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Anotace 

HOVORKA, V.: Vibrace v pracovním prostředí. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 

Klí čová slova: vibrace, měření, práce, expozice, vliv vibrací na ruce  

Bakalářská práce se zabývá vibracemi v pracovním prostředí. Popisuje princip snímání 

vibrací přenášených zejména na ruce a samotnou podstatu chvění. Práce také poukazuje na 

nepříznivý vliv vibrací na zdraví člověka. Následně srovnává výsledky provedeného 

experimentálního měření vibrací přenášených na ruce v reálných podmínkách dle platných 

norem s platnou legislativou ČR. Výsledkem studie je porovnání výsledných hodnot měření u 

dvou exponovaných osob v reálných podmínkách a návrh opatření, omezující a předcházející 

negativní účinky při expozici rukou vibracím. 

Annotation 

HOVORKA, V.: Vibration in working environment. Bachelor work, Ostrava: VŠB – TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. 

Keywords: vibrations, measuring, work, exposition, influence vibrations on hands 

Bachelor work herein is dedicated to vibrations within the working environment. Paper 

describes the principle of scanning the vibrations impacting especially the hands, as well as 

the basis of vibrations itself. Also unfavorable influence to the human health has been 

described herein. Subsequently we are trying to compare achieved results of executed 

experimental measuring of vibrations impacting the hands within actual conditions as per 

valid industrial standards to the Czech legislation being in force now. Study results in 

comparison of final measured values for two exposed persons in actual conditions, submitting 

the draft of measures to be taken, which would both limit and prevent the adverse impacts to 

hands thru vibrations. 
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Úvod 
Člověk se s vibracemi setkává snad při každé pracovní činnosti. Vznikají nevyvážeností 

a pohybem vložených nástrojů mechanizovaného nářadí nebo chodem strojů. Dokonce ani 

nemusíme vyvíjet žádnou činnost a přece můžeme být exponováni vibracím, např. 

v dopravních prostředcích, nebo v budovách otřásajících se stále intenzivnější dopravou. 

Vibrace mají negativní vliv nejen na lidské zdraví, ale také na samotnou životnost nářadí 

a nástrojů. Na druhou stranu lze vibrací také využít, třeba ve formě různých prosévaček, 

pěchovaček a vibrátorů. Samotné kmitání může posloužit v dynamicky se rozvíjejícím oboru 

vibrodiagnostiky, vědy pro odhalování vad strojů a strojních částí.  

Problematiku vibrací jsem si zvolil jako téma mé bakalářské práce z toho důvodu, jelikož 

je velice důležité zabývat se tímto významným a ne příliš známým faktorem vyskytujícím se 

v pracovním prostředí.  

Má bakalářská práce odhaluje celkovou fyzikální podstatu vibrací. Využívá řady právních 

a technických předpisů zabývajících se vibracemi. Pozornost je věnována především 

zdravotním dopadům vibrací na horní končetiny i na celé tělo. Vliv vibrací na zdraví člověka 

je stěžejním důvodem neustálého vylepšování měřících přístrojů a zkoumání metod 

hodnocení vibrací. Dále se v mé práci zabývám principem snímání vibrací a přístroji, které 

upravují naměřený signál na požadované veličiny potřebné k hygienickému hodnocení. 

Nastiňuji možnost využití různých metod pro sledování a vyhodnocování expozice vibrací. 

Cílem mé práce je porovnat a posoudit naměřené hodnoty expozic pracovníků, kteří 

vykonávali stejnou činnost se stejným nářadím. Tyto hodnoty získané experimentálním 

měřením je potřeba dále analyzovat a vyhodnotit. Na základě výsledků měření navrhuji 

opatření proti negativním zdravotním důsledkům vyplývajícím z povahy práce s vibrujícím 

nářadím. 
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1 Vibrace  

1.1 Podstata a ší ření vibrací  
Pod pojmem vibrace (chvění) rozumíme pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož 

jednotlivé body mechanicky kmitají. Šíření kmitání v látkovém prostředí, to jest v prostředí 

obsahujícím částice, které jsou spojeny vazebnými silami, nazýváme mechanické vlnění. Na 

částice se současně přenáší i energie kmitavého pohybu. Částice kmitají kolmo ke směru 

šíření vlny (transverzální vlnění), nebo podélně (Longitudinální vlnění) ve směru šíření vlny. 

Příčné vlnění podle působení síly se dále může dělit na torzní vlnění, kdy například na tyč 

působí budící kroutící moment, ohybové vlnění, jestliže na osu tyče působí kolmá budící síla 

a povrchové vlnění v případě proudění média kolem tělesa. Dále se vlnění dělí na postupné, 

kde nedochází k odrazu vlnění a stojaté, které probíhá v uzavřených kmitavých 

soustavách,vlny se šíří proti sobě a nedochází k přenosu látky ani energie. Účinkem silového 

působení se v pružných pevných látkách, nebo v kapalinách vyvolá vychýlení atomů, nebo 

molekul z jejich rovnovážné polohy, čímž vzniknou vnitřní pružné vratné síly. Proto se 

v určitých částech pružného prostředí hustota částic zvětšuje a v jiných snižuje. Místa do 

kterých tento rozruch dorazí ve stejném okamžiku a se stejnou fází můžeme spojit myšlenou 

plochou, kterou nazýváme vlnoplocha (kulová, rovinná). Kmitání přenášené soustavami 

a konstrukcemi se vyzařuje také do okolního prostředí v podobě akustického vlnění. Takže se 

dá říci, že vibrace jsou i původcem hluku a neoddělitelně na sebe navazují. 

1.2 Vlastnosti mechanického chv ění a vln ění 
Základními vlastnostmi šíření rozruchu je jeho odraz a lom. U vibrací přenášených 

konstrukcí nastává odraz na styku materiálů s rozdílnými vlastnostmi (především modulu 

pružnosti v tahu) a na konci bodové řady. Lom šířícího se rozruchu v prostředí s vyjádřením 

smykovým napětím (tuhé látky) a následné zjištění směru paprsků tohoto lomu je velice 

komplikované. 

1.3 Základní fyzikální veli činy popisující mechanické chv ění  

V tab. č. 1.1 je znázorněno decibelové a fyzikální porovnání významných veličin 

mechanického kmitání. V logaritmickém vyjádření se pracuje s hladinami a bezrozměrnými 

jednotkami, nazývanými decibely. Decibel je určen poměrem určité hodnoty k předem 

stanovené vztažné (referenční) hodnotě téže veličiny. 
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tab.  1.1: Decibelové a fyzikální porovnání veličin mechanického kmitání 

Hladina 
La, Lv, LF [dB] 

Zrychlení 
a [m/s2] 

Rychlost 
[m/s] 

Síla 
[N] 

100 0,1 1,00·10-4 0,1 
105 0,178 1,78·10-4 0,178 
110 0,316 3,16·10-4 0,316 
115 0,562 5,62·10-4 0,562 
120 1,0 1,00·10-4 1,0 
130 3,162 3,16·10-3 3,162 
140 10 0,01 10 
150 31,6 0,0316 31,6 

La, Lv, LF [dB] – Hladina zrychlení, rychlosti a síly kmitání 

[9] 

1.3.1 Mechanické chv ění 

� Dynamický popis kmitů  

Příčinou kmitavého pohybu je síla pružnosti nebo síla tíhová. Pomocí 2. Newtonova 

zákona tedy můžeme pro velikost této síly psát: [ ]NymamF ⋅⋅−=⋅= 2ω , což je pohybová 

rovnice harmonického kmitání. 

� Kinematický popis volných harmonických kmitů 

Na obr. č. 1.1 je znázorněno harmonické kmitání, kde: 

• amplituda výchylky A [m] popisuje amplitudy krátkodobých jevů, avšak indikuje pouze 

přítomnost špičky. Nepopisuje časový průběh, ani kmitočtové složení chvění. Dvojitá 

amplituda výchylky, neboli hodnota špička – špička, udává maximální rozkmit, 

• doba kmitu T [s], nebo také perioda, 

• úhlová frekvence ω [rad], nebo také úhlová rychlost, 

• okamžitá výchylka y [m],  

• nenulový počáteční fázový úhel ϕ [rad], 

• efektivní hodnota výchylky ( ) dtty
T

y
T

ef ∫ ⋅⋅=
0

21
2 , popisuje časový průběh amplitudy 

chvění a současně má přímý vztah k jeho energetickému obsahu a tudíž i měřítkem 

nebezpečnosti a škodlivosti mechanického chvění, 

• střední hodnota výchylky ( ) dtty
T

y
T

str ⋅⋅= ∫0
1

, neboli střídavá střední - průměrná - 

hodnota, popisuje časový průběh hodnocení chvění, avšak nemá přímý vztah k žádné 

důležité fyzikální veličině, 
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• frekvence [ ]Hz
T

f
π

ω
⋅

==
2

1
 udává kolikrát se kmit nebo jiný periodický děj opakuje za 

jednotku času. 

 
Obr.  1.1: Harmonický pohyb modelovaný průmětem rovnoměrného kruhového pohybu 

� Kinematické veličiny 

• Okamžitá výchylka ( )[ ]mtAy 0sin ϕω +⋅⋅= . 

• Okamžitá rychlost ( )[ ]1
0max cos −⋅+⋅⋅= smtvv ϕω . 

• Okamžité zrychlení ( )[ ]1
max sin −⋅+⋅⋅= smtaa ϕω . 

Výše popsaný kmitavý pohyb rovnicemi je ideální. V praxi se ovšem setkáváme s kmity 

tlumenými ztrátou energie částic odporem prostředí, či třením, či kmity vynucenými vnější 

budící silou. Působí li ovšem na hmotný bod dvě a více různých elastických sil, pak výsledný 

pohyb je superposicí jednotlivých volných harmonických pohybů a hovoříme o skládání 

kmitů. 

1.3.2 Mechanické vln ění 

Je to časově a prostorově proměnný děj v makroskopicky spojitém prostředí, kde se 

hmotný bod harmonicky nebo obecně vrací do rovnovážné polohy. Mechanické postupné 

vlny v neabsorbujícím homogenním prostředí popisuje fázová rychlost a vlnová délka. V tab. 

č. 1.2 jsou uvedeny vlnové délky některých tyčových materiálů při určitém kmitočtu a v tab. 

č. 1.3 je uvedena rychlost šíření rozruchu ve vybraných materiálech. 

• Fázová rychlost νϕ [m s-1] je rychlost kterou se šíří kmitavý rozruch k následujícím 

bodům kmitavé soustavy. 

• Vlnová délka [ ]m
f
ϕν

λ =  je vzdálenost, do které se dostane kmitavý rozruch za dobu 

jedné periody. 
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• Rychlost šíření podélného vlnění v pevném prostředí [ ]1−⋅= sm
E

cL ρ
, kde E [Pa] je 

modul pružnosti tyče v tahu a ρ [kg/m3] je hustota materiálu, kterým vlnění prochází. 

• Vlnová délka podélného vlnění v pevném prostředí [ ]m
f

cL
L =λ . 

Tab.  1.2: Vlnové délky vybraných materiálů 

λλλλL  [m] při frekvenci f Materiál 
100 Hz 500 Hz 1000 Hz 5000 Hz 

Ocel 50,0 10,0 5,0 1,0 
Železobeton 37,0 7,4 3,7 0,74 
PVC 13,8 2,76 1,38 0,28 
Silon 11,5 2,3 1,15 0,23 
Korek 5,0 1,0 0,5 0,1 
Guma 1,0 0,2 0,1 0,02 

λL[m]  - Vlnová délka podélného vlnění 

[10] 

Tab.  1.3: Rychlost šíření rozruch  

Prostředí c [m/s] Prostředí c [m/s] 
Ocel ≈5200 Papír ≈2000 
Hliník ≈4900 Cihly, Beton ≈2200 
Sklo ≈5300 Beton ≈3000 
Mosaz ≈3500 Voda, 14° C 1450 
Olovo ≈1300 PVC ≈850 
Dřevo, po letech ≈4300 Technická pryž ≈60 
Dřevo napříč let ≈1500 Vlákniny ≈40 

c [m/s] - Rychlost šíření rozruchu 

[9] 

� Některé veličiny popisující energie vlnění 

• Tok energie [ ]W
dt

dE=Φ  libovolnou plochou velikosti S za určitý časový interval. 

• Intenzita vlnění [ ]2−⋅Φ== mW
dS

d

dtdS

dE
I  je energie, která prošla za jednotku času 

jednotkovou plochou postavenou kolmo ke směru šíření vlny. 

1.4 Zdroje chv ění 
Hlavní příčiny mechanického chvění jsou rázové, otřesové a periodické dynamické síly, 

které způsobují: 

• výrobní nepřesnosti dílů a součástí, 

• vůle pohyblivých součástí, 
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Vibrace 

deterministické náhodné 

periodické neperiodické stacionární nestacionární 

přechodové 

sinusové vícesinusové 
silně 

samoctacionární 
slabě 

samoctacionární 

• styk dílů se třením a odvalováním, 

• nevyváženost součástí a dílů s rotačním, kmitavým, kývavým a vratným pohybem. 

Slabé chvění může často vyvolávat rezonance jiných součástí a dílů a tak se stát zdrojem 

silného mechanického chvění. [27] 

1.5 Rozdělení vibrací 
Podle časového průběhu můžeme vibrace rozdělit na takové, u kterých je jejich okamžitá 

hodnota v daném čase určena přesně časovým průběhem zaznamenaným dříve, než je daný 

časový okamžik. Tyto vibrace se nazývají deterministické. U náhodných vibrací nemůže být 

okamžitá hodnota vibrací v daném čase určena z jejich časového průběhu. Další zvláštní 

skupinu kmitání tvoří mechanické rázy, které jsou charakterizovány náhlou změnou síly, 

polohy, rychlosti nebo zrychlení, která v soustavě vybudí přechodové vzruchy. Při přenosu 

vibrací na člověka, však spíše než o rázech, hovoříme o otřesech lidského organismu. Další 

dílčí rozdělení vibrací je na obr. č. 1.2. [9] 

 

Obr.  1.2: Rozdělení vibrací 

[9] 
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2 Legislativní rámec zabývající se vibracemi 
Legislativa se zabývá vibracemi z důvodu jejich snižování, kontrolování, předcházení 

zdravotních účinků, zákazů prací pracovníků exponovaným vibracím a možné vyhodnocení 

zdravotních dopadů. 

2.1 Proč měřit vibrace 
Vibrace v pracovním prostředí je nutné snímat z důvodu informovanosti zaměstnanců 

o kategorizaci jimi vykonávané práce, což vyplývá ze Zákona č. 262/2006 Sb., § 103 odst. (1) 

písmeno b). Tuto povinnost má zaměstnavatel. Dále je zaměstnavatel povinen podle Zákona 

č. 262/2006 Sb., § 102 odst. (3) pravidelně kontrolovat úroveň rizikových faktorů pracovních 

podmínek, mezi které patří i vibrace. 

2.2 Hygienické limity vibrací  
Podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, jsou přesně definované přípustné expoziční limitní hodnoty vibrací na pracovištích. 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce stanovený z vážených hodnot vibrací je 

vyjádřený hladinou zrychlení Lahv, 8h = 123 dB, nebo vyjádřený hodnotou zrychlení 

ahv,8h = 1,4 m·s-2. Pro expozici vibracím přenášeným na ruce po dobu 20 minut a kratší je 

přípustný expoziční limit roven 137 dB, nebo 7,1 m·s-2. 

Hygienický limit průměrných souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací pro jinou 

pracovní dobu T než 480 minut se stanoví tak, že k přípustnému expozičnímu limitu se přičte 

korekce KT, která se vypočte takto: KT = 10·log(480/T). Pro průměrné vážené hodnoty 

zrychlení se přípustný expoziční limit vynásobí korekcí KT, jenž se vypočte: KT = 480/T. 

Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací přenášených na 

zaměstnance stanovený z vážených hodnot vibrací, vyjádřený průměrnou hladinou zrychlení 

vibrací Law, 8h = 110 dB nebo vyjádřený hodnotou zrychlení aew, 8h = 0,315 m·s-2. Pro dobu 

expozice celkovým vibracím 10 minut a kratší při jiné než osmihodinové pracovní době, je 

přípustný expoziční limit roven 127 dB nebo 2,3 m·s-2. 

Přípustné expoziční limity pro vibrace přenášené zvláštním způsobem na zaměstnance 

způsobující intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy, například při práci s křovinořezem, 

jsou vyjádřeny průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací Law, 8h = 100dB, nebo hodnotou 

zrychlení vibrací aew = 0,1 m·s-2. 
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Hygienický limit stanovený pro celkové horizontální a vertikální vibrace o kmitočtu 

nižším než 0,5 Hz při delší expozici než 120 minut Law, T, roven 114 dB nebo aew, T, roven 

0,5 m·s-2. 

2.3 Legislativa související s ú činky a p ředcházením vlivu vibrací 

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

a vibrací 

Toto Nařízení vlády se kromě stanovování hygienických limitů vibrací zabývá také 

určením a hodnocením rizika vibrací zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen přihlížet při 

hodnocení rizika k úrovni typu a době trvání expozice vibracím, přípustným expozičním nebo 

hygienickým limitům stanoveným pro dané druhy vibrací. Dále má brát zřetel na nepřímé 

účinky ovlivňující bezpečnost zaměstnance při interakci mezi vibracemi a pracovním místem 

či dalším zařízením. Zaměstnavatel dále přihlíží k možnosti zavádění technických zařízení 

určených ke snížení expozice vibrací. Musí vytvářet vyhovující podmínky práce spojené 

s expozicí vibrací při chladové zátěži a klade důraz na informace vyplývající ze zdravotního 

dohledu a dostupné publikované informace. 

� Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Touto vyhláškou se určují hladiny vibrací pro zařazení prací do 2 až 4 kategorie.  

Do druhé kategorie spadají práce, při nichž je pracovník exponován vibracím na ruce, 

celkovým vertikálním a horizontálním vibracím, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení za 

8 hodin je maximálně o 10 dB menší, než je hygienický limit. Do druhé kategorie se zařazují 

i práce, při kterých dochází k expozici vibracím přenášeným na ruce nepravidelně v některých 

pracovních dnech jen po dobu kratší než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž souhrnná 

vážená hladina zrychlení Lvw, stanovená za dobu expozice, je nižší než 140 dB. 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž je pracovník exponován vibracím na ruce, 

celkovým vertikálním a horizontálním vibracím, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení za 

8 hodin je maximálně o 10 dB větší než je hygienický limit. 
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Do čtvrté kategorie se zařazují práce, u kterých  hladiny překračují hodnoty stanovené pro 

třetí kategorii. 

� Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

Nemoci z povolání jsou uznávané zdravotnickými zařízeními podle zvláštních právních 

předpisů. Nemoci, které způsobují vibrace a jsou uznané jako nemoci z povolání jsou tyto: 

• nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními (jedná se o objektivně 

prokázané zbělení nejméně čtyř článků prstů v chladu), 

• nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických1 a úžinových 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními (jedná se o kompresivně 

ischemickou neuropatii tunelového typu v karpálním nebo kubitálním tunelu), 

• nemoci kostí a kloubů rukou, zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza 

kloubů ručních, zápěstních nebo loketních spojené se závažnou poruchou funkce 

vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti). 

� Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní 

zařízení 

V základních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost toto Nařízení vlády říká, že 

strojní zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby rizika která způsobují vibrace byly co 

nejnižší, přičemž se má přihlížet k technickému rozvoji a dostupnosti prostředků 

k eliminování negativních účinků vibrací. Dále nařizuje uvádět v návodu k použití informace 

o vážených efektivních hodnotách zrychlení vibrací přenášených na ruce, pokud tyto hodnoty 

skutečné nebo vypočtené z měření překročí 2,5 m·s-2. 

� Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje aby osoba, která provozuje a používá stroje a zařízení, které jsou 

zdrojem hluku a vibrací škodlivých pro zdraví, zamezila nadlimitnímu přenosu vibrací na 

fyzické osoby. Dále v chráněných vnitřních prostorech nesmějí být instalovány stroje 

a zařízení o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz. 

                                                 
1 Ischemický – týkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti  
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� Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným 

příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, 

které kojí 

� Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu 

a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat 

z důvodu přípravy na povolání 

� Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Tento zákon ukládá za povinnost zaměstnavateli při změně pracovních podmínek 

zaměstnance měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty rizikových faktorů pracovních 

podmínek, kterými jsou také vibrace. 

� Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizik ům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) 

Určuje povinnosti zaměstnavatelů při hodnocení rizik spojených s vibracemi, dále 

hodnocení expozice vibrací a jejích měření, při kterém se odvolává na normy ISO 5349 – 1 

a 2. Stanovuje také denní limitní hodnoty expozice vibracím, a to pro soustavu ruka – paže za 

osmihodinovou referenční dobu 5 m·s-2. Denní hodnota expozice vyvolávající akci 

normalizovaná na osmihodinovou referenční dobu činí 2,5 m·s-2. 

2.4 Normy zabývající se metodikou m ěření vibrací 
V současné době je několik desítek platných norem zabývajících se vibracemi. Zde jsou 

uvedené nejdůležitější normy zabývající se přenosem vibrací na ruce: 

• ČSN EN ISO 8662-X Ruční mechanizovaná nářadí (tyto normy uvádějí způsob měření 

vibrací na rukojetích různých ručních mechanizovaných nářadí), 

• ČSN EN ISO 5349-1 Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na 

ruce. Část 1 : Všeobecné požadavky, 

• ČSN EN ISO 5349-2 Vibrace – Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na 

ruce. Část 2 : Praktický návod pro měření na pracovním místě. 
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3 Interakce vibrace – člověk 
Interakcí vibrace - člověk rozumíme expozici osoby vibracím v pracovním prostředí. 

3.1 Kde se člověk setkává s vibracemi v pracovním prost ředí 

� Co je to pracovní prostředí 

Pracovní prostředí jsou fyzikální, chemické, biologické, společenské faktory a podmínky 

působící na osoby v pracovním systému. 

� Co je to pracovní systém 

Systém skládající se z osob a pracovního zařízení, jejichž součinností v rámci pracovního 

procesu je plněn určitý pracovní úkol na pracovním místě a v určitém prostředí. [4] 

Člověk přichází do styku s vibracemi v obecném systému člověk – technika – prostředí, 

viz obr. č. 3.1.  

 

Obr.  3.1: Systém člověk - technika – prostředí 

[5] 

� Způsob přenosu vibrací na člověka  

Podle způsobu přenosu vibrací se dělí na: 

• celotělové vibrace, přenášené na sedící nebo stojící osobu z vibrujícího sedadla, podlahy 

nebo plošiny tak, že způsobují intenzivní vibrace celého těla, 

• celkové vibrace v budovách, posuzované v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 80 Hz, 

• celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz, vyvolávající nemoci z pohybu, 

• celkové horizontální nebo vertikální vibrace, posuzované v rozsahu 0,5 Hz až 80 Hz, 

• místní vibrace přenášené na ruce, 

• místní vibrace přenášené zvláštním způsobem, na hlavu, páteř, rameno atp. posuzované v 

kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 1000 Hz. 
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PROSTŘEDÍ 

VSTUP 
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Potřeba 

Užitná hodnota 
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3.2 Zdravotní ú činky vibrací p řenášených na člověka 
Člověk vnímá mechanické vibrace pomocí soustavy, která zajišťuje celkovou 

psychosomatickou citlivost. Jedná se o komplexní fyziologický a psychologický vjem 

zprostředkovaný velkým počtem různých receptorů. Dané vzruchy se přenášejí centrální 

nervovou soustavou do mozku, kde se integrují a vznikají tím subjektivní  vjemy dané 

působením vibrací. Velikost subjektivního vjemu je určena kmitočtem a rychlostí kmitavého 

pohybu. Působení vibrací na lidský organismus je zásadně ovlivňováno jeho mechanickou 

odezvou. Je tedy nutné při posuzování vibrací vzít v úvahu především způsob a místo přenosu 

vibrací na člověka, dominantní směr a frekvenci. Okamžitá odezva organismu dále může být 

buďto psychická, nebo fyzická. Původcem profesionální expozice vibracím přenášeným na 

ruce mohou být rotační a nebo úderná ruční mechanizovaná nářadí. K expozici vibrací 

přenášených na ruce dochází také z vibrujících ovládacích prvků držených v ruce, jako jsou 

ovládací páky nebo volanty vozidel. 

� Celotělové vibrace 

Při přenosu vibrací na celé tělo dochází zpočátku ke zvýšení napětí svalů udržujících tělo 

ve stabilní poloze. Velmi rychle pak nastupuje únava, vibrace jsou přenášeny pasivně a jsou 

subjektivně pociťovány jako nepříjemné. Celkové účinky nacházíme především u vibrací 

s frekvencí do 500 Hz. Škodlivě se uplatňují především ty vibrace, které jsou synchronní 

s rezonančním charakterem daného orgánu, a vyskytují se u celkových vertikálních vibrací 

v pásmu 4 – 8 Hz a u celkových horizontálních vibrací v pásmu 1 – 2 Hz. [6] 

V důsledku celotělových vibrací dochází k častějším bolestem v kříži a urychlení 

degenerativních změn meziobratlových plotének. Uvádějí se i další důsledky, jako například 

častější výskyt skoliózy, spondylolýzy2 a dokonce ovlivnění degenerativních změn v oblasti 

hrudní páteře. Dále se popisují myalgie3 a únavové změny zádového svalstva. S nižší 

pravděpodobností lze předpokládat postižení trávícího ústrojí, pohlavního či močového ústrojí 

a ženských reproduktivních orgánů, záněty žaludku, dvanáctníkové vředy, záněty červovitého 

výběžku slepého střeva, nemoci konečníku, impotence, zhoršení ostrosti vidění atd. Zdravotní 

změny způsobené celkovými vibracemi se obecně dostavují po několika letech. [2] 

Profese ohrožené celotělovými vibracemi: traktoristé, řidiči, zejména nákladní dopravy, 

obsluha stavebních strojů, bagrů, drtičů, vibračních linek na výrobu panelů a podobně.  

                                                 
2 Spondylolýza – přerušení obratlového oblouku 
3 Myalgie – bolesti svalů 
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� Vibrace v obytných budovách 

Vibrace v budovách působí především rušivě a obtěžují při duševní činnosti nebo při 

odpočinku. Jsou nejčastěji vyvolávány silniční a železniční dopravou, dále blízkými 

provozovnami závodů (např. lisovny) a někdy i zdroji uvnitř budov (např. výměníkové stanice 

tepla). Jsou obvykle vnímány jako pohyb zavěšených předmětů (např. kabelů apod.) a vedou 

ke stížnostem. V některých případech mohou být příčinou stížností druhotné účinky 

přidružené k vibracím, např. následně vyzářený hluk. 

Vibracemi v budovách jsou zasaženy všichni pracovníci užívající budovy. 

� Celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz 

Vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz (v praxi nejčastěji o frekvencích od 0,3 do 0,6 Hz) se 

vztahují k místům pobytu osob, zejména pracovním místům na samojízdných strojích. 

S nízkofrekvenčními vibracemi se setkáváme velmi často v lodní dopravě kde způsobují 

známé kinetózy. Kinetóza je stav vyvolaný podrážděním aparátu středního ucha, při němž 

osoba může zvracet. Někdo může tyto vibrace klasifikovat jako příjemné, pro někoho mohou 

vyvolat pocit nepohodlí. Nemoci z pohybu vznikají při vibracích o frekvencích od 0,1 až do 

0,5 Hz. Pravděpodobnost výskytu příznaku nemoci z pohybu se zvyšuje s prodlužující se 

dobou trvání expozice pohybu až do několika hodin. Při delších intervalech (několik dní) 

nastává adaptace (tj. snížení citlivosti) na pohyb. Hodnota dávky vibrací vyvolávající nemoc 

z pohybu MSDVz je definována tak, že vyšší hodnoty odpovídají vyššímu výskytu nemoci 

z pohybu. Bylo zjištěno, že ženy jsou více náchylnější k nemoci z pohybu než muži. 

Pracovníci se s těmito vibracemi mohou setkat v jakékoliv dopravě či v budovách. 

�  místní vibrace přenášené zvláštním způsobem 

Jsou to například vibrace přenášené na člověka při práci s přenosným motorovým nosičem 

(vibrace přenášené přímo na páteř a hlavu), nebo s křovinořezem (vibrace se přenášejí na 

stehno). Za zvláštní přenos označujeme situace, při kterých jsou vibrace organizmu 

způsobeny intenzivním akustickým polem. Závažný je zejména přenos vibrací na hlavu 

a páteř. Proto byla přijata zásada, že takto přenášené vibrace nesmí způsobit intenzivnější 

vibrace páteře nebo hlavy, než ty kterým jsou tyto části těla vystaveny při působení celkových 

vibrací o hladině zrychlení odpovídající nejvyšší přípustné hodnotě. 
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3.3 Zdravotní ú činky vibrací p řenášených na ruce  
Nadměrná expozice vibracím přenášeným na ruce může vyvolat poruchy krevního oběhu 

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

periferních cév a nervů, a postižení pohybového aparátu spojených s expozicí vibracím 

přenášeným na ruce se obvykle používá termín „vibrační syndrom ruky a paže“ („Hand – 

Arm Vibration Syndrome“) HAVS. Pracovníci exponovaní vibracím přenášeným na ruce 

mohou mít nervy a nebo cévy postižené samostatně nebo současně. Postižení cév a změny na 

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

jako nemoci z povolání. Profese přímo ohrožené vibracemi přenášenými na ruce mohou být 

lesní dělníci, nýtaři, raziči, cídiči odlitků, lamači, horníci, cestáři, dělníci v kovoprůmyslu, 

zubní laborantky, písařky, pianisté apod. [6] 

� Nemoci cév rukou 

Pracovníci vystaveni vibracím přenášeným na ruce si mohou stěžovat na epizody 

zblednutí prstů, spouštěné většinou expozicí chladu. Toto postižení, způsobené dočasným 

přerušením oběhu krve v prstech se nazývá Raynaudův fenomén. Vibrace narušují krevní 

oběh tím, že způsobí větší vasokonstrikční4 odpověď cév na chlad. K tomuto postižení cév se 

užívá různých pojmenování, např.: mrtvé nebo bílé prsty, traumatické vasospastické 

onemocnění, onemocnění cév z vibrací a nověji bělení prstů vyvolané vibracemi (Vibration 

Induced White Finger) (VWF). Záchvaty bělení postihují nejprve konečky jednoho nebo více 

prstů, avšak s pokračující expozicí vibracím se bělení může rozšířit ke kořenům prstů. Po 

záchvatech bělení někdy následuje cyanóza5. Ve fázi zotavení mohou postižené prsty 

zčervenat, a přidá se mravenčení nebo bolest v důsledku prudkého zvýšení průtoku krve 

v povrchových cévách. Při pokračující expozici se záchvaty stávají častějšími. Pro vyjádření 

závažnosti nálezu se může použít Stockholmská klasifikace syndromu HAVS, viz tab. č. 3.1.  

tab.  3.1: Stockholmská klasifikace syndromu HAVS 

Hodnocení cévních změn 
Stadium Stupeň Charakteristika 

0 - Bez záchvatů 
1 Mírný Příležitostné záchvaty na konečcích jednoho nebo více prstů 
2 Střední Příležitostné záchvaty distálních a středních, zřídka proximálních článků prstů 
3 Těžký Časté záchvaty postihující všechny články většiny prstů 
4 Velmi těžký Jako ve třetím stádiu – trofické změny na konečcích prstů 

[6] 

                                                 
4 Vasokonstrikce – smrštění, zúžení cév 
5 Cyanóza – modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve 
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� Neurologické poruchy 

Při expozici vibracím přenášeným na ruce mohou pracovníci pociťovat  mravenčení 

a tupost v prstech a rukou. S pokračující expozicí mají tyto příznaky tendenci se zhoršovat 

a mohou narušovat pracovní výkonnost. Pracovníci exponovaní vibracím mohou při 

klinickém vyšetření vykazovat snížení normálního taktilního, tepelného a vibračního čití 

a zhoršení jemné motoriky. Hodnotit neurologické změny můžeme pomocí Stockholmské 

klasifikace syndromu HAVS ΙΙ., viz tab. č. 3.2. 

Pracovníci exponovaní vibracím mohou někdy vykazovat příznaky syndromu karpálního 

tunelu (Carpal Tunnel Syndrome) (CTS). CTS je způsoben útlakem středového nervu v místě, 

kde prochází skrze anatomický tunel na zápěstí. 

tab.  3.2: Stockholmská klasifikace syndromu HAVS II. 

Hodnocení neurologických změn 
Stadium Charakteristika 

0 Expozice vibracím bez symptomů 
1 Občasná ztráta citlivosti s brněním nebo bez brnění 
2 Občasná nebo trvalá necitlivost, snížení citlivosti 
3 Občasná nebo trvalá necitlivost, snížení taktního rozlišení nebo snížení zručnosti 

[6] 

� Postižení kostí a kloubů 

Studie odhalily nadměrný výskyt osteoartrózy (degenerace kostí a kloubů) v zápěstí 

a lokti, jakož i osifikace v místech šlachových úponů u pracovníků exponovaných rázům 

a nízkofrekvenčním vibracím (<50 Hz) z pneumatických úderných nářadí. 

� Postižení Svalů 

Pracovníci s dlouhodobou expozici vibracím si mohou stěžovat na svalovou slabost, bolest 

v rukou a pažích a sníženou svalovou sílu. S expozicí vibracím souvisí také oslabení stisku 

ruky. U některých jedinců může svalová únava způsobit pracovní neschopnost. Za možné 

činitele takových svalových příznaků se považují přímé mechanické poranění či poškození 

periferních nervů. 

� Další postižení 

Pracovníky postižené VWF doprovází také vyšší ztráta sluchu než pracovníky, kteří 

vibracím nejsou vystavováni. Usuzuje se, že to mají na svědomí vibrace, díky kterým dojde 

ke stažení cév zásobující vnitřní ucho. Uvádějí se i nepříznivé účinky vibrací na endokrinní 

a centrální nervový systém. Z četných drobných úhozů mohou vznikat lokální traumata. Další 

poruchy jsou například trvalá únava, bolest hlavy, podrážděnost, poruchy spánku atd. 
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3.3.1 Vztah mezi expozici vibracím a ú činky na zdraví 

Základní charakteristikou vibrací je jejich nebezpečnost. Přitom sledujeme kmitočet 

vibrací a připisujeme jednotlivým kmitočtovým spektrům určitou váhu nebezpečnosti, které 

má největší negativní dopad na lidské zdraví. Toto přisuzování nebezpečnosti se nazývá 

frekvenční vážení. Předpokládá se, že v každém ze tří směrů pravoúhlé soustavy souřadnic při 

přenosu vibrací na člověka, je možné použít stejné frekvenční vážení, poněvadž se považují 

za shodně škodlivé. Pomocí této metody frekvenčního vážení se předpokládá, že doba 

expozice potřebná ke vzniku příznaků vibračního syndromu ruky a paže, je nepřímo úměrná 

druhé mocnině frekvenčně váženého zrychlení. Příznaky vibračního syndromu ruky a paže 

jsou ojedinělé u osob exponovaných na styčném povrchu ruky ekvivalentní souhrnnou 

hodnotou A(8) nižší než 2 m·s2 a nebyly zaznamenány pro hodnotu A(8) nižší než 1m/s2. 

V tab. č. 3.3 jsou uvedeny hodnoty skupin pracovníků exponovaných velikostem vibrací 

nářadí až do 30 m/s2 při jejich práci v trvání až do 25ti let. 

tab.  3.3: Hodnoty denní expozice vibracím vyvolávající bělení prstů u 10 % exponovaných osob 

Dy (rok) 1 2 4 8 
A(8) (m/s2) 26 14 7 3,7 

Dy – počet let; A(8) – denní expozice vibracím 

3.3.2 Faktory ovliv ňující ú činky expozice vibrací na ruce 

Zdravotní dopady expozice člověka vibracím také obecně závisí na fyzických 

a psychických propozicích jedince. Další klíčové faktory: 

• metoda práce a zručnost obsluhy, 

• věk jedince, nebo jakýkoliv činitel predispozice tělesné konstituce nebo zdraví, 

• dočasný časový snímek či metoda a délka práce, pracovní tempo a klidové přestávky, 

• poloha ruky a paže a poloha těla během expozice, 

• typ a stav vibrujícího nástroje, ručního nářadí a připojeného příslušenství nebo 

opracovávaného předmětu a jeho ergonomické vlastnosti, 

• plocha a umístění části rukou exponovaných vibracím, 

• resonance částí těla, 

• napětí svalů, 

• klimatické podmínky a další činitele ovlivňující teplotu rukou nebo těla, 

• onemocnění ovlivňující krevní oběh, 

• látky ovlivňující periferní oběh: např. nikotin, léky, drogy a chemikálie, 

• hluk. 



 

 - 17 - 

4 Měření vibrací p řenášených na ruce 
Tato kapitola se zabývá metodikou a postupem měření vibrací přenášených na ruce 

převážně z ručního mechanizovaného nářadí, dále z ručního nebo rukou vedeného zařízení 

a opracovávání předmětů či ovládání prvků. 

4.1 Jednotky a veli činy popisující hygienické hodnocení 
K hodnocení vibrací jsou nejčastěji používány: 

• směnová vážená hladina zrychlení vibrací, vyjadřovaná v decibelech  za 8 hodin, 

• směnová vážená efektivní hodnota zrychlení vyjadřovaná v m·s-2 za 8 hodin. 

4.2 Měřící postupy  

� Druhy postupů měření 

• Doba dotyku obsluhy s vibrujícím povrchem je natolik dlouhá, že je možné provést 

reprezentativní měření. 

• Doba dotyku obsluhy s vibrujícím povrchem není tak dlouhá, aby bylo možné provést 

reprezentativní měření. V tomto případě je nutné provést simulovanou pracovní činnost, 

která bude odpovídat minimální době potřebné k hygienickému hodnocení. 

• Obsluha je exponovaná jednotlivým rázům, tudíž je nutné hodnotit rázy nepřerušovaným 

měřením a zjišťováním počtu těchto rázů. 

Postupy měření jsou závislé na časovém rozložení pracovních operací s vibrujícími 

nástroji, při kterých je nutné odhadování typické denní expozice vibrací. Postupy, pokud 

expozice kolísá v pracovním dni a nebo pokud se expozice nevyskytuje každý pracovní den, 

si vyžadují jiný postup hodnocení a výpočtu běžné denní expozice.  

� Rozdělení metod měření 

Metody se dělí podle přesnosti výsledků měření, tak jak je uvedeno v tab. č. 4.1. Podrobné 

měření se provádí v pásmech o šířce 1/3 oktávy, nebo užších. Běžné měření je prováděno 

v oktávových pásmech a pro přehledové měření se využívají váhové filtry, které jsou 

zabudovány ve zvukoměrech.  

tab.  4.1: Rozdělení metod měření podle přesnosti 

Třída přesnosti Název metody Přesnost [dB] 
1. Podrobné měření ± 0,8 
2. Běžné měření + 1, - 3 
3. Přehledové měření + 6, - 3 
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� Tříosá a postupná měření 

Přednost se dává tříosým měřením. V případě kdy tříosé měření není nutné, násobí se 

měření v jednom či dvou směrech vhodným koeficientem. Násobící činitel je v rozmezí 1,0 

pro nářadí s vysoce dominantním směrem a 1,7, kdy naměřený směr reprezentuje vibrace 

všech tří směrů. Dominantní směr vibrací je vyšší o 30%, než každý nedominantní směr. 

Přednost by také mělo dostat měření současné, než postupné po jednotlivých směrech, 

z důvodu stéle se měnících podmínek během provádění měření. 

4.3 principy vyhodnocování vibrací 

� Frekvenční analýza 

Při zpracování signálů pomocí počítačů se pracuje s konečnými počty vzorků. Pracuje se 

tedy s diskrétními průběhy i ve frekvenční oblasti. Přitom signály v oblasti času i frekvence 

mají konečný počet hodnot a při výpočtech se považují za periodické (pracuje se 

s periodickým prodloužením průběhu ze základního intervalu). Transformace umožňující 

přechody mezi časovou oblastí a frekvenční oblasti se nazývá diskrétní Fourierova 

transformace (DFT). Pro výpočet této transformace byly vypracovány algoritmy, které jsou 

zvlášť efektivní při výpočtu na číslicovém počítači, a kterým se říká „rychlá Fourierova 

transformace”(FFT). V důsledku velké výpočtové rychlosti FFT se DFT stala velmi důležitým 

nástrojem v měřicí technice, zejména pro frekvenční analýzu. Výsledkem metody FFT jsou 

úzkopásmové filtrace, zpracované pomocí digitálního záznamu času. 

� Význam frekvenčního vážení 

Frekvenční vážení (Wh) odráží předpokládanou významnost rozdílných frekvencí při 

vyvolání poranění ruky. Filtry na omezení pásma potlačují složky o kmitočtu mimo rozsah 

měření a váhové filtry upravují úroveň signálu v posuzovaném pásmu v závislosti na průběhu 

limitních hodnot. V grafu č. 4.1 je zobrazena křivka závislosti činitele vážení Whi pro 

jmenovité střední frekvence s omezením pásma pro přepočet hodnot v třetinooktávových 

pásmech na frekvenčně vážené hodnoty. 
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Graf  4.1: Závislost činitele vážení na frekvenci 

4.4 Snímače vibrací 
Pro měření vibrací přenášených na člověka z ručních mechanizovaných nářadí jsou 

nejrozšířenější piezoelektrické akcelerometry. 

4.4.1 Piezoelektrické akcelerometry 

Základ piezoelektrických akcelerometrů tvoří dvě hlavní části: 

• piezoelektrický materiál - snímač měřící zrychlení, 

• seismická hmota - převádí dle Newtonova zákona hodnotu zrychlení na sílu (F=m.a). 

 
Obr.  4.1: Piezoelektrický akcelerometr 

Jedna strana piezoelektrického materiálu (snímač, resp. převodník zrychlení) je upevněn 

na tuhou podpěru základny senzoru. Část pojmenovaná jako seismická hmota je připevněna 

na piezosnímač (případně také k druhé straně pouzdra). Jestliže je akcelerometr vystaven 

zrychlení a (vibracím, akceleraci, otřesům), generovaná síla F, která působí na 
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piezoelektrický element, způsobí vygenerování náboje, resp. napětí na výstupu senzoru. Podle 

Newtonova zákona je tato síla úměrná zdroji zrychlení a seismické hmotě. Piezoelektrický 

efekt tak generuje na výstupu náboj q úměrný působící síle. Protože seismická hmota má 

konstantní hmotnost, výstupní signál v podobě náboje je úměrný akceleraci senzoru. Pokud je 

akcelerometr pevně upevněn k testovanému objektu, měří i jeho zrychlení (zrychlení celé 

soustavy). Akcelerometr charakterizuje nábojová citlivost Bqa, respektive napěťová citlivost 

Bua. Piezoelektrické akcelerometry, viz obr. č. 4.1, se dále dělí podle způsobu uspořádání 

piezoelektrického snímače, seismické hmoty a pouzdra. Nejběžnější jsou tyto druhy snímačů: 

• smykový mód - pro senzory se zvýšenou odolností na vliv teploty a vibrace pouzdra, 

• ohybový mód – pro velmi citlivé senzory, 

• kompresní mód - běžné průmyslové akcelerometry. 

� Další druhy akcelerometrů 

• Piezoresistivní akcelerometry (PR), které využívají mikrokřemíkovou mechanickou 

strukturu, kde zrychlení odpovídá změně odporu. 

• Akcelerometry s proměnnou kapacitou (VC), které využívají mikrokřemíkovou 

mechanickou strukturu, kde zrychlení odpovídá změně kapacity. 

Důležité parametry akcelerometrů jsou dále frekvenční rozsah, rezonanční kmitočet 

snímačů, podmínky prostředí ve kterém se akcelerometr může použít, hmotnost snímače 

a možnost jeho umístění.  

� Připevnění akcelerometru 

Snímač se připevňuje v místě přenosu vibrací ze stroje, nářadí či nástroje na ruku člověka, 

nebo pokud to nelze, tak co nejblíže místu tohoto přenosu. U mechanizovaných nářadí říkáme 

tomuto místu měřící místo. Umístění a uchycení akcelerometrů se řídí normou ČSN EN ISO 

5349-2 a vlastní rezonance spojení musí ležet nad 1500 Hz. Podle druhu materiálu ke kterému 

snímač připevňujeme volíme i způsob jeho uchycení. Doporučená připevnění jsou: 

• pomocí závrtného šroubu – styčný povrch musí být rovný, nelze přichytit na ruční 

nářadí, dobrá frekvenční charakteristika, 

• pomocí lepidla nebo tmelu – styčný povrch musí být čistý a rovný, dobrá frekvenční 

charakteristika, 

• pomocí svěrky, objímky, či kabelových spojek – rychlé a pevné připojení na rukojeti 

nářadí, velká hmotnost a rozměry, 

• pomocí úchytu ve tvaru měřící destičky – na měkké a pružné rukojeti, přidržování rukou. 
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4.4.2 Další sníma če vibrací 

� Laserový skenovací bezkontaktní vibrometr  

Tímto přístrojem je možné měřit bezdotykově rychlost bodů na vibrujících plochách. 

Měření probíhá na dopplerovském principu, avšak toto měření se zatím nedá uplatnit pro 

měření vibrací na ručním přenosném nářadí. Snímačem vibrací je v tomto případě 

vyhodnocovací hlava s laserovou skenovací jednotkou a videokamerou viz obr. č. 4.2. 

Podobné principy snímání vibrací se v dnešní době široce uplatňují ve vibrační diagnostice. 

 

Obr.  4.2: Laserová skenovací hlava 

� Akustická holografie v blízkém poli (NAH) 

Při měření vibrací klasickými metodami pomocí akcelerometrů je problémem umístění 

a uchycení snímače na měřeném objektu, což je v podstatě problém všech kontaktních metod. 

Roli hraje i samotná hmotnost snímače, která může při měření na velmi malých objektech 

způsobit velkou chybu měření. Tato metoda lze uplatnit opět jen na vibrující plochy a ne na 

rukojeti mechanizovaného nářadí. Princip spočívá v tom, že akustická holografie využívá 

existence evanescentních vln k rekonstrukci akustických veličin velmi blízko nebo na povrchu 

vibrujícího objektu (zdroje zvuku) z hodnot naměřených ve větší vzdálenosti od vibrujícího 

povrchu. Evanescentní vlny jsou velmi rychle tlumeny směrem od povrchu vibrujícího 

objektu a nemohou být tedy zjištěny při měření ve velkých vzdálenostech. Mezi základní 

zjišťované akustické veličiny pomocí NAH algoritmů patří rychlost částic a akustický tlak 

velmi blízko nebo přímo na rekonstruovaném povrchu. 
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4.5 Přístroje pro m ěření vibrací 

� Požadavky na měřící přístroje  

Přístroje, které se používají k měření vibrací přenášených na člověka, jejichž výsledky se 

používají pro hygienické posouzení, spadají pod Vyhlášku č. 345/2002 Sb., měřidla 

k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Řídí se také Zákonem 

č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Musí vyhovovat požadavkům ČSN EN ISO 

8041. Ověření či kalibraci měřidla může provádět pouze autorizovaná / notifikovaná osoba. 

Ověřování stanovených měřidel musí být provedeno co 2 roky, stejně tak jako kalibrace 

pracovních měřidel a etalonů. 

� Druhy a tipy měřících přístrojů 

Vibrace lze měřit jednoduchými samostatnými přístroji – vibrometry, a nebo digitálními 

přístroji kombinovanými pro analýzu zvuku a vibrací. Zařízení se od sebe mohou lišt 

v možnostech nastavení různých parametrů při měření, jako například ukládání průběhu 

aktuálního měření, či využívání různých systémů pro vyhodnocování a sběr dat.  

Novinkou mezi měřícími přístroji je Multianalyzátor PULSE, což je systém platformy na 

řešení složitějších a komplexních úloh v oblasti měření kmitání. Pulse vykonává několik 

analýz současně. Například FFT analýzu, 1/n oktávovou analýzu a nebo širokopásmovou FFT 

analýzu. PULSE je aplikací operačního systému Windows a plně využívá výhody 

poskytované prostředím Windows. 

� Observer 2260 

2260 Observer6, je moderní zvukoměr a analyzátor třídy přesnosti 1. Tento ruční 

dvoukanálový přenosný přístroj je schopen provádět veškerá měření a analýzy, které jsou 

typické pro měření hluku a vibrací na veřejných místech a v pracovním prostředí. 2260 

Observer vyhovuje novým normám a nařízením pro zvukoměry podle IEC 61672. 

Všechny hodnoty a statistické údaje jsou měřeny současně a všechna data jsou ukládána 

pro další použití. Navíc je také současně prováděna 1/1 nebo 1/3 oktávová analýza v reálném 

čase. Data mohou být nahrávána jako časový záznam pro pozdější analýzu. Lze také měřit 

libovolné hodnoty podle dalších norem. Observer lze kdykoli rozšířit na plnou verzi 

zvukoměru 2260 InvestigatorTM se všemi možnými aplikacemi jako jsou FFT analýza, 

intenzita hluku nebo stavební akustika. [7] 

                                                 
6 Viz Příloha č. 1 
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5 Experimentální m ěření v reálných podmínkách 

5.1 Pracovní postup m ěření  

� Souřadný systém 

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

souřadnic. 

Počátek biodynamické soustavy souřadnic je ve hlavě třetí záprstní kosti. Směr zh (tj. osa 

ruky) je stanoven v podélné ose třetí záprstní kosti a je orientován kladně k distálnímu konci 

prstu. Směr xh prochází počátkem, je kolmý na směr zh, je kladný v dopředním směru, kdy je 

ruka v normální anatomické poloze (dlaň směřuje dopředu). Směr yh je kolmý k oběma 

směrům a je kladný ve směru pátého prstu (palce). 

Bazicentrická soustava souřadnic je biodynamická soustava souřadnic obecně natočená 

v rovině y – z tak, že směr yh je rovnoběžný s osou rukojeti. 

Při praktických měřeních vibrací může být orientace soustavy souřadnic stanovena 

vzhledem k příslušné bazicentrické soustavě souřadnic. Její počátek je např. na vibrujícím 

zařízení, opracovávaném předmětu, rukojeti nebo ovládacím zařízení sevřeném rukou. 

� Vyhodnocení pracoviště a faktorů ovlivňujících měření 

Před vlastním měřením provedu posouzení pracoviště a analýzu činnosti pracovníků: 

• umístění pracoviště, 

• vykonávaná činnost pracovníků, 

• používané stroje a vložené nástroje a jejich technický a provozní stav (režimy nářadí, 

opotřebení styčných ploch nářadí), 

• používané materiály a obráběné předměty, 

• časový snímek expozice (pracovní doba ve vibracích, přestávky), 

• poloha pracovníka, 

• změny pracovních podmínek. 

� Seznam tlačítek modulárního přesného analyzátoru zvuku Observer 2260, 

nezbytných pro obsluhu přístroje při měření 

(čísla tlačítek jsou shodná s čísly uvedenými v technické dokumentaci analyzátoru) 

1 - zapnutí/vypnutí 11 - šipky pro pohyb v parametrech 

3 - vyvolání nabídky kalibrace 12 - vyvolání průběhu měření 

4 - vyvolání nabídky systémové konfigurace 13 - tlačítko nulování aktuálních 
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5 - vyvolání dat z paměti analyzátoru (uložená měření) výsledků měření a start měření 

6 - přenos dat do počítače či tiskárny 14 - vyvolání nápovědy pro 

8 - vyvolání nabídky měřícího rozsahu (změna)  zvolenou aplikaci 

9 - vyvolání nabídky nastavení parametrů 16 - zobrazí a skryje boční nabídku 

10 - přerušení aktuálního měření, pokračování 17 - programová tlačítka 

� Příprava měření modulárním přesným analyzátorem zvuku Observer 2260 

Na přístroj instaluji nástavec se zvoleným akcelerometrem. Zapnu přístroj tlačítkem 1. 

Tlačítkem 4 ověřím aktuální nastavení času a data, pod kterým se budou prováděná měření 

ukládat. Tlačítkem 9 nastavím nejprve následující parametry měření: 

• měřící cesta: nastavím před měřením – není podmínkou, 

Vstup: mikrofon 

Výrobní číslo: neurčeno 

Polarizační napětí: 0V 

Korekce dopadu: čelní 

Větrný kryt: žádný 

• parametry měření, 

Rozsah: nastavím podle předpokládaných hodnot při měření 

Šířka pásma: 1/3 -oct.- LF 

Špičky přes: hodnota podle vyšší hodnoty rozsahu 

• časové vážení, 

Širokopásmové statistiky: fast 

Měření spektra: fast 

• kmitočtové vážení, 

Širokopásmová měření: A&L 

Širokopásmové statistiky: A 

Měření spektra: L 

• řízení měření, 

Ruční: po měření musí obsluha uložit soubor do složky 

Automatické: obsluha nastaví dobu měření a měřící cestu uložení, po měření se soubor 

sám uloží do nastavené složky 
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• kalibrace. 

Před samotným měřením provedu kalibraci přístroje kalibrátorem snímačů vibrací. Snímač 

vibrací připevním ke kalibrátoru při kalibraci ve směru šipky včelím voskem.  

Na čelní straně analyzátoru stisknu tlačítko 3. Kalibrační hladinu nastavím na 140 dB. 

Vpravo dole na přístroji pomocí tlačítek 17 stisknu: ,,Kalibrace,,. Probíhá vnitřní kalibrace; 

mezitím přilepím snímač vibrací (akcelerometr), ve směru šipky na něm vyobrazeném, včelím 

voskem na kalibrátor. Po proběhnutí vnitřní kalibrace provedu také vnější kalibraci. Zapnu 

kalibrátor a počkám do té doby, než se signál na displeji analyzátoru ustálí. Potom potvrdím 

kalibraci stiskem ,,OK,, a proběhne vnější kalibrace. Při kalibraci nesmí být žádné otřesy 

a hluk! Po provedení kalibrace a nastavení všech parametrů je přístroj připraven k měření. 

� Vlastní měření 

Dle ČSN EN ISO 5349-2 navrhnu vhodné umístění snímače vibrací a provedu upevnění 

snímače na měřený nástroj ve zvolené ose (x, y, z) podle bazicentrické soustavy souřadnic. Na 

přichycení podložky, do které snímač zasunu, použiji stahovací kabelovou pásku. Na obr. 

č. 5.1 je zachyceno propojení analyzátoru s akcelerometrem, podložka pro zasunutí snímače 

a kalibrátor. Obsluha zapne hodnocený přístroj a vykonává běžnou činnost s  nástrojem 

(rotační hoblovka - hoblování). V okamžiku vykonávání pracovní činnosti obsluhy s nářadím 

spustím měření analyzátorem stiskem tlačítka 13. V průběhu měření si zkontroluji stiskem 

tlačítka 12, zda se objevují pod položkou spektrum požadované efektivní hladiny vibrací, 

které musí být zastoupeny v celém frekvenčním pásmu. Pokud tomu tak není, tak stiskem 

tlačítka 9 či 8 změním požadovaný rozsah tak, aby celé pásmo bylo zaplněno efektivními 

hladinami vibrací. Ihned poté stisknu tlačítko 13 a prováděné měření se neuloží, ale vynuluje 

se a začne nová doba náměru, která se po uplynutí nastavené doby uloží do paměti 

analyzátoru. Po změření mnou zvolené osy změním polohu snímače tak, abych mohl měřit 

další osu. Měření by mělo představovat průměr za interval, který je reprezentativní pro 

typické použití mechanizovaného nářadí, stroje nebo pracovního postupu. Celková doba 

měření v jednom směru (tj. počet náměrů, který vynásobím dobou trvání jednoho náměru) by 

měla trvat nejméně 1 minutu. Měl bych dát přednost určitému počtu krátkodobých náměrů. 

Takto provedu 1/3-oktávovou frekvenční analýzu a získám efektivní hladiny vibrací na 

jednotlivých frekvencích od 6,3 Hz do 1250 Hz. Pro každou činnost bych měl získat alespoň 

3 náměry pro jeden směr, což znamená dobu jednoho náměru 20 s. Po skončení měření 

zpracovávám výsledky měření a provedu opět vnit řní i vnější kalibraci analyzátoru. 
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Obr.  5.1: Spojení analyzátoru s akcelerometrem, podložka pro snímač a kalibrátor 
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5.2 Zpráva o m ěření v prostorech údržby VŠB - TUO - FBI  
Měření vibrací přenášených na ruce se účastnili dva pracovníci údržby. Pracovníky jsem 

označil jako č. 1 (p. Ulman) a č. 2 viz obr. č. 5.2 (p. Urbánek). Vykonávali stejnou 

simulovanou pracovní činnost se stejným zařízením (obr. č. 5.3) po shodnou dobu. Nejprve 

jsem měřil expozici pravé a následně levé ruky vibracím. Podrobnosti o měření jsem uvedl 

v tab. č. 5.1. 

tab.  5.1: Podrobnosti o experimentálním měření 

Zpráva o měření 

Účel měření 
Hodnocení expozice vibracím skupiny pracovníků 
a následné opatření na snížení vibrací 

Datum hodnocení 10. 3. 2008 
Subjekty k individuálnímu hodnocení 2 pracovníci údržby 

Obecné údaje 

Osoby provádějící měření a hodnocení Hovorka Václav, Michálek Martin 
Místo měření Venkovní prostředí v areálu VŠB – TUO - FBI 
Teplota 12,3 °C 
Atmosférický tlak 968,5 bar 

Podmínky 
prostředí na 
pracovním 
místě Hluk Bez výrazného hluku 

Popis měřené pracovní činnosti Hoblování  
Používané stroje Elektrická hoblovka 

Obráběné předměty 
Smrkový trám 2 000x100x100 (délka, šířka,  
hloubka) 

Časový snímek expozice 
Osmihodinová pracovní doba s 30. min 
přestávkou po čtyřech odpracovaných hodinách 

Denní 
pracovní 
snímek pro 
každou 
hodnocenou 
pracovní 
činnost Údaje pro určení denních dob expozice 

Doba expozice = 5 minut každá ruka 
s půlhodinovým rozestupem , T = 10 minut 

Technický popis mechanizovaného 
nářadí 

Hoblovka s nastavením úběru 0 až 3 mm a 
možností připojení pilinového vaku 

Typ a označení modelu EDH 82 
Stáří a podmínky údržby nářadí 4 roky, příležitostné čištění stlačeným vzduchem 
Tíha ručního mechanizovaného nářadí 3,6 kg 
Způsob uchopení Oběma rukama, viz. obr. 5. 2. 
Výkon nářadí 470 W 
Otáčky nářadí naprázdno 12 000 min-1 
Otáčky při jmenovitém zatížení 10 000 min-1 

Podrobnosti o 
zdrojích 
vibrací 

Přídavné údaje 
V návodu k použití uvedena vážená hodnota 
vibrací na ruce a paže 2,5 m·s-2 

Podrobnosti o měřícím přístroji Observer 2260, akcelerometr typ 4507 B 004,  Měřící 
přístroje Návaznost kalibrace Kalibrováno 10.3. 2008 před a po měření 

Umístění a orientace akcelerometru 
Akcelerometr pro postupné měření os, umístěn na 
spodní straně rukojeti hoblovky 

Metoda připevnění snímače Pomocí kabelové spojky  

Hmotnost snímače a úchytu 
Akcelerometr: 4,6 g, podložka pro akcelerometr: 
0,67 g, kabelová spojka: 0,61 g 

Provozní podmínky Měří se při zatížení nářadí (hoblování) 

Poloha paže a umístění rukou  
Obsluha je pravák, pravou rukou ovládá spínač a 
levou rukou vede zařízení a přitlačuje nářadí 

Podmínky 
měření 
zrychlení 

Údaje o síle a přítlaku 
Není známa síla přítlaku – rozdílná u obou 
pracovníků. 

Doba trvání měření Každý náměr jedné ze tří os trval 20 s Měření 
Druh měřených hodnot Nevážené hodnoty 
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Obr.  5.2: Pracovník údržby č. 2 při práci s hoblíkem během experimentálního měření 

 
Obr.  5.3 : Umístění akcelerometru na ruční hoblík 
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6 Vyhodnocení výsledk ů experimentálního m ěření  

6.1 Přenos dat m ěření do PC a jejich zpracování 
Do USB portu počítače (dále jen PC) zasunu flash disk pro spuštění aplikací software od 

firmy Brüel & Kjaer. Propojím analyzátor s PC pomocí kabelu přes Serial Interface (devíti 

pólový konektor). Zapnu analyzátor a v nabídce PC spustím program Evaluator Type 7820 – 

7801 (dále jen program). V programovém menu zvolím ikonu „Data Capture“, tím začne 

navazování spojení analyzátoru s programem. Při nastavení parametrů přenosu dat musím 

zadat typ daného analyzátoru a přenosovou rychlost dat shodnou s přenosovou rychlostí PC. 

Po potvrzení této volby se změní řízení analyzátoru z místního řízení na dálkové řízení z PC. 

Poté vyvolám přenos dat souborů, které se po jejich podbarvení a zvolení ikony 

„DOKONČIT“ přenesou do PC a tudíž i do programu, kde s těmito daty (jednotlivá měření) 

mohu dále pracovat. V nabídce přenášených dat se zobrazí poslední adresář se soubory 

ukládanými do paměti analyzátoru. Přenesená data se zobrazí na pravé straně obrazovky 

v programu. Po vyvolání libovolného souboru, který má shodné číslo s pořadovým číslem 

měření v paměti analyzátoru se zobrazí spektrum tohoto měření.  

� popis grafické části 

Spektrum si mohu převést do programu MS Word, kde jej vidím v grafické podobě, viz 

graf č. 6.1 pro pracovníka č. 1. a graf č. 6.2 pro pracovníka č. 2. Pro porovnání jsem použil 

třetí náměr osy x obou pracovníků pro pravou ruku. Při tomto náměru si již oba vžili svůj 

pracovní postup a tudíž jsou hodnoty nejlépe porovnatelné. Údaj 0004.S3A ve vrchní části 

grafu znamená pořadové číslo měření ve zvoleném souboru na paměťovém disku analyzátoru. 

Svislá osa znázorňuje nevážené hladiny zrychlení vibrací a vodorovná znázorňuje frekvenci. 

Při tomto měření vibrací přenášených na ruce se zajímám pouze o frekvence v rozsahu 6,3 až 

1 250 Hz. Hodnota LLeq, která je zobrazena modrou barvou, popisuje ekvivalentní hladiny 

vibrací, hodnota LLFmax, označena zeleně, udává maximální špičkové hladiny vibrací 

a hodnota LLFmin, zobrazena červeně, minimální hladiny vibrací. Cursor udává ekvivalentní, 

špičkové a minimální hladiny vibrací při zvolené frekvenci.  
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Cursor: 1250 Hz  LLeq=157,5 dB  LLFmax=165,2 dB  LLFmin=128,4 dB
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Graf  6.1: Spektrum vibrací osy x třetího náměru pracovníka č. 1 

V programu si mohu libovolně spektrum upravit. Mohu nastavit decibelový i frekvenční 

rozsah a je možné odstranit kteroukoliv z hodnot LLeq, LLFmax nebo LLFmin. Hodnoty 

spektra měření jsem převedl do programu MS Excel, kliknutím pravým tlačítkem myši do 

oblasti spektra a zvolením exportování souboru do cílové složky. Příponu nově ukládaného 

souboru jsem zvolil xls. S těmito výsledky mohu dále pracovat při výpočtu souhrnných hladin 

a hodnot vibrací. V tabulce programu MS Excel se kromě naměřených hodnot zobrazí 

i aktuální nastavení analyzátoru při tomto měření, viz tab. č. 6.1 a tab. č. 6.2. Pokud 

v kterémkoliv sloupci (LLeq, LLFmax, LLFmin) v tabulce vyvolané v programu MS Excel je 

zobrazena pomlčka, znamená to, že daný parametr se vyskytoval mimo nastavený měřící 

rozsah.  
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tab.  6.1: Nastavení analyzátoru a naměřené hodnoty spektra osy x třetího náměru expozice 
pravé ruky vibrací u osoby č. 1 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   11.03.2008 09:17:05 
End Time:   11.03.2008 09:17:25 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   171,0 dB 
Range:   90,4-170,4 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:   11.03.2008 08:33:45 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,5 dB 
ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 

6,30 104,03 107,28 96,34 
8 101,66 106,01 93,99 
10 99,36 105,36 95,42 
12,50 97,48 105,94 - 
16 96,62 103,77 - 
20 97,77 105,87 - 
25 97,67 107,05 - 
31,50 98,25 106,7 - 
40 99,27 106,54 - 
50 101,43 109,76 - 
63 105,22 113,46 90,44 
80 114,23 121,07 91,45 
100 128,97 137,95 --- 
125 124,07 138,79 90,41 
160 127,48 136,69 90,62 
200 124,56 131,66 96,58 
250 126,02 136,78 95,81 
315 134,72 141,63 99,96 
400 142,02 148,49 105,04 
500 142,57 152,09 111,91 
630 142,08 151,06 125,33 
800 143,82 150,18 126,74 
1000 150 154,42 126,71 
1250 157,5 165,22 128,41 

A 161,42 166,48 136,22 

L 160,86 165,95 135,98  
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Cursor: (A)  Leq=154,7 dB  LFmax=159,3 dB  LFmin=147,8 dB
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Graf  6.2: Spektrum vibrací osy x třetího náměru pracovníka č. 2 

Při optickém porovnání spekter měření viz graf č. 6.1 a graf č. 6.2 je zřejmé, že hladiny 

vibrací jsou si podobné, ne však stejné. Nejistoty naměřených hodnot jsou ± 0,8 dB. 
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tab.  6.2: Nastavení analyzátoru a naměřené hodnoty spektra osy x třetího náměru expozice 
pravé ruky vibrací u osoby č. 2 

Instrument:   2260 
Application:   BZ7219 version 1.1 
Start Time:   11.03.2008 09:28:59 
End Time:   11.03.2008 09:29:19 
Elapsed Time:   0:00:20 
Bandwidth:   1/3 Octave 
Peaks Over:   166,0 dB 
Range:   80,4-160,4 dB 
  Time Frequency 
Broad-band measurements: S F I A L 
Broad-band statistics: F A 
Octave measurements: F L 
Instrument Serial Number:    2361207 
Microphone Serial Number:     
Input:   Microphone 
Pol. Voltage:   0 V 
S. I. Correction:   Frontal 
Calibration Time:   11.03.2008 08:33:45 
Calibration Level:   140,0 dB 
Sensitivity:   -66,5 dB 
ZF0023:   Not used 
Frequency [Hz] LLeq [dB ] LLFmax [dB ] LLFmin [dB ] 

6,30 107,93 114,13 96,85 
8 105,01 111,29 96,54 
10 103,77 109,31 95,45 
12,50 100,57 106,89 93,84 
16 99,56 104,75 93,17 
20 98,5 105,04 93,46 
25 98,62 106,35 90,54 
31,50 100,98 108,33 94,87 
40 102,23 109,41 95,56 
50 103,75 113,66 97,25 
63 111,8 117,52 102,7 
80 119,74 125,88 110,18 
100 136,2 144,76 104,21 
125 127,76 136,28 107,24 
160 130,7 142,55 109,83 
200 133,35 142,92 111,85 
250 127,96 134,69 120,02 
315 138,68 144,25 130,99 
400 146,09 149,58 134,99 
500 144,74 150,84 137,08 
630 140,75 145,2 136,1 
800 139,6 144,1 135,04 
1000 138,32 144,49 135,22 
1250 144,89 148,33 138,55 

A 154,67 159,32 147,8 
L 155,88 160,05 148,25  
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6.2 Zpracování výsledk ů měření  
Efektivní hladiny vibrací z třetinooktávové analýzy přepočtu na efektivní hodnoty 

zrychlení dle vztahu: 

[ ]220
0 10 −⋅⋅= smaa

hiL

hi  

• a0 - referenční hodnota zrychlení vibrací a0 = 10-6 m.s-2. 

 Vypočtu efektivní hodnotu frekvenčně váženého zrychlení dle vztahu: 

( ) [ ]22 −⋅⋅= ∑ smaWa
i

hihihw  

• Whi - váhový činitel pro i-té třetinooktávové pásmo, 

• ahi  - efektivní hodnota zrychlení naměřená v i-tém třetinooktávovém pásmu [m.s-2]. 

Vypočtenou efektivní hodnotu frekvenčně váženého zrychlení přepočtu na efektivní 

hladinu frekvenčně vážených vibrací dle vztahu: 

[ ]dB
a

a
L hw

hw
0

log20⋅=  

Z jednotlivých náměrů vypočítám průměrnou hladinu frekvenčně vážených vibrací 

přenášených na ruce v jednotlivých směrech Lhwx, Lhwy, Lhwz dle vztahu: 

[ ] [ ]dBt
T

L
N

j
j

L

hwx
hwxj









⋅= ∑
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1,010
1

log10  

• Lhwxj - efektivní hodnota frekvenčně vážených vibrací j-tého náměru stejné činnosti [dB], 

• j - náměr stejné činnosti, 

• N - počet náměrů stejné činnosti, 

• tj - doba náměru [s], 

• T - celková doba měření ve směru [ ]∑
=

=
N

j
j stT

1

. 

Obdobné vztahy platí pro směry y a z. 

Průměrné hladiny frekvenčně vážených vibrací přenášených na ruce v jednotlivých 

směrech přepočítám na průměrné hodnoty frekvenčně vážených vibrací dle vztahu: 

[ ]220
0 10 −⋅⋅= smaa

hwxL

hwx  

• a0 - referenční hodnota zrychlení vibrací a0 = 10-6 m.s-2. 
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Obdobné vztahy platí pro směry y a z. 

Z průměrných hodnot/hladin pro jednotlivé směry vektorovým součtem vypočítám 

souhrnné hodnoty / hladiny vibrací pro určitou měřenou činnost s použitím určitého nářadí: 

Souhrnná hodnota vibrací     Souhrnná hladina vibrací 

[ ]2222 −⋅++= smaaaa hwzhwyhwxhvi   ( )[ ]dBL hwzhwyhwx LLL
ahvi

1,01,01,0 101010log10 ++=  

• i - činnost s použitím určitého nářadí. 

Tímto způsobem vypočtu souhrnné hodnoty / hladiny vibrací pro všechny pracovní 

činnosti a použité nářadí. 

Provádí-li pracovník více činností s použitím více nářadí a je známa doba expozice 

pracovníka vibracím při každé činnosti s použitím určitého nářadí, mohu stanovit denní 

expozici vibracím: 

( ) [ ]∑
=

−⋅⋅=
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i
ihvi smTa
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8    ( ) [ ] [ ]dBT
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0

10
1

log108  

• i - činnost s použitím určitého nářadí, 

• n - počet prováděných činností, 

• T0 - referenční doba   T0 = 8 hod (= 28 800 s), 

• Ti - celková doba expozice vibracím při činnosti i s použitím určitého nářadí. 

Provádí-li pracovník v průběhu pracovní doby jen jednu činnost, při které je vystaven 

vibracím přenášeným na ruce, denní dobu expozice vibracím vypočítám dle vztahu: 

( ) [ ]2

0

8 −⋅= sm
T

T
aA hv      ( ) [ ]dB

T

T
LL hv

0

log108 +=   

• T - celková doba expozice vibracím. 

6.3 Nejistoty hodnocení vibrací 
Měření vibrací přenášených na pracovníky je provázeno řadou nejistot, například: 

• přesnost měřícího přístroje, 

• délka náměru pracovní operace, 

• špatná kalibrace, 

• elektrické rušení, 

• připevnění akcelerometru, 

• hmotnost akcelerometru, 

• umístění akcelerometru, 
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• odchylky od běžné činnosti mechanizovaného nářadí a změny v poloze ruky a vyvíjení 

síly způsobené měřícím postupem, 

• změny metody práce díky tomu, že je pracovník předmětem měření, 

• změny stavu mechanizovaného nářadí či nástrojů, 

• změny polohy a vyvíjení síly pracovníka, 

• změny vlastností obráběného materiálu, 

• volba postupné metody měření – podmínky při tomto měření se stále mění. 

6.4 Srovnání výsledk ů měření a porovnání s legislativními 

požadavky 

Výsledné hygienické hodnocení vibrací přenášených na člověka spočívá v porovnání 

naměřených a nejvyšších přípustných hodnot. Na základě těchto hodnot mohu analyzovanou 

pracovní činnost zařadit do příslušné kategorie prací a posléze určit opatření proti negativním 

účinkům expozice člověka vibracím. Avšak musím znát přesný pracovní snímek a časové 

expozice vibrací, které reprezentují pracovní operace obou pracovníků údržby. Doba působení 

měřených vibrací u obou pracovníků za směnu T = 10 minut. V grafu č. 6.3 jsem porovnal 

vážené hodnoty zrychlení pro osy x, y a z obou pracovníků působící na pravou ruku. V tab. 

č. 6.3 jsem porovnal vážené hladiny a hodnoty vibrací experimentálního měření. 
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2,1
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vážené hodnoty 
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osy vibrací

Srovnání vážených hodnot zrychlení u dvou pracovník ů

pracovník č. 1 pracovník č. 2

 Graf  6.3: Srovnání vážených hodnot zrychlení u dvou pracovníků 
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tab.  6.3: Srovnání veličin popisujících hygienické hodnocení, na základě experimentálního měření 

 Pracovník č. 1 Pracovník č. 2 
Souhrnná vážená hodnota vibrací [m·s-2] 2,9  3,4 
Souhrnná  vážená hladina vibrací [dB] 129,37  130,62 
Denní expozice za T = 10 minut [m·s-2] 0,42 0,49 

Pravá ruka 

Denní hladina za T = 10 minut [dB] 112,56 113,81 
Souhrnná vážená hodnota vibrací [m·s-2] 2,6 2,6 
Souhrnná vážená hladina vibrací [dB] 128,44 128,23 
Denní expozice za T = 10 minut [m·s-2] 0,38 0,37 

Levá ruka 

Denní hladina za T = 10 minut [dB] 111,62 111,42 

Pro výsledné hygienické hodnocení použiji vyšší hodnotu, či hladinu vibrací přenášených 

na pravou či levou ruku. Ovšem sleduji a vyhodnocuji i nižší hodnotu vibrací při expozici 

druhé ruky. Je třeba si dále uvědomit, že pracovníci vykonávali pracovní operaci po dobu 

kratší než dvacet minut. Předpokládám, že pracovníci nevykonávají každý den práce, při 

kterých jsou exponováni vibracím. V tab. č. 6.4 jsem uvedl hodnoty z experimentálního 

měření a srovnal tyto hodnoty s legislativními požadavky pouze na základě experimentálního 

měření. Stěžejní hodnoty jsem označil tučně.  

tab.  6.4: Porovnání výsledků experimentálního měření s legislativními požadavky 

Hodnocené zrychlení 
Ruka Pracovník Souhrnná vážená 

hladina vibrací [dB] 
Souhrnná vážená 

hodnota vibrací [m·s-2] 

Hyg. limit vyjádřen 
souhrnnou hladinou 
či hodnotou zrychlení  

Kategorie 
práce 

č. 1 129,37 2,9 II 
Pravá 

č. 2 130,62 3,4 II 

č. 1 128,44 2,6 II 
Levá 

č. 2 128,23 2,6 

137 dB nebo 7,1 m·s-2 

 
(pro T = 10 min. 
pracovní činnost) 

II 

Pokud by ovšem doba, po kterou jsou pracovníci exponováni vibracím v běžném 

pracovním dni přesáhla 20 minut, musel bych porovnat výsledky experimentálního měření 

podle nejvyšší přípustné souhrnné vážené hladiny zrychlení vibrací, přenášených na ruce pro 

osmihodinovou pracovní dobu, která je 123 dB. V tab. č. 6.5 jsem uvedl zařazení do 

kategorie, podle doby působení vibrací za směnu. Vycházím z měření expozice pravé ruky 

pracovníka č. 2. 

tab.  6.5: Zařazení pracovní činnosti do kategorie pro jiné doby expozice 

Doba působení vibrací za směnu T [min] Zařazení do kategorie 
 I 

0 až 82 II 
82 až 480 III 
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7 Opatření proti negativním ú činkům expozice člověka 

vibracím 

Tato opatření proti negativním účinkům jsem zaměřil na přenos vibrací z ručních 

mechanizovaných nářadí na soustavu ruka – paže. 

7.1 Technická opat ření 
Nejrozšířenější opatření používané při snižování jakéhokoliv významného přenosu 

periodických, otřesových a náhodných sil ze strojů a nářadí je vibroizolace. Tato vibroizolace 

je tvořená soustavou hmota – pružný element, který svými vlastnostmi výrazně ovlivňuje 

vlastnosti zdroje kmitání. Tento pružný element se používá na potahování různých rukojetí 

nářadí a kontaktních ploch mezi kmitavou soustavou a tělem člověka. Existuje i matematický 

model přenosu kmitání pružnými materiály, ze kterého je možno určit nejvhodnější materiál 

pro tlumení vibrací ze stanovení impedance a přenosové funkce materiálu. Pružný element 

nejčastěji z takového materiálu, ve kterém se šířící se kmitání zpomaluje (například guma). 

Vibroizolaci můžou tvořit i vrstvené materiály které pohlcují kmitání. Pro další snížení účinků 

vibrační expozice rukou je možné použit některá z následujících opatření: 

• zvolit takové pracovní postupy, které vykazují nejnižší expozice vibracím, 

• zvolit nářadí vykazující nejnižší expozici vibracím, 

• udržovat a používat nářadí podle pokynů výrobce, 

• zabránit proudění chladných kapalin a plynů z nářadí na ruce obsluhy, 

• pokud je to možné, zajistit vyhřívané rukojeti nářadí při práci v chladu, 

• zabránit používání nářadí s rukojetěmi, které vyvolávají velké tlaky na kůži v oblasti 

úchopu, 

• vybírat nářadí vyžadující nejnižší vynaložení kontaktní síly s rukojetí při práci. 

7.2 Organiza ční opat ření 
Zajistit lékařské preventivní opatření. Při nichž by každý pracovník, jehož ruce mohou být 

exponovány vibracím, měl podstoupit před zaměstnáním vstupní vyšetření u lékaře 

a vyhodnocení záznamů o předcházejících expozicích vibracím. Tito pracovníci by měli být 

poučeni o možném riziku expozice vibracím. Při pozorování příznaků vyvolaných negativním 

vlivem vibrací tyto skutečnosti hlásit lékaři a podstupovat pravidelné preventivní lékařské 

prohlídky. 
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Dále zkracování expozice vibracím na přijatelně přípustnou míru, minimálně na úroveň 

legislativních předpisů. Vkládání přestávek mezi práce s vibrujícím nářadím a střídání 

zaměstnanců. 

7.3 Náhradní opat ření 

Náhradní opatření se využívá tehdy, pokud nelze snížit hodnotu vibrací na přijatelně 

přípustnou míru. Náhradním opatřením při expozici rukou mohou být antivibrační rukavice, 

které spadají pod ochranné rukavice proti mechanickým rizikům značené piktogramem 

zobrazeným na obr. č. 7.1. Tyto rukavice, viz obr. č. 7.2, mají obvykle v dlani a spodní části 

prstů všity polštářky z antivibračního materiálu (silikon, gel), či vloženou antivibrační vložku. 

 
Obr.  7.1: Značení rukavic proti mechanickým nebezpečím 

 
Obr.  7.2: Pracovní antivibrační rukavice 49400_49500 
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8 Shrnutí výsledk ů a doporu čení 
Výsledkem experimentálního měření je zjištění rozdílných hodnot zrychlení vibrací 

přenášených na ruce pracovníků údržby Fakulty bezpečnostního inženýrství, kteří vykonávali 

hoblování smrkového trámu se stejným nářadím po stejnou dobu. U pracovníka č. 1 byla 

vypočtena vážená hladina vibrací 129,37 dB a vážená hodnota vibrací 2,9 m·s-2 pro pravou 

ruku. Kdežto u pracovníka č. 2 byla vypočtena vážená hladina vibrací 130,62 a vážená 

hodnota vibrací 3,4 m·s-2. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací 

přenášených na ruce při expozici kratší než 20 minut je 137 dB. Pracovní činnosti obou 

pracovníků spadají do druhé kategorie. 

Naměřené hodnoty u obou pracovníků nejvíce ovlivnily individuální síly stisku nářadí 

a přítlačné síly na opracovávaný materiál. Jelikož naměřené hodnoty nepřesáhly ani u jednoho 

z pracovníků při pracovní činnosti limitní hodnoty dané legislativou, není třeba určovat 

speciální opatření pro snížení emisí vibrací. Při pozorování měření bylo patrné, že pracovník 

č. 2 vyvíjí větší sílu stisku a přítlaku, kde místy nářadí držel pouze pravou rukou, čímž musel 

vydat větší sílu na ovládání nářadí. Pracovník č. 1 svíral nářadí oběma rukama po celou dobu 

práce stejnou silou, tudíž výsledné hodnoty expozice vibracím byly menší.  

Velikost přenášených vibrací vychází nejen ze síly stisku nářadí, ale i ze zkušeností 

pracovníků a polohy rukou či ruky. Proto je na místě nesvírat nářadí velkou silou, ale zajistit, 

aby nářadí bylo co nejvíce v kontaktu s opracovávaným předmětem. Při silném stisku nářadí 

dochází k nárůstu mechanické impedance ruky, a je dosaženo většího přenosu energie. Pokud 

se tohoto pracovníci vyvarují, může být expozice vibrací při prováděné práci, která mírně 

překračuje limitní hodnoty, po splnění těchto opatření snížena pod přípustný expoziční limit. 
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Závěr 

Provádět hygienická měření a hodnocení expozic vibrací přenášených na ruce je velice 

náročný cyklus, v němž se nesmí podcenit ani jedna z jeho součástí. Osvojit si měřící 

techniku a práci s přístrojem pro snímání vibrací, jakožto následné vyhodnocení naměřených 

výsledků z experimentálního měření bylo poměrně náročné a zdlouhavé. 

 Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina vibrací u experimentálního měření dvou 

pracovníků údržby Fakulty bezpečnostního inženýrství nebyla prokazatelně překročena. 

Z experimentálního měření je patrné, že u každého pracovníka může být zjištěna rozdílná 

souhrnná hodnota vibrací. Rozhodující pro velikost přenášených vibrací je síla přítlaku na 

opracovávaný předmět a síla stisku ručního nářadí obsluhou. Jedním z řešení, aby vykonávaná 

činnost pracovníka nespadala do třetí kategorie, je vypočet doby expozice vibracím, při které 

se bude nadále vyskytovat v druhé kategorii. V případě experimentálního měření jsem 

vypočetl tuto dobu na 82 minut práce s hoblovkou za osmihodinovou směnu. Faktory 

ovlivňujícími přenos a velikost vibrací by bylo vhodné se podrobněji dále zabývat z důvodu 

snižování hladin přenášených vibrací. Bylo by zajímavé provést další srovnávací měření, a to 

například u většího počtu exponovaných osob nebo pro více zdrojů vibrací. 

Téměř všichni pracovníci, se kterými jsem hovořil a kteří byli exponováni vibracím, ať už 

dlouhodobě nebo krátkodobě, si plně neuvědomovali nebo podceňovali zdravotní rizika 

způsobovaná vibracemi. Pracovníci by měli být informováni zaměstnavatelem již od počátku 

prací, při kterých jsou exponováni vibracím, o tom, do které kategorie vykonávaná pracovní 

činnost spadá a jaká zdravotní rizika tyto práce mohou způsobit. Na druhou stranu pracovní 

činnost zařazená do vyšší kategorie přináší obecně větší finanční ohodnocení, které pracovníci 

vědomě přijímají na úkor svého zdraví. Zde si proto můžeme položit otázku: „Je proto 

kategorizace vhodná?“ a „Je vyvážená v poměru ke zdraví?“. Podle mých poznatků je 

hygienické hodnocení ve větších podnicích propracovanější a častější než v menších 

podnicích. Malé firmy hygienické hodnocení zanedbávají ať už z časové a nebo finanční 

náročnosti, která je spojená s realizací měření a následných opatření. 

Je nutné si uvědomit, že zdraví je nenahraditelné, a proto by se negativní vliv vibrací 

neměl podceňovat. Při nástupu, změně, ukončení a během výkonu povolání by měl každý 

pracovník podstupovat preventivní lékařské prohlídky zaměřené na ruce, aby se předcházelo 

vzniku nemocí z povolání způsobené vibracemi. Počet nemocí z povolání způsobených 
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vibracemi v ČR7 do roku 2006 převážně klesal, ale v roce 2007 byl zaznamenám nárůst těchto 

nemocí z povolání.  

V dnešní době neustálého pokroku by se měla věnovat pozornost hlavně technickým 

řešením snižujícím hodnoty a hladiny emisí vibrací, například vyhledáváním vhodných 

materiálů na potah rukojetí nářadí či zdokonalováním odpružení pohyblivých částí. Snižovat 

emise vibrací přenášené na ruce lze také náhradními opatřeními. Antivibrační rukavice jsou 

jednou z řady možností, avšak při práci zhoršují možnost úchopu a citu v rukou. Měl by se 

klást důraz na snižování emise vibrací nejen u ručního nářadí, ale i u ostatních strojů, kde se 

přenáší vibrace na celé tělo. 

                                                 
7 viz Příloha č. 2 
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Graf  0.1: Počet nemocí z povolání v ČR způsobené vibracemi v letech 1996 až 2007 

 

 


