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1 Úvod 

 Pracovní prostředí v hutních provozech bývá často specifické horšími pracovními 

podmínkami. Můžeme se zde setkat s řadou fyzikálních faktorů ovlivňujících zdraví či 

pracovní pohodu. Chceme-li objektivně zhodnotit současný stav konkrétní společnosti, je 

zapotřebí zpracovat důkladnou studii těchto faktorů na základě pravidelných screeningových 

a technických měření. Hodnocení musí probíhat cyklicky a v pravidelných intervalech, jelikož 

dochází ke změnám technologií, přirozenému opotřebení strojů a zařízení, úpravě právního 

aspektu nebo jiným odchylkám. 

 Přestože by měla být ochrana zdraví a života zaměstnance naprostou samozřejmostí 

v moderní společnosti, doposud se neobejdeme bez konkretizace této problematiky v právních 

předpisech a technických normách. Je třeba si uvědomit, že zanedbání investice do ochrany 

zdraví může rapidně zvednout náklady na represi a tím způsobit ekonomické ztráty 

zaměstnavateli. 

 Vybranou částí podniku pro zpracování studie je provoz Mořírna v areálu společnosti 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. Na základě opakovaných návštěv a metody pozorování 

jsem se rozhodnul zaměřit na oblast hluku, mikroklimatických podmínek a osvětlení, které 

tvoří stěžejní část přítomné zátěže fyzikálních faktorů. Teorie každé z vybraných oblastí bude 

definována v samostatné kapitole. 

Provoz je rozdělen na tři části. Tyto části tvoří suterén mořicí části, regenerace se 

skladem kyselin a samotná mořicí linka včetně jejího okolí. Na devíti pracovních pozicích zde 

pracují zaměstnanci v třísměnném pracovním režimu. 

 Cílem mé diplomové práce bude charakterizovat provoz, provézt orientační měření 

fyzikálních faktorů na jednotlivých pracovních místech, vyhodnotit provedená měření 

a provézt kategorizaci prací. Poté zpracuji komplexní návrh souhrnu opatření ke zlepšení 

prevence v tomto provoze. Návrh bude předložen vedoucímu provozu Válcovna a úpravna, 

výrobně-technický úsek, panu Antonínu Kurečkovi. 
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2 Rešerše 

 Problematiku ochrany zdraví zaměstnanců před nepříznivými účinky fyzikálních 

faktorů popisuje řada dostupných publikací. Výčet těch nejdůležitějších, které jsem v rámci 

vypracování diplomové práce využil, nalezneme v této kapitole. 

ČERMÁK, J. Bezpečnost práce. Praha: EUROUNION Praha, 2008. 710 s.                       

ISBN 978-80-7317-071-4. Kniha rozpracovává širokou oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci včetně přidělování osobních ochranných pracovních prostředků a kategorizace prací.  

NOVÝ, R. Hluk a chvění. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2009. 400 s.                        

ISBN 978-80-01-04347-9. Velmi podrobná publikace popisující teoretickou část hluku, 

obsahuje jednotlivé výpočty, nutné pro finální hodnocení zátěže hlukem na pracovišti. 

TUČEK, M., CIKRT M., PELCLOVÁ D. Pracovní lékařství pro praxi.  1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2005. 328 s. ISBN 80-247-0927-9. Kniha pojednává zejména o jednotlivých 

faktorech zátěže, k tomu přispívá celou řadou praktických poznatků. V diplomové práci jsem 

získal znalosti z pasáží, zabývajících se fyzikálními faktory. 

3 Definice pojmů 

Pro účely práce je zapotřebí sjednotit chápání pojmů, které jsou v ní použity. Proto se 

v této kapitole setkáme s výčtem těchto definic. 

Akustický tlak – Tlak kmitajících částic prostředí. Jednotkou je Pascal [Pa]. 

Hladina akustického tlaku – Akustický tlak vyjádřený pomocí logaritmické stupnice 

vztažený k referenční hodnotě 20 µPa. 

Hluk – Definice hluku je uvedena v české technické normě ČSN 01 1600 jako jakýkoliv 

zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo který má škodlivý účinek. Další 

z definic se nachází v zákoně č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví ve znění pozdějších změn 

a doplnění, kde se hlukem rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 

hygienický limit stanoví prováděcí předpis. [4, 27] 

Kategorizace prací – Podle míry výskytu rizikových faktorů pracovních podmínek a jejich 

rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do tří nebo čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro 

zařazení prací do kategorií stanovuje prováděcí právní předpis. 

Konvekční teplo – Teplo přenášené prouděním zahřátého vzduchu. 
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Mikroklimatické podmínky – Tepelně vlhkostní podmínky na pracovišti určené teplotou, 

vlhkostí a rychlostí proudění vzduchu. 

Relativní vlhkost vzduchu – Poměr absolutní vlhkosti (množství vodních par ve vzduchu 

vyjádřené v mg · m3) a maximální vlhkosti (největšího množství vodní páry ve vzduchu v g, 

které může pojmout 1 m3 vzduchu při dané teplotě a tlaku) vyjádřený v procentech. [22] 

Riziko – Funkce pravděpodobnosti vzniku nežádoucího specifického účinku a velikosti ztrát. 

Rizikové faktory pracovních podmínek – Reálně se vyskytující faktory, jež mohou ovlivnit 

zdraví a jsou nositelé rizika. Mezi tyto faktory patří zátěž teplem a chladem, chemické látky, 

prach, fyzická zátěž a psychická zátěž, zraková zátěž, biologické činitele, hluk, vibrace, 

neionizující a ionizující záření. [16] 

Rychlost proudění vzduchu – Udává se v [m·s-1]. Měřená anemometrem na pracovních 

místech. 

Sálavé teplo – Teplo přenášené elektromagnetickým zářením ze zdroje, po nárazu je 

pohlceno překážkami. 

Tepelná bilance – Vztah mezi množstvím tepla produkovaného člověkem a množstvím tepla 

odváděného z organismu do okolního prostředí. [22] 

Teplota vzduchu – Hodnota výstupu kalibrovaného teploměru, která nesmí být ovlivněna 

sálavou složkou z okolních ploch. 

Váhové filtry – Zařízení, díky nimž jsou měřicí přístroje a zvukoměry schopny lépe přiblížit 

naměřené hodnoty skutečnému vnímání sluchovým systémem člověka. Pro relativně slabé 

hlasitosti se využívá filtr A. Méně časté měření velmi hlasitých zvuků používá filtry B a C. 

Pro určitá měření leteckého hluku byl zaveden také filtr D. 

Výsledná teplota kulového teploměru – Získána pomocí kulového teploměru, zahrnuje vliv 

rychlosti proudění vzduchu a sálavých zdrojů na teplotu vzduchu. [22] 

Zvuk – Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude brána v potaz pouze slyšitelná 

složka spektra zvuku. Ta je definována jako mechanické kmitání plynného či kapalného 

prostředí ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 20 000 Hz, které se šíří do okolí konečnou 

rychlostí. [17] 
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4 Teoretická část 

 Jelikož je cílem diplomové práce vypracování podrobné studie, musím vycházet 

z adekvátních teoretických poznatků. Tato kapitola obsahuje výběr potřebných teoretických 

základů z oblasti zvuku, mikroklimatických podmínek a osvětlení. 

4.1 Zvuk a jeho fyzikální vlastnosti 

Zvuk je tvořen mechanickým kmitáním v pružném prostředí o frekvenčním rozsahu 20 

až 20 000 kmitů za sekundu, které se šíří určitou rychlostí v plynech, kapalinách i pevných 

látkách ve formě akustického vlnění. Částice prostředí kmitají kolem svých rovnovážných 

poloh, nevykonávají však pohyb s šířícím se vlněním. Tím dochází k přenosu energie 

s okolním prostředím. 

V závislosti na směrových vektorech kmitání částic a směru šíření vlny dělíme vlnění 

na dva typy. Pokud oba vektory leží na stejné přímce, hovoříme o podélném vlnění. Oproti 

tomu vektory svírající spolu pravý úhel definují vlnění příčné. S vlněním podélným se 

setkáme v plynech a kapalinách. Oba typy současně nalezneme například u elastických 

materiálů. 

Akustické vlnění lze názorně vyobrazit prostřednictvím vlnoploch (viz Obr. 1). 

V daném časovém okamžiku mají v každém bodě jednotlivých vlnoploch akustické veličiny 

stejné hodnoty. Kolmici vedenou na vlnoplochu pokládáme za akustický paprsek. [17] 

  

 

 

 

 

 

4.1.1 Základní veličiny zvuku 

 Veličiny potřebné k určení vlastností zvuku a tím také hodnocení účinků na člověka 

jsou uvedeny níže. Přestože se při hodnocení v praxi můžeme setkat i s jinými akustickými 

veličinami, pro provedená měření byl zásadní akustický tlak.    

Zdroj 

vlnoplochy 

λ 

Rychlost šíření 

zvuku  c 

Obr. 1 – Šíření zvuku od zdroje [autor] 
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Frekvence – f [Hz] 

 Jak již bylo uvedeno, částice prostředí konají kmitavý pohyb. Frekvence neboli 

kmitočet f udává počet těchto kmitů za sekundu. Jednotka frekvence se nazývá Hertz [Hz] s  

rozměrem s-1. V reálném prostředí hutního provozu se setkáváme s širokým rozsahem zvuku 

napříč slyšitelným spektrem frekvence. 

 Pro akustiku jsou zásadní kmitočty mezi 20 Hz a 20 000 Hz. Jedná se o přibližný 

rozsah sluchu zdravého mladého člověka. Pod hranicí 20 Hz hovoříme o infrazvuku, nad 

hodnotou 20 000 Hz se jedná o ultrazvuk. Lidské sluchové ústrojí postupem času ztrácí svou 

schopnost vnímat tóny a to zejména v oblasti frekvencí nad 8 kHz. [11, 21] 

Frekvenci lze vyjádřit vzorcem pomocí rychlosti šíření zvuku v prostředí v a vlnové 

délky λ 

λ

v
f =  

 a současně platí vztah mezi dobou kmitu T a frekvencí. [17, 21] 

T
f

1
=  

Vlnová délka – λ [m] 

 Vzdálenost mezi dvěma nejbližšími body vlnoploch se stejným akustickým stavem 

v daném časovém okamžiku nazýváme vlnovou délkou λ [m]. Současně platí, že se jedná 

o vzdálenost, jež zvuková vlna urazí za dobu jednoho kmitu T. 

 Délka vlny, jako jeden z důležitých akustických parametrů pro modelování v akustice, 

je nepřímo závislá na frekvenci. Při konstantní rychlosti šíření zvukové vlny má zvuk o vyšší 

frekvenci menší vlnovou délku. Za předpokládané rychlosti šíření zvuku ve vzduchu 

c = 340 m·s-1 nabývají vlnové délky hodnoty uvedené v tabulce níže. [17] 

Tabulka 1 – Vlnové délky zvukové vlny ve vzduchu [17] 

 f [Hz] 20 50 100 500 1000 10 000 15 000 20 000 

λ vzduch [m] 17 6,8 3,4 0,68 0,34 0,034 0,023 0,017 
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Rychlost šíření zvuku ve vzduchu – c0 [m·s
-1] 

 Pro různá prostředí se hodnoty této rychlosti mohou značně lišit. Pro rychlost šíření 

zvuku ve vzduchu platí následující vztah: 

1,273
16,3310

t
c +=    [17] 

kde je  t  teplota vzduchu [°C]. 

 Rychlost šíření zvuku ve vzduchu a dalších plynech tedy závisí pouze na jeho teplotě. 

Na frekvenci přenášeného signálu vůbec nezáleží. Vliv tlaku a relativní vlhkosti vzduchu je 

v praxi mizivý. Při pokojové teplotě +20 °C má rychlost šíření zvuku hodnotu c0 = 344 m·s-1. 

[17, 21] 

Akustický tlak – p [Pa] 

 V plynech a kapalinách dochází při kmitání k vytváření míst s větším a menším 

shlukem molekul, tomu odpovídají místa přetlaku a podtlaku. V porovnání s barometrickým 

tlakem jsou jeho hodnoty o mnoho řádů nižší. Hodnoty akustického tlaku se běžně pohybují 

v intervalu od 20 µPa do 200 Pa. [11, 17] 

Hladina akustického tlaku – Lp [dB] 

 Rozsah stupnice mezi nejnižší a nejvyšší hladinou akustického tlaku je příliš široký. 

Proto se hladiny akustického tlaku obvykle vyjadřují pomocí logaritmické stupnice (označené 

jako dB). U hladiny akustického tlaku se za referenční hodnotu pokládá nejslabší zvukový 

signál, který je nepoškozený lidský sluch schopen zaznamenat. Jedná se o hodnotu 20 µPa, 

jež na decibelové stupnici odpovídá hodnotě 0 dB. Následně platí, že každé desetinásobné 

zvětšení akustického tlaku v [Pa] odpovídá zvýšení akustického tlaku o 20 dB. [17] 

Hodnoty hladiny akustického tlaku vztahujeme ke konkrétnímu kmitočtu nebo spektru 

kmitočtů. Při mém měření byl použit váhový filtr A, jedná se tedy o hladinu akustického tlaku 

A – LA [dB]. 

Hladina akustického tlaku je vyjádřena vztahem: 

0

log20
p

p
Lp =  [9, 17] 

kde je p  sledovaný akustický tlak (efektivní hodnota) [Pa], 
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 p0 referenční akustický tlak (20 µPa) [Pa]. 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A – LAeq [dB] 

 Jedna ze základních veličin pro hodnocení hluku. Odpovídá průměrné hladině 

akustického tlaku A po konkrétní dobu, v našem případě pracujeme s osmihodinovou 

pracovní směnou (tedy 480 minut). Je dána vztahem: 

∫=
T

A
Aeq dt

T
L

0

1,010
1

log10  [9] 

kde je  T celková doba, pro niž se ekvivalentní hladina akustického tlaku určuje. 

4.1.2 Ochranná opatření před nadměrným hlukem 

Existuje řada metod snížení hluku ve vybraných prostorech. Patří zde redukce hluku 

ve zdroji, dispozice, izolace, aplikace poznatků prostorové akustiky, režimová opatření 

a v neposlední řadě také použití osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP). 

V případě vhodné kombinace těchto metod můžeme dosáhnout radikálního snížení hluku 

v provozu. Zásadním ukazatelem pro majitele podniku je poměr snížení hlučnosti k celkovým 

nákladům. [17] 

a) Redukce hluku ve zdroji 

První a jednou z nejdůležitějších metod spočívá v odstranění zdroje hluku nebo 

ve snižování jeho hlučnosti při jeho konstrukci. Tato metoda je v porovnání s dodatečnými 

metodami nejméně finančně náročná. Není technologicky možné navrhovat bezhlučné stroje 

a strojní zařízení, proto se bez dalších opatření neobejdeme. 

b) Metoda dispozice 

 Hlavním cílem metody je vhodné prostorové oddělení hlučných strojů, zařízení, 

případně celých hlučných provozů od místností chráněných a méně hlučných. Metody se 

využívá při územním plánování a projekci. 

c) Metoda izolace 

 V rámci aplikace této metody dochází k odizolování zdroje hluku nebo hlučného 

prostoru od prostoru chráněného. Metodu využívá zejména stavební akustika a strojírenství, 
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kde na základě výpočtu navrhují různé zvukoizolační příčky, stropy či kryty, které slouží 

k zamezení šíření hluku ze zdroje do okolí. 

d) Aplikace poznatků prostorové akustiky 

 Základem je vlastnost vybraných termoakustických hmot a konstrukcí, které díky 

zvukové pohltivosti dokážou přeměnit akustickou energii na teplo. Dochází tak ke snížení 

hlučnosti v interiérech a dalších akusticky náročných prostorech. 

e) Režimová opatření 

 Není-li možné odstranit hlukovou zátěž jinak, musí být zavedena režimová opatření. 

Typickým příkladem je střídání zaměstnanců v předem stanovených časových intervalech, 

případně protihlukové přestávky v izolovaných prostorách. Z důvodu finančních ztrát 

spojených s takovými prostoji není tato varianta pro zaměstnavatele žádoucí. 

f) Použití osobních ochranných pracovních prostředků 

 Pokud jsou hygienické limity přes veškerá opatření překračovány, zaměstnanci musí 

používat osobní protihlukové pomůcky. Mezi v současnosti nejrozšířenější patří tlumící zátky 

vkládané do ucha, sluchátkové chrániče a přilby. [17] 

4.2 Mikroklimatické podmínky a jejich vliv na člověka 

 Za mikroklimatické podmínky označujeme tzv. tepelně vlhkostní podmínky. Hlavními 

veličinami v této oblasti ochrany zdraví zaměstnanců jsou teplota, vlhkost a rychlost proudění 

vzduchu. Tyto veličiny mají na sobě značnou závislost. V rámci měření mikroklimatických 

podmínek na pracovišti probíhá následné hodnocení zátěže teplem a chladem. 

 Zdravý lidský organismus neustále reguluje svou teplotu jádra do úzkého tepelného 

rozmezí. Teplota jádra mimo rozsah 29 až 41 °C je neslučitelná se životem. V případě selhání 

termoregulačních mechanismů při vystavení kůže extrémním podmínkám dochází 

k dočasnému či trvalému poškození organismu. Buňky kůže jsou poškozovány při teplotě 

menší než -1 °C a vyšší než 45 °C, současně teplotě nad 41 °C odolávají pouze krátkodobě. 

[12, 22] 



14 
 

4.2.1 Teplota vzduchu 

 Určuje tepelnou zátěž nebo subjektivní pocit tepelné pohody člověka. Pocit tepelné 

pohody lze definovat jako rovnovážný stav mezi celkovou tepelnou produkcí člověka a toku 

tepla odváděného z těla při optimálních hodnotách fyziologických parametrů. Z hlediska 

regulace toku tepla z povrchu těla může být změněn tepelný odpor oděvu nebo činnost 

vykonávaná pracovníkem. 

 Průměrný člověk dokáže snést teplotu 50 °C po dobu zhruba čtyř hodin. Tato doba 

však značně klesá v případě vzrůstající vlhkosti vzduchu a při fyzické aktivitě. Vysoké teploty 

vyžadují větší soustředění, způsobují nadměrnou únavu a tím mohou vést k nebezpečným 

úrazům. Dlouhodobá zátěž teplem často způsobuje výskyt příznaků akutních poruch zdraví 

z horka, mezi které patří nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu a úst, náhlé a vůlí 

nekontrolovatelné zrychlení a prohloubení dechu, prudké snížení pocení nebo diastolického 

krevního tlaku, změny barvy obličeje, mravenčení a brnění, bolesti hlavy, ve svalech, u srdce, 

křeče nebo neadekvátní až nekontrolovatelné chování. Oproti tomu práce v chladu ovlivňuje 

rychlost průtoku krve kůží, stoupá krevní tlak a zrychluje se srdeční frekvence. V dalším 

stádiu klesá teplota tělesného jádra, dýchání se oslabuje a srdeční frekvence zpomaluje. Při 

snížené aktivitě nervového systému dochází k ospalosti. Pokud teplota těla nadále klesá, 

nastane smrt selháním krevního oběhu. [22] 

4.2.2 Vlhkost vzduchu vnitřního prostředí 

 Relativní vlhkost vzduchu Rh je dána poměrem absolutní vlhkosti a maximální 

vlhkosti. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 30-70 % relativní vlhkosti Rh. Vlhkost je sice 

člověkem mnohem méně pociťována než teplota, ale i tak může být nepříznivě ovlivněn stav 

jedince. Ve vnitřním prostředí závisí na venkovní vlhkosti, technologických nebo jiných 

zdrojích vlhkosti a počtu lidí v objektu. Během chladných dní vlivem vytápění relativní 

vlhkost klesá i pod 20 %. To způsobuje intenzivnější vysoušení sliznic a tím přispívá 

k většímu průniku škodlivých látek do dolních cest dýchacích. V prostředích s častým 

výskytem vysoké relativní vlhkosti dochází k tvorbě plísní. [12, 14, 22] 

4.2.3 Rychlost proudění vzduchu 

 Další důležitou veličinou definující mikroklimatické podmínky je rychlost proudění 

vzduchu. Lidské tělo vnímá každé proudění vzduchu. Snadno se tak stává zdrojem pocitu 
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diskomfortu. Tepelná pohoda při vyšších teplotách se zpravidla zlepšuje vyšší rychlostí 

proudění vzduchu, to však může zároveň způsobit zdravotní potíže. Pokud se povrch těla 

vlivem proudícího vzduchu nadměrně ochlazuje rychlým odpařováním potu, dochází 

k prochladnutí organismu. Proudící vzduch současně dráždí nervové kožní buňky citlivé 

na teplotu a dochází k dalšímu ochlazení.  

 Velmi nepříjemné pocity vyvolává proud chladného vzduchu (průvan), působící 

na celé tělo nebo jeho část. Dochází k němu při přirozeném i umělém větrání a snahou 

zaměstnavatele by mělo být odstranění nerovnoměrnosti proudění vzduchu, není-li to možné, 

zavádí se další režimová opatření. [14, 22] 

4.2.4 Ochranná opatření před nepříznivým mikroklimatem 

 Existuje řada preventivních opatření, napomáhajících ochraně zdraví před 

nepříznivými mikroklimatickými podmínkami na pracovišti. Zátěž teplem způsobuje 

konvekční a sálavé teplo nebo jejich kombinace. Před zaváděním režimových a náhradních 

opatření by měly být vyčerpány možnosti technické. Kromě níže uvedených opatření musí 

zaměstnavatel provést důkladný výběr nových pracovníků na základě podrobných lékařských 

vyšetření a jejich zdravotní stav nadále kontrolovat periodickými prohlídkami. 

1. Technická opatření  

a) Větrání – Konvekční zátěž, způsobenou vysokou teplotou vzduchu, omezujeme 

dostatečným větráním. Docílíme jej vhodnou kombinací přirozeného a nuceného 

větrání na pracovišti. V závislosti na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost 

určujeme množství vyměňovaného vzduchu. 

b) Snížení intenzity sálání zdroje – Provádí se snížením povrchové teploty izolací 

nebo vodním chlazením. Vhodná úprava povrchu na kovově lesklý také sníží 

součinitel sálání. 

c) Clony proti sálání – Užitím mechanické nebo vodní clony pohltíme nebo odrazíme 

značnou část sálavého tepla. 

d) Ochlazování pracovníků – V praxi často využívané vzduchové sprchy zvyšují 

odvod tepla konvekcí z povrchu pracovníka. Setkáme se s nimi zejména 

na pracovištích s delším pobytem u silných zdrojů sálavého tepla. Alternativní 
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možností je přímé rozprašování vody na pracovníka při dostatečném větrání nebo 

instalace chladicích panelů v blízkosti sálajících ploch. 

e) Ochrana před slunečním sáláním – Ochrana pracovních míst uvnitř budov před 

přímým slunečním sáláním se realizuje vhodnou orientací osvětlovacích otvorů, jejich 

stíněním, případně užitím determálních skel. Primárně upřednostňujeme vnější stínící 

prvky a to kvůli odvodu tepla do venkovních prostor. Sem patří prvky architektonické 

– lodžie, slunolamy nebo žaluzie či rolety. 

f) Vytápění – Nezastupitelné technické opatření proti chladu ve většině reálných 

situací. [14, 22] 

2. Režimová a náhradní opatření 

a) Pro práci v chladu – Zde zařazujeme možnosti pobytu v teplém prostředí, 

poskytování ochranných nápojů, výměny mokrého oděvu a jeho usušení, poskytnutí 

vhodného oděvu (nepřiléhající těsně na tělo, vícevrstevný), bot a rukavic 

s dostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi pro udržení tepelně neutrálních 

podmínek lidského organismu. Pokud pro dosažení těchto podmínek tepelně izolační 

vlastnosti ochranného oděvu nestačí, musí být práce přerušována odpočinkem 

v místnostech, které odpovídají požadavkům platných právních předpisů. 

b) Pro práci v nadměrném teple – Obdobně jako v předchozím případě musí být 

umožněn občasný pobyt v relativně chladném prostředí, ochranné nápoje a speciální 

oděvy. Oděv s velkým tepelným odporem a malým součinitelem poměrné absorpce 

sníží velikost pohlcovaného tepla z okolí, pracovník se však při jeho užívání značně 

potí, proto musí být spodní vrstvy dobře nasáklivé a horní vrstvy průvzdušné. [14, 22] 

4.3 Osvětlení 

 Osvětlení na pracovišti zajišťují dvě základní roviny. Všechna pracoviště využívaná 

déle než 4 hodiny za směnu (tzv. trvalá pracoviště), musí mít vyhovující denní osvětlení. 

Mezi výjimky patří pracoviště vyžadující vyloučení denního světla nebo stálé 

mikroklimatické podmínky, dále pak provozy s významnými zdroji hluku pro své okolí, 

obchody a podchody. Denní světlo proniká osvětlovacími otvory na pracoviště, kde se odráží 

od stropů a stěn. Přestože z hlediska osvětlení chceme použít velké plochy otvorů, narazíme 

na větší tepelné ztráty v zimním období a naopak během letních měsíců dojde k značnému 
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zvýšení teploty vlivem oslunění. Pro osvětlení halových průmyslových staveb je výhodné 

osvětlení z více stran a instalace světlíků, současně musí probíhat periodické údržby všech 

osvětlovacích otvorů. 

 V oblasti umělého osvětlení dochází neustále k dalším inovacím. Klasické žárovky 

byly postupně nahrazeny zářivkami a výbojkami. Rozsáhlý vývoj na poli světelných diod 

(LED) vede k nárůstu jejich efektivnosti (k 20. 2. 2013 se v laboratorních podmínkách 

podařilo dosáhnout nového rekordního měrného výkonu světelných LED diod 276 lm/W 

[19]). Jelikož je výroba založena na výrobních postupech polovodičových součástek, vzrostla 

konkurence a cena postupně klesá. Druhým zástupcem polovodičových světelných zdrojů 

jsou organické světelné diody (OLED). Zatímco světelné diody reprezentují bodové zdroje 

světla, v případě organických světelných diod jde o zdroje světla plošné. Zdroje umělého 

osvětlení vhodné barvy jsou instalovány do svítidel, které tvoří soustavu celkového osvětlení. 

Pro lepší stav můžeme přidat místní osvětlení nad pracovní rovinu.     

Přestože by mělo jít o nouzové a výjimečné řešení, v reálných podmínkách řady 

pracovišť se setkáme se sdruženým osvětlením, které kombinuje denní a umělé světlo 

v trvalém stavu. [22, 26] 

4.3.1 Základní světelně technické veličiny 

Světelný tok – Φ [lm] 

Světelně technická veličina, která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost 

způsobit zrakový vjem. Jedná se o výkon vyzařovaný zdrojem světla fotometricky 

zhodnocený podle mezinárodně standardizované křivky spektrální citlivosti lidského oka. 

Jednotkou je lumen (lm). Jeden lumen je světelný tok vysílaný do prostorového úhlu jednoho 

steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost ve všech směrech je jedna kandela. [23] 

Svítivost – I [cd] 

Základní jednotka soustavy SI. Svítivost v daném směru je podíl části světelného toku, 

který vychází ze zdroje do malého prostorového úhlu v tomto směru, a tohoto prostorového 

úhlu. Jednotkou je kandela (cd). Svítivost zdroje je obecně jiná v různých směrech 

(tzn. vzhledem k úhlu γ), proto se svítivost zdroje charakterizuje křivkami svítivosti 

(viz Obr. 2). Svítivost svíčky je přibližně 1 cd. [23] 
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Intenzita osvětlení – E [lx] 

Podíl části světelného toku, dopadající na plošku povrchu tělesa, a této plošky. 

Jednotkou je lux (lx). Osvětlení jednoho luxu je vyvoláno světelným tokem jednoho lumenu 

rovnoměrně rozprostřeného na ploše 1 m2. Zatažená zimní obloha má přibližně osvětlení 

3 000 luxů, za slunečného letního dne je intenzita osvětlení až 100 000 luxů, ale žárovka 

100 W ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení pouze 35 luxů. [23] 

Měrný výkon světelného zdroje – ηv [lm · W-1] 

 Vyjadřuje množství vzniklého světelného toku (lm) při dodání 1 W elektrické energie 

do světelného zdroje. Pro firmy jsou pochopitelně výhodnější svítidla se zdroji s velkým 

měrným výkonem. [10] 

Činitel denní osvětlenosti – D [%] 

 Činitel denní osvětlenosti je definován jako poměr intenzity osvětlení E vnitřní 

pracovní roviny k současné osvětlenosti E nezastíněné venkovní vodorovné roviny při 

rovnoměrně zatažené obloze. Tento poměr vyjadřujeme v procentech. [22] 

 

Obr. 2 – Křivky svítivost (a – polární souřadnice, b – pravoúhlé souřadnice) [10] 
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5 Právní úprava a technické normy 

 Vzhledem k poměrně širokému pojetí diplomové práce existuje celá řada klíčových 

právních předpisů a technických norem, se kterými musíme pracovat. V této kapitole uvedu 

jejich výčet a popis, neobejdeme se také bez limitních hodnot pro zařazení prací 

do jednotlivých kategorií. Veškeré uvedené předpisy vycházejí ze změn a aktualizací platných 

k 1. 3. 2013. 

5.1 Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, základním právním předpisem, na jehož 

základě má každý zaměstnavatel konkrétní povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Dle § 101 je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 

týkají výkonu práce. Tato povinnost se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho 

vědomím zdržují na pracovišti. 

Zaměstnavatel je dále povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek za současné identifikace jejich příčiny a zdrojů. 

Na základě této identifikace vyhledává a hodnotí rizika a přijímá opatření k jejich 

minimalizaci. Cílem pro taková opatření je stav, který vede v důsledku příznivějších 

pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů k zařazení práce do nižší kategorie. [28] 

5.2 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, upravuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, stejně jako 

působnost a pravomoc soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví. Podle míry výskytu 

a závažnosti rizikových faktorů se práce zařazují až do čtyř kategorií, jejichž kritéria, faktory 

a limity stanoví níže popsané prováděcí právní předpisy. K provedení potřebných měření 

musí mít dotyčná osoba osvědčení o akreditaci nebo autorizaci. 

 Zaměstnavatel předkládá návrh o zařazení práce do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie 

do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. O návrhu rozhoduje příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví, ten může zařazení schválit nebo změnit. [27] 
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5.3 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

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

definuje vybrané rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, 

metody a způsob jejich zjišťování, způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany 

zdraví zaměstnance, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance a další 

náležitosti.  

 Nařízení definuje podmínky ochrany zdraví při práci před rizikovými faktory 

mikroklimatických podmínek, které jsou dále rozvedeny v příloze č. 1 (viz Tabulka 2), 

a uvádí bližší požadavky na větrání a osvětlení pracoviště. 

Zátěž teplem při práci na pracovišti se hodnotí podle průměrné operativní teploty (t0), 

kterou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, 

kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku 

nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo 

delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, výsledné 

teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty tst . Hodnocení 

podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo 

menší než 0,2 m · s-1 nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru. 

Veškeré postupy při měření jsou definovány v Metodickém návodu Měření mikroklimatických 

parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, který se nachází ve Věstníku 

ministerstva zdravotnictví č. 2/2009. [16, 24] 

Tabulka 2 – Zátěž teplem na nevenkovním pracovišti [16] 

Třída  
práce 

Energetický výdej  
[W ∙ m2] 

 t0 min nebo tg min 
[°C] 

t0 max nebo tg max  
[°C] 

Rychlost proudění vzduchu 
[m ∙ s-1] 

I ≤ 80 20 27 0,01 - 0,2 

IIa 81 - 105 18 26 0,01 - 0,2 

IIb 106 - 130 14 32 0,05 - 0,3 

IIIa 131 - 160 10 30 0,05 - 0,3 

IIIb 161 - 200 10 26 0,1 - 0,5 

IVa 201 - 250 10 24 0,1 - 0,5 

IVb 251 - 300 10 20 0,1 - 0,5 

V 301 a více 10 20 0,1 - 0,5 

Na pracovišti trvalé práce osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy 

tyto minimální hodnoty: 



21 
 

a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální 

Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo 

kombinovaném osvětlení, 

b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx. [16] 

5.4 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, zpracovává příslušné předpisy Evropského společenství, upravuje hygienické limity 

hluku a vibrací na pracovišti, dále stanovuje postup hodnocení rizika hluku a minimální 

rozsah opatření k omezení expozice hluku. 

 Pokud je při práci v hluku nepřetržitě používán OOPP proti hluku k omezení jeho 

působení, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky. Po dobu 

bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný 

expoziční limit. 

 V rámci diplomové práce bude hluková zátěž pracovníků vyjádřena pomocí 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8h.  Nařízení stanovuje tyto přípustné expoziční 

limity pro ustálený a proměnný hluk [15]: 

• Pro běžnou pracovní činnost má limit hodnotu 85 dB. 

• Při výkonu duševní práce náročné na pozornost a soustředění, má limit hodnotu 

50 dB. 

• Pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce rutinní povahy včetně velínu, je 

limit 60 dB.  

• Pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, kde hluk nevzniká, ale pouze 

proniká ze sousedních prostor, je limit 70 dB. 

5.5 Vyhláška č. 432/2003 Sb. 

 Vyhláška ministerstva zdravotnictví (dále MZ) č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, v souladu s právem Evropských společenství 

stanovuje kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do jednotlivých kategorií. 

1. Hluk 

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 



22 
 

• ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou směnu 

snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu,  

)dB 85;dB 75h8 , ∈AeqL  

• po dobu trvání některé dílčí pracovní operace ustálenému nebo proměnnému hluku, 

jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq překračuje 85 dB, ale 

nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu hluku LAeq 8h, 

• impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 

130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány: 

• ustálenému nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

LAeq 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou 

pracovní zátěž o méně než 20 dB, 

)dB 105;dB 85h8 , ∈AeqL  

• impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C překračuje 

140 dB, ale nepřekračuje 150 dB. 

Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překračovány hodnoty třetí 

kategorie. [25] 

2. Zátěž teplem 

• Do druhé kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány v důsledku tepelné zátěže z technologie přípustné mikroklimatické 

podmínky, avšak míra tepelné zátěže osob ještě nevyžaduje omezení celkové doby 

této práce v jedné osmihodinové směně na dobu kratší než 8 hodin. 

• Do třetí kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy nejsou 

dodržovány přípustné mikroklimatické podmínky, a ochrana zdraví osob vyžaduje 

úpravu doby práce. 

• Do čtvrté kategorie se zařazuje práce vykonávaná za podmínek, kdy jsou 

překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek a ani při používání 

dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu 

práce nelze vyloučit poškození zdraví. [25] 
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5.6 Technické normy 

ČSN 01 1600 Akustika – terminologie. Tato norma obsahuje aktuální termíny používané 

v akustice, zejména v normách týkajících se metod měření zvuku a určování emise hluku. Je 

zaměřena na oblast fyziologické, hudební, stavební a prostorové akustiky. [4] 

ČSN ISO 1999 Akustika. Stanovení expozice hluku na pracovišti a posouzení zhoršení 

sluchu vlivem hluku popisuje metody pro výpočet očekávaného trvalého posunutí hladin 

prahu slyšení vlivem hluku pro dospělou populaci. Jde o základ výpočtu sluchových ztrát 

podle různých vztahů, jestliže hladiny prahu sluchu přesahují určitou hodnotu. Norma pracuje 

s hlukem slyšitelných kmitočtů (nižších než 10 kHz), který má charakter ustáleného, 

přerušovaného, kolísavého, nepravidelného nebo impulzního hluku. Pokud tuto normu 

použijeme pro okamžité akustické tlaky nad 200 Pa (140 dB při referenční hodnotě 20 µPa) 

dopouštíme se tzv. extrapolace. [8] 

ČSN ISO 9612 Akustika – Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda 

konkretizuje určování akustických veličin, zejména způsob provedení měření hladiny 

akustického tlaku, výběr místa měření, typy časového vzorkování, jaké kmitočtové analýzy 

jsou potřebné a s jakými vlastnostmi hluku se má počítat. Zmíněné informace pomáhají 

ke správnému posouzení hluku obvyklé denní expozice pracovníka v pracovním prostředí. 

Tuto mezinárodní normu používají příslušné orgány, které jsou zodpovědné za stanovení 

nejvyšších přípustných hodnot hluku na pracovišti, zároveň provádí kontrolu jejich 

dodržování a rozhodují o potřebě prostředků na ochranu sluchu a opatřeních ke snížení hluku. 

 V normě jsou uvedeny místa umístění mikrofonu. Ten se přednostně umístí v místě, 

které zaujímá hlava osoby na pracovním místě bez přítomnosti osoby. V jiných případech, 

kdy osoba musí být na pracovním místě, by se měl mikrofon umístit přibližně 0,1 m od vstupu 

zvukovodu vnějšího ucha. [7] 

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 

udává minimální a průměrné hodnoty činitele denního osvětlení pro konkrétní vnitřní 

prostory. [5] 

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů    – Část 1: Vnitřní 

pracovní prostory stanovuje požadavky z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu. 

Důležitou součástí normy jsou tabulky s hodnotami udržované osvětlenosti v místech 
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zrakového úkonu. V provoze Mořírna převládají zejména úkoly a činnost: zpracování tenkých 

plechů, navíječka, stříhací dělicí linka a svařování, pro které je požadována totožná hodnota 

udržované osvětlenosti Ēm = 300 lx. [6] 

6 Měřicí přístroje 

 Laboratoř bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) má k dispozici řadu 

kvalitních měřicích příslušenství. V rámci diplomové práce jsem použil dva kusy zvukoměru 

Acoustilyzer AL1 a dva dataloggery – ALMEMO 2690-8A a 2590-4S. 

6.1 Acoustilyzer AL1 

 Tento kapesní zvukoměr vyrábí firma NTi Audio ve Švýcarsku, je dodáván v šedém 

plastovém kufříku. Napájení zajišťují tři tužkové AA baterie, ovládá se jednoduše sedmi 

tlačítky. Do jednoho ze tří konektorů na horní straně přístroje zapojujeme mikrofon MiniSPL 

napájený jednou tužkovou AA baterií.  

 

Při měření v prostorech s větším pohybem vzduchu na mikrofon nasazujeme dodaný 

pěnový kryt. Pro měření na stacionárních pracovních místech jsem využil možnosti zapůjčení 

přenosného stativu. 

Obr. 3 – Acoustilyzer AL1 a mikrofon MiniSPL [autor] 



25 
 

Tabulka 3 – Technické údaje AL1 [18] 

Displej Grafický LCD, 64x100 pixelů s podsvícením 

Napájení  3xAA baterie alkalické 

Pracovní teplota 0° až +45°C 

Vlhkost <90% Rh 

Měřicí výstupy XLR, RCA 

Vnitřní paměť Až 580 hodnot 

Monitorovací výstup 3,5 mm pro běžné druhy sluchátek 

Rozměry 163 x 86 x 42 mm 

Hmotnost 300 g 
 

6.1.1 Obsah sady Acoustilyzer AL1 

Laboratoř má k dispozici dvě plně vybavené sady zvukoměru AL1. Součástí každé 

z nich jsou tyto základní komponenty: 

• Měřicí přístroj Acoustilyzer AL1, 

• anglický návod k obsluze přístroje AL1 a mikrofonu MiniSPL, 

• CD se softwarem MiniLINK a ovladači, 

• USB datový kabel k propojení s počítačem, 

• mikrofon MiniSPL, 

• pěnový kryt pro mikrofon, 

• držák pro uchycení přístroje na stativ, 

• tužkové baterie AA. 

6.1.2 Přenos a výstup dat 

 Po provedeném měření musí dojít ke stažení naměřených dat z vnitřní paměti přístroje 

do počítače. Na počítači je třeba mít nainstalován software MiniLINK v aktuální verzi 

ze stránek výrobce. Po propojení pomocí USB datového kabelu dojde k detekci přístroje, 

načtení jeho paměti a software umožní převod dat do textového výstupu. Výstup obsahuje: 

• LAeq – průměrná hladina v dB, 

• LAmin – minimální naměřená hladina v dB, 

• LAmax – maximální naměřená hladina v dB, 

• LcPeak – hladina impulsního špičkového akustického tlaku v dB, 

• SPL – aktuální naměřená hladina v dB. 
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6.1.3 Přesnost měření 

Jednotlivá měření respektují požadavky norem, přístroje však jsou určeny pouze pro 

informativní měření. Z tohoto důvodu nelze garantovat rozsah nejistoty jako u podrobných 

měření. Pro vykonaná orientační měření budu počítat s odchylkou 3 dB, která se řadí do 

tzv. provozního měření dle normy ČSN EN ISO 9612. [7] 

6.1.4 Postup měření  

1. Kontrola obsahu kufříku. 

2. Vložení baterií do přístroje, mikrofonu. 

3. Nasazení mikrofonu. 

4. Zapnutí přístroje, jeho kalibrace. 

5. Nastavení parametrů – váhový filtr A, rozsah stupnice, celková doba měření, interval 

ukládání dat. 

6. Kontrola a vymazání paměti. 

7. Uchycení na stativ, započetí měření. 

8. Ukončení měření, kontrola dat, vytažení baterií, uschování přístroje pro výstup dat. 

 

6.2 ALMEMO 2590-4S a 2690-8A 

 V rámci měření mikroklimatických podmínek a osvětlení jsem použil dva dataloggery 

vyrobené firmou Ahlborn v Německu (viz Obr. 4). Na horní straně přístrojů nalezneme 

vstupní konektory pro jednotlivá čidla, dva výstupní konektory a konektor pro síťový adaptér. 

K přenášení přístrojů jsou dodávány praktické plastové kufříky. Oba přístroje se liší velikostí 

vnitřní paměti, což musím zohlednit při výběru varianty zapojení měřicích senzorů. 

 

 



27 
 

 

 Do měřicích vstupů zapojujeme jednotlivé sondy. Značení sond je následující a jejich 

pořadí se shoduje s obrázkem níže: FLA613-VL (osvětlení), FHAD462 (teplota a vlhkost 

vzduchu), FVA935TH4 (rychlost proudění vzduchu), ZA9030FS1 (výsledná teplota kulového 

teploměru). 

 

 

 

Obr. 5 – Měřicí sondy pro měření osvětlení a mikroklimatu [autor] 

Obr. 4 – ALMEMO 2590 a 2690 [autor] 
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Tabulka 4 – Technické údaje ALMEMO 2590 a 2690 [2] 

ALMEMO 2590–4S ALMEMO 2690–8A 

Displej 128 x 64 pixelů, grafický 128 x 128 pixelů, grafický 

Napájení  Síťový adaptér, 3xAA baterie alkalické Síťový adaptér 

Četnost měření Až 10 hodnot za s Až 100 hodnot za s 

Vnitřní paměť 59 kB 1 MB 

Počet vstupů 4 5 

Měřicí výstupy USB, RS 232, Ethernet, analogový USB, RS 232, Ethernet, analogový 

Rozměry 127 x 83 x 42 mm 209 x 107 x 54 mm 

Hmotnost 290 g 570 g 

 

6.2.1 Obsah sady ALMEMO 

• Datalogger 2690-8A, 2590-4S, 

• síťový adaptér, 

• USB datový kabel k propojení s počítačem, 

• RS-232 datový kabel k propojení s počítačem, 

• CD se softwarem AMR Control a ovladači, 

• český návod k obsluze, 

• senzory FLA613VL, FHAD462, FVA935TH4, ZA9030FS1. 

6.2.2 Přenos a výstup dat 

 Obdobně jako u zvukoměru AL1 získáváme data po propojení s počítačem. Spuštěním 

softwaru AMR Control vyhledáme zapojené přístroje a rychlou cestou je program uloží 

v praktické podobě sešitu Excel.  

U obou přístrojů ALMEMO existuje značné omezení při plánování měření. Hodnoty 

lze ukládat pouze tehdy, pokud se nezměnila struktura zapojení senzorů. Jestliže bych chtěl 

pokračovat s jiným uspořádáním, musí dojít k vymazání vnitřní paměti přístroje, což je 

značně nepraktické. 

Správné měření pomocí kulového teploměru vyžaduje alespoň 25 minut k ustálení 

teploty. Z tohoto důvodu byl tento senzor připojen na ALMEMO 2590-4S samostatně, 

zatímco zbylé sondy ukládaly hodnoty do druhého přístroje s větší vnitřní pamětí. 

Ve výsledném výstupu nalezneme: 

• E – intenzita osvětlení [lx], 
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• ta – teplota vzduchu [°C],  

• tg – výsledná teplota kulového teploměru [°C],  

• va – rychlost proudění vzduchu [m·s-1], 

• Rh – relativní vlhkost vzduchu [%].  

6.2.3 Přesnost měření 

 V rámci provedených orientačních měření bude počítáno s odchylkou 5 % 

z naměřených hodnot. Pro úplnost jsou zde vypsány přesnosti konkrétních senzorů. [2] 

1. FLA613VL (E)   ± 5 % z měřené hodnoty 

2. FHAD462 (Rh a ta)  ± 1,8 % v rozsahu 20 až 80 % Rh při teplotě 25 ± 2°C 

     ± 0,3°C při 25°C, ±1,2°C v rozsahu -20 až +80°C 

3. FVA935TH4 (va)   ± (0,04 m·s-1 + 1% z měřené hodnoty) 

4. ZA9030FS1 (tg)   ± (0,05 °C + 0,05 % z měřené hodnoty) 

6.2.4 Postup měření  

1. Kontrola příslušenství. 

2. Připojení senzorů, síťového adaptéru, zapojení do sítě. 

3. Zapnutí přístroje a kalibrace. 

4. Kontrola funkce senzorů. 

5. Nastavení parametrů – číslo měření, celková doba měření, interval ukládání dat. 

6. Vymazání paměti. 

7. Umístění sond do určených pozic, započetí měření. 

8. Ukončení měření, kontrola dat, uschování přístroje pro výstup dat. 

7 ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

 Vybraný provoz patří organizaci ArcelorMittal a nachází se v rozsáhlém komplexu 

bývalých Válcoven plechu Frýdek-Místek na severním okraji města. Počátky hutní činnosti na 

tomto místě datujeme již do roku 1833 založením Karlovy hutě. 

Od svého založení prošla společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. několika 

změnami, hlavním cílem byla produkce rozsáhlého sortimentu plechů a pásů válcovaných 

za tepla a za studena. V letech 1960-1969 byla zprovozněna studená válcovna (včetně moření, 
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žíhání a konečné úpravy) vyrábějící kromě neušlechtilých plechů také plechy a pásy 

z nerezavějící a křemíkové oceli speciálně vyráběné pro elektrotechniku. Výroba za tepla 

válcovaných plechů byla ukončena k 31. 12. 2005. [3] 

 

V současnosti akciová společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek vyrábí pásy válcované 

za studena z křemíkových ocelí pro elektrotechniku (trafoplechy a dynamoplechy) Plechy a 

pásy z neušlechtilých (hlubokotažných) ocelí válcované za studena a žárově zinkované 

zemnící pásky. Zejména transformátorová ocel je značně náročná na výrobu a technologii, 

proto existuje pouze omezený počet celosvětových výrobců. [3] 

7.1 Provoz Mořírna 

 Vybraným provozem pro provedení měření se stal provoz Mořírna. Jde o první část 

procesu studeného válcování. Provoz tvoří mořicí linka Ruthner a nanášecí linka. Moření je 

chemické rozpouštění oxidické nebo korozní vrstvy na povrchu oceli a základní operací 

chemické úpravy před vlastním válcováním. Mořicí linka dodaná firmou Ruthner v 60. letech 

minulého století používá technologii moření v kyselině sírové při teplotě 80 ºC a koncentraci 

12 až 18 %. 

Nanášecí linka plní funkci odmaštění pásu po finálním válcování za studena 

s následným nanesením roztoku termoizolace. Odmašťování představuje oboustranný postřik 

Obr. 6 – Letecký snímek areálu [13] 
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horkým alkalickým roztokem, poté je pás kartáčován a odmaštěn v elektrolytické jednotce. 

Následuje nanášení oboustranného vodního roztoku termoizolace a jeho vysušení 

v infračervené sušící peci. V posledním kroku proud vzduchu ochlazuje pás na teplotu 90 °C.  

Zařízení linky se dělí na tři části: vstupní, mořicí, výstupní. 

1. Vstupní část – dopravník svitků, odvíječka, naváděcí zařízení, dva lamače okují, 

rovnačka s tažnými válci, koncové nůžky, svářečka VUS, svářečka Miebach, tažné 

válce č. I, vstupní zásobní smyčka. 

2. Mořicí část – tažné válce č. II, postřikové zařízení, mořicí vana č. I, mycí 

a kartáčovací stroj č. I, mořicí vana č. II, mycí a kartáčovací stroj č. II, mořicí vana 

č. III, mycí a kartáčovací stroj č. III, zařízení pro neutralizaci, zařízení pro oplach, 

sušící zařízení, tažné válce č. III. 

3. Výstupní část – výstupní zásobní smyčka, tažné válce č. IV, olejovací zařízení, dělící 

nůžky, okrajové a šrotovací nůžky, odjehlovač, navíječka, odsunovač svitků, 

odvalovací rampa s váhou, dopravník svitků. 

Tabulka 5 – Technické údaje mořicí linky RUTHNER 

Šířka pásu 400 – 1100 mm 

Tloušťka pásu 1,5 – 4 mm 

Naváděcí rychlost vstupní a výstupní části 8 – 90 m / min 

Naváděcí rychlost mořicí části 8 – 70 m / min 

Hmotnost svitků při vstupu 1 – 22 t 

Hmotnost svitků při výstupu 2 – 16 t 

Vnitřní průměr svitků při vstupu 600 – 850 mm 

Vnitřní průměr svitků při výstupu 600 mm 

Vnější maximální průměr svitků 1800 mm 
 

V provozu Mořírna pracuje vždy 9 pracovníků v třísměnném cyklu. Z tohoto počtu 

jich 7 pracuje v okolí linky, jeden zaměstnanec zastává pozici mořiče v suterénu mořicí části 

a poslední pracovník má na starosti oddělenou část regenerace a skladu kyselin. Situace je 

znázorněna na nákresu. 
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7.1.1 Pracovníci provozu Mořírna 

 Zde je uveden souhrn pracovníků provozu s jejich typickou pracovní činností během 

směny. Konkrétní kroky se mohou lišit vzhledem k druhu zpracovaného pásu oceli, uvedená 

činnost převažuje v prvním kvartálu roku 2013. 

1. Předák 

• Prověřuje dodržování bezpečnosti práce a používání OOPP. 

• Na začátku směny kontroluje stav zařízení, provede o kontrole záznam. 

• Organizuje práci všech členů pracovní skupiny, prověřuje plnění povinností. 

• Kontroluje přítomnost neoprávněných osob v prostoru linky. 

• Před ukončením směny kontroluje stav zařízení, neopravené závady zaznamená do 

knihy předání směn a informuje směnového mistra. 

2. Mořič  

• Na začátku směny kontroluje stav zařízení suterénu mořicí části. 

• Obsluhuje a udržuje kyselinové potrubí, mořicí vany a další zařízení. 

• Na základě obsahu nečistot v kyselině rozhoduje o provedení její regenerace. 

• Kontroluje přítomnost neoprávněných osob v suterénu. 

• Před ukončením směny kontroluje své pracoviště, neodstraněné závady nahlásí 

předákovi linky. 

 

Obr. 7 – Situační nákres provozu Mořírna [autor] 
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3. Strojník regenerace kyselin 

• Stále kontroluje chladící zařízení, vede Provozní deník chladící jednotky. 

• Kontroluje a seřizuje cyklónové zařízení regenerace. 

• Dle instrukcí mořiče provádí regeneraci kyseliny. 

• Udržuje kyselinové potrubí a s ním spojená zařízení. 

• Kontroluje přítomnost neoprávněných osob v prostorách regenerace a skladu 

kyselin. 

4. Řidič stanoviště 4 

• Na začátku směny kontroluje stav zařízení. 

• Ovládání dopravníku, zavádí svitek mezi čelisti odvíječky. 

• Z kabiny navádí svitky do linky, provádí střih konců. 

• Spolupracuje s řidičem stanoviště 5 a jeřábníkem při svařování. 

• Provádí střih použité cyklopásky. 

5. Řidič stanoviště 5 

• Na začátku směny kontroluje stav zařízení. 

• Čistí elektrody a hoblovací nože. 

• Při svařování srovnává pás ve svářečce. 

• Seřizuje svářečku pod naváděcím stolem, udržuje čistotu v okolí svářeček 

a v rozvodových kanálech. 

6. Řidič stanoviště 6 

• Před manipulací s pásem uvádí do klidu dopravník šrotu. 

• Zastavuje transportní sváry, zjišťuje vady materiálu. 

• Čistí ucpaná vodítka. 

• Vystřeďuje pás pomocí hydraulických zařízení. 

• Váže hotové svitky cyklopáskou. 

7. Řidič stanoviště 7 

• Odstraňuje a zaznamenává vady materiálu. 

• Měří tloušťku svitku. 

• Ovládá rampu pro přesun svitku na dopravník, váží svitek. 

• Provádí zápis a dokumentaci svitku. 
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8. Řidič hlavního stanoviště 

• V kabině ovládá celou linku, pomocí domluvených signálů a pokynů spolupracuje 

s ostatními stanovišti. 

9. Jeřábník 

• Ovládá jeřáb vybavený C hákem dálkovým ovládáním, ukládá svitky 

na dopravník. 

• Převáží svitky z kolejové soupravy na určená místa. 

• Při svařování srovnává pás ve svářečce. 

8 Výsledky měření fyzikálních faktorů 

 Následující kapitola obsahuje přehledné výsledky měření a výpočtů na jednotlivých 

pracovních pozicích. Hluková zátěž bude znázorněna v tabulce pomocí výsledné ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku a grafem kmitočtové analýzy nejzávažnější činnosti během směny. 

Zátěž teplem bude vyjádřena vypočtenou hodnotou operativní teploty, je však třeba 

podotknout, že k měření teplot došlo během zimního období a tak došlo ke značnému 

ovlivnění mikroklimatu v hale. V oblasti osvětlení popíšu současný stav použitých svítidel.  

8.1 Předák 

 Předák Mořírny většinu své směny uskutečňuje pochůzky po provozu. Zdroje hluku 

v tomto případě tvoří zejména pohyb pásu v lince, poháněcí jednotky linky a ventilace v hale. 

Tabulka 6 – Hluková zátěž předáka za směnu [autor] 

 I po započtení odchylky 3 dB hygienický limit není překračován a pracovník je 

zařazen do druhé kategorie podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb. Graf níže znázorňuje 

kmitočtovou analýzu pochůzkové činnosti. Z grafu je patrné normální rozdělení hladin hluku, 

největší zátěž nalezneme v okolí kmitočtu 630 Hz. 

Předák 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

57,7 120 25 Administrativní činnost Datum měření: 25. 1. 2013 

80,7 310 64,6 Pochůzková činnost Tlak: 983 hPa 

62,3 20 4,2 Prostoje Teplota: 19 °C 

62,3 30 6,2 Přestávky Váhový filtr: A 

Celkem 480 100,00    LCpeak 107,8 dB 

            

LAeq, 8h [dB] 78,8 2. kategorie     
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Pochůzková činnost z hlediska mikroklimatických podmínek značně ztěžuje určení 

konečné operativní teploty, určil jsem ji pomocí teplot naměřených na ostatních stanovištích, 

kde se předák vyskytuje.  

V kanceláři nelze hovořit o nepříznivém mikroklimatu, teploty se zde pohybují 

v rozmezí běžných pokojových teplot, osvětlení je tvořeno denním světlem z okna kanceláře 

a stolní lampou s halogenovou žárovkou na pracovním stole. 

Tabulka 7 – Předák – mikroklima a osvětlení [autor] 
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Graf 1 – Předák, pochůzková činnost [autor]

Předák Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

651 22,6 120 25 Kancelář Datum měření: 18. 2. 2013 

- 15,3 62 12,9 Pochůzková činnost 1 tvenku  / Rhvenku 1,9 °C / 77,5 % 

- 22,5 62 12,9 Pochůzková činnost 2 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 27 62 12,9 Pochůzková činnost 3 

- 18,5 62 12,9 Pochůzková činnost 4 

- 17,8 62 12,9 Pochůzková činnost 5 

- 23,8 20 4,2 Jídelní kout - prostoje Rhpracovní místo 38,5 – 62,2 %  

- 23,8 30 6,3 Jídelní kout - přestávky Evenku 3 225 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 4,6 % 
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8.2 Mořič 

 Většinu své směny mořič pracuje ve sklepních prostorech mořicí linky. Hlukovou 

zátěž tvoří zvuky zařízení ve sklepě (pohyb vzduchu a kapalin ve vedení, čerpadla, 

ventilátory), současně zde doléhá zvuk z linky nad sklepem. 

 

Tabulka 8 – Hluková zátěž mořiče za směnu [autor] 

 Hluková zátěž mořiče se již přibližuje k třetí kategorii podle vyhlášky MZ č. 432/2003 

Sb. Frekvenční rozložení hlukové zátěže naznačuje přibližně rovnoměrné rozložení hladiny 

akustického tlaku napříč širokým intervalem frekvencí. 

Mořič 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

79,5 150 31,3 Pracovní stůl Datum měření: 17. 1. 2013 

83,9 120 25 Údržba sklepního zařízení 1 Tlak: 974 hPa 

82,3 100 20,8 Údržba sklepního zařízení 2 Teplota: 20,1 °C 

74,2 60 12,5 Administrativní činnost, kabina Váhový filtr: A 

74,2 20 4,2 Prostoje  LCpeak 105,1 dB 

62,3 30 6,2 Přestávky 
  
  
  
  

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 81,1 2. kategorie 

      Obr. 8 – Mořič, pracovní stůl [autor]             Obr. 9 – Sklepení mořicí linky [autor] 
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Při hodnocení mikroklimatických podmínek je třeba připomenout, že moření nad 

sklepením probíhá za účasti kyseliny o teplotě 80 °C. Samotné měření proběhlo v zimním 

období, kdy se venkovní teplota pohybovala nad bodem mrazu, díky tomu se teplota 

ve sklepení pohybovala v uvedených hodnotách. Tohoto faktu bude třeba zohlednit 

v konečném hodnocení. 

Tabulka 9 – Mořič – mikroklima a osvětlení [autor] 

 Na tomto pracovišti se s denním osvětlením nepočítá, vyskytuje se zde 8 výbojek, 

pracovní stůl je vybaven stolní lampou s halogenovou žárovkou a halogenovou lampou nad 

chemickým stolem. 
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Graf 2 – Mořič, údržba sklepního zařízení 1 [autor]

Mořič Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

452 20,0 370 77,1 Sklep – pracovní místo Datum měření: 15. 2. 2013 

1092 22,0 60 12,5 Kabina – administrace tvenku  / Rhvenku 2,2 °C / 75,4 % 

- 22,0 20 4,1 Kabina – prostoje 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 23,8 30 6,3 Jídelní kout – přestávky 

 

 Rhpracovní místo 47,3 – 49,9 % 

 Evenku 3 470 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 0,4 % 
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8.3 Strojník regenerace kyselin 

 Tento pracovník má na starosti oddělené prostory skladu a regenerace kyselin. Proces 

regenerace probíhá průměrně jednou za 24 hodin a trvá přibližně 12 hodin. Během tohoto 

procesu je pracovník exponován největší hlukové zátěži z přítomných zařízení (čerpadla, 

ventilace, pohonná jednotka, kondenzátory, odstředivky, odlučovače). 

 

Tabulka 10 – Hluková zátěž strojníka regenerace za směnu [autor] 

Hluková zátěž při probíhající regeneraci je značná. Pracovník je podle vyhlášky MZ 

č. 432/2003 Sb. zařazen do třetí kategorie. Zejména při práci u odlučovačů značně narůstá 

výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku, největší hodnoty se vyskytují v oblasti 

frekvence 500 Hz. 

Strojník regenerace 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

86,1 270 56,3 Pracovní stůl, odstředivky Datum měření: 25. 1. 2013 

71,6 30 6,2 Údržba trysek Tlak: 983 hPa 

73,5 20 4,2 Práce ve skladu kyselin Teplota: 19,4 °C 

93,5 110 22,9 Práce u odlučovačů Váhový filtr: A 

62,3 20 4,2 Prostoje  LCpeak 110,9 dB 

62,3 30 6,2 Přestávky 
  
  
  
  

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 88,7 3. kategorie 

         Obr. 10 – Odstředivky [autor]              Obr. 11 – Sklad kyselin [autor] 



39 
 

 

 Osvětlení je tvořeno stolní lampou na pracovním stole a svítidly s výbojkami, 

umístěnými nad jednotlivými zařízeními v každém ze čtyř pater prostoru regenerace. Sklad 

kyselin a poslední patro, kde se nachází trysky je osvětlován bočními světlíky. 

Tabulka 11 – Strojník regenerace – mikroklima a osvětlení [autor] 

 Při pohledu na hodnoty operativní teploty zjistíme značný výkyv teplot. Na pracovním 

místě u odstředivek se totiž nachází teplovodní ohřívač, který svým horkým vzduchem značně 

ovlivňuje tepelný stav a je vnímán jako nepříjemný u pracovního stolu.  Přestože ve skladu 

kyselin nalezneme další dva aktivní ohřívače, teplota zde značně klesá z důvodu necelistvé 

konstrukce skladu, boční světlíky neizolují a teplý vzduch uniká ven. 

20

30

40

50

60

70

80

90

100
2

0

2
5

3
1

,5 4
0

5
0

6
3

8
0

1
0

0

1
2

5

1
6

0

2
0

0

2
5

0

3
1

5

4
0

0

5
0

0

6
3

0

8
0

0

1
0

0
0

1
2

5
0

1
6

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
1

5
0

4
0

0
0

5
0

0
0

6
3

0
0

8
0

0
0

1
0

0
0

0

1
2

5
0

0

1
6

0
0

0

2
0

0
0

0

LAeq [Db]

Frekvence [Hz]

Lmin

Leq

Lmax

Graf 3 – Strojník regenerace, prostor odlučovačů [autor] 

Strojník regenerace Třída práce: IIb 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

503 36,9 270 56,3 Pracovní stůl (ohřívač) Datum měření: 18. 2. 2013 

136 17,8 20 4,2 Sklad kyselin tvenku  / Rhvenku 1,9 °C / 77,5 % 

- 17,9 30 6,2 Trysky 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 18,6 110 22,9 Odlučovače 

- 23,8 20 4,2 Jídelní kout – prostoje 

- 23,8 30 6,2 Jídelní kout – přestávky Rhpracovní místo 31,3 – 39 % 

 Evenku 3 225 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 2,8 % 
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8.4 Řidič stanoviště 4 

 Tento pracovník má při své práci k dispozici kabinu pro ovládání tratě a prvotnímu 

navedení svitku. Expozice hluku nejvíce roste při procesu svařování ve spolupráci s řidičem 

stanoviště 5 a jeřábníkem, stejně jako při navádění pásu do samotné mořicí linky nebo střihu 

cyklopásky. Mezi zdroje hluku patří pohyb pásu v lince, pohonné jednotky linky a svařování 

vložek. 

 

Tabulka 12 – Hluková zátěž řidiče stanoviště 4 za směnu [autor] 

Hluková zátěž je zařazuje pracovníka do druhé kategorie podle vyhlášky MZ č. 

432/2003 Sb., deklarovaná odchylka 3 dB může způsobit i zařazení do třetí kategorie, z této 

informace budu vycházet při návrhu opatření ke zlepšení prevence. Při procesu svařování 

dochází v důsledku rovnání pásu použitím tyčí ke značným rozdílům mezi minimálními 

a maximálními hodnotami vyšších frekvencí, jak je vidět na grafu níže. 

Řidič stanoviště 4 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

80 140 29,1 Svařování vložky Datum měření: 15. 1. 2013 

85,9 20 4,2 Střih cyklopásky Tlak: 979 hPa 

66,9 200 41,7 Ovládání trati, navedení pásu Teplota: 16,9 °C 

89,7 70 14,6 Zavádění pásu do mořicí linky Váhový filtr: A 

66,9 20 4,2 Prostoje, kabina  LCpeak 118,7 dB 

62,3 30 6,2 Přestávky 
  
  
  
  

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 82,6 2. kategorie 

  Obr. 12 – Stanoviště 4 a 5 [autor]        Obr. 13 – Svářečka VUS [autor] 
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 Osvětlení haly zajišťuje soustava svítidel ve čtyřech řadách u stropu a boční světlíky 

na severovýchodní straně haly. Místní osvětlení pro proces svařování a kontroly spoje 

zajišťují stacionární zářivky a pohyblivá lampa u svářečky Miebach. Osvětlení ovládacího 

pultu v kabině není dostatečné podle normy ČSN EN 12464-1. 

Tabulka 13 – Řidič stanoviště 4 – mikroklima a osvětlení [autor] 

 Teplota v hale klesá i přes lokální ohřev ohřívačů, ztráty jsou způsobeny netěsnostmi 

konstrukce a světlíků. Řidič stanoviště 4 má v kabině k dispozici topení, vlhkost vzduchu 

v kabině byla naměřena značně nízká. 
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Graf 4 – Řidič stanoviště 4, svařování  [autor]

Řidič stanoviště 4 Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

174 15,2 160 33,4 Prostor u mořicí linky Datum měření: 14. 2. 2013 

276 20,2 270 56,2 Kabina – ovládání tratě tvenku  / Rhvenku 0 °C / 83,4 % 

- 20,2 20 4,2 Kabina – prostoje 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 23,8 30 6,2 Jídelní kout – přestávky 

 

 Rhpracovní místo 30,3 – 62,2 % 

 Evenku 3 346 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 4,4 % 
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8.5 Řidič stanoviště 5 

 Stejně jako v předchozím případě, i tento pracovník má svou vlastní kabinu. Tato 

kabina je k dispozici také pro jeřábníka a slouží ke snížení expozice hluku a nepříznivému 

mikroklimatu pro oba pracovníky během prostojů a přestávek.  

 

Tabulka 14 – Hluková zátěž řidiče stanoviště 5 za směnu [autor] 

 Přesné zařazení pracovníka do kategorie vyžaduje dodatečná měření akreditovanou 

osobou s kalibrovanými přístroji. Kvůli definované odchylce nemohu toto zařazení 

deklarovat. Značný rozptyl minimálních a maximálních hodnot vyšších frekvencí znatelný 

z grafu je opět způsoben pohybem pásu a s jeho manipulací při zavádění do mořicí linky. 

Řidič stanoviště 5 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

80 140 29,2 Svařování vložky Datum měření: 15. 1. 2013 

91,7 70 14,6 Zavádění pásu do mořicí linky Tlak: 979 hPa 

80,9 170 41,6 Údržba svářečky, elektrod, nožů Teplota: 16,9 °C 

66,7 70 8,4 Prostoje, kabina Váhový filtr: A 

62,3 30 6,2 Přestávky  LCpeak 120,6 dB 

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 84,6 2. kategorie 

Obr. 14 – Svářečka Miebach [autor] 
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Stanoviště 5 je prostorově situováno blízko stanoviště 4, osvětlení mají obě společné 

pomocí celkového osvětlení haly a lokálních svítidel na svářečkách. Řidič stanoviště 5 

a jeřábník mají v kabině k dispozici ventilátor pro nucené větrání. 

Tabulka 15 – Řidič stanoviště 5 – mikroklima a osvětlení [autor] 
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Graf 5 – Řidič stanoviště 5, zavádění pásu do mořicí linky [ autor]

Řidič stanoviště 5 Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

174 15,2 380 33,4 Prostor u mořicí linky Datum měření: 14. 2. 2013 

- 21 70 4,2 Kabina – prostoje tvenku  / Rhvenku 0 °C / 83,4 % 

- 23,8 30 6,2 Jídelní kout – přestávky 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

 

 

 Rhpracovní místo 42,2 – 62,2 % 

 Evenku 3 346 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 4,4 % 
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8.6 Řidič stanoviště 6 

 Tento pracovník nemá k dispozici svou kabinu, na stanovišti je pouze malý přístřešek 

s vybavením. Většinu směny pracuje na svém pracovním místě v blízkosti výstupní části 

linky. 

 

Tabulka 16 – Hluková zátěž řidiče stanoviště 6 za směnu [autor] 

 Přestože řidič stanoviště 6 má ve srovnání s ostatními pracovníky delší prostoje 

z důvodu čekání na dokončení sváření vložek na předchozích stanovištích, jeho celková 

ekvivalentní hladina akustického tlaku překračuje hygienický limit a řadí se tak do třetí 

kategorie podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb. Pohyb pásu na lince způsobuje největší zátěž 

v okolí frekvence 6 000 Hz. 

Řidič stanoviště 6 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

91,5 250 52,1 Zjišťování vad materiálu Datum měření: 17. 1. 2013 

91,5 50 10,4 Údržba vodítek Tlak: 974 hPa 

83,3 40 8,3 Zajištění svitku cyklopáskou Teplota: 20,8 °C 

62,3 110 22,9 Prostoje Váhový filtr: A 

62,3 30 6,3 Přestávky  LCpeak 128 dB 

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 89,5 3. kategorie 

Obr. 15 – Stanoviště 6 [autor] 
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 Stanoviště a ovládací pult jsou osvíceny halovou soustavou svítidel, ta je umístěna 

ve značné výšce, tím dochází k poklesu konečné intenzity osvětlení na pracovní rovině. 

K lokálnímu osvětlení pásu je na místě také lampa s halogenovou žárovkou. 

Tabulka 17 – Řidič stanoviště 6 – mikroklima a osvětlení [autor] 

 
 Jak již bylo uvedeno, pracovník nemá k dispozici vlastní kabinu, mikroklimatické 

podmínky jsou tedy přímo závislé na celkových podmínkách v hale, které jsou ovlivněny 

stavem počasí v oblasti.  
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Graf 6 – Řidič stanoviště 6, zjišťování vad materiálu [autor]

Řidič stanoviště 6 Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

299 18,5 300 62,5 Stanoviště 6 Datum měření: 15. 2. 2013 

491 17,8 40 8,3 Dopravník tvenku  / Rhvenku 2,2 °C / 75,4 % 

- 23,8 110 22,9 Jídelní kout – prostoje 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 23,8 30 6,3 Jídelní kout – přestávky 

 

 Rhpracovní místo 44,7 – 50,4 % 

 Evenku 3 470 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 2,9 % 
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8.7 Řidič stanoviště 7 

 Nedaleko stanoviště 6 se nachází také stanoviště 7. Ke své činnosti má k dispozici 

křeslo a k dokumentaci svitků používá pracovní desku. Značnou část směny pracuje 

v blízkosti výstupní části mořicí linky. 

 

Tabulka 18 – Hluková zátěž řidiče stanoviště 7 za směnu [autor] 

 Pracovník je zařazen do druhé kategorie podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb. Pohyb 

pásu v lince již nezpůsobuje takovou hlukovou zátěž jako u předchozích stanovišť. Graf níže 

dokonce připomíná normální rozložení pravděpodobnosti, větší rozptyl mezi minimálními 

a maximálními hodnotami je pořád znatelný u vyšších frekvencí. 

Řidič stanoviště 7 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

82,2 270 56,2 Měření tloušťky svitku, kontrola Datum měření: 24. 1. 2013 

82,2 40 8,3 Ovládání rampy, vážení svitku Tlak: 980 hPa 

81,3 30 6,3 Dokumentace svitku Teplota: 17 °C 

62,3 110 22,9 Prostoje Váhový filtr: A 

62,3 30 6,3 Přestávky  LCpeak 106,7 dB 

Celkem 480 100,00   

        

LAeq, 8h [dB] 80,6 2. kategorie 

           Obr. 16 – Stanoviště 7 [autor]              Obr. 17 – Rampa a dopravník [autor] 
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 Osvětlení stanoviště 7 dodává soustava svítidel v hale, řidič nemá k dispozici lokální 

zdroj světla. Mikroklimatické podmínky lze očekávat obdobně jako u stanoviště 6 v přímé 

závislosti na podmínkách haly. 

Tabulka 19 – Řidič stanoviště 7 – mikroklima a osvětlení [autor] 
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Graf 7 – Řidič stanoviště 7, měření tloušťky svitku a kontrola [autor]

Řidič stanoviště 7 Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

491 18,5 340 70,8 Stanoviště 7 Datum měření: 15. 2. 2013 

- 23,8 110 22,9 Jídelní kout – prostoje tvenku  / Rhvenku 2,2 °C / 75,4 % 

- 23,8 30 6,3 Jídelní kout – přestávky 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

 

 

 Rhpracovní místo 44,7 – 46 % 

 Evenku 3 470 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 3,5 % 
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8.8 Řidič hlavního stanoviště 

 Tento pracovník, jehož hlavní náplní práce je ovládání celé linky pomocí pultu 

dálkového ovládání, má ke své práci vybudovanou vlastní kabinu hlavního stanoviště. Tato 

kabina chrání pracovníka před expozicí hluku po celou jeho směnu. 

Tabulka 20 – Hluková zátěž řidiče hlavního stanoviště za směnu [autor] 

 Výsledky měření hlukové zátěže nejsou překvapivé, pracovník se nepohybuje mimo 

kabinu během své směny, proto nepřekračuje ani hranici 75 dB ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku pro zařazení do druhé kategorie. Pro přehled uvádím graf hladin 

v jednotlivých kmitočtových pásmech v kabině při pohybu pásu v lince. 

 

 Osvětlení pultu v současné chvíli nestačí na požadavek normy ČSN EN 12464-1, 

podle které je minimální udržovaná intenzita osvětlení pro ovládací pult 300 lx. V kabině 
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Graf 8 – Řidič hlavního stanoviště, ovládání linky při pohybu pásu [autor]

Řidič hlavního stanoviště 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

71,4 330 68,8 Ovládání linky při pohybu pásu Datum měření: 24. 1. 2013 

70,9 100 20,8 Ovládání linky při svařování Tlak: 980 hPa 

70,9 20 4,2 Prostoje Teplota: 25 °C 

62,3 30 6,2 Přestávky Váhový filtr: A 

Celkem 480 100,00  LCpeak 101,8 dB 

LAeq, 8h [dB] 71,0 Nezařazen 
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jsem se setkal s nečekaným úkazem v podobě zahřátého ovládacího pultu. Tato skutečnost 

vede k zahřívání prostoru kabiny i bez topení a lze předpokládat značné navýšení teploty 

během dní s vysokou venkovní teplotou. Klimatizace kabiny byla v době měření nefunkční. 

Tabulka 21 – Řidič hlavního stanoviště – mikroklima a osvětlení [autor] 

 

8.9 Jeřábník 

 Posledním pracovníkem, který kromě své typické činnosti také pomáhá řidičům 

stanovišť 4 a 5 při svařování vložek ve vstupní části linky, je jeřábník. Kabina na stanovišti 5 

slouží ke snížení expozice hluku i pro tuto osobu. 

 

 

 

Řidič hlavního stanoviště Třída práce: I 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

256 27,7 450 93,7 Hlavní stanoviště Datum měření: 15. 2. 2013 

- 23,8 30 6,3 Jídelní kout – přestávky tvenku  / Rhvenku 2,2 °C / 75,4 % 

 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

 

 

 Rhpracovní místo 39,5 – 43,3 % 

 Evenku 3 470 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 3,0 % 

Obr. 18 – Návoz svitků ke zpracování [autor] 
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Tabulka 22 – Hluková zátěž jeřábníka za směnu [autor] 

Jeřábník je zařazen do druhé kategorie podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb., 

deklarovaná odchylka 3 dB ovšem může způsobit i zařazení do třetí kategorie. Graf 

znázorňuje hladiny akustického tlaku při zavádění pásu do svářečky VUS. Dochází zde 

k impulsnímu hluku při rovnání pásu ve svářečce, maximální hodnoty hladin akustických 

tlaků nalezneme v široké oblasti frekvencí 500 až 5000 Hz. 

 

Osvětlení vstupní části mořicí linky zajišťuje soustava svítidel v hale. Mikroklimatické 

podmínky jsou v přímé závislosti na venkovním počasí, teplota klesá i přes využití 

teplovodních ohřívačů v hale. Lze očekávat opačný efekt během letního období, kdy bude 

teplota narůstat v důsledku venkovních teplot a horkých lázní kyseliny v mořicí lince.  
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Graf 9 – Jeřábník, zavádění pásu do svářečky [autor]

Jeřábník 

LAeq [dB] T [min] T [%] Činnost Provoz: Mořírna 

79,1 100 20,8 Návoz svitku na dopravník Datum měření: 25. 1. 2013 

79,5 130 27,1 Transport svitků halovým jeřábem Tlak: 983 hPa 

86,9 140 29,2 Zavádění svitku do svářečky Teplota: 18,6 °C 

66,7 80 16,7 Prostoje Váhový filtr: A 

62,3 30 6,2 Přestávky  LCpeak 118,8 dB 

Celkem 480 100,00 

  

LAeq, 8h [dB] 82,7 2. kategorie 
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Tabulka 23 – Jeřábník – mikroklima a osvětlení [autor] 

 

8.10 Shrnutí měření 

 Následuje přehledný seznam shrnující provedená měření. Ve shrnutí jsem rozdělil 

informace podle přístrojů, se kterými jsem fyzikální faktory pracovních podmínek měřil. 

1. Předák 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   25. 1. 2013 

o Čas měření   12:30 – 14:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 78,8 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   18. 2. 2013 

o Čas měření   11:40 – 13:20 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 15,3 °C; tomax = 27 °C; E = 651 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   18. 2. 2013 

o Čas měření   12:25 – 12:35 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 

Jeřábník Třída práce: IIa 

E [lx] to [°C] T [min] T [%] Místo Provoz: Mořírna 

174 15,2 140 29,2 Prostor mořicí linky Datum měření: 14. 2. 2013 

156 15,2 230 47,9 Dopravník na vstupu tvenku  / Rhvenku 0 °C / 83,4 % 

- 21 80 16,7 Kabina – prostoje 

Počasí 
Zataženo, 
sněhové 
přeháňky 

- 23,8 30 6,2 Jídelní kout – přestávky 

 

 Rhpracovní místo 42,2 – 62,2 % 

 Evenku 3 346 lx 

Celkem 480 100,00   Dmin 4,5 % 
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2. Mořič 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   17. 1. 2013 

o Čas měření   9:30 – 11:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 81,1 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   10:20 – 10:40 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 20 °C; tomax = 22 °C; E = 452 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   11:10 – 11:35 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
3. Strojník regenerace 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   25. 1. 2013 

o Čas měření   10:40 – 12:20 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 88,7 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   18. 2. 2013 

o Čas měření   10:25 – 11:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 17,8 °C; tomax = 36,9 °C; E = 503 lx 
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• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   18. 2. 2013 

o Čas měření   11:10 – 12:00 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
4. Řidič stanoviště 4 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   15. 1. 2013 

o Čas měření   9:15 – 10:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 82,6 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   11:35 – 11:40 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 15,2 °C; tomax = 20,2 °C; E = 276 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   12:33 – 12:40 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
5. Řidič stanoviště 5 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   15. 1. 2013 

o Čas měření   10:35 – 11:45 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 84,6 dB 
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• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   11:05 – 11:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 15,2 °C; tomax = 21 °C; E = 174 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   12:10 – 12:14 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
6. Řidič stanoviště 6 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   17. 1. 2013 

o Čas měření   10:35 – 11:45 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 89,5 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   11:35 – 11:40 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 17,8 °C; tomax = 23,8 °C; E = 299 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   12:42 – 12:45 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 
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7. Řidič stanoviště 7 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   24. 1. 2013 

o Čas měření   9:10 – 10:25 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 80,6 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   11:45 – 11:50 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 18,5 °C; tomax = 23,8 °C; E = 299 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   13:50 – 13:55 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
8. Řidič hlavního stanoviště 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   24. 1. 2013 

o Čas měření   10:35 – 11:30 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 71,0 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   11:15 – 11:25 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   to = 27,7 °C; E = 256 lx 
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• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   15. 2. 2013 

o Čas měření   12:05 – 12:15 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 
9. Jeřábník 

• Hluková zátěž – Acoustilyzer AL1 

o Datum měření   25. 1. 2013 

o Čas měření   9:15 – 10:25 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  2 x 

o Výsledek   LAeq, 8h = 82,7 dB 

• Mikroklimatické podmínky a osvětlení – ALMEMO 2690 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   11:50 – 11:55 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  1 x 

o Výsledek   tomin = 15,2 °C; tomax = 23,8 °C; E = 156 lx 

• Výsledná teplota kulového teploměru – ALMEMO 2590 

o Datum měření   14. 2. 2013 

o Čas měření   13:05 – 13:10 

o Interval ukládání hodnot 1 s 

o Opakování měření  - 

 

9 Diskuze výsledků a návrh opatření 

 Následující kapitola popisuje konečné zhodnocení orientačních měření, stejně jako 

jednotlivé návrhy zlepšení prevence pro práci v provozu Mořírna. Pro větší přehlednost bude 

problematika rozdělena do tří samostatných oblastí, jmenovitě hluk, mikroklimatické 

podmínky a osvětlení. 
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9.1 Hluková zátěž 

 

 Graf znázorňuje výsledné porovnání hlukové zátěže v provozu Mořírna. Červeně jsou 

vyznačeny zjištěné případy překročení hygienického limitu 85 dB pro ustálený a proměnný 

hluk podle vyhlášky MZ č. 432/2003 Sb., tito pracovníci jsou tak zařazeni do třetí kategorie. 

Oranžová barva značí zařazení do druhé kategorie nebo v případě řidičů stanovišť 4, 5 

a jeřábníka nejisté zařazení z důvodu deklarované odchylky měření. Pouze jeden pracovník 

není zařazen do žádné kategorie díky útlumu kabiny, v níž během celé směny ovládá linku. 

Z důvodu nejednoznačného zařazení některých pracovníků doporučuji provést technická 

měření akreditovanou osobou. 

 Ačkoliv je z hlediska hlukové zátěže efektivnější navrhovat technická opatření před 

použitím osobních ochranných pracovních prostředků, musím konstatovat, že instalovat např. 

protihlukové kryty na místa pohybu pásu by značně ztížilo práci osob, které s pásy musí 

manipulovat nebo kontrolují jejich kvalitu.  

Navrhuji pro pracovníky na pozicích předák, mořič, strojník regenerace, řidič 

stanoviště 4, řidič stanoviště 5, řidič stanoviště 6, řidič stanoviště 7 a jeřábník povinné 

používání chráničů sluchu v okolí mořicí linky kvůli překračování hygienického limitu a jeho 

snížené varianty podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplnění. Na základě rozložení hlukové 

zátěže v pásmech kmitočtů jsem provedl výběr dvou variant, zátkové chrániče sluchu se 

šňůrkou E-A-R UltraFit a mušlové chrániče 3M Peltor Optime I H510P3 pro použití 
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s přilbou. Pracovníci tak mají možnost vybrat si komfortnější variantu. Tabulky níže 

vyobrazují předpokládanou ochranu, zejména vyšší frekvence, které jsme mohli sledovat 

v kmitočtových analýzách v okolí linky, mají vyšší útlum. 

Tabulka 24 - Útlum frekvencí vybraných chráničů sluchu [1, 20] 

Frekvence (Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

E-A-R UltraFit 

Střední útlum [dB] 29,2 29,4 29,4 32,2 32,3 36,1 44,3 44,8 

Standardní odchylka [dB] 6,0 7,4 6,6 5,3 5,0 3,2 6,0 6,4 

Předpokládaná ochrana [dB] 23,2 22,0 22,7 26,9 27,3 32,8 38,3 38,4 

Frekvence (Hz) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3M Peltor Optime I H510P3 

Střední útlum [dB] 13,1 11,2 13,4 26,9 33,9 32,0 33,5 36,9 

Standardní odchylka [dB] 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 2,4 1,8 1,8 

Předpokládaná ochrana [dB] 10,8 9,2 11,5 25,1 31,9 29,6 31,7 35,1 

 Používání chráničů sluchu musí být kontrolováno a vyžadováno, za to je v rámci své 

pracovní činnosti odpovědný předák při své pochůzkové činnosti. 

 

 

9.2 Mikroklimatické podmínky 

 Měření mikroklimatických podmínek ukázalo několik možných příležitostí zlepšení 

stávajícího stavu. Při venkovních teplotách kolem bodu mrazu klesala teplota na některých 

stanovištích v okolí linky k 15 °C. K tomu docházelo navzdory vytápění haly třemi 

teplovodními ohřívači a přítomnosti samotného procesu moření horkou kyselinou. Z této 

situace usuzuji velmi pravděpodobný pokles teploty v hale při nižších venkovních teplotách. 

                Obr. 19 – E-A-R UltraFit [1]      Obr. 20 – 3M Peltor Optime I H510P3 [20] 
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K tepelným ztrátám dochází v důsledku netěsnosti konstrukce, bočních světlíků haly 

a netěsnými vraty pro kolejovou soupravu. 

 Firma ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s. investuje řádově miliony korun 

do technologií a zařízení uvnitř svých provozních hal, bylo by proto vhodné současně 

zlepšovat stav samotných hal. Z důvodu lepší tepelné izolace navrhuji zpracování studie 

úniku tepla z haly provozu, na jejímž základě se může management rozhodnout o 

rekonstrukci či výměně problémových částí konstrukce. Lepší izolace haly povede 

nevyhnutelně ke snížení energetické náročnosti na její vytápění a tím k větším úsporám. 

 Řidič hlavního stanoviště má v současnosti v kabině nefungující klimatizaci. Kvůli 

zahřátému pultu teplota v kabině stoupá, v zimním období sice pult produkuje příjemné teplo, 

ale v letním období zcela jistě způsobí nárůst výsledné teploty. Navrhuji instalaci nové 

klimatizační jednotky do kabiny řidiče hlavního stanoviště. 

 Oddělený prostor regenerace a skladu kyselin skýtá možnost pro vylepšení současné 

situace. Na obrázku níže vidíme teplovodní ohřívač vzduchu, který je ovšem ve stavu, kdy 

jeho krytí nezabraňuje působení konvekčního tepla na strojníka regenerace na jeho pracovišti. 

Navrhuji proto výměnu tohoto ohřívače za nový. V samotném skladu kyselin je situace 

obdobná jako v hale provozu, konstrukce obsahuje otvory, kterými proniká chladný vzduch 

dovnitř, a okna jsou v havarijním stavu. Sklad je ohříván dvěma ohřívači vzduchu a tím opět 

dochází k zbytečným ztrátám energie. Navrhuji, aby i sklad kyselin byl součástí studie 

o úniku tepla, na základě které se může provést jeho rekonstrukce. 

 

 

  

  Obr. 21 – Teplovodní ohřívač vzduchu [autor]  Obr. 22 – Narušení konstrukce [autor] 
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V poslední části problematiky mikroklimatu provozu Mořírna vyslovuji podezření 

na překračování maximálních operativních teplot během letních měsíců. Doporučuji provést 

měření mikroklimatických podmínek během letního období a dnů s venkovními 

teplotami nad 30 °C, obzvláště na stanovišti mořiče, který se nachází v suterénu pod mořicí 

částí linky. Izolační vlastnosti výše zmiňovaných nových světlíků a oken by také přispěly ke 

snížení celkové teploty v hale. 

9.3 Osvětlení 

 Denní světlo do haly propouští boční světlíky u střechy, které jsou situovány 

severovýchodně. Minimální a průměrné součinitele denní osvětlenosti byly dostačující 

na všech pracovních místech s výjimkou suterénu mořicí části, kde však toto zjištění není 

překvapující.  

Hlavní umělé osvětlení haly tvoří soustava čtyř řad svítidel zavěšených na strop, 

vzhledem k vysoké výšce haly je vzdálenost od pracovních poloh stanovišť značná (necelých 

10 metrů). Nenákladným krokem pro zlepšení intenzity osvětlení je výměna nefunkčních 

zářivek v této soustavě, během návštěv provozu nesvítilo více než 10 % z celkového počtu 

svítidel. 

Dále doporučuji výměnu typu lokálního osvětlení kabin stanoviště 4 a hlavního 

stanoviště. V těchto kabinách probíhá ovládání vstupní a mořicí části linky a intenzita 

osvětlení ovládacích pultů nedosahovala minimálních hodnot 300 lx podle normy 

ČSN EN 12464-1. 

9.4 Závěrečné shrnutí 

 U všech měřených fyzikálních faktorů existovala zjištění nedostatků při jejich 

porovnání s právními a normativními požadavky. K nejzávažnějším zjištěním patřila hluková 

zátěž strojníka regenerace a řidiče stanoviště 6, z mikroklimatických podmínek zdůrazňuji 

rozdíly v operativních teplotách na pracovišti strojníka regenerace. V oblasti osvětlení nebyly 

hodnoty intenzity osvětlení dostačující na rovině ovládacího pultu v kabinách stanoviště 4 

a hlavního stanoviště.  
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10 Závěr 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo na základě provedených orientačních měření 

reálných podmínek provozu Mořírna vyhodnotit závažnost přítomných fyzikálních faktorů. 

Tohoto cíle bylo dle mého názoru dosaženo, zásadní část diplomové práce jsem prováděl 

dostatečná měření, která proběhla na všech devíti pracovištích v provozu. Konečné 

zhodnocení poskytlo informace k vytvoření souhrnu opatření ke zlepšení ochrany zdraví 

pracovníků provozu. 

Firma ArcelorMittal Frýdek-Místek a. s. projevila o provedení studie zájem a svým 

přístupem přispěla k bezproblémovému průběhu návštěv provozu, samotných měření 

a zjišťování relevantních informací. Hlavním přínosem pro firmu se stala možnost 

identifikace výsledků, které nekorespondují s požadavky právních předpisů a norem, a tím 

poskytnout možnosti zlepšení aktuálního stavu ochrany zdraví pracovníků v jednom ze 

svých mnoha provozů. 

 Plánovací fáze projektu zahrnovala teoretickou přípravu v laboratoři a nezastupitelné 

návštěvy vybraného provozu ke zjištění stávající zátěže fyzikálními faktory. Pro práci mi byly 

poskytnuty kvalitní hlukoměry a měřicí stanice. V rámci přípravy bylo zapotřebí se seznámit 

s aktuálními technickými normami, které měla laboratoř také k dispozici. 

Samotná měření a jejich vyhodnocení poté dokázala odhalit řadu příležitostí 

ke zlepšení ochrany zdraví v oblasti hluku, mikroklimatických podmínek a osvětlení 

na jednotlivých pracovištích vybraného provozu. Spolupráce s pracovníky provozu probíhala 

velmi otevřeně a vstřícně. 

 Výsledkem studie široké oblasti fyzikálních faktorů byla identifikace konkrétních 

problematických oblastí, na které by se měla v budoucnu opakovaně zaměřit následující 

hygienická měření. Každé pracoviště má svá konkrétní specifika a je potřeba provést jejich 

podrobnější zhodnocení. Výsledky studie byly předány managementu firmy, který její závěry 

použije při svém rozhodování o dalších krocích v oblasti ochrany zdraví svých zaměstnanců. 

 V průběhu měření jsem překonal všechny neočekávané překážky a naměřené hodnoty 

se vždy podařilo úspěšně zpracovat. Značný přínos měla diplomová práce pro mé praktické 

zkušenosti, které využiji v budoucnu.  
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Bc. Tomáš Krpelík Studie fyzikálních faktorů pracovních podmínek v hutním provozu 

Příloha 1 

Ukázka z kompletních výsledků měření 

 Náhled na naměřené hodnoty měřicími přístroji Acoustilyzer AL1, ALMEMO 2590, 

ALMEMO 2690. Kompletní soubor nalezneme v elektronické podobě na přiloženém CD. 

1. Acoustilyzer AL1   

Mořič, pracovní stůl, 17. 1. 2013 

SPL_RTA_full_band 

Timer mode single 

Timer set 0:03:00 

Time weight slow 

Selected filter A-Weighting acc. IEC 61672 

Range 40 dB - 120 dB 

Mic sensitivity 19.33 mV/Pa 

Time ActTimer LEQ[dB] LEQ_dt MIN_dt MAX_dt LcPeak LcPeak_dt SPL_Act 

0:00:01 0:02:59 79,4 79,4 79,2 79,3 99,2 99,2 79,3 

0:00:02 0:02:58 79,4 79,4 79,2 79,4 99,4 99,4 79,3 

0:00:03 0:02:57 79,4 79,5 79,3 79,5 99,4 98,6 79,4 

0:00:04 0:02:56 79,5 79,7 79,4 79,6 99,4 98,9 79,6 

0:00:05 0:02:55 79,5 79,4 79,4 79,6 99,4 98,6 79,5 

0:00:06 0:02:54 79,5 79,4 79,4 79,5 99,4 99,1 79,4 

0:00:07 0:02:53 79,5 79,4 79,3 79,5 99,4 99,1 79,5 

0:00:08 0:02:52 79,5 79,5 79,4 79,6 100,6 100,6 79,5 

0:00:09 0:02:51 79,5 79,4 79,4 79,5 100,6 99,6 79,4 

0:00:10 0:02:50 79,5 79,4 79,4 79,4 100,6 97,6 79,4 

0:00:11 0:02:49 79,5 79,5 79,4 79,5 100,6 98,3 79,4 

0:00:12 0:02:48 79,5 79,4 79,4 79,5 100,6 99,3 79,5 

0:00:13 0:02:47 79,4 79,2 79,3 79,5 100,6 99,9 79,3 

0:00:14 0:02:46 79,4 79,4 79,2 79,4 100,6 98,8 79,4 

0:00:15 0:02:45 79,4 79,5 79,3 79,5 100,6 98,8 79,5 

0:00:16 0:02:44 79,5 79,6 79,5 79,6 100,6 98,4 79,5 

0:00:17 0:02:43 79,5 79,5 79,5 79,6 100,6 98,4 79,5 

0:00:18 0:02:42 79,5 79,7 79,5 79,7 100,6 98 79,7 

0:00:19 0:02:41 79,5 79,5 79,5 79,7 100,6 99,4 79,6 

0:00:20 0:02:40 79,5 79,7 79,5 79,7 100,6 99,9 79,7 
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SPL_RTA_third_octave 

Timer mode single 

Timer set 0:03:00 

Timer act 0:00:00 

RTA filter A-Weighting acc. IEC 61672 

Time weight slow 

Range 40 dB - 120 dB 

Mic sensitivity 19.33 mV/Pa 

 

Band[Hz] LEQ[dB] SPL[dB] MIN[dB] MAX[dB] 

full_A-WTD 79,5 79,4 78,6 82,3 

20 37,4 35 23,5 36,3 

25 42 40,1 38,3 44,2 

31,5 43 43 39,4 45,3 

40 42 39 38,1 44,6 

50 44,5 43,9 40 48,4 

63 45,6 43,5 42,6 49,2 

80 50,2 49,5 47,5 53,2 

100 55 55,3 52,3 57,6 

125 57 54,3 54,8 59,1 

160 62 62,6 59,4 64,7 

200 64,8 65,8 62,8 67,6 

250 64 66,4 62,3 67,8 

315 66,6 65 64,6 71,6 

400 68,2 67,3 66,7 73,7 

500 69,5 70,2 67,8 73,8 

630 71 69,2 68,6 74,7 

800 67,9 67,4 66,5 71,8 

1000 67,8 68,4 65 70,4 

1250 68,2 67,8 66,9 70,5 

1600 68 68,1 66,9 69,3 

2000 66,1 65,9 64,8 67,9 

2500 64,7 65,1 63,5 66 

3150 65,3 65,3 64 66,9 

4000 66,5 66,1 65,9 67,1 

5000 67,6 67,8 66,9 68,2 

6300 61,8 62,4 61,3 62,3 

8000 59,5 60,2 58,9 60 

10000 53,9 54,4 53 54,4 

12500 50,8 51,6 49,4 51,8 

16000 46 47 43,2 47,3 

20000 37,6 37,6 37,5 37,6 
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2. ALMEMO 2590 a kulový teploměr ZA9030FS1 

Strojník regenerace, pracovní stůl, 18. 2. 2013 

ALMEMO RANGE: P104 Batt 

2590-4S COMMENT:     

V5 LIM-MAX:     

  LIM-MIN:     

DATE: TIME: 
M00: 

°C 

M10:  

V 

18.02.2013 11:15:17,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:18,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:19,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:20,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:21,00 35,3 4,2 

18.02.2013 11:15:22,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:23,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:24,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:25,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:26,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:27,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:28,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:29,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:30,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:31,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:32,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:33,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:34,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:35,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:36,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:37,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:38,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:39,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:40,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:41,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:42,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:43,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:44,00 35,4 4,2 

18.02.2013 11:15:45,00 35,3 4,2 

18.02.2013 11:15:46,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:47,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:48,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:49,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:50,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:51,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:52,00 35,5 4,2 

18.02.2013 11:15:53,00 35,7 4,2 

18.02.2013 11:15:54,00 35,6 4,2 
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3. ALMEMO 2690 a čidla FLA613-VL, FHAD462, FVA935TH4 

Jeřábník, prostor u mořicí linky, 14. 2. 2013 

ALMEMO RANGE: D260 DIGI DIGI DIGI DIGI 

2690-8 COMMENT:       Feuchte   Taupunkt  

V5 LIM-MAX:           

  LIM-MIN: 0,         

DATE: TIME: M00: LX M01: °C M02: °C M11: ms M12: %H 

14.02.2013 11:51:24,00 161 15,4 13,23 0,000 55,2 

14.02.2013 11:51:25,00 160 15,5 13,25 0,000 55,4 

14.02.2013 11:51:26,00 161 15,6 13,25 0,000 55,4 

14.02.2013 11:51:27,00 172 15,8 13,25 0,000 55,4 

14.02.2013 11:51:28,00 173 15,8 13,21 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:29,00 167 15,9 13,21 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:30,00 163 16,0 13,21 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:31,00 162 16,0 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:32,00 161 16,1 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:33,00 161 16,1 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:34,00 161 16,1 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:35,00 172 16,1 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:36,00 172 16,2 13,18 0,000 55,7 

14.02.2013 11:51:37,00 173 16,2 13,14 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:38,00 173 16,2 13,14 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:39,00 174 16,1 13,14 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:40,00 175 16,1 13,12 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:41,00 175 16,1 13,12 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:42,00 175 16,1 13,12 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:43,00 175 16,1 13,07 0,000 56,0 

14.02.2013 11:51:44,00 175 16,1 13,07 0,000 56,0 

14.02.2013 11:51:45,00 175 16,2 13,07 0,000 56,0 

14.02.2013 11:51:46,00 175 16,2 13,03 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:47,00 175 16,2 13,03 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:48,00 175 16,2 13,03 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:49,00 175 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:50,00 175 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:51,00 175 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:52,00 174 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:53,00 174 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:54,00 174 16,2 12,98 0,000 56,1 

14.02.2013 11:51:55,00 174 16,1 12,98 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:56,00 174 16,1 12,98 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:57,00 174 16,2 12,98 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:58,00 175 16,2 12,94 0,000 56,4 

14.02.2013 11:51:59,00 174 16,2 12,94 0,000 56,4 

14.02.2013 11:52:00,00 174 16,2 12,94 0,000 56,4 

14.02.2013 11:52:01,00 174 16,2 12,94 0,000 56,4 

 


