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 Diplomová práce se zabývá měřením hluku a vibrací přenášených na ruce při práci 

s ručním elektrickým nářadím. Expozice hlukem a vibracemi je měřena při simulovaných 

činnostech, běžných při práci s elektrickým ručním nářadím. Provedená měření jsou v souladu 

s mezinárodními standardy. Práce se také zaměřuje na možný vliv měkkého a tvrdého 

materiálu jako součinitel působení mechanického kmitání a hluku. Dále je pak poukázáno na 

účinek těchto nepříznivých vlivů na zdraví exponované osoby. 

 Naměřené výsledné hodnoty jsou dále zpracovány a vyvozeny patřičné komentáře. 

Závěrem práce je vyhodnocení pracovní expozice hlukem a vibracemi přenášenými na ruce 

při práci s elektrickým ručním nářadím a návrh optimalizace prevence. 

   

Anotation: 

NÁHLÝ, Martin: Noise and handarm vibration at work with electrical handtools. Diploma 

thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 60pg. 

 

Keywords: noise, vibration, values 

This thesis deals with the measurement of noise and vibration transmitted to the hand 

when working with hand power tools. Exposure of noise and vibration is measured in 

simulated activities routine when working with electric hand tools. The measurements are 

consistent with international standards. The work also focuses on the possible impact of soft 

and hard materials such as factor to mechanical vibration and noise. It is then pointed out the 

effect of these adverse effects on the health of exposed persons. 

 

Final measured values are processed and derived appropriate comments. Finally of work is to 

evaluate worker exposure of noise and vibration transmitted to the hand when working with 

electrical hand tools and design optimization of prevention. 
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1 Úvod 

 Každé pracovní prostředí se ve větší či menší míře potýká s nepříznivými faktory 

působící nepříznivě na zdraví. Jedním z nejnepříznivějších a velmi těžko odstranitelných 

faktorů, jsou fyzikální faktory hluk a vibrace. Fyzikální faktory jako takové, jsou stále 

nejčetnější, co se týká nemocí z povolání. Mezi ty patří jako nejčastěji uváděné nemoci z 

povolání poškození periferních nervů z vibrací a následný syndrom karpálního tunelu. (Ten je 

taky nejčastěji diagnostikován v důsledku přetěžování končetin). Evropská unie označila hluk 

za jeden z hlavních problémů životního prostředí v Evropě a snižování počtu obyvatel 

vystavených nadměrnému hluku v životním prostředí zařadila do svého seznamu priorit. Tyto 

statistiky poukazují na závažnost situace a důležitost tuto problematiku vhodně řešit a bránit 

se proti těmto, zdraví poškozujícím, vlivům. 

 Ve většině případů, kde se vyskytuje hluk, se vyskytují i vibrace a naopak. Ruční 

elektrická nářadí jsou tomu patřičným příkladem. V průmyslových provozech jsou tyto nářadí 

nedílnou součástí. Proto by se mělo ve velké míře dbát na patřičné stanovy, ať už 

legislativního rámce, nebo stanovy zaměstnavatele, jak předcházet těmto faktorům. 

  

 Diplomová práce se bude zabývat touto problematikou a bude se snažit navrhnout 

patřičná opatření. Ty budou vycházet z naměřených a výsledných hodnot. Hodnoty budou 

výsledkem několika nejčastěji používaných ručních elektrických nářadí, které jsou součástí 

nejen pracovního ale i soukromého provozu. 

     

Cílem diplomové práce je vyhodnotit, dle patřičných screeningových komparativních 

měření, pracovní expozici hlukem a vibracemi přenášenými na ruce při práci ručním 

elektrickým nářadím. Specifika přenosu vibrací a expozicí hluku z ručních elektrických nářadí 

nese i opracovávaný materiál, kterému je nářadí přiřazeno. I tento materiál může přispívat 

k vyšším, nepříznivým hodnotám hluku a vibrací. Pomocí komparativních měření se bude 

práce tímto problémem také zabývat, v jaké míře může mít materiál vliv na hodnoty hluku a 

vibrací.  

 



2 Hluk  

2.1 Charakteristika hluku 

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

představuje z fyzikálního hlediska mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním 

rozsahu normálního lidského sluchu od 20 Hz do 20 kHz, šíří se od zdroje prostřednictvím 

zvukových vln, jimiž se přenáší akustická energie. Zvuk o frekvenci nižší než 20 Hz je 

infrazvuk, nad 20 kHz pak ultrazvuk (hluk o frekvenci 8-20 kHz je hluk vysokofrekvenční). 

Při posuzování hluku jde nejčastěji o hluk šířící 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 se rozlišuje hluk impulsivní nebo neimpulsivní; ten pak dále na ustálený, 

proměnný či přerušovaný. [24] 

 

 ustálený hluk (steady noise) – hluk s malým kolísáním hladiny 

akustického tlaku v průběhu doby sledování. (Za ustálený hluk se často 

považuje hluk s kolísáním hladin akustického tlaku v čase do 5dB) 

 proměnný hluk (fluctauting noise) – hluk, jehož hladina akustického 

tlaku se v průběhu sledování neustále významně mění. (Za proměnný 

hluk se často považuje hluk s kolísáním hladin akustického tlaku v čase 

nad 5dB) 

 přerušovaný (intermittent nois) – hluk, jehož hladina akustického tlaku 

náhle klesne k hladině akustického tlaku pozadí několikrát v průběhu 

pozorování; doba, během které hladina zůstává v konstantní hodnotě 

odlišné od okolí, je nejméně 1s. 

 impulsní (impulse nois)  

a) jednotlivé krátké pulzy (bursty) nebo série krátkých pulzů (burstů) 

akustického tlaku 

b) hluk složený ze série pulzů (burstů) akustické energie, přičemž 

každý pulz má dobu trvání kratší než přibližně 1s 

c) hluk vytvářený jednotlivými zvukovými pulzy s trváním do 200 ms 

nebo sledem takových pulzů následujících po sobě v intervalech 

delších než 10 ms.[6]   



POZNÁMKY 

Barva zvuku -  vlastnost zvukového vnímání, která umožňuje posluchači usoudit, že 

dva neidentické zvuky mají stejnou hlasitost a výškou si nejsou podobné. (Barva 

zvuku závisí primárně na tvaru vlny, ale také na akustickém tlaku a krátkodobých 

vlastnostech zvuku.[6]   

 

Výška zvuku – vlastnost sluchového vnímání umožňující uspořádat zvuky na stupnici 

v rozsahu do hlubokých po vysoké.[6]   

 

3 Vibrace 

3.1 Charakteristika vibrací 

Vibracemi rozumíme mechanické kmitání a chvění pevných těles. Vibrace představují 

pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své rovnovážné 

polohy. Velikost vibrací se vyjadřuje výchylkou, rychlostí nebo zrychlením, z praktických 

důvodů se nejčastěji měří a hodnotí velikost zrychlení vibrací. [24] 

 

Podle časového průběhu se vibrace dělí na: 

 deterministické (okamžitou hodnotu v daném čase lze přesně určit podle 

jejího dosavadního průběhu) 

 náhodné (mění se nepředvídatelným způsobem) [24] 

 

Zvláštní skupinu kmitání tvoří mechanické rázy a otřesy. Ráz (mechanický ráz) je 

náhlá změna určující veličiny vibrací, která v soustavě vybudí přechodové rozruchy. 

Otřes je jednorázový děj, při kterém se změní poloha mechanické soustavy v krátkém 

čase (je charakterizován náhlou změnou určující veličiny). [24] 

 

4 Expozice hlukem a vibracemi přenášených na ruce 

4.1 Expozice hluku 

U osob exponovaných hlukem může pravidelně vzniknout ztráta sluchu rozličné 

závažnosti. V důsledku ztráty sluchu je pak zhoršen vjem každodenních akustických signálů, 

mezi které patří poslech hudby, porozumění řeči atd. S výjimkou expozice tlakovým rázům 



(třeskům), impulznímu hluku vysoké intenzity a mimořádně vysokým hladinám ustáleného 

hluku, nastává trvalé zhoršení sluchového orgánu až po delší době a narůstá až po měsících, 

letech a desítkách let expozice. [10] 

Trvalému posunutí prahu vlivem hluku obvykle předchází dočasný reverzibilní vliv na 

slyšení, který se nazývá dočasné posunutí prahu (TTS) z hluku. Závažnost TTS a zotavení 

závisí na době a hladinách, kterým je člověk exponován. U jednotlivce se nedá přesně určit, 

které změny hladin jsou způsobeny hlukem a které vznikly v důsledku vlivu jiných faktorů, i 

když při pochybnostech by v jednotlivých případech mohly údaje uvedené v mezinárodní 

normě ČSN ISO 1999 sloužit jako další prostředek pro stanovení nejpravděpodobnějších 

příčin audiologické diagnózy. [10] 

4.2 Expozice vibracemi přenášených na ruce  

 Nadměrná expozice vibracím přenášeným na ruce může vyvolat poruchy krevního 

oběhu v prstech, periferních nervů a pohybového aparátu ruky a paže. K popisu komplexu 

postižení periferních cév a nervů, a postižení pohybového aparátu spojených s expozici 

vibracím přenášeným na ruce se obvykle používá termín ,,vibrační syndrom ruky a paže“ 

(,,hand-arm vibration syndrome“) HAVS. Pracovníci exponováni vibracím přenášeným na 

ruce mohou mít nervy a/nebo cévy postižené samostatně nebo současně. Postižení cév a 

změny na kostech a kloubech v důsledku vibrací přenášených na ruce se v mnoha zemích 

odškodňují jako nemoc z povolání. Tato poškození jsou rovněž zařazena do evropského 

seznamu uznávaných nemocí z povolání. [7] 

 Pravděpodobnost rozvoje příznaku vibračního syndromu ruky a paže jednotlivce 

závisí na jeho/její vnímavosti, jakémkoliv prodělaném onemocnění a předchozích zdravotních 

stavech, činitelích vztahujících se k práci, prostředí a osobních faktorech. [7] 

  

Obecný přehled negativních účinků na zdraví: 

- Postižení cév 

- Neurologické poruchy 

- Postižení pohybového aparátu 

- Další poruchy 

 



5 Nemoci z povolání 

Součástí pracovního prostředí a jeho škodlivých vlivů jsou způsobené nemoci těmito 

škodlivými vlivy. Nařízení vlády č. 114/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 

Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, jich čítá 88. 

 Tyto nemoci z povolání jsou rozděleny do 6 kapitol, z nichž nejpočetnějších nemocí 

z povolání obsahuje kapitola č.I – Nemoci způsobené chemickými látkami. Do II. kapitoly 

spadají nemoci způsobené fyzikálními faktory, do kterých jsou také zařazeny faktory 

způsobené hlukem a vibracemi. 

 

Fyzikální faktory způsobily v roce 2011 celkem 51,8 % ze všech hlášených nemocí z 

povolání. [19]  

 

POZNÁMKY 

Nemoci z povolání - taková onemocnění, která vznikla nepříznivým působením škodlivých 

 vlivů pracovního prostředí. [24]  

Pracovní prostředí – soubor činitelů působících na činnost člověka v určitém prostoru a/nebo  

také soubor podmínek, za jakých se uskutečňuje pracovní proces. [21] 

 

Následná tabulka zobrazuje veškerá nemoci z povolání způsobené vlivem hluku a vibrací: 

Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání 

4 

Percepční kochleární vada sluchu způsobená 

hlukem.U osob do dosažení 30 let věku při 

celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % 

dle Fowlera. U osob starších 30 let věku se 

hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. 

U osob starších 50 let věku celková ztráta 

sluchu dosahující hranici 50 % dle Fowlera. 

Nemoc vzniká při práci, u níž je 

prokázána nadměrná expozice hluku. Za 

nadměrnou se zpravidla pokládá taková 

expozice, při které ekvivalentní hladina 

hluku po běžnou dobu trvání směny 

překračuje 85 dB (A) nebo špičková 

hladina frekvenčně neváženého 

akustického tlaku překračuje 200 Pa [140 

dB (A)]. 

6 

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou 

při práci s vibrujícími nástroji a 

zařízeními.Objektivně prokázaný Raynaudův 

syndrom nejméně čtyř článků prstů rukou v 

chladu, ověřený plethysmografickým 

vyšetřením. 

K položkám č. 6 až 8:Nemoci vznikají při 

práci s pneumatickým nářadím ručně 

ovládaným nebo při práci s vibrujícími 

nástroji s takovými hodnotami zrychlení 

vibrací, které jsou podle současných 

lékařských poznatků příčinou nemoci. 

7 

Nemoci periferních nervů horních končetin 

charakteru ischemických nebo úžinových 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a 

zařízeními.Ischemické poškození středového 

 



nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s 

klinickými příznaky a s patologickým EMG 

nálezem, odpovídajícími nejméně středně 

těžké poruše. Poškození nervů horních 

končetin charakteru úžinového syndromu s 

klinickými příznaky a s patologickým EMG 

nálezem, odpovídajícími nejméně středně 

těžké poruše. 

8 

Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí 

nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a 

zařízeními.Aseptické nekrózy zápěstních 

nebo záprstních kůstek nebo izolovaná 

artróza kloubů ručních, zápěstních nebo 

loketních, spojené se závažnou poruchou 

funkce vedoucí k výraznému omezení 

pracovní schopnosti. 

 

Tabulka 1: Nemoci z povolání způsobené fyz. faktory hlukem a vibracemi 

5.1 Statistický přehled nemocí z povolání za rok 2011 

Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (položka II.4) byla zjištěna u 15 

pracovníků, kteří byli exponování nadměrnému hluku v rámci deseti profesí v devíti různých 

odvětvích ekonomických činností. Nejčastěji byli postiženi zámečníci (pětkrát). [19] 

 

Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z práce s vibrujícími nástroji (položka 

II.6) byl diagnostikován celkem 22x. Z 15 postižených pracovníků mělo 7 osob nemocné obě 

ruce a 8 osob mělo postiženou pouze jednu končetinu. Onemocněli především svářeči kovů 

(pětkrát) a zámečníci (čtyřikrát). V dalších devíti profesích byli postiženi jeden až dva 

pracovníci. [19] 

 

Poškození periferních nervů horních končetin z práce s vibrujícími nástroji (položka 

II.7) vzniklo u 129 pracovníků celkem 172 krát, přičemž 86 osob mělo postiženo jednu 

končetinu a 43 osob mělo nemocné obě horní končetiny. Syndrom karpálního tunelu byl 

zjištěn 157 krát, poškození ulnárního nervu v oblasti lokte bylo zaznamenáno 14 krát a 

poškození ulnárního nervu v oblasti Guyonova kanálu jednou. Onemocněli převážně 

zámečníci (44 krát), horníci (16 krát), brusiči kovů – cídiči odlitků (14 krát). [19] 

 

Onemocnění kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů z práce s vibrujícími nástroji 

(položka II.8) bylo diagnostikováno u 17 mužů v deseti profesích celkem 23 krát. Artróza 

loketních kloubů byla zjištěna dvanáctkrát, rhizartróza devětkrát a artróza zápěstí dvakrát. 

[19] 



 

Práce s vibrujícími nástroji a zařízeními (položky II.6–II.8) způsobila v roce 2011 u 

158 osob celkem 217 onemocnění, což představovalo 17,9 % ze všech nemocí z povolání 

hlášených v tomto roce. [19] 

 

5.3 Ohrožení nemocí z povolání 

 V roce 2011 bylo u 54 postižených pracovníků hlášeno celkem 56 případů ohrožení 

nemocí z povolání. Nejvíce případů ohrožení nemocí z povolání bylo hlášeno z kraje 

Moravskoslezského (21, tj. 37,5 % případů) a z kraje Olomouckého (16, tj. 28,6 % případů). 

[19] 

 

Obrázek 1: Struktura hlášených případů nemocí z povolání podle krajů vzniku 

Postiženi byli především pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků (CZ-NACE C25 –14 případů) a pracovníci výroby elektrických zařízení (CZ-NACE 

C27 – 11 případů). 

Nejčastěji bylo diagnostikováno ohrožení nemocí z povolání poškozením periferních 

nervů z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže končetin (položka II.10 – 27 případů) a 

ohrožení poškozením periferních nervů z vibrací (položka II.7 – 16 případů). V rámci 

těchto položek byl diagnostikován lehký syndrom karpálního tunelu celkem 43 krát. [19] 

 

(Statistické údaje byly převzaty z on-line zdroje obsahujícího statistické přehledy a analýzy 

nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených do Národního zdravotního 

registru nemocí z povolání. Zpracování a publikování dat se provádí s periodicitou 1x ročně, a 

to zpravidla v průběhu prvního pololetí roku následujícího po uzavření registru za příslušný 



statistický rok. Proto nejsou uvedeny statistiky za rok 2012, jelikož v době zpracování 

diplomové práce nebyly ještě publikovány). 

 

6 Metody měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí 

Česká technická norma ČSN ISO 9612 Akustika – Směrnice pro měření a 

posuzování expozice hluku v pracovním prostředí, poskytuje obecný návod měření daného 

druhu v požadovaném místě, hodnotí také účinky hluku daného pracovníka a indikuje potřeby 

snížení hluku zmírňujícími opatřeními. 

Tato mezinárodní norma popisuje určování akustických veličin a to zejména, jak se 

mají provádět měření akustického tlaku, jak se mají vybírat místa měření, jaké časové 

vzorkování a jaká kmitočtová analýza je potřebná a jaké speciální vlastnosti hluku se mají 

uvažovat.[9] 

Standardní metody měření hluku na pracovištích předepisují pro každý typ hluku tři 

měřící metody lišící se přesností a nároky na měření. Jsou to tyto metody: 

• podrobná měření (1. třída) – provádějí se s nejistotou 1,5 dB, 

• běžná měření (2. třída) – s nejistotou do 3 dB, 

• přehledová měření (3. třída) – s nejistotou do 8 dB [9] 

6.1 Měřící přístroje 

 Zvukoměry musí vyhovovat alespoň požadavkům na přístroje třídy 2 uvedeným v IEC 

651. Preferují se však zvukoměry třídy 1. Oktávové a třetinooktávové filtry musí vyhovovat 

požadavkům uvedeným v IEC 1260. Jmenovité střední kmitočty kmitočtových pásem musí 

odpovídat kmitočtům v uvedeným v ISO 266. [9] 

 Důležitou součástí měřících přístrojů je kontrola a kalibrace. Uživatel musí provádět 

provozní kontrolu nejméně před a po každé sérii měření. Musí se provádět kontrola 

zesilovačů, zapisovačů a indikačních přístrojů, jakož i akustická kontrola celého systému 

včetně mikrofonu (např. použitím akustického kalibrátoru). [9] 

6.2 Umístění mikrofonu a měřicího místa 

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

V případě, 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. [9] 



6.3 Doba měření 

 Normovaný/referenční časový interval TN je takový časový interval, který reprezentuje 

dobru trvání jedné pracovní směny (konvenčně 8 hodin (T0)), pro který se určuje ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A. [9] 

 Časový interval měření T je takový časový interval, během něhož se integruje a 

průměruje druhá mocnina 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 měření byl výsledek souhlasný. [9] 

Během časového intervalu měření se musí vyskytovat hluk, který je specifický pro 

dané pracovní místo. 

K získání charakteristické expozice hluku se mohou použít dva postupy: 

 

T = TN    =>    může se přímo určit celková expozice hluku za pracovní směnu, která se má   

                      zhodnotit 

T < TN   =>    může se charakteristická expozice měřenému hluku vybrat podle zkušeností. 

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

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

pracovní místo a reprezentativní pro normovaný interval. [6] 

6.4 Měření 

 Vybrané základní veličiny měření jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A (L 

Aeq,T) a expozice zvuku A (EA,T) během stanoveného 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 Lpeak, nejvyšší 

okamžitá hladina akustického tlaku A, LApeak, nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku C, 

LCpeak nebo jiné veličiny. [9] 

 

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

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

může vybrat metoda, kdy je mikrofon umístěn na osobě (poloha mikrofonu se mění 

s pohybem exponované osoby). [9] 



Pokud se expozice hluku určuje pro dobře stanovené pracovní místo, provádí se 

měření na tomto specifickém místě. Pokud osoba zaujímá více než jedno pracovní místo, 

může se ekvivalentní hladina akustického tlaku A, nebo expozice zvuku A určit buď odděleně 

pro rozdílná pracovní místa, nebo pro osoby zaujímající tato pracovní místa. Každá veličina 

se stanoví v jednom časovém intervalu umožňujícím určení kumulativní expozice této osoby 

během pracovní směny. [9] 

 

6.4.1 Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

 Vybraná metoda měření spočívá v použití integrujícího-průměrujícího zvukoměru 

k měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T , během stanoveného časového 

intervalu. [9] 

 

Expozice ustálenému hluku – Je li hluk takový, že změny hladin jsou malé v průběhu 

celého intervalu, pro který se určuje ekvivalentní hladina zvuku A, pak aritmetický průměr 

indikovaných hladin akustického tlaku je numericky shodný s ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku. Pozn. Hluk lze považovat za ustálený, jestliže celkový rozsah 

indikovaných hladin akustického tlaku nepřesáhne 5 dB. [10] 

 

Je- li časový interval měření T rozdělen na kratší intervaly Ti, vypočítá se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku pomocí vztahu: 

 

  

kde: 

LAeq,Ti je ekvivalentní hladina akustického tlaku A, která se vyskytuje  

v časovém intervalu Ti; 

T se rovná ; 

n  je celkový počet dílčích časových intervalů. 

 

 

POZNÁMKY 

Expozice zvuku (E) – časový integrál kvadrátu akustického tlaku frekvenčně váženého funkcí 

A za dobu T nebo pro jednorázový děj; vyjadřuje se v pascalech na druhou sekunda. Expozice 

zvuku A je definována vztahem: 



  [2] 

 

Hladina akustického tlaku (L) – logaritmus poměru daného akustického tlaku k referenčnímu 

akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek dekadického 

logaritmu tohoto poměru. [9] 

 

Špičkový akustický tlak (PEAK) – logaritmus poměru daného akustického tlaku 

k referenčnímu akustickému tlaku; hladina akustického tlaku v decibelech je dvacetinásobek 

dekadického logaritmu tohoto poměru. [9] 

 

Vážená hladina špičkového akustického tlaku (LA,C, peak) – Nejvyšší hladina špičkového 

akustického tlaku vážená normovanou kmitočtovou váhovou funkcí (zpravidla funkcí A nebo 

C, která se vyskytne ve stanoveném časovém intervalu. [9] 

 

7 Metody měření a hodnocení expozice vibracím přenášenými na 

ruce 

Metody měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce popisuje česká 

technická norma ČSN EN ISO 5349-1 Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím 

přenášeným na ruce – Část1: Všeobecné požadavky, a ČSN EN ISO 5349-2 Vibrace – Měření 

a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce – Část2: Praktický návod pro měření na 

pracovním místě, které jsou verzí evropské normy EN ISO 5349-1:2001 a EN ISO 5349-

2:2001. [8] 

 

Před samotným započetím měřících postupů a jednotlivých měření je důležitou součástí 

příprava postupu měření, výběr pracovních činností pro měření a organizace měření, které 

nám stanovují jednotlivé technické normy. 

7.1 Hodnocené a měřené veličiny 

Existují dvě základní veličiny, které se hodnotí při každé činnosti během expozice vibracím: 

- souhrnná hodnota vibrací ahvi vyjádřená v metrech za sekundu na druhou 

(m/s2); tato hodnota se vypočítá ze třech efektivních hodnot frekvenčně 

vážených vibrací přenášených na ruce v jednotlivých směrech ahwix, ahwiy a 

ahwiz 



- doba trvání (za den) Ti expozice vibracím při činnosti i. [8] 

Základním parametrem, který se má uvádět, je denní expozice vibracím A(8). Ta se vypočítá 

z hodnot ahvi a Ti pro všechny činnosti i. [8] 

 

 Vibrace v každém ze tří směrů, jež vstupují do ruky, jsou stejně škodlivé. Měření by se 

mělo tudíž provádět ve všech třech směrech. Efektivní hodnoty frekvenčně váženého 

zrychlení ahwix, ahwiy a ahwiz ve směrech x, y, a z se musí uvádět samostatně. 

Hodnocení expozice vibracím je však založeno na veličině, která kombinuje všechny tři 

směry a to již zmiňovaná hodnota ahv , která je dána jako druhá odmocnina ze součtu čtverců 

tří složkových hodnot: [7] 

   

 ahv =  

 

POZNÁMKY 

 

ahwi  efektivní hodnota frekvenčně vážených vibrací přenášených na ruce 

v jednotlivém směru při činnosti i v m/s
2
; pro vyznačení směru měření se 

používá další index x, y, nebo z tj. ahwix, ahwiy a ahwiz; 

ahvi souhrnná hodnota vibrací (dříve nazývaná vektorový součet nebo součet 

frekvenčně vážených zrychlení) při činnosti i, v m/s
2
; 

A(8) denní expozice vibracím v m/s
2
 

T0 referenční doba 8 h (28 800 s); 

Ti celková doba (za den) expozice vibracím při činnosti i. [8] 

 

7.2 Měřící vybavení 

K detekování pohybu vibrujícího povrchu jsou v zařízeních pro měření obecně 

využívány akcelerometry. Signál vibrací z akcelerometru může být pro účely určení velikostí 

frekvenčně váženého zrychlení zpracován mnoha různými způsoby.[8] 

Snímačem vibrací může být akcelerometr, konstruovaný pro obecná měření (neúderná 

nářadí) nebo může být specificky navržen pro velká špičková zrychlení, jaká produkují úderná 

nářadí. Snímače vibrací musí být schopné odolat vibracím v určitém rozsahu velikostí a musí 

mít stabilní vlastnosti. Rozměry snímačů musí být takové, aby nenarušovaly činnost stroje a 



aby umístění měřícího místa bylo možné identifikovat. Určitou roli hraje i hmotnost 

akcelerometru. Čím lehčí bude akcelerometr, tím menší chyba se bude zavádět. [8], [7] 

 

7.3 Umístění, orientace a upevnění snímačů   

Vibrace přenášené na ruku se měří a uvádějí ve třech směrech pravoúhlé soustavy 

souřadnic. Vibrace ve třech směrech by se měly přednostně měřit současně. Při praktických 

měřeních vibrací může být orientace soustavy souřadnic stanovena vzhledem k příslušné 

bazicentrické soustavě souřadnic, jejichž počátek je například na vibrujícím zařízení, 

opracovávaném předmětu, rukojetí nebo ovládacím zařízení sevřeném rukou. [7] 

Akcelerometry by měly být pevně připevněny k vibrujícímu povrchu. Musí se zvolit 

taková metoda, která poskytuje náležité připevnění k vibrujícímu povrchu, nenarušuje práci 

s mechanizovaným nářadím a sama neovlivňuje vibrační vlastnosti vibrujícího povrchu. 

Možnosti upevnění snímačů: Připevnění pomocí závrtného šroubu, pomocí lepidla nebo 

tmelu, pomocí svěrky nebo objímky nebo úchyty držené v ruce.[8] 

 Na následujícím obrázku je zobrazena orientace pravoúhlé soustavy souřadnic: 

 

Obrázek 2: poloha standardního úchopu válcové tyče pravoúhle soustavy souřadnic 

Legenda 

  --------- Bazicentrická soustava souřadnic 

  ______          Biodynamická soustava souřadnic  

 



7.4 Výpočet denní expozice vibracím 

 V mnoha případech je denní expozice pracovníka spojena s řadou činností. Pro každou 

činnost i se musí změřit souhrnná hodnota vibrací ahvi a doba expozice danému zdroji Ti. 

Denní expozice vibracím A(8) v m/s
2
 se musí získat ze vztahu 

 

A(8) =  

kde 

T0 referenční doba 8 H (28 800 s); 

n počet pracovních činností 

      [8] 

 

8 Specifika ochrany zdraví z hlediska expozice hlukem a 

vibracemi 

 Zákon č. 262/2006 Sb., udává povinnost zaměstnavatelům soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich 

příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k 

jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních 

podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního 

předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. [5] 

 Další právní předpis upravující ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) stanovuje minimální rozsah opatření k ochraně 

zdraví zaměstnanců. Jednotlivá opatření se dá rozdělit do skupin:  

 

a) Technická opatření – Taková opatření, snažící se vymezit nepříznivé 

účinky působení přímo od zdroje, opatření, které technologickým 

způsobem zabraňuje přenosu škodlivého působení. 

b) Organizační opatření – Vhodnou organizací pracovních postupů, 

bezpečnostních přestávek atp. snížit emise škodlivých faktorů 

c) Náhradní opatření – Většinou se jedná o opatření individuálního 

charakteru, jako je poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků 

d) Zdravotní prevence – Pravidelné lékařské prohlídky 



8.1 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku 

Technická opatření 

 Snížení emise hluku ručních elektrických nářadí – Výběr vhodného nářadí s co 

nejnižší hladinou akustického výkonu, pravidelné revize a výměna nejhlučnějších 

agregátů, části nářadí 

Organizační opatření 

 zařazení povinných bezpečnostních přestávek 

 střídání pracovních úkonů 

 školení a informování osob vystavených hlukové zátěži 

 

Náhradní opatření 

 Používání osobních ochranných pracovních prostředků  

8.2 Ochrana zdraví před nepříznivými účinky vibrací 

Technická opatření 

 Výběr a používání nářadí s nižšími hodnotami vibrací – Konstrukční řešení a 

vyvážení jednotlivých částí nářadí má značný vliv na hodnoty vibrací srovnatelných 

typů nářadí stejného výkonu 

 Pravidelné kontroly a sledování technických stavů nářadí – Souvisí i s pravidelnou 

údržbou a zacházením s nářadím 

 Správná volba pracovní techniky – Dodržení správného držení a pracovních postupů 

(snížení potřebné síly stisku nářadí, přítlaku atd.) 

Organizační opatření 

 Zajištění pracovníků před chladem a vlhkem – Současné působení chladu a vlhka 

významně usnadňují vznik projevů poškození zdraví z vibrací 

 Dodržování bezpečnostních přestávek 

 Střídání rizikových a nerizikových pracovních operací 

Náhradní opatření 

 Omezení akustické imise vibrací – Používání ,,antivibračních“ rukavic 

 

 

 

 



9 Experimentální měření 

 Za účelem vyhodnocení co nejpřesnějších výsledků byla provedena simulovaná 

měření pověřeným zkušeným pracovníkem. Měření byla provedena v prostorách Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství, Lumírova 

13, 700 30 Ostrava – Výškovice. Za účelem snížení nepřesnosti naměřených hodnot, výchylek 

a vlivů snižující přesnost měření, probíhala experimentální měření celkem dvakrát. Doplňující 

informace k měření, teplota, vlhkost, čas atp., jsou zaznamenány v následujících tabulkách. 

 

 

Tabulka 2: Doplňkové hodnoty měření dne 14.6.2012        

Tabulka 3: Doplňkové hodnoty měření dne 14.6.2012 

 

 Měření bylo prováděno v prostoru dílny a venkovním prostoru lodžie zadního vstupu 

budovy. Venkovní prostor byl využit hlavně při provádění měření práce s vrtacími kladivy a 

úhlovou bruskou, při kterých vznikala vysoká prašnost. V prostoru dílny ani ve venkovním 

prostoru nebyl zaznamenán žádný zvuk, nebo hluk, který by ovlivňoval měření.  

 

Tabulka 4: Doplňkové hodnoty měření dne 22.6.2012          

                                                                                                    Tabulka 5: Doplňkové hodnoty měření dne 22.6.2012 

 

Měřící údaje Hodnota Jednotky 

DATUM 14.6.2012 d.m.r. 

ČAS 8:15 h.m. 

VLHKOST 57,7 % 

TEPLOTA 23,3 °C 

TLAK 985,7 mbar 

RYCHL. PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 0,05 m/s 

ALTI 233 m.n.m. 

DÉLKA MĚŘENÍ 60 s 

Měřící údaje Hodnota Jednotky 

DATUM 14.6.2012 d.m.r. 

ČAS 9:30 h.m. 

VLHKOST 99,9 % 

TEPLOTA 16,5 °C 

TLAK 986,2 mbar 

RYCHL. PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 0,12 m/s 

ALTI 229 m.n.m. 

DÉLKA MĚŘENÍ 60 s 

Venkovní podm.: zataženo,déšť 
  

Měřící údaje Hodnota Jednotky 

DATUM 22.6.2012 d.m.r. 

ČAS 8:15 h.m. 

VLHKOST 62,4 % 

TEPLOTA 25,5 °C 

TLAK 984 mbar 

RYCHL. PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 0,04 m/s 

ALTI 247 m.n.m. 

DÉLKA MĚŘENÍ 60  s 

Měření venku Hodnota Jednotky 

DATUM 22.6.2012 d.m.r. 

ČAS 9:00 h.m. 

VLHKOST 94,9 % 

TEPLOTA 20,7 °C 

TLAK 984 mbar 

RYCHL. PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 0,12 m/s 

ALTI 241 m.n.m. 

DÉLKA MĚŘENÍ 60 s 

Venkovní podm.: zataženo,déšť 
  



9.1 Popis zkoumaných elektrických nářadí 

Následující kapitola je věnována jednotlivým nářadím a jejich popisu. Norma ČSN EN 

ISO 5349-1 Vibrace – měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce – Část 1: 

Všeobecné požadavky udává, že by se měl uvádět jasný popis vibrujícího nářadí, jeho typ, 

stáří, hmotnost, velikost a stav. Technické údaje, včetně hodnot vážených vibrací a hladin 

hluku, jsou převzaty z jednotlivých návodů a manuálů k použití tak, jak udává výrobce.  

 Výběr zkoumaných elektrických nářadí byl vybrán z hlediska nejpoužívanějších, 

nejčastěji dostupných ručních nářadí. Pro objektivní hodnocení a dosažení co nejvíce 

možných výsledků z různých možných druhů ručního nářadí bylo vybráno právě 7 

nejvyužívanějších a spotřebiteli nejpoužívanějších ručních elektrických nářadí. Nářadí ke 

zkoumání dodala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta 

bezpečnostního inženýrství.  

 

Seznam ručních el. nářadí: 

1. Kotoučová pila FKS- 165 

2. Pásová bruska PBS 75 AE 

3. Přímočará pila SKIL 4275 

4. Ruční hoblík EDH 82 

5. Úhlová bruska EBU 23 D - A 

6. Vrtací kladivo HR2440 

7. Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

Tabulka 6:Seznam měřených ručních el. nářadí 

  

1.Kotoučová pila 

 

     Obrázek 3: Kotoučová pila FKS – 165 



Technické údaje: 

Napětí 230 V 

Frekvence napětí 50 Hz 

Příkon 1 200 W 

Počet otáček při nezatíženém přístroji 4 500/min. 

Rozměry řezného kotouče 165x20x2,8 mm 

Počet zubů kotouče Z14 

Hmotnost přístroje 4,4 kg 

Lpa (úroveň hlasitosti) 88+1,5 dB (A) 

Lwa (emise hluku při zatížení) 99+1,5 dB (A) 

aw (vibrační hodnota) 1,604 m/s
2
 

Stáří  3 roky 

Stav  Výborný 

Tabulka 7:Technické údaje kotoučové pily FKS – 165  

[8] 

 

2. Pásová bruska 

 

Obrázek 4:Pásová bruska PBS 75 AE 

 Technické údaje: 

Příkon 710 W 

Výkon 350 W 

Rychlost pásu (bez zatížení) 200 – 300 m/min 

Brusný pás délka/šířka 533/75 mm 

Hmotnost bez příslušenství cca. 3,2 kg 

A - vážená hladina akustického tlaku 84 dB (A) 

Hladina hluku při práci může překročit: 85 dB (A) 

Naměřená hodnota vibrací je menší než: 2,5 m/s
2
 

Stáří  10 let 

Stav  Dobrý 

Tabulka 8: Technické údaje Pásové brusky PBS 75 AE 

[1] 

 

 

 



3. Přímočará pila  

 

Obrázek 5:Přímočará pila SKIL 4275 

Technické údaje: 

Napětí 230 V 

Příkon 500 W 

Výška zdvihu pilového listu 20 mm 

Počet volnoběžných zdvihů 800 – 3 000 kmit/min 

Hmotnost  2,5 kg 

Hladina hluku při práci může překročit 85 dB (A) 

Hodnota vibrací  NESPECIFIKOVÁNA 

Stáří  9 let 

Stav  Dobrý 

Tabulka 9: Technické údaje přímočaré pily SKIL 4275 

[6] 

 

4. Ruční hoblík  

 
Obrázek 6: Ruční hoblík EDH 82 

 



Technické údaje: 

Napětí 240 V 

Kmitočet 50 – 60 Hz 

Jmenovitý příkon 900 W 

Výkon 470 W 

Otáčky na prázdno 12 000 min
-1

 

Otáčky při jmenovitém zatížení 10 000 min
-1

 

Hmotnost  3,6 kg 

Hladina akustického tlaku  91 dB (A) 

Hladina akustického výkonu 104 dB (A) 

Vážená hodnota vibrací na ruce a paže 2,5 m/s
2
 

Stáří  8 let 

Stav  Dobrý 

Tabulka 10: Technické údaje ručního hoblíku EDH 82 

[4] 

 

5. Úhlová bruska  

 

Obrázek 7:Úhlová bruska EBU 23 D-A 

Technické údaje: 

Příkon 1 050 W 

Otáčky naprázdno 8 300 min
-1

 

Obvodová rychlost 80 m/s 

Hmotnost 3,4 kg 

Hladina akustického tlaku 96 dB (A) 

Hladina akustického výkonu 109 dB (A) 

Vážená hodnota vibrací na ruce a paže 6,1 m/s
2
 

Stáří  4 roky 

Stav  Dobrý 

Tabulka 11: Technické údaje úhlové brusky EBU 23 D-A 

[5] 

 

 

 

 



6. Vrtací kladivo  

 

Obrázek 8:Vrtací kladivo HR 2440 

Technické údaje: 

Otáčky bez zátěže 0 – 900 min
-1

 

Příklepy za minutu 0 – 4500  

Hmotnost 2,3 kg 

Hladina akustického tlaku 87 dB (A) 

Hladina akustického výkonu 100 dB (A) 

Vážená efektivní hodnota zrychlení 9 m/s
2
 

Stáří  10 let 

Stav  Dobrý 

Tabulka 12: Technické údaje vrtacího kladiva HR 2440 

[6] 

7. Akumulátorové vrtací kladivo  

 

Obrázek 9: Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

Technické údaje: 

Napětí 18 V 

Otáčky naprázdno 0 – 1 100 min
-1

 

Otáčky při zátěži 0 – 800 min
-1

 

Hmotnost 3,1 kg 

Hladina akustického tlaku 81,3 (A) 

Hladina akustického výkonu 96 dB (A) 

Hodnota vibrací přenášena na obsluhu ah,HD 8 m/s
2
 

Stáří  3 roky 

Stav  Velmi dobrý 

Tabulka 13: Technické údaje akumulátorového kladiva DC 213                                       

[7] 



 

Obrázek 10: Zkoumaná elektrická nářadí 

9.2 Zkoumané materiály 

Kritériem, pro výběr zkoumaných materiálů, byla použitelnost zkoumaného nářadí, ke 

kterým je nářadí určeno.  Byly tedy vybrány materiály, které jsou danými ručními 

elektrickými nářadími nejpoužívanější. Řezným a opracovávajícím  nástrojům bylo přiděleno 

dřevo, vrtacím a také řezným, k nim určeným, byl přidělen stavební materiál. Výběr tvrdého a 

měkkého materiálu, pro vhodnost použitého nářadí, bylo zvoleno u dřeva dle nařízení vlády č. 

361/2007, přílohy č.3, části A, tabulky č.4 dřevo tvrdé (karcinogenní a senzibilující) - dub a 

dřevo měkké (dle tab. č. 4 stanoveno jako dřevo ostatní – nekarcinogenní a nesenzibilující) - 

smrk. Rozhodujícím kritériem pro odlišení měkkého a tvrdého stavebního materiálu byla 

materiálová pevnost, konkrétně pevnost v tlaku. Jako materiál měkký byla zvolena stavební 

tvárnice YTONG a jako materiál tvrdý byla zvolena tvárnice betonová. 

Obrázek 11: Tvrdé dřevo - dub                                                 

Obrázek 12: Měkké dřevo-smrk 



 

 

Obrázek 13: Tvárnice YTONG     

Obrázek 14: Betonová tvárnice 

Betonová tvárnice 
Beton je stavivo, umělý kámen, slepenec, který je složen z více prvků (plniva a 

pojiva). Jeho pevná hmota při rychlém zatížení vykazuje křehký lom a při dlouhodobém 

zatížení pružnoplastické vlastnosti. Ve své podstatě sestává beton ze složek voda, cement, 

přírodní kamenivo (štěrk). Pevnost betonu je dána třídou pevnosti cementu. 

Nejpoužívanějším cementem je směsný portlandský cement s třídou pevnosti 32,5N a 32,5R, 

z kterého také byla vytvořena zkoušející betonová tvárnice. Číslo 32,5 určuje minimální 

pevnost malty, která je vyjádřena v N/mm
2
, tedy v MPa. (Symbol N a R (rapid=rychlý) značí 

rozdíl pevnosti ve stáří 2 dne betonu). Pevnost f  je definována jako maximální hodnota napětí 

(σ), při jejímž překročení začne beton praskat. [3], [15] 

 

Tvárnice YTONG 

Pórobetonové tvárnice YTONG se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako je písek, 

vápno, cement a voda. Po ztuhnutí se polopevné surové bloky přesně přiříznou a vytvrdí se 

vodní párou při teplotě 200 ˚C. Po vysušení zůstane v pórech pouze tepelně izolující vzduch.  

Základní charakteristikou YTONG je mimořádná mechanická pevnost při malé objemové 

hmotnosti. Zkoumaná tvárnice měla označení P4-500, což dle výrobce udává pevnost v tlaku 

4 MPa. [22], [25] 

 

 

 



Dřevo  

Jeden z nejstarších stavebních materiálů. Velmi pevný a přitom lehký, má dobré 

tepelně izolační vlastnosti, je lehce opracovatelný řeznými nástroji, je možné ho lepit, je 

esteticky působivý a má dobré rezonanční vlastnosti. Pevnost dřeva charakterizuje odpor 

(odolnost) dřeva proti jeho trvalému porušení. Kvantitativně se pevnost vyjadřuje napětím, při 

kterém se poruší soudržnost tělesa - napětím na mezi pevnost σp.  

Pevnost dřeva v tlaku napříč směru vláken (u suchého dřeva s vlhkostí 12%):  

smrk  - 44,4 MPa 

dub    - 57,5 MPa 

 Pevnost dřeva v tlaku směru napříč vláken u suchého dřeva s vlhkostí 12%): 

      smrk  - 3,4 MPa 

      dub    - 11 MPa 

[12], [20] 

 

9.3 Měřící přístroje 

 Vibrace lze měřit jednoduchými samostatnými přístroji – vibrometry, které mají 

zabudované frekvenční vážení a integrující zařízení. Tato zařízení jsou navržena primárně 

k hodnocení expozice vibracím na pracovním místě; tyto přístroje obecně postačí ve většině 

situací. Avšak jednoduchý měřící přístroj nemůže být schopný odhalit chyby spojené 

s měřením vibrací. [7] 

 

 Vyspělejší měřící systémy jsou často založeny na nějaké formě frekvenční analýzy 

(např. třetinooktávové nebo úzkopásmové), mohou využívat digitální nebo analogové 

záznamové zařízení k uložení časových údajů, mohou využívat sběr a techniky analýzy dat na 

bázi počítače. Tyto systémy jsou dražší a jejich činnost je složitější než u samostatného 

přístroje. [7] 

 

 K detekování pohybu vibrujícího povrchu jsou v zařízeních pro měření vibrací obecně 

využívány akcelerometry. Signál vibrací z akcelerometru může být pro účely určení velikostí 

frekvenčně váženého zrychlení zpracován mnoha rozdílnými způsoby. [7] 

 

Zvukoměry musí vyhovovat alespoň požadavkům na přístroje třídy 2 uvedeným v IEC 

651. Preferují se zvukoměry třídy 1. Osobní zvukové expozimetry musí vyhovovat 



požadavkům IEC 1252. Preferují se přístroje se zabudovaným indikátorem přebuzení, které 

indikují přebuzení přístroje špičkovým akustickým tlakem. Integrující-průměrující zvukoměry 

musí vyhovovat alespoň požadavkům na přístroje třídy 2 uvedeným v IEC 804. [9] 

 

Následující text byl přebrán z mé bakalářské práce: Expozice hlukem a vibracemi při obsluze 

téžkých autojeřábů. Ostrava, 2011. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Světla Fišerová, Ph.D. Kapitola měřící přístroje. 

9.3.1 Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447 

Jedná se o jednoduchý ruční přístroj, který splňuje požadavky odpovídajících ISO standardů 

pro posouzení a hodnocení vibrací v místě, ze kterého se dále šíří do těla člověka. Přístroj je 

odolný, robustní a víceúčelový. Je konstruován tak, aby mohl být využíván v nehostinném 

průmyslovém prostředí. Ovládání je snadné díky čtyřem tlačítkům na předním panelu. Na 

barevném LCD displeji jsou zobrazovány údaje o nastavení přístroje a měřené výsledky. O 

napájení se stará vestavěná baterie s možností dobíjení. K analyzátoru je možné připojit 

jednoosý a tříosý snímač vibrací. Komunikace s PC a přenos dat je zajištěn pomocí USB 

rozhraní. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Analýzator účinku vibrací 

na člověka typ 4447 

 

Příslušenství 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16:Příslušenství 



 

1. VA 4447 
2. Prvky na uchycení 

3. Lemo kabel, akcelerometr typ 4520 

4. Instalační CD 

5. USB kabel                                                          7. Adaptér sedadla, upevňovací pás 

6. Napájecí adaptér                                                 8. Kalibrátor typ 4294 

 

Software: 4447 Vibration Explorer  

K přístroji je dodán na CD nosiči software 4447 Vibration Explorer, kterým lze uskutečňovat 

přenos dat z VA 4447 do PC. Je určen pro organizaci měření a hodnocení účinku denní 

expozice pracovníků vibracím. Práce s naměřenými výsledky je velice přehledná a je možné 

s výsledky dále pracovat.  

 

Export výsledků 

Pomocí této funkce lze možno převádět výsledky vytvořené v programu do formátu xml, 

html, txt a xls. Díky této funkce lze dále s výsledky pracovat a vyhodnocovat. 

 

Výpočet denní expozice vibracím 

Díky této funkci umožňuje software z naměřených hodnot vypočítat hodnotu vibrací 

osmihodinové pracovní doby A(8), která je stěžejní hodnotou potřebnou pro hodnocení 

vibrací. Tuto hodnotu lze zobrazit jak v decibelech tak v m/s
-2

. 

 

Naměřené hodnoty lze zobrazit jak v číselné tak grafické podobě.  

 RMS (Root Mean Square) – označuje časově zprůměrňovanou hladinu zrychlení 

 MTVV (maximum transient vibrafon value) – označuje maximální hodnotu průběžné 

RMS hodnoty vibrace, když se čas integrace rovná 1s. 

 Peak - maximální hodnota 

 RMS VTV (vibration total value) – souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací 

  

 9.3.2 Acoustylizer AL1 

Jedná se o středně velký zvukový analyzátor sloužící k měření a monitorování hladin 

akustického tlaku. Přístroj je 1. třídy přesnosti. Požadované výstupy se zobrazují pomocí LCD 

displeje a zároveň se ukládají do interní paměti přístroje. Přístroj je napájen tužkovými 

bateriemi. Přístroj je zobrazen na obr. 7 



 

 

 

 

 
Obrázek 17: Acoustylizer AL1 

 

 

K přístroji Acoustilyzer AL1 je používán mikrofon MiniSPL (na obr. 5.4 i s AL1), přiložený 

pěnový chránič se používá při měření ve venkovních prostorech. MiniSPL patří do 2. třídy 

přesnosti. 

 

 

 

Obrázek 18: Acoustilyzer AL1 s mikrofonem MiniSPL 

  

 

Funkce Acoustilyzeru AL1: 

 

Přístroj Acoustilyzer AL1 je schopen monitorovat tyto hodnoty [5]: 

 

 

Leq – ekvivalentní (střední) hladina akustického tlaku [dB] 

Lmax -  maximální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

Lmin – minimální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

SPL – aktuální naměřená hladina akustického tlaku [dB] 

LCPeak – hladina špičkového akustického tlaku [dB] 

 



Přístroj je vybaven váhovými filtry Flat, A, C, X-Curve-1, RLB. 

Jednoduchým způsobem lze nastavit hodnotu měřeného časového úseku. 

Dynamický rozsah při použití MiniSPL činí 30 až 130dB. 

 

Pomocné měřící přístroje 

Kapesní barometr GPB 2300 – Barometr k měření aktuálního tlaku vzduchu s možností 

nastavení nadmořské výšky.(Obr. 5.5) 

 

 

Obrázek 19: Barometr GPB 2300 

Technická data:   Tlak vzduchu      0 až 1300 mbar, 0 až 975 mmHg.  

                          Rozlišení            1 mbar, 1 mmHg.  

                          Přesnost              +/-0,25% FS +/- 1 digit (hystereze a linearita).  

 

Datalogger testo 177-H1- Datalogger vlhkosti a teploty umožňuje spolehlivou evidenci a 

dlouhodobou dokumentaci naměřených hodnot. (Obr. 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Datalogger testo 177-H1 

 

Technická data:  Provozní teplota     -20  … +70 °C  



 

                           Typ sondy NTC (externí)  

                           Měřící rozsah          -40 … +120 °C  

                           Přesnost           ±0.2 °C (-25 … +70 °C) 

                                                           ±0.4 °C (zbytek rozsahu) Rozlišení 0.1 °C 

Předchozí kapitola, konkrétně měřící přístroje, byla přebrány z bakalářské práce viz citace 

[13] 

9.4 Umístění akcelerometru a měřícího přístroje hluku 

V souladu s ISO 5349-1 se má měření vibrací provádět na povrchu nebo blízko 

povrchu ruky (nebo rukou), kde vibrace vstupují do těla. Snímač zrychlení se má přednostně 

umístit uprostřed oblasti úchopu. Měření přímo pod rukou jsou zpravidla možná jen 

s využitím speciálních úchytů, jejímiž Analýzator vibrací účinku na člověka typu 4447 

disponuje. Má k dispozici tvarovatelný úchyt, na kterém je připevněn akcelerometr a přenáší 

vyhodnocené vibrace do přístroje. U úchytů, které se vkládají mezi prsty, by se snímače měly 

připevnit co možná nejblíže povrchu rukojeti nářadí, aby se minimalizovalo zesílení úhlových 

složek vibrací. U mnoha mechanizovaných nářadí byla pro měření emise vibrací podle ISO 

8662 a dalších mezinárodních norem stanovena specifická místa a směry měření. Tato měřící 

místa jsou v souhrnu uvedena v příloze. (Uchycení akcelerometru na jednotlivá 

mechanizovaná nářadí uvádí norma 5349-1 příloha A). [8] 

Příklad umístění akcelerometru na konkrétním přístroji: 

 

          Obrázek 21: umístění akcelerometru na pásové brusce, 



 Mikrofon hlukoměru se přednostně umisťuje v místě, které zaujímá hlava osoby na 

pracovním místě. V případech, při nichž osoba musí být přítomna, aby prováděla práci, tzn. 

manipulovala, pracovala s nářadím, umísťuje se mikrofon, pokud je to proveditelné, přibližně 

0,1 m od vstupu zvukového vnějšího ucha. 

 Příklad umístění mikrofonu při prováděných měření: 

 

     Obrázek 22: Umístění mikrofonu hlukoměru 

9.5 Zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot 

 V následující kapitole jsou jednotlivé výstupy z měření rozděleny do dvou částí, a to 

nejdřív výsledky měření hluku a poté výsledky měření vibrací.  

 

Měřícím přístrojem Acoustylizer AL1 byly naměřeny a dále zpracovány výsledky 

hodnot ekvivalentní (střední) hladiny akustického tlaku LAeq, dále maximální, časově 

vyhodnocená hladina akustického tlaku LAmax a minimální, časově vyhodnocená hladina 

akustického tlaku LAmin. Pomocí přístroje Acoustylizer AL1 byly také naměřeny hodnoty 

jednotlivých frekvencí a dále zpracovány jednotlivé frekvenční spektra. Vzhledem k počtu 

měřících přístrojů a dále velkému počtu vytvořených jednotlivých frekvenčních spekter, 

budou jednotlivé frekvenční analýzy části přílohy (kromě vzorového ukázkového grafu). 

 

  Přístrojem ,,Analyzátor účinku vibrací na člověka Typ 4447“ byly naměřeny hodnoty 

vibrací jednotlivých os ve směru x,y,z. Díky softwaru 4447 Vibration Explorer byly 



převedeny jednotlivé osy do grafické podoby a vytvořena souhrnná vážená hladina zrychlení 

vibrací. Frekvenční analýzu nebylo možno vytvořit, přístroj ,,Analyzátor účinku vibrací na 

člověka Typ 4447“ frekvenční spektrum měřit neumožňuje.   

9.5.1 Hladiny akustických tlaků 

 V následující tabulce č. 8 a 9 (1. a 2. měření) jsou vyhodnocená data jednotlivých 

hladin akustického tlaku. V první části tabulky (první sloupec) jsou seřazena jednotlivá 

elektrická nářadí a to v pořadí, na jaké materiály byly použity. V pořadí od č. 1 - kotoučové 

pily FKS – 165 po č. 4 - Ruční hoblík EDH 82 jsou elektrická nářadí, která byla použita na 

dřevěný materiál (smrk, dub). V pořadí od č. 5-Úhlová bruska EBU 23 D – A po poslední 

pořadové číslo, číslo 7.- Akumulátorové vrtací kladivo DC213 byly tyto ruční el. nářadí 

použita na stavební materiál (beton, YTONG). V druhé části tabulky (široký sloupec 2 a 3) 

jsou hodnoty naměřených hladin LAeq , LAmax , LAmin , rozděleny dle právě použitého tvrdého 

či měkkého materiálu. 

 

 

 

 
MĚŘENÍ č. 1 dne 14.6.2012 

 
MĚKKÝ MATERIÁL TVRDÝ MATERIÁL 

 

1-4 smrkové dřevo,  
5-7 ytong 

1-4 dubové dřevo, 
 5-7 beton 

NÁŘADÍ 
LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

1.Kotoučová pila FKS- 165 98,2 94,4 97,3 101,5 104,2 106,9 

2.Pásová bruska PBS 75 AE 92,7 91,6 91,8 91,1 89,6 90,2 

3.Přímočará pila SKIL 4275 91,6 90 90,2 91,6 91,1 91,3 

4.Ruční hoblík EDH 82 94,7 94 94,2 93,3 92,4 94,5 

5.Úhlová bruska EBU 23 D-A 94,3 94,6 95,2 98,1 96,2 97 

6.Vrtací kladivo HR2440 94 93,6 93,8 95,3 95,1 95,2 

7.AKU vrtací kladivo DC213 85,8 84,9 86,5 93,2 92,5 92,8 
Tabulka 14: Naměřené hladiny akustického tlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MĚŘENÍ č. 2 dne 22.6.2012 

 
MĚKKÝ MATERIÁL TVRDÝ MATERIÁL 

 

1-4 smrkové dřevo, 
 5-7 ytong 

1-4 dubové dřevo, 
5-7 beton 

NÁŘADÍ 
LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

1.Kotoučová pila FKS- 165 103,9 98,2 99,2 103,3 101,1 104,1 

2.Pásová bruska PBS 75 AE 90,5 89,8 90,4 91,1 90,8 92,2 

3.Přímočará pila SKIL 4275 92,2 92,2 92,6 89,8 89 89,2 

4.Ruční hoblík EDH 82 97 94,3 95,5 93,6 94,1 94,8 

5.Úhlová bruska EBU 23 D-A 94,2 93,5 93,9 96,5 97,7 98 

6.Vrtací kladivo HR2440 93,4 93,3 93,5 96,1 95,3 95,5 

7.AKU vrtací kladivo DC213 84,3 82,9 85,5 90,9 92,2 92,5 
Tabulka 15: Naměřené hladiny akustického tlaku 

  

 

Z naměřených hodnot střední hladiny akustického tlaku LAeq jasně vyplývá, že u 

každého ručního elektrického nářadí dosahují > 85dB, jedná se tedy o hluk nepříjemný až 

velmi nepříjemný. Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci 

vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h (tedy při práci za osmihodinovou 

pracovní dobu) je roven 85 dB (dle Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací č. 272/2011 Sb., §3 odst.1 písm.a). Pokud by exponovaná osoba pracovala s 

elektrickým ručním nářadím celou pracovní dobu, tzn. že LAeq = LAeq,8h, hygienický limit 

hladiny proměnného hluku je tedy prokazatelně překročen (a to u obou měřeních a to 

nezávisle na druhu použitého materiálu. V tabulce jsou barevně vyznačeny hodnoty, které 

zobrazují závislost naměřeného hluku s  hladinou akustického tlaku popř. akustického výkonu 

udávající výrobcem. Buňky v tabulce označeny zelenou barvou, označují ty hladiny 

akustického tlaku, které tuto hladinu akustického tlaku, popř. akustického výkonu splňují.  

Buňky v tabulce označeny barvou červenou, označují ty hladiny akustického tlaku, které tuto 

hladinu akustického tlaku, popř. akustického výkonu nesplňují. 

 Skoro všechna elektrická nářadí, až na nářadí č. 1 (Kotoučová pila FKS- 165) a č. 2 

(Pásová bruska PBS 75 AE), splňují stanovený limit hladiny akustického tlaku udávající 

výrobcem. Hlučnost těchto nářadí se v závislosti mění na stáří přístroje, jeho stavu popř. jeho 

opotřebení.  

 



 
Rozdíl měkkého a tvrdého materiálu 

 
1. MĚŘENÍ 2. MĚŘENÍ 

 
1-4 smrkové dřevo, 5-7 ytong 1-4 dubové dřevo, 5-7 beton 

NÁŘADÍ 
LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

LAeq 

[dB] 
LAmin 
[dB] 

LAmax 
[dB] 

1.Kotoučová pila FKS- 165 -3,3 -9,8 -9,6 0,6 -2,9 -4,9 

2.Pásová bruska PBS 75 AE 1,6 2 1,6 -0,6 -1 -1,8 

3.Přímočará pila SKIL 4275 0 -1,1 -1,1 2,4 3,2 3,4 

4.Ruční hoblík EDH 82 1,4 1,6 -0,3 3,4 0,2 0,7 

5.Úhlová bruska EBU 23 D - A -3,8 -1,6 -1,8 -2,3 -4,2 -4,1 

6.Vrtací kladivo HR2440 -1,3 -1,5 -1,4 -2,7 -2 -2 

7.AKU vrtací kladivo DC213 -7,4 -7,6 -6,3 -6,6 -9,3 -7 
Tabulka 16: Rozdíl hodnot vážených hladin pro měkký a tvrdá materiál 

 

 

 V tabulce č. 16 jsou znázorněny jednotlivé hladiny akustických tlaků jako rozdíl 

měkkého a tvrdého materiálu. Hodnoty se znaménkem mínus (-) vykazují, že vyšších hodnot 

nabývá práce s tvrdým materiálem. Opačným způsobem jsou označeny hodnoty se 

znaménkem plus (+), které udávají, že vyšší hodnota je u práce s měkkým materiálem. 

 

V následujících grafech č. 11-16 jsou zobrazeny naměřené hodnoty ve skupinových 

sloupcových grafech, které umožňují porovnávat hodnoty pro různé kategorie (konkrétně 

měkký a tvrdý materiál) a zobrazit skupinové sloupce v prostorovém formátu. Jednotlivé 

sloupce jsou barevně odlišeny pro porovnání měkkého a tvrdého materiálu a skupiny sloupců 

tvoří hodnoty naměřených decibelů (vertikální osa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq 

 
 
Graf 1: Hodnota LAeq měkkého a tvrdého materiálu - měření č.1 

 
Graf 2: Hodnota LAeq měkkého a tvrdého materiálu - měření č.2 

 Ekvivalentní hladiny jednotlivých nářadí se hodnotou dosažených decibelů v prvním a 

druhém měření nijak výrazně neliší. Jediný výraznější rozdíl mezi prvním a druhým měřením 

pociťuje kotoučová pila, jejíž rozdílná hodnota prvního měření u měkkého materiálu se liší 

hodnotou od druhého měření měkkého materiálu 5,7 dB. Ostatní elektrická nářadí nedosahují 

rozdílu v prvním a druhém měření vice než 3 dB. 

 



    

Ekvivalentní hladina maximálního akustického tlaku LAmax 

 
Graf 3: Hodnota LAmax měkkého a tvrdého materiálu - měření č.1 

 
Graf 4:Hodnota LAmax měkkého a tvrdého materiálu - měření č.2 

 Ekvivalentní hladina maximálního akustického tlaku je v obou měřeních skoro 

totožná. Jediný menší rozdíl ve srovnání měkkého a tvrdého materiálu jsou odlišné hodnoty 

pásové brusky a přímočaré pily. Rozdíl těchto hodnot mezi prvním a druhým měřením obou 

je necelé 2 dB. 

 

 



Ekvivalentní hladina minimálního akustického tlaku LAmin 

 
Graf 5: Hodnota LAmin měkkého a tvrdého materiálu - měření č.1 

 

 
Graf 6: Hodnota LAmin měkkého a tvrdého materiálu - měření č.2 

 Hodnoty minimální ekvivalentní hladiny akustického tlaku se nijak výrazně neliší od 

hodnot prvního a druhého měření. V obou měřeních dosahují podobné hladiny a není 

zaznamenán ani výraznější rozdíl mezi měkkým a tvrdým materiálem. 

 

Z předchozích zobrazených grafů je výrazná patrná rozdílová změna mezi měkkým a 

tvrdým materiálem. Jedná se o položku 5-7 (ruční hoblík a vrtací kladiva) při práci 

s betonovou tvárnicí a tvárnicí YTONG. Při práci s betonovou tvárnicí (tvrdý materiál) 



vykazují hodnoty akustických tlaků větší hladinu hluku v poměru s materiálem měkkým 

(YTONG). Rozdíl ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosahuje konkrétně u 

akumulátorového vrtacího kladiva v prvním měření až 7,4 dB. (V druhém měření je hodnota 

6,6 dB).  

 Při práci se dřevěným materiálem se hodnoty od sebe nijak výrazně neliší. Jedinou 

větší výchylkou je hodnota naměřena při práci a kotoučovou pilou (první měření) a ručním 

hoblíkem (druhé měření), jichž hodnota rozdílu ekvivalentní hladiny akustického tlaku se 

pohybuje kolem 3,5 dB. (U kotoučové pily LAmax a LAmin však hodnotou necelých 10 dB). 

 

Spektrum frekvenční analýzy 

Pro velký počet měřených nářadí a počtu měření, budou frekvenční analýzy jednotlivých 

nářadí součástí přílohy ve formě grafů. Na grafu č. 7 je vyobrazeno ukázkové spektrum 

frekvenční analýzy (přímočará pila, 2. měření, tvrdé dřevo). 

 
     Graf 7: Spektrum frekvenční analýzy přímočaré pily (2.měření, tvrdé dřevo) 

 V následujících tabulkách jsou zobrazeny hodnoty akustických  tlaků  jednotlivých frekvencí. 

Pro srovnání mezi měkkým materiálem jsou vytvořeny barevné řádky, určující hodnotu 

jednotlivé frekvence. 
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Frekvence [Hz] 

Spektrum frekvenční analýzy 

LMAX 

LEQ 

LMIN 



MATERIÁL

FREKVENCE [Hz] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB]

20 37,7 33,3 36,2 37,8 34,8 36,5 37,7 32,4 35,9 37,8 34,9 36,5 37,7 34 36,4 37,8 34,9 36,5

25 37,7 34,8 36 37,8 35 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35 36,2 37,7 35 36,4 37,8 34,9 36,2

31,5 37,8 34,9 36,5 37,8 35 36,5 37,8 34,9 36,5 37,8 34,9 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35 36,5

40 37,8 35,8 36,5 37,8 35,5 36,5 37,8 35,6 36,5 37,8 35 36,5 37,8 34,9 36,7 37,8 35,5 36,5

50 37,8 36,3 37,1 37,8 36,3 37,1 37,8 36,3 37,4 37,8 36,3 37,4 38,8 36,3 48 37,8 36,3 38

63 37,7 35,7 37,5 37,7 36 37,5 37,8 35,7 37,8 37,7 35,7 37,6 37,8 36 38,5 37,7 36 37,4

80 40 37 46,4 38,5 36,3 44 37,9 36,2 40 38,1 36,8 39,1 41,4 36,2 52,8 39,1 36,4 45,8

100 37,8 37,1 39,5 39,8 37,5 47,3 40,1 37,6 47,5 45,3 40,3 52,4 49,8 37,4 64,1 50,7 38,2 61,6

125 41 37,3 46,3 45,1 37,4 55,5 59,8 50,6 70,6 49,8 43,3 55,4 64,3 37,8 70,9 61,2 40 70,9

160 56,9 42,6 65,7 49,4 41,6 60,2 57,3 49,1 67 52,8 45,8 58,8 58,2 40,9 67,5 61,8 47,8 71,3

200 52,3 47,2 60,8 53,3 46 60,7 58,5 53 62 53 47,4 57,5 62,9 49,5 73,5 75,7 57,2 84,6

250 57,4 51,2 62 54,2 47,8 61,4 56,5 49,7 65,5 50,2 46,5 52,6 70,5 57 80 67,6 59,1 72,3

315 65,6 57,3 70,4 59,8 52,8 66,4 66 57,2 69,9 62,2 54,6 64,4 74 65,1 80,1 65,7 56,9 72,4

400 66,8 59,3 71,4 66 60,5 69,8 63,7 58,2 71 58,4 56,4 61 68,3 61,6 77,1 68,4 61,3 74,5

500 71,8 68,2 78,3 70,3 64,8 78,3 66,3 62,8 71,5 62,1 60,2 64,6 80,1 73,3 86,3 75,6 69,4 81,1

630 75,3 73 77,2 76,1 73,4 78 71,1 68,1 75,4 69,5 65,4 72,6 79,9 73,2 88,9 80,8 72,1 85,7

800 82,8 79,4 85,7 84,2 80,2 87,9 71,6 69,1 75,3 69,7 67,1 72,9 76,2 71,4 80,8 77,1 71,9 81,7

1000 84,7 81,6 89 89,9 82,5 96,6 74,4 71,5 77 75,4 72,9 78,2 79,6 72,8 86,9 79 73,9 82,4

1250 82,3 79,3 86 83,9 79 88,7 79,8 76,5 82,9 77,4 74,7 81 79,4 75,9 85,7 81 76,7 85,2

1600 88,2 81,1 94,4 91,1 81,6 97,4 78,2 75,5 84,3 77,1 74,5 79,9 79,8 77,1 87 79,1 76,2 82,4

2000 89,5 82,9 96,4 94,4 82,2 100,2 86,3 78,7 94,4 79,4 76,1 84 81,9 79,1 88,5 79,5 77,5 81,8

2500 89,4 84,8 94,2 91,5 84,3 98,5 87,1 82,3 90,5 87,7 83,7 91,5 84,8 81,1 91 86,9 82,4 90,1

3150 88 82,9 93,9 89,7 81,7 94,3 85,3 82,5 88,4 83,5 80,5 85,7 82,1 79,9 87,1 80,3 77,6 85,8

4000 87,3 82,6 93,5 90,6 82,7 95,8 82,3 78,5 87,2 79,2 77,9 81,8 80,4 77,8 83,3 78,7 76,4 81,8

5000 89,3 83,8 94,3 93 81,4 98,5 78,5 76,9 83,1 78,1 76,2 80,2 78,8 74,8 81,4 79,6 77 81,2

6300 88,1 82,4 93,3 92 80,3 97,9 79,3 75,6 85,1 76,9 74,4 80,1 76,7 72,9 79,9 73,9 71,6 79,3

8000 86,8 80,3 92,5 89,7 77,7 95,1 73,1 70,4 76,7 73,9 71,1 77,5 70,5 68,3 72,9 69,7 66,7 73,3

10000 82,8 75,7 87,3 84,8 74,1 90,3 65,7 63,9 69,5 64,4 62,1 67,8 66,4 64,8 69,1 66,7 64,2 70,3

12500 79,2 71,8 83,4 80,4 68,4 86,4 59,1 57,4 63,4 58,2 55,9 62,2 60 59,3 64,3 61 58,6 67,6

16000 69,6 62,3 73,5 69,5 59,1 75,6 50,9 49,3 54,6 50,3 48,2 53,9 52,7 51,3 55,7 53,7 51,1 57,6

20000 53,3 46,1 57,6 52,5 45 58,8 38,3 37,9 40,1 38,1 37,8 39,9 38,6 38,2 40,8 39 38,1 42,9

MĚŘENÍ č.1 dne 14.6.2012

3.Přímočará pila SKIL 4275

měkký tvrdý 

1.Kotoučová pila FKS- 165 2.Pásová bruska PBS 75 AE

měkký tvrdý měkký tvrdý 

Tabulka 17: Frekvenční analýzy 1. měření 



 

 

Tabulka 18: Frekvenční analýzy 1. měření 

 

 

LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB]

37,8 0 36,9 37,8 30,9 36,5 37,7 0 35,8 37,8 33,2 36,6 37,8 34,5 36,5 37,8 33,4 36,5 37,8 34,9 36,6 37,7 34,7 36,6

37,8 35,4 37,1 37,8 35 36,1 37,7 34,9 35,7 37,8 35 36,4 37,8 35 36 37,8 35 36,9 37,8 35 37,5 37,7 34,9 35,8

37,8 34,9 37,1 37,8 34,9 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35 36,5 37,8 34,9 36,5 37,9 35 37,1 37,9 34,8 36,5 37,8 34,9 36,5

37,9 35,2 41,6 37,8 35 36,5 37,8 35,6 36,5 37,8 35,3 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35,4 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35 36,5

37,8 33 41,8 37,8 36,3 37,4 37,7 36,2 36,9 37,8 36,3 38,2 37,8 36,3 37,4 37,8 36,3 37,3 38 36,3 42,5 38,2 36,3 43,3

38,1 36,1 43,8 37,7 35,9 37,6 37,6 35,7 37,5 37,8 35,7 38,6 37,8 36,1 37,5 37,8 35,7 37,8 38,1 36,3 41,5 45,6 40,3 47,7

38,3 34,4 46,1 37,8 36,3 38,2 37,8 36,1 37,5 37,8 36 38 37,8 36,8 37,7 42,6 38 46 38,8 37,1 43,7 41,3 37,1 47,4

38,6 37 47,8 44,7 40,3 52,1 38,4 37,1 46,2 38,9 37,4 44 42 38,4 45 38,7 37,5 40,9 42,8 37,7 47,3 38,6 37,4 41,1

38,7 36,2 48,7 46,3 39,1 52,3 38,6 36,7 45,4 45,5 38,2 51,8 41,8 37,7 45,5 44,6 40 47,7 48,6 38,9 54,1 55,1 48,9 58,2

38,9 36,9 49,6 55,1 46,3 63,4 43,6 39 55,1 48,5 41,7 57 47,9 44 51,7 70,4 65 72,2 53,6 44 60,2 53,7 45,4 60,1

39,3 36,6 49,5 73,8 60,3 82,3 47,8 43,3 61,3 55,2 48,7 61,6 50,9 48 54,1 61,4 56,4 63,9 54,9 43,4 61,8 66,6 58,9 71,5

39,9 37,5 48,5 64,2 54,2 68,8 52,5 49,9 56,1 57,7 52,9 64,3 53,6 48 57,7 76,8 68 79,8 58,1 47,5 62,8 65,5 57,7 70,7

41 36,8 47,4 70,7 58,8 77,5 58,1 54,9 63,1 61,6 58,8 66,2 57,8 53,1 61 75,4 69,5 79,5 62,8 50,5 67,9 69,3 63,1 73,1

40,7 37,6 49,7 74,3 67,9 79,8 65,2 61,8 70,1 66,4 61,9 68,8 64,7 60,9 68,1 70,3 64,6 74,6 67,7 57 73,7 76 67,8 79,4

50,2 37,3 54,3 72,8 68,5 78,8 73,9 67,1 77 73,1 68 78,2 67,5 63,6 70,5 75,4 69,9 78 70 61,8 75 75,3 69,7 78,4

40,8 37,6 43,3 71,8 68,6 75 72,6 68,7 79,6 73,1 68,8 76,8 72,9 69,6 75,9 76,2 71,3 78,3 76,4 69,4 80,8 80,7 75,9 84,1

43,6 37,4 46,4 77,7 72,7 81 77,1 71,4 81,2 80,3 73,6 86 77,1 75,2 78,9 74,7 71,7 77,1 77,5 71,2 81,6 80,5 76,7 82,8

40,9 37,5 42,6 80,8 77,8 83,8 80,5 71,5 85,6 81,6 75,4 85,7 78,3 74,4 80,5 79,6 73,8 81,1 76,4 71,6 80,8 78,1 75,1 80,7

45,3 37,6 48,1 82,5 80 84,9 79,6 71,2 81,9 82,2 79,2 85,9 79,5 74,5 81,6 77,4 75,4 79,1 76,7 72,8 81 80,4 77,1 83,4

42,8 37,7 45,1 83,7 80,1 85,8 81,5 74,4 85,3 84,5 82,2 87,2 84,2 79,6 86,2 89,2 85,3 91 75,8 71 81,5 78,1 76,4 80,5

40,2 37,6 41,4 83,6 76,6 85,7 84,7 78,2 87,5 87,6 84,6 89,9 84 78,7 85,3 89 86 90,6 74,5 69,4 78,7 88,4 82,6 92,5

38,9 37,8 42 86,2 78,7 90,7 87,2 84,9 89,4 91,6 88,6 94,1 85 79,3 86,6 84,1 81,4 85,6 76,7 73,3 82 85,8 80,9 88,4

39,3 37,4 48,3 83,7 77,7 87,4 87,1 81,3 88,9 90,9 88,3 94 85,2 81,6 85,8 85,2 82,2 86,5 74,2 71,2 78,9 80,6 76,8 83,2

39,4 37,5 44,4 82,1 76,2 83,8 85,6 81,4 87,4 88,8 86,4 91,2 84,7 82,4 86,7 85,4 82,6 86,3 73,1 69,3 78,4 82,7 77,4 85,7

37,9 37,6 39,2 82,1 75,8 84,5 85,2 80,8 88,1 88,2 86,1 90 85,3 80,2 86,7 83,2 80,1 84,3 72 67,3 77,1 76,5 73,9 78,3

37,8 37,8 38,2 79,6 74,7 82,8 81,1 74,2 83,1 85,8 83,6 87,9 84,5 80,6 85,8 82 78,1 84,3 66,8 62 71,9 75,3 71,4 77,5

37,8 37,7 38 74,7 71,2 79,3 75,5 67,7 78,3 84,5 81,3 87,8 80,8 76,9 82,3 77,8 73,8 79,8 66,1 61,4 70,6 71,8 67,6 75,6

37,8 37,7 38,1 78,2 73,9 81 75,1 65,6 77,4 84,3 80,3 88,2 75,5 71,6 76,4 73,9 71,1 75,7 64,4 57,3 68,5 71,4 64,3 73,9

37,8 37,7 37,8 74,9 61 83,8 68,2 60,8 72,2 81,2 76,5 85 75,6 72,7 78,9 72,5 70 75,2 73,7 63,4 78,7 71,9 62,9 75,8

37,7 37,3 37,8 57,3 51,5 62,8 58,8 50,7 64,1 73,4 67,1 77,1 71,3 67,8 75,2 69,6 63,8 72,9 70,6 60,5 75,4 71,2 62,2 76,5

37,8 37,6 37,8 43,5 40,9 46,6 43,3 39,2 47 55,6 49,3 60 48,8 47,3 50,7 56,7 50,6 60,9 49,3 41,6 54,7 57,6 52 61,8

4.Ruční hoblík EDH 82 5.Úhlová bruska EBU 23 D - A 6.Vrtací kladivo HR2440 7.Vrtací kladivo DC213 (AKU)

měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý 



 

Tabulka 19: Frekvenční analýzy 2. měření 

MATERIÁL

FREKVENCE [Hz] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB]

20 37,8 35 36,6 37,8 34,8 36,6 37,7 34,8 36,3 37,7 34,3 36,3 37,7 34,6 36,5 37,8 34,8 36,5

25 37,8 34,9 36,5 37,7 34,9 35,8 37,8 35 36,4 37,8 34,9 36,4 37,7 34,9 36 37,7 34,9 35,7

31,5 37,8 34,8 36,5 37,8 35 36,5 37,7 34,9 36,5 37,8 35 36,5 38 35 39,1 37,9 35 36,5

40 37,8 35,3 36,5 37,8 34,9 36,5 37,8 35,2 36,5 37,8 35 36,6 37,8 35,7 38,5 37,8 35 37,9

50 37,7 36,3 37 37,7 36,3 37,1 37,7 36,3 37 37,8 36,3 37,8 37,8 36,3 39,9 37,8 36,3 39,4

63 41,3 36,5 47 41,2 36,2 45,4 38 36,2 39,3 37,7 35,7 37,9 38 35,7 41,1 37,8 36,1 39,6

80 43,7 37,5 50,9 44,7 37,5 53,2 37,9 36,8 38,4 38 36,2 38,8 40,5 36,8 46,9 43,8 37,1 46,2

100 45,6 38,4 52,2 48 37,8 55 37,8 37,2 38,3 41,5 39 44,8 51,1 38,6 58,5 56,4 37,7 61,3

125 49,6 39 54,2 52 38,3 58,3 46,8 40,9 52,5 44,9 40,9 48,7 63,4 51,2 70,2 59,8 37,1 65,8

160 53,7 43 58,4 59,3 44,7 70,1 52,4 45,2 57,7 53,3 47,4 58,4 65,1 50,3 71,7 61,4 37,8 69,8

200 64,1 52,4 69,7 63,5 47,5 67,9 52,9 49,5 56,8 45,7 42,8 50,2 68,7 53,5 76 67,5 40,2 75,9

250 69,3 59,9 74,2 66,3 51,3 70 54,1 50,3 58,4 50,6 48 53,7 69,6 53,9 76 69,8 38,6 79,2

315 65 54,2 69,4 68,9 55,7 72,5 62,5 56,1 67 56 53,4 58,6 72,5 62,1 80,6 70,2 38 78,3

400 71,1 61,2 76,1 69,7 59,3 73,3 58,9 54 62,2 59,5 56,3 62,4 70,7 60,9 75,2 69 39,3 76,5

500 75,4 71,1 79,9 76,1 69 85,9 62,4 60 65,6 60,8 59,1 64,5 82,6 71,2 91,1 77,1 39 82,1

630 77,3 72 82,6 78,1 71,9 81,3 66,9 64,8 70,3 67,3 65,9 70,5 82,7 71,2 87,5 79,6 38,8 83,5

800 86,1 77,9 93,6 87,9 75,9 94,5 68,1 65,1 71,5 69,7 68,1 72 79,2 71,2 83,1 79,7 39,5 84,5

1000 89,4 82,5 96,5 90,5 78,8 96,5 74,2 71,7 79,1 76,2 72,9 79,5 79,7 72,7 86,2 79,2 39,1 84,1

1250 87,1 79,3 92,8 86,2 76,8 90,1 76,4 74,8 79,8 76,7 75,3 78,7 79,3 74,1 86,1 78,5 38,5 82,8

1600 94,8 81,2 102,5 94,8 81,9 99,3 77 74,3 81,2 77,1 75,3 79,3 80,9 76,1 86,7 79 38,4 82,7

2000 96,6 82 101,2 96,5 82,7 101 80,6 75,9 88,4 77,2 76 78,9 82 76,6 87,7 79,4 38 82,9

2500 97,2 83,7 106,1 94,3 81 99,9 86,4 83,8 89 88,6 84,9 92,2 85,1 78,9 89,2 82,3 37,9 86,2

3150 95,3 80,4 100,9 93,2 79,3 97,7 83,5 82 86,4 82,5 80,9 84,2 81,1 77,5 86 78 37,8 81,7

4000 92,8 80,8 98,1 93 79,4 98 79,8 78,8 81,9 79,1 77,6 80,3 80,3 76,6 84,7 77,5 37,8 79,5

5000 93,3 80,4 98,6 93,7 79,8 97,8 78 76 80,9 77,3 75,7 79,3 79,8 74,8 83,6 77,3 37,8 78,8

6300 91,5 76 96,7 91,4 76,6 95,6 75,5 72,2 81,5 72 70,8 75,1 74,8 72,3 78,5 72,8 37,8 76,8

8000 89 72,5 95,2 89,5 74,1 94,2 73 69,4 76 71,9 70,7 73,6 71,5 67,9 76,3 67,7 37,8 70

10000 83,4 69,2 88,8 84,8 69,6 89,6 64,3 63 67,1 62,1 61,4 64,5 66,4 63,4 71,8 63,3 37,8 64,9

12500 77,8 65,1 81,9 79,6 64,5 84,7 58,8 57,2 62 56,8 56,1 59,1 60,3 57,2 66,6 57,8 37,8 59,7

16000 66,7 57,5 71,2 68,8 54,9 74 50,8 49,2 53,5 49,5 48,7 51,7 52,9 49,4 60,2 49 37,8 50,8

20000 49,8 43,2 53 51,5 40,7 56,7 38,4 38 39,9 37,9 37,8 38,6 39,5 38 44,7 38 37,8 38,6

MĚŘENÍ č.2 dne 22.6.2012

3.Přímočará pila SKIL 4275

měkký tvrdý měkký tvrdý 

1.Kotoučová pila FKS- 165 2.Pásová bruska PBS 75 AE

měkký tvrdý 



 

Tabulka 20: Frekvenční analýzy 2. měření 

 

Nejvyšších hodnot vážené hladiny akustického tlaku dosahují frekvence v rozsahu 160 - 16 000 Hz.  

LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB] LEQ [dB] Min[dB] Max [dB]

37,5 31 37,3 37,6 0 36 37,4 0 35,7 37,5 0 36,3 37,7 33,4 36,5 37,7 34,8 36,2 37,7 34,7 36,5 37,7 34,8 36,7

37,7 34,9 37,8 37,7 35 35,8 37,8 34,9 36,5 37,7 34,8 36,1 37,8 34,9 36,5 37,7 34,9 36,2 37,8 34,9 36,3 38 35 42,9

37,9 35 37,1 37,8 35 36,5 37,9 35 36,6 37,8 34,8 36,5 37,8 35 36,5 37,8 34,9 36,5 37,8 35 36,5 38,4 35 47

37,8 35,7 37,2 37,8 35,7 36,5 37,8 35,4 36,5 37,8 35,7 36,5 37,8 35 36,5 37,8 35,2 36,5 37,8 35,2 36,5 38,6 35,3 48,1

37,8 36,3 37,9 37,7 36,3 37,2 37,8 35,9 38,8 37,8 36,3 37,3 37,8 36,3 37,2 37,8 36,3 37,4 37,8 36,3 37 39,1 36,3 51

37,7 35,7 38,3 37,7 35,7 37,7 37,6 35,7 37,3 37,6 35,7 37,6 37,6 35,7 37,8 37,9 36,1 42,2 37,9 36,3 38,6 38,9 36,1 49,6

37,8 36,2 40,2 37,9 36,4 40 37,7 36 37 37,8 36,2 37 37,8 36 38,2 45 37,7 50,4 39 37 40,5 40,5 36,4 54,6

38 37,2 40,4 44 39,3 48,1 37,8 37,2 38,3 40,3 37,3 46,2 39,5 37,7 41,1 40 37,5 47,1 40,3 37,3 47,8 40,7 37,5 54,4

38,4 36,2 45,4 46 40,8 52,9 41,5 39,3 43,5 42,8 38,8 50,6 40,2 37,6 44,3 45,8 40,8 55 48,6 36,9 56,8 51,5 41,8 57,2

40 37,5 48,1 65,1 48,1 72,5 42,7 40,9 44,7 52 42,2 63,8 48,6 43,3 52,4 72,8 57,8 75,2 57,1 43,4 66,8 59,6 53,4 62,6

40,8 37,7 49,5 72,4 61,2 80,4 44,8 42,6 48,1 51,7 45,4 60,4 49,3 45,5 52,1 60,8 55,1 67,1 55,6 41,9 62,2 66,6 59,4 69,6

41,8 37,8 50,6 64,3 58,2 68,2 54,1 50,6 60,3 55,7 50,2 62,2 49,8 46,6 53,6 75,1 65,1 78,4 62,9 46,5 70,6 77,3 68,9 81,1

41,3 37,6 51,6 69,5 59,5 75,6 54 52,3 57,3 59,3 51,9 70 59,8 54,6 63,6 72,1 66 78,7 67,5 50,8 75,2 74,3 65,3 76,5

44,6 37,7 56,4 74,9 69,9 79,8 65 61,5 69,2 66,7 63,3 70,4 64,4 60,1 69 76,2 68,6 82,1 64,6 52,6 71,5 73,2 66,4 76,9

48,6 37,8 62,1 74,4 69,6 78,3 69,6 63,8 76,7 67,8 64 73,6 67,9 65,9 70,8 77,5 70,7 83,3 65,7 55,2 74,9 72,3 64,7 75,7

50,3 38,1 62,2 71,3 67,7 75,6 71,3 69,1 73,3 70,7 67,6 73,5 70,6 68,2 73,7 77,9 70,4 81,6 69,4 62,8 74,4 74,3 68,3 77,1

47,7 38,5 60,2 76,5 73,8 80,5 78,5 75,3 82,8 82,3 77 88,9 74,4 72,9 76,3 76,3 72 80,1 73,2 67,8 81,1 76,3 71 78,4

54,7 38,8 70,7 82,3 79,2 85,3 81,1 76,7 84,5 80,8 77 84,7 77,1 74,5 79,3 78 74 81 75,7 70,9 80,3 76,8 73,5 79,5

50,3 38,3 63,7 84,9 82,8 87,7 79,2 76,8 80,7 82,1 78,5 88,5 79,9 78,4 81 81,7 79,7 84,1 74,9 68,1 78,8 80,8 74,8 85,5

48,3 38,1 63 84,7 82,5 87,6 81,4 79,8 82,9 84,9 81,4 88,5 83,1 81,6 85,5 83,6 81,1 88,2 75 69,3 79,6 81,2 76,9 85

49 37,8 64,7 84,4 82,3 86,6 84,2 81 88,1 84,9 83 88,5 83,4 82,2 85,8 88,7 84,8 95,6 72,5 67,7 79,4 85,1 78,9 88,3

46,7 38 61,5 85,1 82,6 87,6 87,4 84,4 89,3 89,7 87,2 93,8 85,3 83,9 88,4 88,1 84,7 94,6 75,3 71,1 78,6 82,8 77,5 86,9

44,5 37,8 59,1 83,3 81,8 85,5 86,6 84,2 88,8 89,7 86,8 93,8 84,6 83,6 85,8 88,6 84,7 95,1 73,8 69,9 79,9 78,4 74,9 80,2

41,5 37,7 54,2 82,7 80,8 84,3 85,3 84 86,8 87,7 85,3 91 84,6 83,5 87,8 87,5 84,2 93,5 73,3 69,9 79,3 79,5 75,8 81,4

40 37,8 50,5 82 79,6 84,4 85,6 83,6 86,9 86 83,8 89,6 84,8 83,3 85,8 85,6 82,1 90,5 70,5 65 77,2 75,5 71,8 78

38,6 37,8 43,8 79,8 77,5 82 81,4 79,4 83,2 83,9 81 88,5 83,1 81,9 83,9 83,3 80,5 85,8 65,9 61,8 70,8 71,9 66,6 75,2

38,1 37,7 43,4 75,6 73,6 78,1 76,7 74,9 78 79,8 76,6 85,7 79 77,7 80,3 79,3 77,1 82,3 64,4 61 67,6 68,5 63,6 72,4

38 37,8 42 78,2 74,8 81 74,3 71,7 76,2 78,7 75 84,6 73,7 72,6 75,2 74,4 71,8 78,2 60,7 56,4 65,5 68,3 61 71,2

37,8 37,8 38,8 72,2 65,1 81,4 67,8 65,6 70,4 74,9 69,9 82,8 73 70,8 74,8 73,2 69,8 76,2 67,1 50,2 73,3 67,3 59,2 70

37,8 37,7 37,8 57 54,9 59,6 59,2 57,4 61,6 67,1 61,3 75,8 68,9 65,3 71,6 71,5 65,4 75,3 63,8 42,6 71,8 65,7 57,8 69,5

37,8 37,7 37,8 43,2 41,9 44,8 43,6 41,8 45,3 48,8 44 56,6 46,1 44,4 47,5 57,1 50,6 61 43 37,8 48,6 51,4 45,4 54,8

4.Ruční hoblík EDH 82 5.Úhlová bruska EBU 23 D - A 6.Vrtací kladivo HR2440 7.Vrtací kladivo DC213 (AKU)

měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý 



9.5.2 Hladiny vibrací 

V následujících tabulkách jsou znázorněny vážené hladiny vibrací jednotlivých os 

x,y,z, a souměrná vážená hladina vibrací všech os A (8). Software 4447 Vibration Explorer 

umožňuje převod průměrné souhrnné vážené hladiny zrychlení vibrací za osmihodinovou 

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

hluku a vibrací udává přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený 

průměrnou souhrnnou váženou 

 

a) hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo 

 

b) hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2 [4] 

 

V tabulce jsou vyznačeny zelenou barvou hodnoty, které jsou dle NV č. 272/2011 pod 

hodnotou expozičního limitu. Hodnoty označeny červenou barvou značí prokazatelně 

překročené hodnoty udávaného expozičního limitu Lahv. V posledním řádku tabulky je uveden 

rozdíl vážených hladin vibrací mezi měkkým a tvrdým materiálem. Výsledná hodnota byla 

vypočtena: měkký materiál mínus tvrdý materiál. Tzn. že výsledek se znaménkem ´´–´´ 

udává převyšující hodnotu tvrdého materiálu a výsledek se znaménkem ´´+´´ udává vyšší 

hodnotu měkkého materiálu. 

 

 

 



 

 
Tabulka 21: Vážené hladiny vibrací 1. měření 

 

 

 

 

 

 
Tabulka 22: Vážené hladiny vibrací 2. měření

Měření č. 1 dne 14.6.2012

Nářadí

Materiál měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý

x 124,922 125,86 121,624 118,073 133,047 138,513 124,624 123,928 122,624 124,93 136,328 139,183 133,066 132,245

y 120,698 123,42 121,766 120,06 128,284 132,527 126,778 124,767 129,322 131,808 130,949 132,95 128,209 131,4

z 120,248 119,648 121,051 120,207 127,081 132,57 119,407 119,404 126,154 126,362 134,148 138,08 129,653 127,194

VTV A(8) 127,274 128,435 126,262 124,324 135,053 140,293 129,312 128,021 131,617 133,541 139,104 142,223 135,577 135,54

2,31 2,64 2,056 1,664 5,658 10,343 2,91 2,518 3,809 4,754 9,02 12,917 6,009 5,984

Rozdíl hodnot VTV  

měkký vs. tvrdý mat. 

[dB]
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1.Kotoučová pila FKS- 165 2.Pásová bruska PBS 75 AE 3.Přímočará pila SKIL 4275 4.Ruční hoblík EDH 82 6.Vrtací kladivo HR2440 7.Vrtací kladivo DC213 (AKU)5.Úhlová bruska EBU 23 D - A

-3,119-1,924 0,037

VTV A(8) m/s2

-1,161 1,938 -5,24 1,291

Měření č. 2 dne 22.6.2012

Nářadí

Materiál měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý měkký tvrdý

x 127,453 128,861 117,863 118,1 139,874 140,512 123,758 124,312 123,045 124,86 135,022 140,045 131,488 135,778

y 123,145 123,785 120,951 119,285 131,513 139,124 123,857 124,722 130,474 130,547 130,342 132,396 128,47 130,327

z 122,337 123,192 118,957 120,028 133,315 135,807 119,238 119,291 127,931 126,295 134,191 137,443 129,269 130,367

VTV A(8) 129,703 130,852 124,221 123,98 141,231 143,661 127,517 128,139 132,874 132,71 138,379 142,403 134,708 137,744

3,056 3,488 1,625 1,581 11,523 15,243 2,376 2,552 4,402 4,32 8,298 13,188 5,437 7,713

Rozdíl hodnot VTV  

měkký vs. tvrdý mat. 

[dB]

3.Přímočará pila SKIL 4275 4.Ruční hoblík EDH 82 5.Úhlová bruska EBU 23 D - A 6.Vrtací kladivo HR2440 7.Vrtací kladivo DC213 (AKU)

0,241-1,149

VTV A(8) m/s2

-3,036-4,0240,164-0,622-2,43

V
á

že
n

á
 

h
la

d
in

a
 

vi
b

ra
cí

 o
sy

 

1.Kotoučová pila FKS- 165 2.Pásová bruska PBS 75 AE



 

 

 

Ze 7 měřených elektrických ručních nářadí byly expoziční limity vibrací přenášených 

na ruce prokazatelně překročeny u 6 druhů nářadí. U jediného nářadí, a to konkrétně pásové 

brusky, nebyly ani v jednom případě měření, měření měkkého či tvrdého materiálu, 

prokazatelně překročeny. (U prvního měření měkkého materiálu kotoučové pily a druhého 

měření měkkého materiálu ručního hoblíku hodnota také překročena nebyla. Drží se však 

těsně pod hranicí expozičního limitu). 

 

Pro srovnání vážených hladin vibrací měkkého a tvrdého materiálu byly vytvořeny 

sloupcové grafy, které názorně zobrazují závislost vibrací měkkého a tvrdého materiálu. 

 

 

 Tabulka 23: Vážené hladiny vibrací - porovnání měkkého a tvrdého materiálu (1.měření) 
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Hodnota vibrací RMS-VTV měkkého a tvrdého materiálu-měření č.1 

Měkký materiál 

Tvrdý materiál 

[dB] 



 

Tabulka 24: Vážené hladiny vibrací - porovnání měkkého a tvrdého materiálu (2. měření) 

 

Vyšší rozdíl hodnot měkkého a tvrdého materiálu mezi prvním a druhým měřením vykazoval 

pouze ruční hoblík, kdy v prvním měření hladina vibrací převyšovala nad hladinou vibrací 

měkkého materiálu a v druhém měření tomu bylo naopak. Vážené hladiny vibrací dosahovaly 

v prvním a druhém měření skoro stejných hodnot. Menší vychýlení mezi prvním a druhým 

měřením měla přímočará pila u měkkého materiálu, která se lišila rozdílem 6,178 dB. Ostatní 

ruční nářadí neměly hladiny vibrací mezi prvním a druhý měřením větší rozdíl než 3 dB. 

 

Z celkového počtu 14-ti porovnávacích hodnot měkkého a tvrdého materiálu je u 9-ti těchto 

porovnávacích hodnot vyšší hodnota u tvrdého materiálu (znaménko ´´-´´). V prvním měření 

u přímočaré pily převyšuje hladina vibrací u tvrdého materiálu až o 5,24 dB. U vrtacího 

kladiva HR2440 v prvním měření 3,119 dB a v druhém měření až 4,024 dB. 

 

Grafické znázornění vážených hladin v čase (za čas měření) umožňuje software 4447 

Vibration Explorer. Na následujícím obr. č. 23 se jedná o grafické znázornění pásové brusky 

1. měření měkkého materiálu. Pro velký počet grafických znázornění vážené hladiny vibrací 

v čase budou grafy přiloženy formou přílohy.  
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Obrázek 23: Vážená hladina vibrací v čase měření_Pásová bruska-měkké dřevo (1.měření) 

 POZNÁMKY 

 

RMS VTV střední kvadratická hodnota celkové hodnoty vibrací; 

 

Peak Max maximální hodnota; maximální modul okamžitých (kladných i záporných) 

  maximálních hodnot zrychlení ve frekvencích, měřený v uplynulém čase; 

 

MTVV Max maximální hodnota krátkodobých vibrací – maximální hodnota nepřetržité  

  (probíhající) střední kvadratické hodnoty. Hodnota zrychlení (s průměrnou 

  časovou konstantou 1s) měřena v uplynulé době. Při zaznamenávání měření 

  je maximální hodnota krátkodobých vibrací udána pro každý zaznamenávaný  

  interval. 

 

  



10 Návrh optimalizace prevence 

Nejúčinnějším preventivním opatřením je vzájemné využití a snoubení opatření 

technických, organizačních a náhradních. Velmi důležitou součástí je informovanost. Osoby 

pracující s elektrickým ručním nářadím by měly být seznámeny s pracovním postupem a jak 

s nářadím správně zacházet. Vibrace přenášené na ruce souvisí nejen se sílou stisku ruky 

daného nářadí, ale také se zkušeností pracovníka. Při silném stisku nářadí dochází k nárůstu 

mechanické impedance ruky, a je dosaženo většího přenosu energie. 

K informovanosti také patří pravidelné školení. Podávání informací ve vztahu 

vibracím z fyziologického hlediska, kdy pravidelné procvičování rukou a prstů zvyšuje průtok 

v krvi a naopak kouření průtok krve snižuje a zajištění ochrany pracovníku před chladem a 

vlhkem (chlad a snížený průtok krve jsou podpůrné faktory, které významně usnadňují vznik 

projevů poškození zdraví z vibrací). 

 Označovaní pracovišť jsou další možností, jak informovat osoby pracující s ručním 

elektrickým nářadím. Řadí se mezi ně bezpečnostní tabulky, upozorňující na maximální denní 

dobu používání nářadí a přikazující značky nutnosti použití osobních ochranných prostředků 

(u hluku chrániče sluchu a u vibrací antivibrační rukavice). 

Další, k této preventivní řadě patří pravidelné kontroly. Provádění pravidelných revizí 

elektrických nářadí, kontrola technického stavu a dodržování bezpečnostních přestávek. 

 

Zkoumaným měřením bylo zjištěno, že jednotlivé materiály ovlivňují expozici hluku a 

přenos vibrací. Výběrem správného nářadí na příslušný materiál může mít na přenos vibrací a 

hluk příznivější vliv. Pokud je pracováno s materiálem, který tyto nepříznivé faktory spíš 

zvyšuje, je důležité dbát na kvalitní výběr ručního elektrického nářadí, mít stále kvalitní a 

neopotřebované řezné, či opracovávající nástroje, které přicházejí s materiálem přímo do 

kontaktu. Tzn. Kvalitní a ostré vrtáky, nabroušené a ostré řezné kotouče, pilky atp.  

 

I přes snahu dosáhnout co nejkvalitnější prevence, bezpečnosti a snížení expozice, je 

exponovaná osoba člověk, který chybuje. Mimo to jedním z nejčastějších příčin úrazu je 

lidský faktor. I přes svou veškerou snahu, uplatňování znalostí a dovedností na úseku 

prevence můžou kvalifikované a fundované osoby na úseku prevence pochybit. Proto jsou 

využívány systémy řízení, které tyto lidské faktory, nedostatky, částečně zaskakují a vedou ke 

stálému zlepšování a zdokonalování prevence.[2] 

 



11 Diskuze 

Měření hluku ukázalo, že všechny výsledné hodnoty akustického tlaku ručních 

elektrických nářadí překračují hodnotu 85 dB. Pokud by osoba pracovala s ručním nářadím 

celou pracovní směnu po dobu 8h, překračovala by přípustný expoziční limit ustáleného a 

proměnného hluku při práci stanovené legislativou. Výrobci poskytující elektrická ruční 

nářadí správně informují o hodnotě akustického tlaku, či výkonu daného nářadí. U Dvou 

výrobců se s naměřenými hodnotami neshoduje a hladinu překračuje. U zbývajících nářadí se 

hodnoty uvedené výrobcem shodují a to i proto, že výrobci uvádějí, že hodnoty ,,můžou 

překročit“ hladinu např. 85 dB (pásová pila, přímočará bruska). To však je podle mého názoru 

zavádějící a spotřebitel, exponovaná osoba, není dostatečně informovaná, jaké expozici hluku 

se při práci s nářadím vystavuje. 

Výsledky poukázaly na rozdílné hodnoty měkkého a tvrdého materiálu. Především u 

materiálu pří práci s betonovou a ytongovou tvárnicí. Vyšší hodnoty hluku se vykazovaly při 

opracovávání těchto dvou rozdílných materiálů. Betonová tvárnice má vysokou pevnost a 

mnohem vyšší objemovou hustotu. Tudíž při opracovávání tohoto materiálu řezným popř. 

vrtacím nástrojem vznikal vyšší hluk než u pórovité tvárnice YTONG. Roli může hrát také 

výkon a větší otáčky nářadí při opracovávání betonové tvárnice, jelikož ne snadno vrtací a 

řezné nástroje tímto materiálem pronikají. 

 

U měření vibrací se neukázaly o moc přijatelnější výsledky. Překročení přípustného 

expozičního limitu vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou souhrnnou váženou 

hladinou, proběhlo hned u 6 ze 7 měřených přístrojů. U vrtacích kladiv dokonce hodnotou 

převyšující hranici 14 dB. Velikost tohoto rozdílu také ovlivňoval vliv tvrdého materiálu. U 

opracovávání tvrdého materiálu, betonu, vykazovaly hodnoty vyšší hladiny než u měkké 

ytongové tvárnice. Dalším ručním nářadím, u kterého se objevily vyšší hladiny při 

opracovávání tvrdého materiálu, byla práce s ručním hoblíkem. Rozdíl hodnot dosahoval u 

prvního měření až 5,24 dB. Ostatní ruční nářadí se rozdílem měkkého a tvrdého materiálu 

neprojevovaly, rozdíl dosahoval nízkých hodnot. Vyšší hladiny vibrací u práce s tvrdými 

materiály, navazuje na vlastnosti tvrdých materiálu, kdy tento materiál špatně absorbuje 

mechanické kmitání vznikající ručním el. nářadím. Důležitou váhu má také mechanická 

pevnost a pronikání řezného nástroje do povrchu materiálu. Čím bude materiál měkčí, tím 

snadněji řezný nástroj pronikne, popř. opracuje materiál a mechanické kmitání bude o to nižší. 

  



12 Závěr 

Problém nadměrného kmitání je rozšířený ve většině průmyslových provozů, 

používajících ruční elektrická nářadí. Nasvědčuje tomu nejen nepříznivá statistika nemoci 

z povolání, kdy je stále mezi nejčastějšími nemoci uváděný fyzikální faktor – vibrace, 

způsobující nemoci poškozením periferních nervů z vibrací, ale také i pracovní a životní 

prostředí člověka, jeho pracovní pohoda a v neposlední řadě psychický stav. Ne menším 

problémem v pracovním a nejen pracovním, ale i životním prostředí, je hluk. Hluk a vibrace 

spolu ve velké míře souvisí. Kde se vyskytuje hluk, tam budou i vibrace a naopak. Důkazem 

toho jsou ruční elektrická nářadí. Snižováním těchto nepříznivých faktorů na zdraví by 

nemělo začínat u spotřebitele, zaměstnavatele či exponované osoby, ale už při samotném 

vývoji nářadí. Proto by měli mít konstruktéři fundované znalosti z akustiky a mechanického 

kmitání, tzn., že by měli dobře znát fyzikální zákony vzniku, šíření a vyzařování kmitání a 

vlnění. 

A co legislativa? V tomhle případě bych také apeloval na legislativní zákony, které 

samy o sobě sice hluk a vibrace nesníží, ale můžou upravit systém, aby tyto faktory snižovány 

byly, a to zpřísněním požadavků, nutností informování osob expozici škodlivým vlivům, a to 

nejen konečným osobám, ale také i vývojářům. 

 

Diplomovou prací bylo mimo jiné dokázáno, že vliv na hluk a mechanické kmitání má 

i vlastnost materiálu. Související problematika, rozsah škodlivosti a na čem konkrétně závisí 

zvyšování těchto nepříznivých faktorů, může být podnětem dalšího a hlubšího zkoumání.  
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Příloha č. 1: 

Spektrum frekvenčních analýz jednotlivých měření 

1.měření dne 14.6.2012 

     MĚKKÝ MATERIÁL    TVRDÝ MATERIÁL 

Kotoučová pila FKS-165 

 

Pásová bruska PBS 75-AB 

 

Přímočará pila SKIL-4275 

 

 
 

 

 

 



Ruční hoblík EDH 82 

 
 

Úhlová bruska EBU 23 D - A 

 
 

 

Vrtací kladivo HR2440 

 
 

Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

 
 

 

 



2.měření dne 22.6.2012 

 

     MĚKKÝ MATERIÁL    TVRDÝ MATERIÁL 

Kotoučová pila FKS-165 

 
 

Pasová bruska PBS 75-AB 

 
 

Přímočará pila SKIL-4275 

 
 

Ruční hoblík EDH 82 



Úhlová bruska EBU 23 D - A 

 
 

Vrtací kladivo HR2440 

 
 

Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: 

Vážené hladiny vibrací v čase 

 

1.měření dne 14.6.2012 

 

     MĚKKÝ MATERIÁL    TVRDÝ MATERIÁL 

Kotoučová pila FKS-165 

 

Pasová bruska PBS 75-AB 

 

Přímočará pila SKIL-4275 

 

Ruční hoblík EDH 82 

 

 



 

Úhlová bruska EBU 23 D - A 

 

Vrtací kladivo HR2440 

 

Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.měření dne 22.6.2012 

 

     MĚKKÝ MATERIÁL    TVRDÝ MATERIÁL 

Kotoučová pila FKS-165 

Pasová bruska PBS 75-AB 

Přímočará pila SKIL-4275 

Ruční hoblík EDH 82 

 

 

 

 

Úhlová bruska EBU 23 D - A 



Vrtací kladivo HR2440 

Akumulátorové vrtací kladivo DC213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


