtu na desetihodinovou pracovní dobu za druhý den je uveden 

v příloze diplomové práce. 

 

Závěr měření prašnosti gravimetrickou metodou 

Při měření prašnosti v průběhu demontážních prací bylo zjištěno, že koncentrace 

prachu přepočtená na desetihodinovou pracovní dobu při měření gravimetrickou 

metodou je první den 10,725 mg/  a druhý den 5,425 mg/ . Porovnal jsem 

naměřené hodnoty s tabulkovou hodnotou z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, která je PEL = 10 mg/   Naměřená hodnota překračuje stanovený 

limit, je tedy nutné stanovit opatření. 

 

9.4.3 Měření prachu fotometrickou metodou 

 

Základ fotometrické metody měření prachu je na optickém principu. Tato 

metoda nabízí nespornou výhodu oproti gravimetrické metodě měření v možnosti 

měření prašnosti v reálném čase. Přesné měření koncentrace prachu je získáváno 

pomocí rozptylu světla. Na stanovení koncentrace prachových částic se využívá 

infračerveného světla, které se nechá projít měřícím zařízením. Detektor zaznamená 

odlišný paprsek, než byl vyslán. Koncentraci prachu v ovzduší přístroj matematicky 

vypočte na základě vyhodnocení rozdílu mezi vyslaným a přijatým paprskem.              

Při měření byl použit přístroj Micodust  Pro, který pracuje na principu fotometrické 

metody měření prachu. [32]   
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Reálné podmínky měření fotometrickou metody 

Při měření v reálných podmínkách bylo zjištěno, že nelze provést měření 

v pracovním prostředí na lešení pomocí přístroje Microdust Pro dle odpovídajících 

norem. Není možné jej umístit do dostatečné blízkosti dýchací zóny, měření tedy nemá 

příliš vypovídací charakter o průběhu prašnosti v čase na pracovišti (viz obrázek 35).  

Proto výsledky měření fotometrickou metodou mají jen orientační povahu.  

 

Obrázek 35 - Umístění přístroje Microdust Pro 

Výsledky měření 

Graf 8 - Graf prašnosti při odbedňovacích pracích na lešení 

 

Zhodnocení výsledků měření: 

  Z grafu 8 je patrný průběh měření na lešení pomocí Microdust Pro. Maximální 

naměřená hodnota je 6,519 mg/ , což bylo nejspíše způsobeno náhlým poryvem 
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větru. Průměrná hodnota je 0,046 mg/ , což je znatelný rozdíl oproti 12,7 mg/ , 

které byly naměřeny a vypočteny při stejné práci pomocí odběrového čerpadla             

při demontáži vzpěr. 

Graf 9 - Graf prašnosti při odbedňovacích pracích na lešení 

 

Zhodnocení výsledků měření: 

Z grafu 9 lze rozpoznat vývoj měření na lešení pomocí přístroje Microdust Pro. 

Nelze tyto hodnoty považovat jako vypovídající o prašnosti při odbedňovacích pracech. 

Maximální naměřená hodnota je 11,615 mg/ , což mohlo být způsobeno uvolněním 

většího množství nečistot poryvem větru. Průměrná hodnota je 0,281 mg/  což je 

znatelný rozdíl oproti 12,7 mg/ , které byly naměřeny a vypočteny při stejné práci 

pomocí odběrového čerpadla, při demontáži a čištění vnitřního bednění. 
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Graf 10 - Graf odbedňovacích prací při odbedňování na zemi 

 

Zhodnocení výsledků měření: 

Z grafu lze vyčíst průběh měření již při pozemích pracích. Tentokrát měření 

pomocí přístroje Microdust Pro lze považovat za reálnější, protože situování přístroje 

nabízelo vhodnější umístění. Bohužel valná většina pracovních činností probíhá na 

lešení. Maximální naměřená hodnota je 2,438 mg/ , což bylo nejspíše způsobeno 

náhlým uvolněním prachu při čištění bednění. Průměrná hodnota je 1,656 mg/  což 

již není takový rozdíl oproti 3,9 mg/ , které byly naměřeny a vypočteny při stejné 

práci pomocí odběrového čerpadla při demontáži a čištění vnějšího bednění. Z obrázku 

36 je patrné, že umístění čidla je umístěno v mnohem vhodnější oblasti. 
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Obrázek 36 - Umístění přístroje Microdust Pro při měření demontáže vnějšího bednění 

 

Závěr měření pomocí fotometrické metody 

Měření pomocí fotometrické metody má nesporně výhody, jako je zobrazování 

měření v reálném čase. Uvádím velice přehledné zobrazení průběhu měření pomocí 

softwaru v grafu. Bohužel v tomto případě bylo použití přístroje nevhodné nebo méně 

vhodné, protože měřicí přístroj nebylo technicky možné umístit do dostatečné blízkosti 

dýchací zóny montéra. Proto jsou naměřené hodnoty nepřesné a neodpovídají reálným 

podmínkám na pracovišti. 
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10 Závěrečné shrnutí výsledků a návrh optimalizace ochrany 

zdraví 

 

 

Fyzická zátěž 

Při měření fyzické zátěže jsem zjistil z naměřených a vypočtených hodnot, že práce 

montéra je fyzicky náročná. Energetický výdej za desetihodinovou pracovní směnu je             

při prvním dni demontáže 18,44 MJ a druhý den 16,39 MJ.  

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování                   

do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, se stavebně montážní práce z hlediska fyzické 

zátěže řadí do 3. kategorie. 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců je potřeba zavést bezpečnostní přestávky. Podle 

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

ve znění pozdějších předpisů, a na základě naměřených výsledků bych navrhl tři 

bezpečnostní přestávky, každou trvající 20 minut. První přestávka by měla proběhnout mezi 

započetím pracovní směny a hlavní přestávkou. Druhá bezpečnostní přestávka by měla 

proběhnout dvě hodiny po hlavní přestávce a třetí bezpečnostní přestávka by měla 

proběhnout dvě hodiny po druhé bezpečnostní přestávce. 

 

Vibrace 

Při měření vibrací jsem se soustředil na činnosti, při kterých jsou montéři vystaveni 

nepříznivému působení vibrací. Vážená hladina zrychlení vibrací za desetihodinovou 

pracovní dobu první den je L 109,15 dB a druhý den 83,6 dB.  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku    

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje hygienický limit pro desetihodinovou 

pracovní dobu vážené hladiny zrychlení vibrací Lahv,10h = 122 dB. Z toho vyplývá, že 

naměřené hodnoty nepřekračují tento hygienický limit. 
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Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování           

do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, se stavebně montážní práce z hlediska zátěže 

vibracemi řadí do 2. kategorie. 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců proti vibracím je potřeba zavést: technická opatření 

– zvolit takové nářadí, které vykazuje nejnižší expozice vibracím, např. antivibrační kladivo 

např. P-023701 od firmy STANLEY (viz obr. 38); organizační opatření – zajistit 

preventivní lékařské prohlídky, při nichž by každý pracovník, jehož ruce jsou exponovány 

vibracím, měl podstoupit vstupní vyšetření u lékaře. Při pozorování příznaků vyvolaných 

negativním vlivem vibrací tyto skutečnosti hlásit lékaři a podstupovat pravidelné 

preventivní lékařské prohlídky. Dále vkládat do práce s vibrujícím nářadím přestávky, 

střídat zaměstnance při exponovaných činnostech; náhradní opatření při expozici rukou 

vibracemi mohou být použity antivibrační rukavice např. P-90087 od firmy Makita (viz obr. 

37).  

          

Obrázek 37 - Antivibrační kladivo [1]     Obrázek 38 - Antivibrační rukavice [19]   

 

Hluk 

Při měření hluku jsem se soustředil na rizikovější činnosti, pro které jsem zpracoval 

i frekvenční analýzy. Naměřené výsledky jsou ovlivněné souběžnou prací více montérů. Pro 

tyto stavebně montážní práce je tento stav velice charakteristický. Při prvním dni měření 

byla změřena ekvivalentní hladina akustického tlaku 106,5 ± 3 dB.  A druhý 

den 109 ± 3 dB.  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku    

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje hygienický limit pro desetihodinovou 
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pracovní dobu ustáleného a proměnného hluku vyjádřenou  84 dB. Z toho 

vyplývá, že naměřené hodnoty překračují výrazně tento hygienický limit. 

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování           

do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, se stavebně montážní práce z hlediska zátěže 

hlukem řadí do 4. kategorie. 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců proti hluku je potřeba zavést: organizační opatření 

– zajistit preventivní lékařské prohlídky, při nichž by každý pracovník, jehož sluchové 

ústrojí je exponováno nadměrné hlukové zátěži, měl podstoupit vstupní vyšetření u lékaře. 

Při pozorování příznaků vyvolaných negativním vlivem hluku tyto skutečnosti hlásit lékaři 

a podstupovat pravidelné preventivní lékařské prohlídky. Dále vkládat do práce 

s expozicemi hluku přestávky a střídat na nejexponovanějších pracovních pozicích 

zaměstnance. Jako náhradní opatření při expozici hlukem mohu doporučit zátkové chrániče 

sluchu např. Contours (útlum o 35 dB), (viz obr. 39).  

 

Prach 

Při měření prašnosti jsem zjistil z naměřených a vypočtených hodnot, že montér je 

za desetihodinovou pracovní dobu při demontáži vystaven 10,725 mg/ a druhý den 

 5,425 mg/ . 

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

při práci, ve znění pozdějších předpisů, že přípustný expoziční limit pro daný typ prachu je 

PEL = 10 mg/  Z toho vyplývá, že naměřené hodnoty překračují tento hygienický limit. 

Podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování                

do kategorií, ve znění pozdějších předpisů, se stavebně montážní práce z prašnosti řadí do 3. 

kategorie. 

Obrázek 39 - Zátkové chrániče sluchu [38]   
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Pro ochranu zdraví zaměstnanců proti prachu je potřeba zavést náhradní opatření    

při expozici prachu respirátor např. filtrační polomasku od firmy 3M, (viz obr. 40). 

 

Obrázek 40 - Filtrační polomaska [9]   

Organizační opatření 

Navrhuji sjednotit požadavky na bezpečnost a aby společnost WOLF SYSTÉM 

postupovala společně se svými dodavateli a subdodavateli při snižování míry rizika            

na pracovišti a společně kontrolovala dodržování sjednocených požadavků                          

na bezpečnost. 

 

 

11 Závěr 

 

 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit současný stav stavebně montážní prácí 

u firmy WOLF SYSTEM, spol. s r. o. S důrazem především na nepříznivé faktory 

fyzické zátěže, vibrací, hluku a prašnosti. Vyhodnotit aktuální podmínky na základě 

potřebných měření v terénu. Následně všechny výsledky posoudit a navrhnout opatření 

k zajištění lepší ochrany zdraví pracovníků. 

Teoretické části práce pojednává obecně o problematice daných rizikových 

faktorů. Jednotlivé faktory jsou popsány a rozděleny s důrazem na zdraví pracovníků. 

Jsou zde popsány vlivy těchto faktorů na lidský organizmus a navrženy možnosti 

opatření preventivních, jež by snížila, až zabránila nepříznivé účinky na organismus. 



- 94 - 
 

V následující části se nachází představení firmy a technologický postup 

výstavby železobetonových nádrží a sil, který je popsán po jednotlivých stavebně 

montážních etapách. Součástí jsou také informace o současném stavu přístupu                      

a zabezpečení BOZP.   

V závěrečné části práce uvádím jednotlivé postupy pro vyhodnocení 

specifických rizikových faktorů, které jsou doplněny o potřená měření při zkoumání 

míry nepříznivého vlivu na organismus jednotlivého pracovníka. Měření jsem zpracoval 

a vyhodnotil. Z takto získaných informací vycházím a navrhuji možná řešení                  

a optimalizaci stávajícího stavu bezpečnosti. 

Tato diplomová práce má konkrétní přínos jak pro mne, tak i pro firmu WOLF 

SYSTEM, spol. s r.o.. V samotné firmě si prostřednictvím těchto poznatků a závěrů 

mohou udělat reálnou představu o současném stavu bezpečnosti na pracovišti. Následně 

tyto poznatky aplikovat v praxi a tím příznivě ovlivnit zdravotní stav pracovníků               

na svých stavbách. Pro stavebně montážní práce firmy jsou charakteristické určité cykly 

pracovních postupů, čímž je možno více specifikovat a specializovat ochranu zdraví     

při jednotlivých činnostech těchto cyklů. Díky těmto bezpečnostním úpravám mohou 

zlepšit renomé své firmy v oblasti BOZP. Mě samotného tato práce obohatila jak po 

stránce vědomostní, tak po stránce praktického využití přístrojů v reálných podmínkách 

pracoviště. To vše mi bude jistě velkou výhodou do budoucna.  
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