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Anotace 
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Diplomová práce se zabývá odborným hodnocením rizikových faktorů pracovních 

podmínek (prachu, amoniaku, hluku a mikroklimatických podmínek) ovlivňujících zdraví 

zaměstnanců v živočišné výrobě při ošetřování drůbeže a navržením optimalizace ochrany 

zdraví proti jejich škodlivým účinkům. Úvodní teoretická část je věnována charakteristice 

drůbežářské živočišné výroby a popisu rizikových faktorů, které zde působí na zaměstnance. 

V další části je uveden krátký popis a historie společnosti, její rozdělení na jednotlivé farmy,  

a popis pracovních činností ošetřovatelky drůbeže v dané společnosti. V hlavní části je 

uveden stručný popis měřicích přístrojů, popis a výsledky samotného měření na vybraných 

drůbežích farmách, zhodnocení výsledků, navržení inovace ochrany zdraví při práci  

a doporučení opatření, ke snížení působení škodlivých faktorů na zdraví zaměstnanců. 

 

Annotation 

FRANK, Ondřej: Innovative Proposal for Health Protection at Work in Animal Production 

thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013, 68 pages. 

 

Key words: Dust, ammonia, noise, climatic conditions, management of the poultry 

 

This thesis deals with peer evaluations of risk factors of working conditions (dust, 

ammonia, noise and microclimatic conditions) affecting employees' health and animal 

husbandry in the treatment of poultry and proposing optimization of protection against their 

harmful health effects. The theoretical part is devoted to the characteristics of poultry 

livestock production and description of risk factors that operate here on staff. The next section 

provides a brief description and history of the company, its division into individual farms and 

description of work activities nurse´s poultry in a given society. The main part is a brief 

description of the measurement instruments, the description and results of the measurement 

on the selected poultry farms, assessment results, design innovation occupational health 

measures and recommendations to a reduction of harmful factors on the health of employees.  
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Úvod 

Práce a pracovní prostředí se může významně podílet na zdravotním stavu člověka a celé 

populace. Vedle vlivu pozitivního může mít práce na zdraví i vliv negativní sahající od 

bezvýznamných změn (pracovní stigmata) přes závažnější důsledky (nemoci z povolání) až 

po případy smrtelné.  

Při každé práci je člověk ohrožován různými riziky. Jednou se skupin rizik jsou  

tzv. zdravotní rizika, která se určují podle působení rizikových faktorů. Tyto rizikové faktory 

negativně ovlivňují pracovní prostředí, kvalitu pracovních podmínek a ze zdravotního 

hlediska především zdraví pracovníků. Mezi rizikové faktory při ošetřování drůbeže patří 

především prach, chemické látky (amoniak), částečně také hluk a další faktory. [1,24] 

 

Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává jak v běžném 

životě, tak při svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých účinků prachu na člověka je 

velmi široký, při jejich hodnocení záleží na původu, vlastnostech a velikosti prachu, na jeho 

koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách působení i na individuální vnímavosti člověka 

na prach. Zdrojem prachu při ošetřování drůbeže je především podestýlka (rostlinné prachy), 

drůbež samotná (peří) a také krmení (obilné prachy). [23] 

 

V životním prostředí ale také téměř na všech pracovištích se nacházejí tisíce chemických 

látek. Řada látek, vznikajících ať neúmyslně nebo záměrně, používaných při lidské činnosti 

má mutagenní či karcinogenní účinky, působí toxicky či poškozuje hormonální soustavu 

člověka. V živočišné výrobě se vyskytuje mnoho chemických škodlivin, při ošetřování 

drůbeže se jedná především o amoniak, který vzniká prostřednictvím drůbežích výkalů. [24] 

 

Hluk je nejčastěji se vyskytujícím rizikovým faktorem na pracovišti a může způsobit řadu 

závažných onemocnění nebo poruch. Hlukem můžeme označit každý nežádoucí zvuk, který 

může negativně působit na zdraví a pohodu člověka. Zdrojem hluku na drůbežích halách je 

především hlasité kvokání drůbeže, ale také ventilátory, které zajišťují větrání hal. [3] 

 

Cílem této práce je komplexně posoudit a vyhodnotit (pomocí screeningových měření 

v reálných podmínkách) expozici rizikových faktorů (prachu, chemických látek, hluku) u 
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práce ošetřovatelky drůbeže ve společnosti SHROM FARMS spol. s. r. o. a navrhnout 

kategorizaci práce a optimalizaci ochrany zdraví při ošetřování drůbeže.  

1 Drůbežnictví v živočišné výrobě 

Drůbežnictví je jeden z nejrozšířenějších oborů zemědělské živočišné výroby zabývající  

se chovem a odchovem drůbeže. Cílem je především výroba kvalitních bílkovinných 

produktů, jako jsou maso a vejce, ale i dalších účelně využívaných produktů jako krev, peří, 

trus, aj. 

Produkce masa a vajec představuje u drůbeže hlavní produkční vlastnosti jak z hlediska 

biologického, tak i ekonomického. Vysoká reprodukční schopnost, intenzita růstu, rentabilita  

i optimální dietetické vlastnosti drůbežího masa a vajec předurčují produkty drůbeže jako 

potraviny budoucnosti. 

Chov drůbeže v České republice je nerozvinutější odvětví živočišné výroby založené na 

koncentrované produkci jatečné drůbeže a konzumních vajec a technologiích chovu 

srovnatelných se zeměmi EU.[16,19] 

1.1 Druhy drůbeže 

Hrabavá drůbež 

Nejvýznamnějším zástupcem hrabavé drůbeže je kur domácí, který se dále dělí na nosný 

užitkový typ (vejce) a masný užitkový typ (maso). Dalšími druhy hrabavé drůbeže jsou krůty, 

perličky, japonské křepelky a bažanti. 

Vodní drůbež  

Mezi vodní drůbež patří kachny pekinské, kachny plžmové a husy. Chov vodní drůbeže se 

v České republice zaměřuje pouze na produkci masa u hus také na produkci peří. 

Pštrosi 

Nejznámější chovaný pštros je Pštros africký, jehož chov je zaměřen na produkci masa, 

kůží, vajec a peří. Emu hnědý a Nandu pampový nemají u nás větší hospodářský význam. 

Masní holubi 

Chov těchto holubů je zaměřen na produkci masa a vajec. 

1.2 Chov slepic 

Chov slepic se rozděluje na 2 základní druhy a to podle účelu. 
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1.2.1 Chov slepic nosného typu 

Účelem chovu slepic nosného typu je produkce konzumních vajec. Této hlavní užitkové 

vlastnosti je podřízeno šlechtění, výběr systému ustájení, výživa a řízení mikroklimatických 

podmínek. 

V současné době je možnost chovat nosnice v těchto způsobech ustájení: 

 klecové chovy (Neobohacené klecové systémy - neboli konvekční klece (obr.1), 

obohacené klecové systémy); 

 alternativní chovy (voliéry, na hluboké podestýlce, výběrové chovy, ekologické 

chovy). 

1.2.2 Chov slepic masného typu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Chov slepic nosného typu - klecové ustájení 

Obrázek 2 - Chov slepic masného typu - ustájení na podestýlce 
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Účelem chovu masného typu slepic je produkce násadových vajec s vysokou biologickou 

hodnotou k líhnutí brojlerových kuřat určených k výkrmu. Chovatelská práce je zaměřena na 

získání co největšího počtu násadových vajec s vysokou oplozeností. 

Slepice masného typu se běžně chovají v halách na podestýlce (obr. 2). Na 1 metr 

podlahové plochy se umísťují 4 kusy včetně kohoutů. [16,17,19] 

 

1.3 Práce chovatel a ošetřovatel drůbeže 

Chovatel a ošetřovatel drůbeže zajišťuje péči o drůbež ve farmových chovech dle zásad 

welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem. 

1.3.1 Pracovní činnosti 

Pracovními činnostmi jsou:  

 Obsluha běžných technologií používaných v chovech drůbeže, rozlišených dle druhu 

chované drůbeže (kur, krůta, kachna, husa, běžci, aj.) a dle účelu chovu (maso, vejce, 

peří) a typu chovu (rozmnožovací, výkrm brojlerů, chov nosnic, smíšené). 

 Péče o drůbež, zahrnuje ošetřování drůbeže, manipulace s drůbeží, sledování 

zdravotního stavu a rozpoznávání příznaků onemocnění drůbeže, sběr vajec a jejich 

třídění, provádění základních zootechnických opatření, asistence při veterinárních 

zákrocích, napájení, podávání krmných směsí, krmných doplňků a přípravků 

veterinární prevence, plemenářské posuzování drůbeže a používání zásad welfare. 

 Úklid, čištění a příprava hal, seřizování, základní údržba a opravy zařízení pro krmení 

a pro napájení.  

1.3.2 Pracovní prostředí 

 Povolání je vykonáváno v provozu drůbežáren, popřípadě v objektech plemenného chovu, 

kde je třeba počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je prašnost, nepříjemný 

vzduch a chemické škodliviny. 

1.3.3 Pracovní prostředky 

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou líhně, krmné linky, zařízení pro napájení, 

pro odběr vajec, pro klimatizaci, pro čištění a úklid, aj. Při práci se používají také některé 

ruční pomůcky pro manuální práci. [26,27] 
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2 Rizikové faktory při ošetřování drůbeže 

2.1 Prach 

V praxi se pod pojmem prach rozumí obvykle veškeré tuhé aerosoly. Prašnost představuje 

znečištění ovzduší hmotnými částicemi. Hmotné částice rozptýlené ve vzduchu se nazývají 

aerosoly, ty se dělí podle skupenství částic na tuhé a kapalné. Aerosol je charakterizován svou 

koncentrací, velikostí částic a fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlastnostmi 

částic. Podle mechanizmu vzniku a velikosti částic se za tuhý aerosol považuje prach 

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

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

a dým (vzniká oxidací anorganických látek). Mlha je kapalný aerosol vzniklý kondenzací 

vodní páry. Frakce prachu se označují jako vdechovatelná (10 až 100 μm), torakální (do 30 

μm) a respirabilní (menší než 10 μm). 

2.1.1 Působení prachu na člověka 

Z hlediska působení na člověka se prach dělí na prach toxický a prach bez toxického 

účinku. 

Prach toxický se hodnotí spolu s plyny a parami s toxickým účinkem.  

Prachy netoxické mohou mít účinek:  

 převážně fibrogenní 

- pro obsah fibrogenní složky (křemen, kristobalit, tridymit, aj.), převažující 

v pracovním prostředí, jsou prachy s obsahem oxidu křemičitého v hornictví, 

slévárenství, lomech, průmyslu zpracování kamene, aj.; 

  

 možný fibrogenní  

- výskyt fibrogenní složky je pravděpodobný (slída, talek, saze, svářečské dýmy aj.),  

v případě obsahu fibrogenní složky se považují za prachy s fibrogením účinkem; 

  

 převážně nespecifický 

- bez výrazného biologického účinku (hnědé uhlí, vápenec, mramor, umělá brusiva, 

tavený čedič, aj.), zjišťování přítomnosti fibrogenní složky či toxické je nutné, protože 

při obsahu fibrogenní složky větším než 3 % se směs prachů hodnotí jako prach  

s fibrogenním účinkem; při obsahu toxické složky musí být dodrženy limitní hodnoty; 
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 převážně dráždivý 

- minerální (oxidy vápenatý a hořečnatý, uhličitany alkálií, cement);  

- textilní (bavlna, len, konopí, hedvábí, sisal, juta, kapok a syntetická textilní vlákna);  

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

- rostlinný (mouka, tabák, čaj, káva, koření, obilní prach a prachy z dřeva); 

  

 karcinogenní, alergizující, infekční  

- prach s účinky karcinogenními vytvářejí látky, které svou podstatou mohou 

způsobit nádorová onemocnění (chemické karcinogeny, prach ze dřeva, vláknité 

prachy aj.);  

-  infekční prach označuje prach, obsahující choroboplodné zárodky;  

- alergizující účinky má například prach moučný či prachy některých dřev (mahagon, 

palisandr, citroník, aj.). 

 

 Minerální vláknité prachy obsahují:  

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

- umělá minerální vlákna (čedičová, skleněná, strusková, keramická, aj.). [1,4,18] 

 

2.1.2 Dělení podle frakcí poletavého prachu 

Pro zdravotnické účely lze definovat konvence pro odběr vzorků polétavého prachu podle 

velikosti částic a skutečnosti, jak hluboko se částice dostanou do dýchacího ústrojí. 

 

Frakce rozdělujeme na:  

 vdechovatelné frakce – hmotnostní frakce poletavého prachu, která je vdechnuta 

nosem nebo ústy;  

 

 extrathorakální frakce – hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají za 

hrtan;  

 

 thorakální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikajících za hrtan;  
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 tracheobronchiální frakce – hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikajících za 

hrtan, ale nepronikajících do dýchacích cest bez řasinkového epitelu; 

  

 respirabilní frakce - hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do 

dýchacích cest, kde není řasinkový epitel. [13] 

 

2.1.3 Profesionální onemocnění 

Fibtogenní prach je schopen vyvolat tvorbu tzv. plicních fibróz, charakterizovaných 

tvorbou vaziva v plicích – silikózy při současném působení kamenouhelného prachu  

a částečně křemenného prachu uhlokopské pneumokoniózy, azbestózy při expozici 

azbestového prachu. Sideróza vzniká ukládáním prachu obsahujícího oxidy železa a hydroxid 

železa. Jako svářečské plíce se označuje onemocnění u svářečů elektrickým obloukem ve 

vysokých koncentracích dýmů vznikajících hořením oblouku a obsahujících velký podíl oxidu 

železa. 

Plicní onemocnění způsobuje i organický prach. Farmářské plíce je onemocnění 

vznikající po nadýchání prachu z plesnivého sena nebo jiných rostlinných produktů. Jde  

o alergickou reakci na antigeny mikroorganismů přítomných v prachu probíhající především 

v plicních alveolech. U chronické formy dochází k tvorbě vaziva v plicní tkáni. Byssinóza 

vzniká po dlouhodobé expozici surové bavlny i jiných textilních vláken. Prach některých 

Obrázek 3 - Vdechovatelná, thorakální a respirabilní konvekce jako procenta z polétavého prachu 
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látek může vyvolat typické záchvaty průduškového astmatu (prach mouky, prach 

z tropických dřev, aj.).  

Dlouhodobé expozice vysokým koncentracím jakéhokoliv prachu může přispívat ke 

vzniku chronického zánětu průdušek a následné plicní rozedmy (platí i pro prach bez 

výrazných dráždivých účinků, netoxický a nefibrogení). Každý prach vdechovaný ve vysoké 

koncentraci přetěžuje samočisticí mechanizmy plic, způsobuje zvýšenou produkci hlenu, 

který omezuje průchodnost průdušek a usnadňuje zachycení infekce. Následný zánět 

průdušek může přejít do chronické podoby. [1,2,4,18] 

 

2.2 Chemické látky – amoniak (NH3) 

Nebezpečné chemické látky a přípravky vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností 

pro zdraví člověka a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé senzibilující, karcinogenní a mutagenní nebo toxické pro 

reprodukci. Zvláštní skupinu tvoří látky nebezpečné pro životní prostředí, které pro proniknutí 

do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo opožděné 

nebezpečí. [1] 

Amoniak  

Amoniak (čpavek) je silně čpící plynná sloučenina vodíku a dusíku, dobře rozpustná ve 

vodě za vzniku silně zásaditého roztoku. Vzniká v organismu při metabolismu dusíkatých 

látek (zejména aminokyselin), velké množství vzniká ve střevě působením bakteriální flóry. 

[27] 

2.2.1 Identifikační údaje 

Chemický vzorec:   NH3 

Registrační číslo CAS:   7664-41-7 

Označeni ES (EINECS):   231-635-3 

Indexové číslo:    007-001-00-5 

Registrační číslo REACH: 01-211948-8876-14 

2.2.2 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Bod tání:     -77,7 °C 

Bod varu:     -33,35 °C 

Hořlavost:     hořlavý 

Obrázek 4 -Molekula amoniaku (NH3) 
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Teplota vznícení:    651 °C  

Horní/dolní mez výbušnosti:  horní: 33,6 obj. % 

dolní: 15,4 obj. % 

Tlak páry:     8570 hPa 

Hustota páry:    0,596 relativní 

Relativní hustota:    0,682 g/cm3 
 

Rozpustnost ve vodě   517 g.l-1
  

Výbušné vlastnosti:   Společně se vzduchem může tvořit výbušné směsi, ale 

vzhledem ke své struktuře není produkt klasifikován jako 

výbušnina. 

2.2.3 Nebezpečné vlastnosti 

Nebezpečnost amoniaku je dána jeho nebezpečnými vlastnostmi. Jsou to především 

toxicita, hořlavost a žíravost. V bezpečnostních listech jsou tyto vlastnosti popsány pomocí 

tzv. H-vět (dříve R-vět), označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických látek  

a přípravků. Jsou zde také P – věty (dříve S - věty), popisující standardizované pokyny pro 

bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich přípravky. 

 

H - věty 

Fyzikální nebezpečí: 

H 221:  Hořlavý plyn. 

H 280:  Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. 

Nebezpečí pro zdraví: 

H 314:  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

H 318:  Způsobuje vážné poškození očí. 

H 331:  Toxický při vdechování. 

Nebezpečí pro životní prostředí: 

H 400:  Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H 411:  Toxicky pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P – věty 

Prevence 

P 210:  Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz 

kouření. 
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P 260:  Nevdechujte dým, plyn, mlhu, páry, aerosoly. 

P 280:  Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle/obličejový štít. 

Reakce 

P 303 + P 361 + P 353:  Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části 

oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, osprchujte. 

P 304 + P 340:   Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch  

a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchaní. 

P 305 + P 351 + P 338:  Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P 315:  Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření. 

Skladování 

P 403: Skladujte na dobře větraném místě. 

P 405:  Skladujte uzamčené. [20] 

 

Symboly nebezpečnosti 

Pro označení nebezpečných vlastností amoniaku se používají tyto symboly nebezpečnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 5 - Symbol nebezpečnosti 

GHS04 - Plyn pod tlakem 

Obrázek 7 - Symbol 

nebezpečnosti GHS05 - Žíravá 

Obrázek 6 - Symbol nebezpečnosti 

GHS06 - Toxicita 

Obrázek 8 - Symbol nebezpečnosti 

GHS09 -  Nebezpečí pro ŽP 
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2.3 Hluk 

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

z fyzikálního hlediska mechanické vlnění pružného prostředí ve frekvenčním rozsahu 

normálního lidského sluchu od 20 Hz do do 20 kHz. Šíří se od zdroje prostřednictvím 

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

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

Při posuzování hluku jde nejčastěji o hluk šířící se vzduchem, zvukové vlny se však od zdroje 

mohou šířit stavební nebo strojní konstrukcí a následně mohou být vyzářeny do pracovního 

prostoru. [1] 

Veličinou hluku je akustický tlak (La) a jednotkou je decibel (dB). 

Subjektivně se rozeznává hlasitost, výška a barva zvuku, podle časového průběhu  

se rozlišuje hluk impulsní nebo neimpulsní, ten pak dále na ustálený, proměnný či 

přerušovaný. [3,4] 

 

Ustálený hluk je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění 

v závislosti na čase o více než 5 dB. 

Proměnný hluk je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění 

v závislosti na čase o více než 5 dB. 

Impulsní hluk je tvořený jedním impulsem nebo sledem zvukových impulsů; doba trvání 

každého impulsu je kratší než 0,2 s. Vysoce impulzní hluk je tvořen impulsy ve venkovním 

prostoru, jejichž zdrojem je střelba, trhací důlní a demoliční práce s pomocí výbušnin a nárazy 

při posunování vagónů.[1] 

2.3.1 Sluchové pole 

Jako sluchové pole označujeme akustickou oblast ohraničenou intenzitou a frekvencí. 

Dolní frekvenční hranice je 16 Hz a horní frekvenční hranice je oblast kolem 20 000 Hz. 

Limity, které označují intenzitu sluchového pole, jsou práh sluchu a práh bolesti. Práh bolesti 

je horní hranicí akustického tlaku a odpovídá asi 145 dB. Akustické vlnění nad horní hranicí 

slyšitelnosti se nazývá ultrazvuk, vlnění pod dolní hranicí se nazývá infrazvuk.  
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Všechny akusticky vnímané děje se odehrávají v takto vymezené oblasti. Spadá zde 

především oblast lidské řeči a hudebního vnímání. Rozsah sluchového pole je u každého 

člověka jiný. Dostane li se oblast řeči určitou svou částí mimo sluchové pole, vznikají 

poruchy sluchu.[3] 

2.3.2 Působení hluku na člověka 

Hluk negativně ovlivňuje osoby fyzicky i psychicky. Hluk působí na lidský sluch, avšak 

ovlivňuje funkci různých systémů; jeho účinky se rozdělují na: 

 

 specifické sluchové účinky - akutní akustické trauma, poruchy sluchu z hluku, 

maskování zvuků, zhoršené zpracování nových informací, aj., 

 systémové účinky – jednoznačně prokázáno, že expozice hluku vyvolává akutní 

zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku; dlouhodobá expozice nadměrnému hluku 

je spojena s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. 

Vystavení hluku způsobuje funkční poruchy 

 v aktivaci CNS, vyvolávající vegetativní, hormonální nebo biochemické reakce 

a poruchy spánku, 

 motorických funkcí, jako je změna zrakového pole a poruchy koordinace 

pohybu vedoucí k vyšší úrazovosti, 

 emocionální rovnováhy.  

  

Obrázek 9 - Sluchové pole 
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Expozice intenzivnímu hluku vyvolá nejprve dočasný posun sluchového prahu. Při 

dlouhodobé expozici nadměrnému hluku při práci, kdy hladiny hluku jsou vyšší než 85 dB, 

dochází k oboustrannému trvalému posunu sluchového prahu (lze považovat jako 

profesionální nedoslýchavost). [1,3,18] 

2.3.3 Profesionální onemocnění 

Účinky hluku jsou dány jednak působením na sluchový orgán a také působením na jiné 

orgány (mimosluchové poruchy z hluku). Nejčastějšími onemocněními, které mohou nastat 

nadměrnou expozicí hluku, jsou akutní či chronická akustická traumata. 

 

Akutní akustické trauma (akutní poškození sluchu) 

Může se objevit po silných zvukových impulsech, jako jsou například výstřel, výbuch, 

pronikavý zvuk. Projevuje se náhlým pocitem ohlušení, tlaku až bolesti a subjektivním ušním 

šelestem (pískání, bzučení, syčení). Ohlušení trvá několik minut až několik dní. 

 

Chronické akustické trauma (profesionální nedoslýchavost) 

Dlouhodobý intenzivní hluk způsobí dočasný posun (zvýšení) sluchového prahu  

a až později, při hladinách hluku vyšších než 85 dB, dochází k jeho trvalému posunu a ke 

vzniku profesionální nedoslýchavosti. Objevuje se až po několika letech. První příznaky 

poruchy sluchu se projevují neslyšením vysokých tónů, což však neovlivňuje významnější 

komunikační schopnosti jedince. Později se porucha sluchu rozšiřuje na celé sluchové pole. U 

jedince se objevuje neschopnost slyšet šepot, a když nastane i pokles percepce při frekvencích 

okolo 2000 Hz, projeví se porucha vnímání řeči. 

 

Mimosluchové poruchy z hluku 

Mohou se projevovat melancholicko-depresivním laděním jedince a jinými poruchami 

nervového systému, bolestmi hlavy, nespavostí, přecitlivělostí na hluk, závratěmi a podobně. 

Hluk a jeho negativní účinky se mohou projevit kardiovaskulárními poruchami jako je 

zvýšení srdeční tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku. [1,3,4] 
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3 Představení společnosti 

3.1 Historie 

Společnost SCHROM FARMS spol. s r.o. existuje na trhu od roku 1994, kdy byla 

založena majitelem firmy panem Vernerem Schromem. 

Tehdy začala ve třech stájích s odchovem masných plemen drůbeže, které po odchovu 

prodávala k další produkci. V roce 2001 byla výroba rozšířena a k odchovům přibyla také 

výroba násadových vajec. V roce 2001 činila roční produkce násadových vajec cca 10 mil. 

kusů. Výroba v tomto rozsahu však byla nedostačující vzhledem k požadavkům líhní. Proto 

byla výroba opět rozšířena a v roce 2003 byla zahájena výroba na nové farmě v Příboře, která 

zvýšila produkci na celkových 15 mil. kusů násadových vajec. Postupem času byla firma ještě 

rozšířena o další chovnou farmu ve Dvorcích u Bruntálu. 

Důležitým zlomem v historii firmy byla změna majitele společnosti v roce 2008, kdy se 

společnost stala členem skupiny AGROFERT HOLDINGU a.s.  Tato změna přispěla k větší 

stabilitě společnosti a k jejímu dalšímu rozvoji. 

V současné době společnost hospodaří na sedmi farmách s celkovou kapacitou cca 160 tis. 

kusů nosnic v rozmnožovacích chovech. Svou činnost vyvíjí především v Moravskoslezském 

kraji a po celou dobu své existence je hlavním výrobním programem výroba násadových 

vajec pro další chov brojlerových kuřat. 

Tato vejce byla a jsou dodnes dodávána do líhní v České republice a více jak 70 % dnešní 

produkce, která činí 26 mil. násadových vajec je dodáváno do líhní v Polsku a na Slovensku. 

Od roku 2008 převzala firma od pana Vernera Schroma také rostlinnou výrobu a začala 

hospodařit na 186 hektarech půdy. Rostlinná výroba se stala druhou významnou činností 

firmy. 

Díky rostlinné výrobě získává živočišná výroba slámu pro podestýlku drůbeže, obilí pro 

výrobu krmné směsi a zároveň umožňuje pro využití použité drůbeží podestýlky k hnojení 

pozemků. Stejně jako živočišná výroba také rostlinná výroba se od roku 2008 rozšířila  

a v současné době společnost hospodaří na 212 hektarech zemědělské půdy, kterou má z větší 

míry v nájemním vztahu. Za rok 2011 činila rostlinná produkce 1 147 tun obilí s celkovým 

průměrným výnosem 30 tun/hektar. V tržbách se rostlinná výroba promítla ve výši 5 917 000 

korun.  

Dlouholetá tradice výroby zavazuje firmu i do dalších let k neustále zvyšující se kvalitě 

produkce, ke zlepšování welfare drůbeže a ke zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. 
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Pokud bude i nadále vysoký zájem ze strany odběratelů – líhní a výkrmců drůbeže o 

produkci firmy, bude se snažit o její další rozvoj a rozšíření, a to jak v živočišné výrobě, tak 

v rostlinné. 

Pro další léta plánuje firma rozšíření výroby násadových vajec na 32 mil. kusů a s tím 

půjde ruku v ruce také rozšíření rostlinné výroby, kde plánuje rozšířit rozsah 

obhospodařované půdy na 300 hektarech. [25] 

3.2 Rozdělení 

Bílovec a Kunín 

Farmy Bílovec a Kunín jsou vybaveny technologií pro chov drůbeže. Probíhá zde chov 

masného typu drůbeže s produkcí až 6 mil. násadových vajec ročně. Výroba probíhá v šesti 

halách na volné podestýlce. Jednotlivé výrobní haly jsou vybaveny nejmodernější technologií, 

která umožňuje vysoký welfare zvířat a zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců. 

 

Příbor 

Farma Příbor se stala součástí výrobních kapacit v roce 2003. Technologicky je vybavena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Letecký pohled na farmu Bílovec Obrázek 11 - Letecký pohled na farmu Kunín 

Obrázek 12 - Letecký pohled na farmu Příbor 

http://www.schromfarms.cz/farma-bilovec/
http://www.schromfarms.cz/farma-pribor/
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na chov masného typu drůbeže s produkcí až 4 mil. násadových vajec. Výroba zde probíhá 

pouze v jedné hale na volné podestýlce. Kapacitně se zde chová až 25 tis. nosnic. 

 

 

Dvorce u Bruntálu 

Farma Dvorce u Bruntálu je další z chovných farem společnosti. Výroba zde probíhá na 

volné podestýlce, v pěti halách s celkovou produkcí 4 mil. násadových vajec ročně. 

Technologicky patří opět k dobře vybaveným provozům plně odpovídajícím evropským 

kritériím.  

 

Velké Albrechtice 

Farma Velké Albrechtice se stala součástí výrobních kapacit v roce 2010. Je tedy jednou s 

nejmladších farem. Šest drůbežích hal je technologicky vybaveno pro chov masného typu 

drůbeže s produkcí 6 mil. násadových vajec ročně. Chov probíhá na volné podestýlce.  

Obrázek 13 -  Hala s násypkami na farmě Dvorce Obrázek 14 -Vnitřní pohled do haly na farmě Dvorce 

Obrázek 16 - Vnější pohled na halu na farmě Velké 

Albrechtice 
Obrázek 15 - Vnitřní pohled do haly na farmě Velké 

Albrechtice 

http://www.schromfarms.cz/farma-dvorce-u-bruntalu/
http://www.schromfarms.cz/farma-velke-albrechtice/
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Melč 

Farma Melč se nachází na okraji stejnojmenné vesnice v krajině Opavska. Ve třech 

patrových halách je zde prováděn odchov drůbeže na volné podestýlce. Odchov zde probíhá 

od jednodenních kuřátek do 20 týdne stáří drůbeže. Provoz je opět vybaven nejmodernější 

technologií a jeho celková rekonstrukce proběhla v letech 2008-2011. 

 

 

Kylešovice 

Farma Kylešovice rozšířila kapacity odchovu drůbeže od roku 2010, kdy byl provoz 

zakoupen a celkově zrekonstruován tak, aby odpovídal vysokým požadavkům na odchov 

drůbeže. Odchov zde, stejně jako v odchovně v Melči, probíhá na volné podestýlce, od 

malých jednodenních kuřátek do jejich 20 týdne stáří. [25] 

Obrázek 18 -  Dvoupatrová hala na farmě Melč Obrázek 17 - Vnitřní pohled do haly na farmě Melč 

  
Obrázek 19 - Letecký pohled na farmu Kylešovice Obrázek 20 - Vnitřní pohled do haly na farmě 

Kylešovice 

http://www.schromfarms.cz/farma-melc/
http://www.schromfarms.cz/farma-kylesovice/
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3.3 Technologie a pracovní postup ošetřovatelky 

Téměř všechny haly jsou rozděleny na dvě hlavní části a to na přípravnu a halu. Vybavení 

přípravny i haly se liší s ohledem na stáří drůbeže. Při stáří brojlerů nad 22 týdnů (jsou-li 

schopni snášet vejce), jsou haly vybaveny snášecím sběrným pásem, který dopravuje vejce do 

přípravny (obr. 21). Všechny haly jsou vybaveny krmnými a napájecími pásy, krmítky pro 

kohouty a také je zde zajištěno optimální vytápění, osvětlení a větrání. Přípravny jsou 

vybaveny pracovním stolem, na který pás dopravuje vejce z haly (obr. 22), a kontejnery na 

vejce. V přípravnách, kde jsou brojleři do 22 týdne, jsou pouze zásobníky na krmivo. 

 

Práce ošetřovatelky se dělí na práci v přípravně a práci v hale. Doba, kterou ošetřovatelka 

stráví v přípravně a v hale, je také závislá na stáří drůbeže. Drůbež do 22 týdne potřebuje 

daleko větší péči než starší drůbež. 

 

V hale, se stářím brojlerů do 22 týdnů, vykonává ošetřovatelka tyto pracovní činnosti: 

úpravu podestýlky, sběr uhynulých kusů, ošetřování drůbeže (ošetření zraněných kusů) (obr. 

24), vážení drůbeže, kontrolu vody a krmiva. V přípravně pouze dosypává krmivo do 

zásobníků (obr. 23) a provádí úklid. 

 

  Obrázek 22 - Pracovní místo ošetřovatelky v 

přípravně se stářím slepic nad 22 týdnů 
Obrázek 21 - Snášecí pás a zařízení pro napájení v 

hale 
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V hale se stářím brojlerů nad 22 týdnů, vykonává ošetřovatelka tyto činnosti: sběr vajec 

mimo snášecí pás, sběr uhynulých kusů, vážení drůbeže (obr. 26), kontrolu vody a krmiva. 

V přípravně provádí sběr vajec z pásu (obr. 25), čištění vajec, ukládaní vajec do přepravek  

a následně do kontejnerů, úklid přípravny.  

 

 

 

Obrázek 24 - Ošetřování drůbeže 

Obrázek 26 - Sběr vajec z pásu 

Obrázek 23 - Dosypávání krmiva do zásobníku 

Obrázek 26 - Vážení slepic 

Obrázek 25 - Sběr vajec z pásu 
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4 Posouzení rizikových faktorů v jednotlivých farmách vzhledem ke stáří 

brojlerů 

Měření jsem prováděl na čtyřech drůbežích farmách společnosti SCHROM FARMS 

s různým stářím brojlerů. Hlavními měřenými rizikovými faktory byly prach a chemické 

škodliviny (amoniak) dále jsem měřil hluk a mikroklimatické podmínky.  

V úvodu této části je uveden popis použitých měřících přístrojů, dále způsoby a postup při 

měření. Hlavními body této části jsou průběhy, výpočty a výsledky měření rizikových faktorů 

na jednotlivých farmách seřazených podle stáří drůbeže. Jsou zde uvedeny tabulky, výpočty  

a výsledky naměřených hodnot u všech měřených faktorů. Všechny grafy znázorňující 

průběhy měření jsou zde uvedeny u prachu a amoniaku. U hluku a mikroklimatických 

podmínek jsou pro názornost uvedeny grafy u farmy Kylešovice. Některé výstupní hodnoty 

jsou uvedeny v příloze, veškeré další hodnoty a všechny grafy a jsou uvedeny v elektronické 

podobě na audio nosiči. 

 

4.1 Měřící přístroje 

Měření jsem prováděl pomocí přístrojů zapůjčených z laboratoře fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TUO. K měření prachu jsem použil přístroj MicroDust Pro. K měření hluku 

jsem použil přístroj Acoustilyzer AL1. Mikroklimatické podmínky a amoniak byly měřeny 

pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL a jeho přídavných sond. Tlak byl měřen 

Barometrem GDT 1100. Také jsem používal detekční trubice pro detekci amoniaku. 

 

Detekční trubice NH3 Dragger a vzduchová pumpa accuro 

Typ:   Ammonia 2/a 

Měřící rozsah: 2 až 30 ppm 

Odchylka:  ±10 – 15 % 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27 - Pumpa Accuro a detekční trubice 
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Acoustilyzer AL1 

Tento přístroj (akustický analyzér) od firmy NTI, se používá pro měření úrovně zvukové 

hladiny v reálném čase s paměťovou funkcí RT60 podle ISO 3382 a pro kontrolu hlučnosti  

s registrací podle DIN 15905-5. 

 

Funkce:  Měření úrovně zvukové hladiny 

RTA analyzátor v reálném čase 

Zoom FFT s frekvenčním rozsahem 10 Hz - 20 kHz 

RT60, doba odezvy v 8 oktávových pásmech podle ISO3382 

Paměť pro naměřené hodnoty do 400 měření 

Měření doby chodu 

Elektrická měření: hladina efektivní hodnoty, THD+N (zkreslení), frekvence, 

polarita 

Spojení s počítačem přes USB rozhraní 

 

Frekvenční rozsah   20 Hz - 20 kHz 

Rozsah měření hladiny zvuku 30 - 130 dB 

Přesnost    ±0,1 %  

Rozlišení zoomu FFT  0,73 Hz - 187,5 Hz  

Obrázek 28 - Acoustilyzer AL1 
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MicroDust Pro 

Měřící přístroj pro stanovení koncentrace částic v mg.m
-3

 v reálném čase. Využívá 

principu měření na bázi rozptylu světla. Je to přenosný přístroj, který je stavěný pro měření 

v terénu i na pevném stanovišti. Oddělitelná sonda může být použita i v relativně 

nedostupných prostorech. 

Technické parametry:  Rozměry: 245 x 95 x 90 mm  

Hmotnost: 970 g  

Displej: 128 x 64 pixelů, LCD s podsvícením  

Přístroj může pracovat ve čtyřech rozsazích:  

0,001 – 2,500 mg.m
-3

 

0,01 – 25,00 mg.m
-3

 

0,1 – 250,0 mg.m
-3

 

1 – 2500 mg.m
-3

 

 

Obrázek 29 - MicroDust Pro 

Datalogger ALMEMO 2690-8KL 

Přístroj umožňuje připojovat všechny snímače fyzikálních, chemických, optických  

a elektrických veličin. V konektorech čidel jsou uloženy charakteristiky a eventuálně korekční 

hodnoty snímačů, které jsou po připojení přístrojem okamžitě načteny. 

Dále přístroj umožňuje vícebodovou kalibraci čidel (ve více než 30 bodech), 

programování speciálních rozsahů (0,000…50,000 Ohm, Ntc -5,000…46,000°C) a připojení 
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čidel s nelineárním výstupem. Jednoduché programování pomocí softwaru AMR-Control, 

uložení korekčních hodnot v konektoru čidla. Snadno lze provádět diferenční a relativní 

měření, dvoubodovou kalibraci například pH sond, automatickou kompenzaci teploty  

a atmosférického tlaku u psychrometrických sond, průměrování hodnot a výpočet 

objemového průtoku zadáním průřezu potrubí. 

Maximální a minimální hodnoty jsou ukládány s datem a časem jejich výskytu. Paměť  

s kapacitou 512 KB je jištěna proti výpadku a je uspořádána kruhově. Data z této paměti lze 

vyčíst selektivně přenosovou rychlostí maximálně 115,2 kBaud. 

Přístroj má pružné pryžové pouzdro, přehledné uspořádání ovládacích tlačítek a způsob 

připojení konektorů čidel je proveden tak, aby chránil přístroj před nárazy a stříkající vodou. 

Velký podsvětlený grafický displej zobrazuje měřené hodnoty číselně, v liniovém  

a sloupcovém grafu. Uživatel si může uspořádat tři měřicí menu, která nejvíce vyhovují 

požadovanému režimu měření a vyhodnocení dat. Ve vrchní části přístroje je 5 oddělených 

vstupů na měřící sondy a dva výstupy dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité měřící sondy: 

 

Thermoanemometrické čidlo FVA935TH4  

Toto čidlo slouží pro měření proudění vzduchu a teploty. 

Měřicí rozsah: 0,080 až 2,000 m/s, rozlišení 0,001 m/s, -20...+70°C, rozlišení: 0,1°C 

Přesnost: +-(0,04 m/s +1% z měřené hodnoty). 

Obrázek 30 - Datalogger ALMEMO 2690-8KL 
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Digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462 

Toto čidlo slouží k měření teploty a relativní vlhkosti. 

Využívá CMOS-technologie, digitální přenos měřených hodnot od snímače do přístroje. 

Měřicí rozsah: teplota -20 až +80°C, vlhkost 20 až 80% r.H. 

Přesnost: vlhkost +-1,8%, teplota +-0,3°C při 25°C, +-1,2°C 

 

 

 

 

Snímač koncentrace NH3 

Měřící rozsah: 0 až 100 ppm 

Přesnost:  ± 5 – 10 % 

Princip:  elektrochemický 

Kabel:  2 m s ALMEMO-konektorem 

 

 

Obrázek 33 -  Čidlo aseko pro koncentraci NH3 

 

 

Obrázek 31 - Thermoanemometrické čidlo FVA935TH4  

 

Obrázek 32 - Digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462 
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Kulový teploměr 

Slouží pro měření teploty, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu a teploty 

okolních ploch. 

Teplota kulového teploměru tedy hodnotí teplotu vzduchu a sálavou teplotu, nebere v úvahu 

vlhkost vzduchu a pouze minimální rychlost proudění vzduchu. 

 

Obrázek 34 - Kulový teploměr 

 

 

Barometr GDT 1100 slouží k přesnému měření tlaku vzduchu, teploty a nadmořské 

výšky. 

Měřicí rozsahy:  Teplota:  –10,0 až +50,0 °C / rozliš. 0,1 °C,  

Tlak: 300 až 1100 mbar (225.0 až 825.0 mmHg) 

Výška: -199 až +9000 m    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35 - Barometr GDT 1100 
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4.2 Způsob a postup měření 

Měření a veškeré výpočty byly prováděny podle metod uvedených v normách, 

metodických pokynech a dalších předpisech. Obecné rovnice pro všechny výpočty jsou 

uvedeny v příloze 1. U všech rizikových faktorů bylo prováděno měření jak v hale, tak 

v přípravně. Pro větší soubor hodnot, jsem každé měření opakoval. Celkem bylo provedeno 

cca 100 měření. [5,6,7,9,11,12,13,14,15,21,22] 

4.2.1 Amoniak 

Měření objemu NH3 bylo prováděno nejprve detekčními trubicemi a nasávačem vzduchu 

drägger (pouze k rychlé detekci přítomnosti NH3) a poté přístrojem Datalogger ALMEMO 

2690 a jeho přídavnou sondou aseko na měření objemu NH3. 

Detekční trubici jsem ulomil konce a umístil ji do nasávače vzduchu. Nasávač vzduchu 

jsem několikrát stlačil a následně odečetl hodnotu objemu NH3 ze stupnice na trubici.   

Měřící přístroj společně se sondou jsem upevnil na stativ. V hale jsem stativ umístil zhruba 

doprostřed a v přípravně, tam kde se pracovnice nejčastěji pohybují (pracovní stůl, zásobníky na 

krmivo). V obou případech jsem nejprve vyčkal, cca 20 minut, než se sonda ustálí a poté spustil 

samotné měření. Měření probíhalo 15 minut s intervalem ukládání hodnot každých 5 sekund.  

 

4.2.2 Prach 

K měření byl použit měřící přístroj MicroDust Pro. Měření bylo prováděno fotometrickou 

metodou. Měřící přístroj jsem upevnil na stativ. V hale jsem stativ s přístrojem umístil zhruba 

doprostřed a v přípravně, tam kde se pracovnice nejčastěji pohybují (pracovní stůl, zásobníky 

Obrázek 36 - Měření amoniaku a prachu v přípravně 
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na krmivo). V obou případech jsem nejprve vyčkal, cca 10 minut, než se přístroj ustálí a poté 

spustil samotné měření. Měření probíhalo cca 10 minut s intervalem ukládání hodnot každou 

1 sekundu. 

 

4.2.3 Mikroklimatické podmínky 

Měření mikroklimatických podmínek probíhalo 15 minut s intervalem ukládání hodnot 

každých 5 sekund. K měření byl použit přístroj Datalogger ALMEMO 2690-8KL a jeho 

přídavné sondy. Měření bylo prováděno jak v hale, tak v přípravně. Měřící přístroj společně se 

sondami jsem upevnil na stativ. V hale jsem stativ umístil zhruba doprostřed a v přípravně, tam 

kde se pracovnice nejčastěji pohybují (pracovní stůl, zásobníky na krmivo). V obou případech 

jsem nejprve vyčkal, cca 20 minut, než se sondy ustálí a poté spustil samotné měření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 - Měření prachu v hale 

Obrázek 38 -  Měření mikroklimatických podmínek v hale 
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4.2.4 Hluk 

Měření hluku probíhalo 5 minut s intervalem ukládání hodnot každých 5 sekund. 

K měření byl použit přístroj Acoustilyzer AL1. Měření bylo prováděno jak v hale, tak 

v přípravně. Na měřícím přístroji jsem nastavil filtr A, který nejlépe odpovídá lidskému sluchu. 

Jelikož nebylo možné umístit přístroj přímo na pracovnici (možný pád přístroje), chodil sem po 

hale za pracovnicí a po celou dobu měření, mikrofon držel ve výšce jejího sluchového ústrojí. 

 

4.3 Průběh a výsledky měření na farmě Kylešovice 

Měření na farmě Kylešovice probíhalo 9. 7. 2012 od 8 do 13 hodin. Na hale bylo 20 tis. 

kusů drůbeže se stářím 5 týdnů. Přípravna zde byla oddělena od haly cihlovou stěnou, vstup 

do haly je přes dvoje plné dveře na stranách přípravny.  

4.3.1 Časový snímek ošetřovatelky drůbeže 

Na farmě Kylešovice je zavedena 8hodinová pracovní směna. Začátek směny v 6 hodin, 

konec směny ve 14.30 hodin. Ošetřovatelka pracuje téměř celou pracovní směnu na hale, 

v přípravně se pohybuje jen velmi krátkou dobu. 

  8hodinová pracovní směna ošetřovatelky drůbeže 

Činnost Práce na hale Práce v přípravně Jiné práce (mimo halu a přípravnu) 

Čas [min] 390 30 60 

Tabulka 1 - Časový snímek ošetřovatelky na farmě Kylešovice 

4.3.2 Prach 

Měření prachu bylo prováděno od 8 do 11 hodin, fotometrickou metodou, pomocí 

přístroje Micro Dust Pro. Způsob měření je uveden výše. 

 

Výsledky měření 

 Přípravna Hala 

Maximum [mg.m
-3

] 0,815 6,592 

Minimum [mg.m
-3

] 0,022 0,527 

Střední hodnota[mg.m
-3

] 0,065 1,591 

Tabulka 2 - Výsledky měření prachu na farmě Kylešovice 
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Průběh měření prachu v přípravně 

Na grafu 1 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v přípravně za dobu t (cca 10 

minut) na farmě Kylešovice. Hodnoty se zde většinou pohybovaly mezi 0,05-0,15 mg.m
-3

, 

tyto nízké hodnoty jsou dány tím, že v této přípravně se téměř vůbec nepracuje a je udržovaná 

v čistotě. Ke zvýšení hodnot docházelo při zametání přípravny a při dosypávání krmiva. 

 

Průběh měření prachu v hale 

Na grafu 2 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v hale za dobu t (cca 10 minut) 

na farmě Kylešovice. Hodnoty se zde většinou pohybovaly mezi 1-3 mg.m
-3

, ke zvýšení 

hodnot docházelo při prudkém pohybu ošetřovatelky a následnému rozvíření prachu 

způsobeného úprkem slepic. 

 

Graf 1 - Průběh měření prachu v přípravně na farmě Kylešovice 

Graf 2 - Průběh měření prachu v hale na farmě Kylešovice 
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Složení prachu 

Na drůbežích farmách se prach skládá se 3 složek uvedených v tabulce 3. V této tabulce 

jsou rovněž uvedeny hodnoty PEL pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci)  

u jednotlivých složek prachů. 

Prach PELc (mg.m
-3

) 

Peří 4,0 

Prach obilní 6,0 

Ostatní rostlinné prachy 6,0 

Tabulka 3 - Složení prachu na drůbežích farmách 

Protože nelze spolehlivě určit hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu, 

stanoví se PEL, podle hodnoty platné pro složku s nejnižším PEL. PEL pro prach ve 

všech drůbežích farmách je 4,0 mg.m
-3

. 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Stabilita nuly 0,002 mg.m
-3

 

Stabilita rozpětí 0,7% = 0,007 mg.m
-3

 

Odchylka přístroje 5% 

 

Přípravna    
         

   
       (0,003) 0,068 + 0,002 + 0,007 = 0,077 mg.m

-3
 (1) 

Hala   
         

   
              1,671 + 0,002 + 0,007 = 1,68 mg.m

-3
   (2) 

 

Výpočet inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                 

      
              (3) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu je 1,565 mg.m
-3

.  

Tento výsledek překračuje 30% přípustného expozičního limitu (4,0 mg.m
-3

), hodnotu PEL 

však nepřekračuje. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
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Průběh měření NH3 

hala 

přípravna 

do kategorií, lze práci ošetřovatelky drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice prachem 

zařadit do 2. kategorie. 

 

4.3.3 Amoniak 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, nejprve pomocí detekčních trubic a poté pomocí 

přístroje Datalogger ALMEMO 2690 a jeho přídavnou sondou aseko. Způsob měření je 

uveden výše. 

 

Výsledky měření 

 

Detekční trubice  

Nasátí vzduchu Přípravna Hala 

10 x 0 ppm 14 ppm 

15 x 0 ppm 20 ppm 

Tabulka 4 - Výsledky měření NH3 pomocí detekčních trubic na farmě Kylešovice 

Datalogger Almemo 2690 

 Přípravna Hala 

Maximum [ppm] 0,5 13,1 

Minimum [ppm] 0,5 8,8 

Střední hodnota [ppm] 0,5 10,5 

Tabulka 5 - Výsledky měření NH3 pomocí přístroje Datalogger Almemo 2690 na farmě Kylešovice 

Průběh měření NH3 v přípravně a v hale  

Graf 3 - Průběh měření NH3 v přípravně a v hale na farmě Kylešovice 
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Na grafu 3 můžeme vidět průběh měření NH3
 
v hale i přípravně na farmě Kylešovice. 

V hale se obsah amoniaku pohyboval nejvíce v rozmezí 9 - 13 ppm. Při měření obsahu NH3 

v přípravně, nedošlo u detekčních trubic k žádné detekci NH3. Při měření přístrojem 

Datalogger ALMEMO, rovněž nedošlo k detekci NH3, proto se automaticky zapsala hodnota 

0,5 ppm. 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Odchylka přístroje 5-10 % 

Přípravna   
       

   
            ppm (4) 

Hala   
        

   
             ppm (5) 

 

Přepočet PEL na ppm 

PEL = 14 * 1,438 = 20,132 ppm (6) NPK-P = 36 * 1,438 = 51,768 ppm (7) 

PELkat = 20,132 * 0,3=6,04 ppm (8) 

 

Výpočet inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu: 

 

    
                 

      
           (9) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu je 10,76 ppm. Tento výsledek 

překračuje 0,3 násobek přípustného expozičního limitu (20,132 ppm), avšak nepřekračuje tuto 

hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

pro zařazování do kategorií, lze práci ošetřovatelky drůbeže v této drůbežárně z hlediska 

expozice NH3 zařadit do 2. kategorie. 

4.3.4 Mikroklimatické podmínky 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL a 

jeho přídavných sond. Způsob měření je uveden výše. Teplota venku se pohybovala od 24 do 

26 °C.  
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Průběh rychlosti proudění vzduchu 

Přípravna 

Hala 

Průběh mikroklimatických podmínek při měření v v přípravně a v hale 

 

Relativní vlhkost vzduchu 

Měření bylo prováděno digitálním čidlem relativní vlhkosti a teploty FHAD462. Graf 4 

znázorňuje průběh relativní vlhkosti vzduchu v hale a přípravně na farmě Kylešovice.  

Relativní vlhkost v přípravně se pohybovala kolem 60 %, v hale kolem 66 %. Vyšší hodnoty 

relativní vlhkosti jsou dány tím, že měření probíhalo v letních měsících. 

 

Rychlost proudění vzduchu 

K měření jsem použil thermoanemometrické čidlo FVA935TH4. Rychlost proudění 

vzduchu v přípravně byla konstantní a pohybovala se okolo hodnoty 0,100 m.s
-1

. V hale se 

rychlost proudění vzduchu pohybovala v rozmezí 0,300 - 0,600 m.s
-1

. Celý průběh měření 

můžeme vidět na grafu 5. 

Graf 5 - Průběh měření rychlosti proudění vzduchu na farmě Kylešovice 
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Graf 4 - Průběh měření relativní vlhkosti vzduchu na farmě Kylešovice 



34 

 

23,0 

24,0 

25,0 

26,0 

27,0 

0
 

4
0

 

8
0

 

1
2

0
 

1
6

0
 

2
0

0
 

2
4

0
 

2
8

0
 

3
2

0
 

3
6

0
 

4
0

0
 

4
4

0
 

4
8

0
 

5
2

0
 

5
6

0
 

6
0

0
 

6
4

0
 

6
8

0
 

7
2

0
 

7
6

0
 

8
0

0
 

8
4

0
 

8
8

0
 

te
p

lo
ta

 [
°C

] 

čas  [s] 

Průběh teploty 

Přípravna 

Hala 

Teplota vzduchu 

K měření bylo použito digitální čidlo relativní vlhkosti a teploty FHAD462 a kulový 

teploměr. Na grafu 6 můžeme vidět průběh teploty během měření na farmě Kylešovice. 

Teplota na pracovištích byla konstantní, v přípravně se pohybovala kolem 24,5 °C, v hale 

kolem 25,5 °C. 

 

Výsledky měření 

Veličina 
Přípravna Hala 

MIN MAX SH MIN MAX SH 

Teplota vzduchu [°C] 22,7 23,7 23,2 22,6 23 22,7 

Proudění vzduchu [m.s
-1

] 0,04 0,248 0,109 0,03 0,287 0,108 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 55,7 57,9 56,9 56,8 59,6 58,2 

Tabulka 6 - Výsledky měření mikroklimatických podmínek na farmě Kylešovice 

 

Zhodnocení výsledků 

Naměřené hodnoty se výrazně neodchylují od limitních hodnot uvedených v nařízení 

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

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže není výrazně ovlivněna 

mikroklimatickými podmínkami.  

 

Graf 6 - Průběh měření teploty vzduchu na farmě Kylešovice 
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4.3.5 Hluk 

Měření bylo prováděno od 10.15 hodin, pomocí přístroje Acoustilyzer AL1. Způsob 

měření je uveden výše. 

 

Průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

Na grafu 7 můžeme vidět průběh ekvivalentní hladiny akustického tlaku za dobu měření t 

(5 minut) v hale i v přípravně na farmě Kylešovice. Během měření byl hluk konstantní. V hale 

se hluk pohyboval kolem hodnoty 77 dB, v přípravně kolem hodnoty 57 dB. 

 

Výpočty 

Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku za 8hodinovou pracovní směnu: 

             
 

 
      

          
       (10) 

 

              
 

   
      

          
       (10 a) 

 

             
 

   
                               (10 b) 

 

                     (10 c) 
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Graf 7 - Průběh měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku na farmě Kylešovice 
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Výsledky měření 

 

Zhodnocení výsledků 

Z naměřených hodnot a následného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku za 8hodinovou pracovní směnu byla 76,9±3 dB. Tato hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou 

směnu (85dB) snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu. Podle 

vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, se práce 

ošetřovatelky z hlediska zátěže hlukem řadí do 2. kategorie. 

 

4.4 Průběh a výsledky měření na farmě Melč 

Měření na farmě Melč probíhalo 8. 8. 2012 od 8 do 13 hodin. Na hale bylo 4 500 kusů 

drůbeže se stářím 21 týdnů. Přípravna zde byla oddělena od haly pouze mřížemi.  

4.4.1 Časový snímek ošetřovatelky drůbeže 

Na farmě Melč je zavedena 8hodinová pracovní směna. Začátek směny v 6 hodin, konec 

směny ve 14.30 hodin. Ošetřovatelka pracuje téměř celou pracovní směnu na hale, 

v přípravně se pohybuje jen velmi krátkou dobu. 

čas měření povaha hluku druh zvukového pole 

10:15 - 10:45 proměnný volné 

Popis činností 
expozice 

[min] 

LAeq,T    

[dB] 

Lamax    

[dB] 

LAmin    

[dB] 

LCpeak  

[dB] 

Práce v přípravně 30 56,6 57 55,6 84,7 

Práce v hale 390 77,2 78,8 71,8 95,4 

Σ 420 
 

ekvivalentní hladina akustického tlaku za 

8hodinovou pracovní směnu LAeq,8h [dB] 
76,9 

rozšířená nejistota měření [dB] ±3,0 

Tabulka 7 - Výsledky měření hluku na farmě Kylešovice 
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  8hodinová pracovní směna ošetřovatelky drůbeže 

Činnost Práce na hale Práce v přípravně Jiné práce (mimo halu a přípravnu) 

Čas [min] 390 30 60 

Tabulka 8 - Časový snímek ošetřovatelky na farmě Melč 

4.4.2 Prach 

Měření prachu bylo prováděno od 9 do 11 hodin, fotometrickou metodou, pomocí 

přístroje Micro Dust Pro. Způsob měření je uveden výše. 

. 

Výsledky měření: 

 Přípravna Hala 

Maximum [mg.m
-3

] 15,787 14,234 

Minimum [mg.m
-3

] 0,027 0,269 

Střední hodnota [mg.m
-3

] 1,767 2,369 

Tabulka 9 - Výsledky měření prachu na farmě Melč 

 

Průběh měření prachu v přípravně 

Na grafu 8 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v přípravně za dobu t (cca 10 

minut) na farmě Melč. Hodnoty se zde nejčastěji pohybovaly mezi 0,5 - 2,5 mg.m
-3

. Poměrně 

vysoké hodnoty prachu v přípravně jsou dány tím, že tato přípravna je oddělena od haly pouze 

mřížemi, a tudíž do přípravny proniká více prachu z haly. K zvýšení hodnot docházelo při 

zametání přípravny, dosypávání krmiva a při prudších pohybech slepic v blízkosti mříží. 

 

Graf 8 - Průběh měření prachu v přípravně na farmě Melč 
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Průběh měření prachu v hale 

Na grafu 9 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v hale za dobu t (cca 10 minut) 

na farmě Melč. Hodnoty se zde většinou pohybovaly mezi 1 - 4 mg.m
-3

, ke zvýšení hodnot 

docházelo při prudkém pohybu ošetřovatelky a následnému rozvíření prachu způsobeného 

úprkem slepic. 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Stabilita nuly 0,002 mg.m
-3

 

Stabilita rozpětí 0,7% = 0,007 mg.m
-3

 

Odchylka přístroje 5% 

 

Přípravna    
         

   
       (0,088)       1,855 + 0,002 + 0,007 = 1,864 mg.m

-3
 (11) 

Hala   
         

   
                     2,487 + 0,002 + 0,007 = 2,496 mg.m

-3
 (12) 

 

Výpočet inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                  

      
              (13) 

 

 

Graf 9 - Průběh měření prachu v hale na farmě Melč 
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Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu je 2,451 mg.m
-3

. Tento 

výsledek překračuje 30 % přípustného expozičního limitu (4,0 mg.m
-3

), hodnotu PEL však 

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

kategorií, lze práci ošetřovatelky drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice prachem 

zařadit do 2. kategorie. 

 

4.4.3 Amoniak 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, nejprve pomocí detekčních trubic a poté pomocí 

přístroje Datalogger ALMEMO 2690 a jeho přídavnou sondou aseko. Způsob měření je 

uveden výše. 

 

Výsledky měření 

 

Detekční trubice 

Nasátí vzduchu Přípravna Hala 

10 x 5 ppm 14 ppm 

15 x 8 ppm 20 ppm 

Tabulka 10 - Výsledky měření NH3 pomocí detekčních trubic na farmě Melč 

Datalogger Almemo 2690 

 Přípravna Hala 

Maximum [ppm] 9,2 16,5 

Minimum [ppm] 8,1 11,4 

Střední hodnota [ppm] 8,6 13,2 

Tabulka 11 - Výsledky měření NH3 pomocí přístroje Datalogger Almemo 2690 na farmě Melč 

 

Průběh měření NH3 v přípravně a v hale 

Na grafu 10 je zachycen průběh měření NH3
 
v hale i přípravně na farmě Melč. V hale se 

koncentrace amoniaku pohybovala v rozmezí 12 - 14 ppm. V přípravně byla koncentrace 

téměř konstantní, její hodnoty se pohybovaly kolem 8,5 ppm. Vyšší hodnoty koncentrace NH3 

v přípravně jsou dány tím, že tato přípravna je oddělena od haly pouze mřížemi, a proto z haly 

proniká do přípravny více amoniaku. 
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Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Odchylka přístroje 5-10 % 

Přípravna    
       

   
            ppm (14) 

Hala    
        

   
             ppm (15) 

 

Přepočet PEL na ppm 

PEL = 14 * 1,438 = 20,132 ppm  (16) NPK-P = 36 * 1,438 = 51,768 ppm  (17) 

PELkat = 20,132 * 0,3=6,04 ppm  (18) 

 

Výpočet inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                 

      
             (19) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu  je 14,159 ppm. Tento výsledek 

překračuje 0,3 násobek přípustného expozičního limitu (20,132 ppm), avšak nepřekračuje tuto 

hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 

Graf 10 - Průběh měření NH3 v přípravně a v hale na farmě Melč 
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pro zařazování do kategorií, lze práci ošetřovatelky drůbeže v této drůbežárně z hlediska 

expozice NH3 zařadit do 2. kategorie. 

. 

4.4.4 Mikroklimatické podmínky 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL a 

jeho přídavných sond. Způsob měření je uveden výše. Venkovní teplota se pohybovala mezi 

21,5 – 24 °C. 

 

Výsledky měření 

Veličina 
Přípravna Hala 

MIN MAX SH MIN MAX SH 

Teplota vzduchu [°C] 24,5 24,2 24,3 25 25,6 25,3 

Proudění vzduchu [m.s
-1

] 0,074 0,2 0,089 0,171 0,634 0,362 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 59,1 62,8 60 63,6 67,4 66 

Tabulka 12 - Výsledky měření mikroklimatických podmínek na farmě Melč 

 

Zhodnocení výsledků 

Naměřené hodnoty se výrazně neodchylují od limitních hodnot uvedených v nařízení 

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

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže není výrazně ovlivněna 

mikroklimatickými podmínkami.  

 

4.4.5 Hluk 

Měření bylo prováděno od 09.15 hodin, pomocí přístroje Acoustilyzer AL1. Způsob 

měření je uveden výše. 

 

Výpočty 

Výpočet ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8hodinovou pracovní směnu: 

             
 

 
      

          
       (20) 
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       (20 a) 

 

             
 

   
                               (20 b) 

 

                     (20 c) 

 

Výsledky měření 

 

Zhodnocení výsledků 

Z naměřených hodnot a následného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku za 8hodinovou pracovní směnu byla 69,8±3 dB. Tato hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku je nižší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou 

směnu (85dB) snížená o 10 dB. Podle vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování do kategorií, se práce ošetřovatelky z hlediska zátěže hlukem řadí do 2. kategorie. 

 

 

čas měření povaha hluku druh zvukového pole 

09:15 - 09:25 proměnný volné 

Popis činností 
expozice 

[min] 

LAeq,T    

[dB] 

Lamax  

[dB] 

LAmin  

[dB] 

LCpeak  

[dB] 

Práce v přípravně 30 72,3 73,3 70,5 107,4 

Práce v hale 390 69,5 71,4 65,7 96,7 

Σ 420 
 

ekvivalentní hladina akustického tlaku za 

8hodinovou pracovní směnu LAeq,8h [dB] 
69,8 

rozšířená nejistota měření [dB] ±3,0 

Tabulka 13 - Výsledky měření hluku na farmě Melč 
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4.5 Průběh a výsledky měření na farmě Dvorce 

Měření na farmě Dvorce probíhalo 9. 8. 2012 od 9 do 14 hodin. Na hale bylo 4 500 kusů 

drůbeže se stářím 42 týdnů. Přípravna zde byla oddělena od haly cihlovou stěnou, vstup do 

haly je přes dvoje plné dveře na stranách přípravny.  

4.5.1 Časový snímek ošetřovatelky drůbeže 

Na farmě Dvorce je zavedena 8hodinová pracovní směna. Začátek směny v 6 hodin, konec 

směny ve 14.30 hodin. Ošetřovatelka pracuje většinu pracovní směny v přípravně, část směny 

ale tvoří také práce v hale. 

  8hodinová pracovní směna ošetřovatelky drůbeže 

Činnost Práce na hale Práce v přípravně 

Čas [min] 150 330 

Tabulka 14 - Časový snímek ošetřovatelky na farmě Dvorce 

4.5.2 Prach 

Měření prachu bylo prováděno od 10.30 do 12.30 hodin, fotometrickou metodou, pomocí 

přístroje Micro Dust Pro. Způsob měření je uveden výše. 

 

Výsledky měření: 

 Přípravna Hala 

Maximum [mg.m
-3

] 1,412 10,069 

Minimum [mg.m
-3

] 0,144 0,425 

Střední hodnota [mg.m
-3

] 0,222 1,542 

Tabulka 15 - Výsledky měření prachu na farmě Dvorce 

 

Průběh měření prachu v přípravně 

Na grafu 1 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v přípravně za dobu t (cca 10 

minut) na farmě Dvorce. Hodnoty se zde většinou pohybovaly v rozmezí 0,15 - 0,3 mg.m
-3

. 

Nízké hodnoty jsou dány tím, že přípravna je udržována v dostatečné čistotě pravidelným 

úklidem. Ke zvýšení hodnot docházelo při zametání přípravny. 
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Průběh měření prachu v hale 

Graf 12 znázorňuje průběh měření expozice prachu v hale za dobu t (cca 10 minut)  

na farmě Dvorce. Hodnoty se zde většinou pohybovaly mezi 1 - 2 mg.m
-3

. Vyšší hodnoty byly 

způsobeny prudkým pohybem ošetřovatelky a následným rozvířením prachu způsobeného 

úprkem slepic. 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Stabilita nuly 0,002 mg.m
-3

 

Stabilita rozpětí 0,7% = 0,007 mg.m
-3

 

Odchylka přístroje 5% 

 

Graf 11 - Průběh měření prachu v přípravně na farmě Dvorce 

Graf 12 - Průběh měření prachu v hale na farmě Dvorce 
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Přípravna    
         

   
       (0,011)        0,233 + 0,002 + 0,007 = 0,242 mg.m

-3
 (21) 

Hala   
         

   
                      1,619 + 0,002 + 0,007 = 1,628 mg.m

-3
 (22) 

  

Výpočet inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                     

       
                (23) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu je 0,6753 mg.m
-3

. Tento 

výsledek nepřekračuje 30 % přípustného expozičního limitu (4,0 mg.m
-3

). Podle vyhlášky 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, lze práci ošetřovatelky 

drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice prachem zařadit do 1. kategorie. 

 

4.5.3 Amoniak 

Měření bylo prováděno od 10 hodin, nejprve pomocí detekčních trubic a poté pomocí 

přístroje Datalogger ALMEMO 2690 a jeho přídavnou sondou aseko, Způsob měření je 

uveden výše. 

 

Výsledky měření: 

 

Detekční trubice 

Nasátí vzduchu Přípravna Hala 

10 x 1 ppm 10 ppm 

15 x 1,5 ppm 14 ppm 

Tabulka 16 - Výsledky měření NH3 pomocí detekčních trubic na farmě Dvorce 

Datalogger Almemo 2690 

 Přípravna Hala 

Maximum [ppm] 1,7 9,1 

Minimum [ppm] 0,6 4,4 

Střední hodnota [ppm] 1,1 6,5 

Tabulka 17 - Výsledky měření NH3 pomocí přístroje Datalogger Almemo 2690 na farmě Dvorce 
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čas [s] 

Průběh měření NH3 

Přípravna 

Hala 

Průběh měření NH3 v přípravně a v hale 

Na grafu 13 můžeme vidět průběh měření NH3
 
v hale i přípravně na farmě Dvorce. V hale 

se koncentrace amoniaku nejčastěji pohybovala v rozmezí 5 - 8 ppm. V přípravně byla 

koncentrace téměř konstantní, její hodnoty se pohybovaly kolem 1,1 ppm. Nižší hodnoty 

koncentrace NH3 v přípravně jsou dány tím, že tato přípravna je od haly oddělena cihlovou 

stěnou s plnými dveřmi, a tudíž do přípravny neproniká téměř žádný amoniak. 

 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Odchylka přístroje 5-10 % 

Přípravna   
       

   
            ppm (24) 

Hala   
       

   
            ppm (25) 

 

Přepočet PEL na ppm 

PEL = 14 * 1,438 = 20,132 ppm   (26) NPK-P = 36 * 1,438 = 51,768 ppm    (27) 

PELkat = 20,132 * 0,3=6,04 ppm   (28) 

 

 

Graf 13 - Průběh měření NH3 v přípravně a v hale na farmě Dvorce 
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Výpočet inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                 

       
             (29) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu je 3,066 ppm. Tento výsledek 

nepřekračuje 0,3 násobek přípustného expozičního limitu (20,132 ppm). Podle vyhlášky 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, lze práci ošetřovatelky 

drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice NH3 zařadit do 1. kategorie. 

. 

4.5.4 Mikroklimatické podmínky 

Měření bylo prováděno od 10 hodin, pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL a 

jeho přídavných sond. Způsob měření je uveden výše. Teplota venku se pohybovala mezi 22 – 

27 °C. 

 

Výsledky měření 

Veličina 
Přípravna Hala 

MIN MAX SH MIN MAX SH 

Teplota vzduchu [°C] 20,8 21,2 20,9 20,5 21,9 21,1 

Proudění vzduchu [m.s
-1

] 0 0,212 0,022 0,031 0,376 0,169 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 56,5 59,7 58,3 54,3 58 56,2 

Tabulka 18 - Výsledky měření mikroklimatických podmínek na farmě Dvorce 

 

Zhodnocení výsledků 

Naměřené hodnoty se výrazně neodchylují od limitních hodnot uvedených v nařízení 

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

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže není výrazně ovlivněna 

mikroklimatickými podmínkami.  
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4.5.5 Hluk 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, pomocí přístroje Acoustilyzer AL1. Způsob měření je 

uveden výše. 

 

Výpočty 

Výpočet ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8hodinovou pracovní směnu: 

             
 

 
      

          
       (30) 

 

              
 

   
      

          
       (30a) 

 

             
 

   
                                (30 b) 

 

                     (30 c) 

 

.Výsledky měření 

 

Zhodnocení výsledků 

Z naměřených hodnot a následného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku za 8hodinovou pracovní směnu byla 75,4±3 dB. Tato hodnota ekvivalentní hladiny 

čas měření povaha hluku druh zvukového pole 

09:15 - 09:25 proměnný volné 

Popis činností 
expozice 

[min] 

LAeq,T    

[dB] 

Lamax    

[dB] 

LAmin    

[dB] 

LCpeak  

[dB] 

Práce v přípravně 330 62,5 64,9 56,9 100,4 

Práce v hale 150 80,3 81,6 75,4 108,4 

Σ 480 
 

ekvivalentní hladina akustického tlaku za 

8hodinovou pracovní směnu LAeq,8h [dB] 
75,4 

rozšířená nejistota měření [dB] ±3,0 

Tabulka 19 - Výsledky měření hluku na farmě Dvorce 
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akustického tlaku je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou 

směnu (85 dB) snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu. Podle 

vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, se práce 

ošetřovatelky z hlediska zátěže hlukem řadí do 2. kategorie. 

 

 

4.6 Průběh a výsledky měření na farmě Velké Albrechtice 

Měření na farmě Velké Albrechtice probíhalo 3. 7. 2012 od 9 do 14 hodin. Na hale bylo  

2 500 kusů drůbeže se stářím 55 týdnů. Přípravna zde byla oddělena od haly cihlovou stěnou, 

vstup do haly je přes dvoje mřížové dveře na stranách přípravny.  

  

4.6.1 Časový snímek ošetřovatelky drůbeže 

Na farmě Velké Albrechtice je zavedena 8hodinová pracovní směna. Začátek směny  

v 6 hodin, konec směny ve 14.30 hodin. Ošetřovatelka pracuje většinu pracovní směny 

v přípravně, část směny ale tvoří také práce v hale. 

  8hodinová pracovní směna ošetřovatelky drůbeže 

Činnost Práce na hale Práce v přípravně 

Čas [min] 150 330 

Tabulka 20 - Časový snímek ošetřovatelky na farmě Velké Albrechtice 

 

4.6.2 Prach 

Měření prachu bylo prováděno od 8 do 11 hodin, fotometrickou metodou, pomocí 

přístroje Micro Dust Pro. Způsob měření je uveden výše. 

 

Výsledky měření: 

 Přípravna Hala 

Maximum [mg.m
-3

] 6,512 5,463 

Minimum [mg.m
-3

] 0,012 0,458 

Střední hodnota [mg.m
-3

] 0,443 1,849 

Tabulka 21 - Výsledky měření prachu na farmě Velké Albrechtice 
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Průběh měření prachu v přípravně 

Na grafu 14 můžeme vidět průběh měření expozice prachu v přípravně za dobu t (cca 10 

minut) na farmě Velké Albrechtice. Hodnoty se zde většinou pohybovaly v rozmezí 0,3 - 0,5 

mg.m
-3

.  Nižší hodnoty jsou dány tím, že v přípravně je udržována dostatečná čistota.  Jsou 

zde však vyšší hodnoty než u farmy Dvorce, jelikož dveře do haly jsou mřížové a do 

přípravny tak proniká více prachu. K zvýšení hodnot docházelo při úklidu přípravny 

především při zametání. 

 

Průběh měření prachu v hale 

Graf 15 zachycuje průběh měření expozice prachu v hale za dobu t (cca 10 minut)  

na farmě Velké Albrechtice. Hodnoty se zde většinou pohybovaly mezi 1 – 2,5 mg.m
-3

. 

Zvýšené hodnoty byly způsobeny rozvířením prachu při prudkém pohybu ošetřovatelky a 

následným úprkem slepic. 

 

Graf 14 - Průběh měření prachu v přípravně na farmě Velké Albrechtice 

Graf 15 - Průběh měření prachu v hale na farmě Velké Albrechtice 
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Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Stabilita nuly 0,002 mg.m
-3

 

Stabilita rozpětí 0,7% = 0,007 mg.m
-3

 

Odchylka přístroje 5% 

 

Přípravna    
         

   
       (0,022)        0,465 + 0,002 + 0,007 = 0,474 mg.m

-3
 (31) 

Hala   
         

   
                      1,6194 + 0,002 + 0,007 = 1,95 mg.m

-3
 (32) 

 

Výpočet inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                  

       
               (33) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice prachu za 8hodinovou pracovní směnu je 0,935 mg.m
-3

. Tento 

výsledek nepřekračuje 30 % přípustného expozičního limitu (4,0 mg.m
-3

). Podle vyhlášky 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, lze práci 

ošetřovatelky drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice prachem zařadit do  

1. kategorie. 

 

4.6.3 Amoniak 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, nejprve pomocí detekčních trubic a poté pomocí 

přístroje Datalogger ALMEMO 2690 a jeho přídavnou sondou aseko. Způsob měření 

je uveden výše. 

 

Výsledky měření 

Detekční trubice 

Nasátí vzduchu Přípravna Hala 

10 x 2 ppm 12 ppm 

15 x 4 ppm 18 ppm 

Tabulka 22 - Výsledky měření NH3 pomocí detekčních trubic na farmě Velké Albrechtice 
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Průběh měření NH3 

hala 

přípravna 

Datalogger Almemo 2690 

 Přípravna Hala 

Maximum [ppm] 1,7 12,1 

Minimum [ppm] 0,6 5,6 

Střední hodnota [ppm] 1,0 8,5 

Tabulka 23 - Výsledky měření NH3 pomocí přístroje Datalogger Almemo 2690 na farmě Velké Albrechtice 

 

Průběh měření NH3 v přípravně a v hale 

Na grafu 16 můžeme vidět průběh měření NH3
 
v hale i přípravně na farmě Velké 

Albrechtice. V hale se koncentrace amoniaku nejčastěji pohybovala v rozmezí 8 - 10 ppm. 

V přípravně byla koncentrace téměř konstantní, její hodnoty se pohybovaly kolem 1 ppm. 

Nižší hodnoty koncentrace NH3 v přípravně jsou dány tím, že tato přípravna je od haly 

oddělena cihlovou stěnou s mřížovými dveřmi, které jsou však umístěny v dostatečné 

vzdálenosti od pracovního místa ošetřovatelky, a proto do přípravny proniká jen malá 

koncentrace amoniaku. 

 

Výpočty 

 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

Odchylka přístroje 5-10 % 

Přípravna   
       

   
          ppm  (34) 

Graf 16 - Průběh měření NH3 v přípravně a v hale na farmě Velké Albrechtice 
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Hala   
       

   
            ppm (35)  

 

Přepočet PEL na ppm 

PEL = 14 * 1,438 = 20,132 ppm  (36) NPK-P = 36 * 1,438 = 51,768 ppm  (37) 

PELkat = 20,132 * 0,3=6,04 ppm  (38) 

 

Výpočet inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu 

 

    
                

       
           (39) 

 

Zhodnocení výsledků 

Inhalační expozice NH3 za 8hodinovou pracovní směnu je 3,68 ppm. Tento výsledek 

nepřekračuje 0,3 násobek přípustného expozičního limitu (20,132 ppm). Podle vyhlášky 

432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, lze práci ošetřovatelky 

drůbeže v této drůbežárně z hlediska expozice NH3 zařadit do 1. kategorie. 

 

4.6.4 Mikroklimatické podmínky 

Měření bylo prováděno od 9 hodin, pomocí přístroje Datalogger ALMEMO 2690-8KL  

a jeho přídavných sond. Způsob měření je uveden výše. Teplota venku se pohybovala 

v rozmezí 24,5- 29,5 °C. 

 

Výsledky měření 

Veličina 
Přípravna Hala 

MIN MAX SH MIN MAX SH 

Teplota vzduchu [°C] 23,8 24,6 24 26,5 27,1 26,8 

Proudění vzduchu [m.s
-1

] 0,077 0,169 0,091 0,076 0,338 0,137 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 71,8 75,2 73,8 64,3 67,8 66 

Tabulka 24 - Výsledky měření mikroklimatických podmínek na farmě Velké Albrechtice 
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Zhodnocení výsledků  

Naměřené hodnoty se výrazně neodchylují od limitních hodnot uvedených v nařízení 

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

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 93/2012 Sb. 

Z naměřených výsledků vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže není výrazně ovlivněna 

mikroklimatickými podmínkami.  

 

 

4.6.5 Hluk 

Měření bylo prováděno od 10 hodin, pomocí přístroje Acoustilyzer AL1. Způsob měření 

je uveden výše. 

 

Výpočty 

Výpočet ekvivalentní hladina akustického tlaku za 8hodinovou pracovní směnu: 

             
 

 
      

          
       (40) 

 

              
 

   
      

          
       (40 a) 

 

             
 

   
                                (40 b) 

 

                    (40c) 
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Výsledky měření 

 

 

Zhodnocení výsledků 

Z naměřených hodnot a následného výpočtu vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického 

tlaku za 8hodinovou pracovní směnu byla 78,6±3 dB. Tato hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro osmihodinovou 

směnu (85dB) snížená o 10 dB, avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu. Podle 

vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování do kategorií, se práce 

ošetřovatelky z hlediska zátěže hlukem řadí do 2. kategorie. 

 

 

 

 

 

 

čas měření povaha hluku druh zvukového pole 

10:15 - 10:25 ustálený volné 

Popis činností 
expozice   

[min] 

LAeq,T    

[dB] 

Lamax    

[dB] 

LAmin    

[dB] 

LCpeak  

[dB] 

Práce v přípravně 330 69,6 70,9 69,1 93,2 

Práce v hale 150 83,3 84,2 80,7 105,6 

Σ 420 
 

ekvivalentní hladina akustického tlaku za 

8hodinovou pracovní směnu LAeq,8h [dB] 
78,6 

rozšířená nejistota měření [dB] ±3,0 

Tabulka 25 - Výsledky měření hluku na farmě Velké Albrechtice 
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5 Diskuze 

V této části shrnuji všechny výsledky a navrhuji komplexní řešení ochrany a zdraví při 

práci ošetřovatelky drůbeže. 

Na čtyřech drůbežích farmách společnosti SHROM Farms bylo provedeno cca 100 

různých měření rizikových faktorů (prachu, amoniaku, hluku a mikroklimatických podmínek) 

pro pracovní místo ošetřovatelky drůbeže. Měření probíhalo v letních měsících na farmách 

v Kylešovicích, Melči, Dvorcích u Bruntálu a Velkých Albrechticích. Tyto farmy byly 

vybrány podle stáří drůbeže, tak aby se komplexně zahrnul celý jeden cyklus odchovu 

drůbeže od naskladnění (1. den) po vyskladnění (58 týdnů). K měření byly použity přístroje 

zapůjčené z laboratoře fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. 

 

5.1 Prach 

Hlavními zdroji prachu při ošetřování drůbeže je především podestýlka, drůbež samotná 

a krmné směsi. V tabulce 26 jsou souhrnné výsledky naměřených a vypočtených hodnot 

expozice prachu ze všech čtyř farem. 

 

Farma 

Přípravna Hala Inhalační expozice 

prachu za 

8hodinovou 

pracovní směnu 

[mg.m
-3

] 

Kategorizace Střední hodnota 

[mg.m
-3

] 

Střední hodnota 

[mg.m
-3

] 

Kylešovice 0,065 1,591 1,565 2. kategorie 

Melč 1,767 2,369 2,451 2. kategorie 

Dvorce 0,222 1,542 0,675 1. kategorie 

Velké 

Albrechtice 
0,443 1,849 0,935 1. kategorie 

Tabulka 26 - Souhrnné výsledky expozice prachu na všech měřených farmách 

Výsledky nejsou ve všech drůbežárnách stejné, liší se s ohledem na stáří drůbeže. Na 

farmách Kylešovice a Melč, kde jsou slepice do 22 týdnů, je pracovnice vystavena větší 

expozici prachu, jelikož se pohybuje většinu pracovní směny v hale. Oproti tomu na farmách 

Dvorce a Velké Albrechtice, kde je stáří slepic nad 22 týdnů (snášející vejce) a pracovnice tak 

tráví většinu pracovní směny v přípravně, jsou pracovnice vystaveny menší expozici prachu. 

Naměřené a vypočítané výsledky uvedené v tabulce 26 nepřekračují přípustný expoziční limit 

(4 mg/m
3
). Práci ošetřovatelky drůbeže v této společnosti z hlediska expozice prachem lze 

zařadit do 1. kategorie práce na farmách Dvorce a Velké Albrechtice a do  
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2. kategorie práce na farmách Kylešovice a Melč. U prachu je však třeba zohlednit nepříznivé 

dopady na zdraví člověka.  

 

5.2 Amoniak 

Hlavním zdrojem amoniaku je drůbež, která amoniak produkuje formou výkalů. V tabulce 

27 jsou uvedeny souhrnné výsledky naměřených a vypočítaných hodnot expozice amoniaku, 

ze všech čtyř farem. 

Farma 

Přípravna Hala Inhalační expozice 

NH3 za 8hodinovou 

pracovní směnu 

[ppm] 

Kategorizace Střední hodnota 

[ppm] 

Střední hodnota 

[ppm] 

Kylešovice 0,5 10,5 10,76 2. kategorie 

Melč 8,6 13,2 14,16 2. kategorie 

Dvorce 1,1 6,5 3,07 1. kategorie 

Velké 

Albrechtice 
1,0 8,5 3,68 1. kategorie 

Tabulka 27 - Souhrnné výsledky expozice NH3 na všech měřených farmách 

Stejně jako u prachu jsou i u amoniaku rozdílné výsledky expozice, a to ze stejného 

důvodu jako u prachu (stáří slepic a tím i rozdílný pobyt v přípravně a v hale). Všechny 

hodnoty koncentrace amoniaku jsou poměrně nízké, jelikož v této společnosti aplikují do 

suchého krmiva přípravek Biostrong 510. Jedná se o směs látek, které svou kombinací 

redukují tvorbu amoniaku a zápachových látek v trávicím ústrojí a podestýlce drůbeže. 

Z tabulky 27 naměřených a vypočítaných výsledků vyplývá, že u žádné farmy není překročen 

přípustný expoziční limit (20,13 ppm) ani hodnota nejvyšší přípustné koncentrace (51,77 

ppm), a tudíž se práce ošetřovatelky drůbeže v této společnosti z hlediska expozice 

amoniakem, může zařadit do 1. kategorie práce na farmách Dvorce a Velké Albrechtice a do 

2. kategorie páce na farmách Kylešovice a Melč, nicméně je třeba zohlednit jeho nepříznivé 

dopady na zdraví člověka. 

 

5.3 Hluk 

Zdrojem hluku na drůbežích halách je především hlasité kvokání drůbeže, ale také 

ventilátory, které zajišťují větrání hal. V tabulce 28 jsou uvedeny souhrnné výsledky 

naměřených a vypočítaných hodnot hluku, ze všech čtyř farem. 
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Farma 

Přípravna Hala 

Laeq,8 [dB] Kategorizace LAeq,T 

[dB] 

Lcpeak 

[dB] 

LAeq,T 

[dB] 

Lcpeak 

[dB] 

Kylešovice 56,6 84,7 77,2 95,4 76,9 ±3,0 2. kategorie 

Melč 72,3 107,4 69,5 96,7 69,8 ±3,0 2. kategorie 

Dvorce 62,5 100,4 80,3 108,4 75,4 ±3,0 2. kategorie 

Velké 

Albrechtice 
69,6 93,2 83,3 105,6 78,6±3,0 2. kategorie 

Tabulka 28 - Souhrnné výsledky expozice hluku na všech měřených farmách 

Z tabulky 28 naměřených a vypočítaných výsledků vyplývá, že expoziční limit (85 dB) 

není překročen na žádné měřené farmě. Práci ošetřovatelky drůbeže v této společnosti  

z hlediska expozice hlukem můžeme zařadit do 2. kategorie páce u všech farem. [5,6,7,10]  

 

5.4 Celkové zhodnocení výsledků 

Z naměřených a následně vypočítaných výsledků vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže 

ve společnosti SHROM Farms, lze považovat za práce, při nichž podle současné úrovně 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých 

jedinců, u kterých se může objevit i nemoc z povolání. Rozdílné hodnoty expozice především 

prachem a amoniakem u jednotlivých farem jsou dány pobytem pracovnice v přípravně  

a v hale za pracovní směnu. U farem, kde jsou slepice do 22 týdnů, je pracovnice většinu 

pracovní směny na hale, kde je expozice rizikových faktorů vyšší. Na farmách se stářím slepic 

nad 22 týdnů tráví pracovnice většinu pracovní směny v přípravně, kde je expozice rizikových 

faktorů nižší. Prostředí v hale se může měnit při technologické nekázni nevhodným  

a nedostatečným úklidem a čištěním. [10] 

 

 

6 Návrh na opatření pro ochranu zdraví 

Práci ošetřovatelky drůbeže na všech měřených farmách společnosti SHROM Farms lze 

z hlediska měřených rizikových faktorů zařadit do 1. nebo 2. kategorie práce, z toho vyplývá, 

že zaměstnavatel není povinen z hlediska bezpečnosti práce realizovat technická, 

technologická opatření (zásah do technologií), organizační opatření (provádět úpravy 

pracovní doby) ani náhradní opatření (OOPP). Nicméně u těchto rizikových faktorů je třeba 
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zohlednit jejich nepříznivé dopady na zdraví člověka a zaměstnavatel je tak povinen 

vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. [8,10]  

 

Proto navrhuji následující opatření, která povedou ke zlepšení pracovních podmínek. 

 

Pro snížení koncentrace prachu a amoniaku v hale doporučuji výkonnější klimatizaci, 

která by zajišťovala ještě větší výměnu vzduchu než současná klimatizace. Naředěním 

vzduchu z venku se snižuje obsah škodlivin ve vzduchu v hale. Pokud bude zajištěn stálý 

přísun čerstvého vzduchu do haly, bude koncentrace škodlivin v pracovním prostoru menší  

a tím podmínky pro práci ošetřovatelky přijatelnější. 

 

Doporučuji zavedení plánu a harmonogramu údržby technických zařízení (konstrukce 

haly, zásobníky krmiva, topidla, elektro-instalace, aj.) a to především, aby nedocházelo 

k usazování prachu, následnému rozviřování a tím zvyšování prašnosti v pracovním ovzduší. 

Jestliže se bude harmonogram a technologická kázeň dodržovat, nebude se koncentrace 

prachu zvyšovat. 

 

Pro všechny zaměstnance zejména pak pro vnímavé jedince navrhuji filtrační polomasku 

(roušku), která částečně zamezí vdechnutí jemných částic prachu a to především při 

činnostech v hale, ale také při dosypávání krmiva do zásobníků v přípravně, a při 

naskladňování a vyskladňování drůbeže. Doporučuji např. bezúdržbovou filtrační polomasku 

mušlového tvaru řady Clasic-8812 od firmy 3M (obr. 39), jelikož nabízí spolehlivou  

a efektivní ochranu proti zjištěným koncentracím jemného prachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 - Filtrační polomaska Clasic-

8812 3M 
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Pro ochranu sluchu a to zejména pro práci v hale bych doporučil zátkové chrániče sluchu 

s menším útlumem. Na základě měření a zjištěných výsledků navrhuji např. tvarované 

zátkové chrániče sluchu E-A-R flex (RF-01-014, SNR 14 dB), (obr. 40), které nabízejí 

dostatečný útlum, bez izolace uživatele, jsou snadno omyvatelné a určeny k 

několikanásobnému použití. Používáním této ochrany sluchu bude i u vnímavých jedinců 

značně sníženo riziko poškození sluchu.  

 

Pokud tato navržená opatření budou provedena a pokud se budou dodržovat, dojde ke 

zlepšení pracovních podmínek a tím ke snížení negativních dopadů na zdraví zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 - Zátkové chrániče sluchu E-A-R 

flex (RF-01-014, SNR 14 dB) 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo na základě hodnocení rizikových faktorů pracovních 

podmínek (pomocí screeningových měření v reálných podmínkách) navrhnout aktualizaci  

a inovaci řešení ochrany zdraví při práci v drůbežářské živočišné výrobě ve vybrané 

společnosti. 

V teoretické části jsem popsal základní informace o chovu a ošetřování drůbeže  

a o rizikových faktorech působících při ošetřování slepic (prachu, amoniaku, hluku), uvedl 

jsem jejich charakteristiku a popsal jsem jejich negativní účinky na zdraví člověka. 

V praktické části jsem představil společnost, popsal činnosti ošetřovatelky drůbeže, uvedl 

jsem charakteristiku měřících přístrojů, se kterými jsem prováděl měření rizikových faktorů. 

Popsal jsem a vyhodnotil naměřené hodnoty.  

Pilotní měření byla prováděna v laboratoři fakulty bezpečnostního inženýrství. Tato 

měření byla prováděna za účelem seznámení se s měřícími přístroji a osvojení si jejich 

základních funkcí. Skutečná měření byla prováděna na čtyřech drůbežích farmách společnosti 

SHROM Farm.s.r.o. a to v Kylešovicích, Melči, Dvorcích u Bruntálu a Velkých 

Albrechticích.  

V závěrečné kapitole jsem shrnul neměřené hodnoty získané v průběhu měření, popsal  

a vyhodnotil všechny naměřené a vypočítané výsledky a vytvořil návrh ochrany zdraví při 

ošetřování drůbeže, kde jsem navrhnul některá opatření, která by měla vést ke zlepšení 

ochrany zdraví. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že práce ošetřovatelky drůbeže v této společnosti 

z hlediska expozice prachu, amoniaku a hluku představuje pro vnímavé jedince zvýšené riziko 

poškození zdraví, které může vést i k nemoci z povolání. Při technologické nekázni hrozí toto 

riziko i ostatním zaměstnancům. Proto je třeba, především s ohledem na kombinaci těchto 

rizikových faktorů, dodržovat technologickou kázeň, technologické a pracovní postupy, 

používat přidělené ochranné pomůcky, a vytvářet opatření, která povedou ke zlepšení ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. 

Problematika zabývající se měřením a hodnocením prachu a chemických škodlivin je 

velmi rozsáhlá. Především velké nároky jsou kladeny na znalost legislativy a z toho 

vycházející správné zařazení pracovního místa do kategorie práce. Je tedy velmi důležité se 

problematikou měření a hodnocení těchto rizikových faktorů dále podrobně zabývat, protože 

patří k nejčastějším rizikovým faktorům v pracovním prostředí při chovu a ošetřování drůbeže 

a negativně ovlivňují zdraví zaměstnanců. 
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Příloha 1 – Obecné rovnice pro výpočet rizikových faktorů 

Výpočet odchylky měřícího přístroje 

 

  
          

   
 [ppm, mg.m

-3
] 

 

x  je koncentrace + odchylka [ppm, mg.m
-3

] 

K  je koncentrace   [ppm, mg.m
-3

] 

OP  je odchylka přístroje  [%] 

 

Přepočet PEL a NPK-P na ppm 

 

PEL = PELl * FPppm [ppm]  NPK-P = NPK-Pl * FPppm [ppm] 

 

PEL je přípustný expoziční limit  

NPK-P je nejvyšší přípustná koncentrace 

PELl je přípustný expoziční limit látky  [mg.m
-3

] 

NPK-Pl je nejvyšší přípustná koncentrace látky [mg.m
-3

] 

FPppm Faktor přepočtu na ppm        [5] 

 

PELkat = PEL * 0,3 je přepočet PEL pro určení kategoriepráce   [10] 

 

 

 

Výpočet inhalační expozice chemické látky a prachu za pracovní směnu 

 

    
                          

              
  [ppm, mg.m

-3
] 

 

kit  je inhalační koncentrace za dobu t 

k1 – kn  je koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními) 

t1 – tn  je doba trvání pobytu v expoziční zóně      [5] 
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Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A se vypočítá podle vztahu: 

              
 

 
      

         

 

   

       

LAeq,T  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu Ti 

T  je součet dílčích intervalů Ti 

m  je celkový počet dílčích intervalů      [12] 
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Příloha 2 – Výstup hodnot z měření koncentrace amoniaku  

a mikroklimatických podmínek 

V tabulce 29 je uveden částečný výstup hodnot z přístroje Datalogger ALMEMO 2690-

8KL (interval po 5 sekundách) z měření koncentrace amoniaku a mikroklimatických 

podmínek v přípravně na farmě Velké Albrechtice. Úplný výstup hodnot z přístroje 

je v elektronické podobě na CD nosiči. 

 

ALMEMO RANGE: DIGI % DIGI P104 DIGI DIGI DIGI DIGI 

2690-8 COMMENT: 
Temper

atur    
Feuchte 

 
Taupu

nkt 

Mischun

g 

V5 LIM-MAX: 
        

 
LIM-MIN: 

        

DATE: TIME: 
M00: 

°C 

M01: 

pm 

M02: 

°C 

M03: 

°C 

M10: 

%H 

M12: 

ms 

M20: 

°C 
M30: gk 

NUMBER: 000001 
        

03.07.2012 09:31:10,00 26,51 4,7 28,2 25,9 65,200 0,154 19,4 14,2 

03.07.2012 09:31:15,00 26,51 4,6 28,2 25,9 65,700 0,166 19,5 14,3 

03.07.2012 09:31:20,00 26,51 4,5 28,0 25,9 65,800 0,137 19,6 14,3 

03.07.2012 09:31:25,00 26,48 4,7 27,9 25,9 65,700 0,144 19,5 14,3 

03.07.2012 09:31:30,00 26,51 5,4 27,9 25,9 65,800 0,201 19,6 14,3 

03.07.2012 09:31:35,00 26,51 5,2 28,3 25,9 66,300 0,183 19,7 14,4 

03.07.2012 09:31:40,00 26,51 5,6 28,6 25,9 66,600 0,115 19,7 14,5 

03.07.2012 09:31:45,00 26,53 5,9 28,5 25,9 66,900 0,132 19,8 14,6 

03.07.2012 09:31:50,00 26,53 5,2 28,7 26,0 66,700 0,110 19,8 14,5 

03.07.2012 09:31:55,00 26,54 5,6 28,8 26,0 66,800 0,207 19,8 14,5 

03.07.2012 09:32:00,00 26,57 5,6 28,2 26,0 66,700 0,126 19,8 14,6 

03.07.2012 09:32:05,00 26,54 5,7 28,3 26,0 66,700 0,128 19,8 14,5 

03.07.2012 09:32:10,00 26,54 5,4 28,4 26,0 66,000 0,090 19,6 14,4 

03.07.2012 09:32:15,00 26,55 5,0 28,6 26,0 65,600 0,114 19,5 14,3 

03.07.2012 09:32:20,00 26,55 5,0 28,9 26,0 65,700 0,112 19,6 14,3 

03.07.2012 09:32:25,00 26,54 4,8 28,7 26,0 65,700 0,148 19,6 14,3 

03.07.2012 09:32:30,00 26,55 4,9 28,4 26,0 66,000 0,169 19,6 14,4 

03.07.2012 09:32:35,00 26,57 5,0 28,5 26,0 65,900 0,131 19,6 14,4 

03.07.2012 09:32:40,00 26,54 4,9 28,5 26,0 66,200 0,151 19,7 14,4 

03.07.2012 09:32:45,00 26,54 5,0 28,6 26,0 66,100 0,130 19,7 14,4 

03.07.2012 09:32:50,00 26,54 5,1 28,3 26,1 66,400 0,247 19,7 14,5 

03.07.2012 09:32:55,00 26,54 5,9 28,4 26,1 66,200 0,139 19,7 14,4 

03.07.2012 09:33:00,00 26,54 5,9 28,7 26,1 66,500 0,143 19,8 14,5 

03.07.2012 09:33:05,00 26,55 5,6 28,9 26,1 66,500 0,139 19,8 14,5 

03.07.2012 09:33:10,00 26,55 5,8 29,0 26,1 66,400 0,126 19,7 14,5 

Tabulka 29 - Částečný výstup hodnot z měření koncentrace amoniaku a mikroklimatických podmínek 

v přípravně na farmě Velké Albrechtice 
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Příloha 3 - Výstup hodnot z měření hluku 

V tabulce 30 je uveden částečný výstup hodnot z přístroje Acoustilyzer AL1 (interval po  

5 sekundách) z měření hluku v hale na farmě Dvorce. Úplný výstup hodnot z přístroje  

je v elektronické podobě na CD nosiči. 

 

>File: A106_LOGSPL   

> SPL_RTA_full_band 

> Timer mode: single 

> Timer set: 00:05:00 

> Time weight: slow 

> Selected filter: A-Weighting acc. IEC 61672 

> Range: 40 dB - 120 dB 

> Mic sensitivity: 18.80 mV/Pa 

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

0:00:05 0:04:55 75,4 75,4 72,7 78,5 95 95 72,7 

0:00:10 0:04:50 75,8 76,2 72,3 77,8 95 92,8 77,2 

0:00:15 0:04:45 78,8 81,8 73,6 85,5 103,1 103,1 85,4 

0:00:20 0:04:40 79,3 80,5 77,1 86,5 105,9 105,9 78 

0:00:25 0:04:35 79,4 79,7 76,4 84,1 105,9 101 78,3 

0:00:30 0:04:30 78,9 75,7 74,7 78,2 105,9 93,5 76,7 

0:00:35 0:04:25 78,5 73,2 72 77,5 105,9 96,9 72,9 

0:00:40 0:04:20 78,6 79,5 72,9 82,8 105,9 98,7 77,2 

0:00:45 0:04:15 78,5 77,3 74,3 80 105,9 97,9 75,4 

0:00:50 0:04:10 78,6 79,2 75,6 80,8 105,9 97,1 80,6 

0:00:55 0:04:05 78,5 77,5 76,5 80,6 105,9 97,4 76,5 

0:01:00 0:04:00 78,4 77,6 75,6 79,4 105,9 94,9 78,2 

0:01:05 0:03:55 78,8 81,7 77,1 86,9 105,9 105,8 77,4 

0:01:10 0:03:50 78,7 77,6 74,1 79,6 105,9 96,4 77,6 

0:01:15 0:03:45 78,8 80,3 74,8 83,2 105,9 100,2 79,8 

0:01:20 0:03:40 78,8 78,1 75,2 80,3 105,9 99,5 80,3 

0:01:25 0:03:35 78,7 76,8 74,5 81,4 105,9 96,7 74,5 

0:01:30 0:03:30 81,6 91,4 73,9 96 109,9 109,9 88,6 

0:01:35 0:03:25 81,5 76,9 76 88,6 109,9 98,6 76,1 

0:01:40 0:03:20 81,3 76 74,4 77,3 109,9 94,5 77,3 

0:01:45 0:03:15 81,3 81,7 77,3 85 109,9 105,8 80,5 

0:01:50 0:03:10 81,3 79,1 76,4 81,1 109,9 98,9 77,2 

0:01:55 0:03:05 81,2 79,6 74,1 83 109,9 99,6 80,2 

0:02:00 0:03:00 81,1 77,8 75,8 80,6 109,9 97,1 78 

0:02:05 0:02:55 81,1 81,7 76,2 85,5 109,9 101,8 85 
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0:02:10 0:02:50 81,1 78,4 76,1 85 109,9 97,9 79,4 

0:02:15 0:02:45 81 79,9 76,9 83,9 109,9 100,1 78,8 

0:02:20 0:02:40 81 78,7 75,5 81,5 109,9 97,1 77,2 

0:02:25 0:02:35 80,9 77,7 75,6 79,7 109,9 94,3 78,5 

0:02:30 0:02:30 80,8 78,5 76,6 81,9 109,9 100,3 77,1 

0:02:35 0:02:25 80,8 79 76,4 81,1 109,9 95,9 76,4 

0:02:40 0:02:20 80,7 79,2 76,4 81,2 109,9 97,7 78,7 

0:02:45 0:02:15 80,6 77,6 76,3 78,9 109,9 94,5 78,9 

0:02:50 0:02:10 80,6 80,2 78,4 81,3 109,9 96,7 79,4 

0:02:55 0:02:05 80,6 80,2 78 81,8 109,9 96,5 79,8 

0:03:00 0:02:00 80,6 79,6 77,7 83,2 109,9 100,4 78,3 
Tabulka 30 - Částečný výstup hodnot z měření hluku v hale na farmě Velké Albrechtice 


