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1 ÚVOD 
Vibrace je možno z fyzikálního hlediska charakterizovat jako mechanické kmitání a 

chvění pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem své 

rovnovážné polohy. 

Vibrace, jakožto rizikový faktor pracovního prostředí, se vyskytují v mnoha 

odvětvích lidské činnosti a jsou úzce spjaty s naším každodenním působením. Každý z nás 

je vibracím pravidelně vystavován. Ať už dobrovolně, za účelem příjemného prožitku 

(poslech hudby, masážní nebo lékařské procedury využívající vibrace atd.), či 

nedobrovolně (jízda dopravními prostředky, působení v blízkosti stavenišť či jiných lokací 

s nadměrným výskytem vibrací, při práci s ručními nástroji, ručními elektrickými 

zařízeními, stroji atd.). Tehdy se jedná o subjektivně nepříjemný pocit způsobený 

vibracemi a jejich negativní vliv na lidský organismus nelze přehlížet. Zejména 

v pracovním prostředí se tento rizikový faktor hojně vyskytuje a je příčinou závažných 

onemocnění. Každoročně jsou v České republice v důsledku nadměrné expozice vibracím 

evidovány stále nové případy vzniku nemocí z povolání. Například za rok 2007 činí počet 

nových případů nemocí z vibrací téměř jednu čtvrtinu ze všech evidovaných 

profesionálních onemocnění. Vzhledem k tomuto faktu je zapotřebí se problematikou 

vibrací neustále zabývat a uplatňovat nejnovější vědecké poznatky k vytváření nových 

postupů, kterými lze nadměrnou expozici eliminovat nebo alespoň snížit na přijatelnou 

míru a v souladu s platnými legislativními požadavky dodržovat stanovené hygienické 

limity určené pro vibrace.  

Cílem diplomové práce je měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním 

elektrickým nářadím při reálné expozici (osoby s rozdílnou délkou adaptace), vyhodnocení 

výsledků v souladu s platnou legislativou.  

V první části této práce bude shrnuta problematika vibrací, a to z hlediska 

fyzikálního, kdy se zmíním o fyzikální podstatě vibrací, o jevech, které šíření vibrací 

ovlivňují a o veličinách, jimiž se vibrace hodnotí. Následuje část zabývající se účinky 

vibrací na lidský organismus a nemocemi, které jsou vibracemi zapříčiněny. Bude 

vymezen legislativní rámec vztahující se k této problematice. Další kapitoly budou 

pojednávat o pracích, při kterých se vyskytuje nadměrná expozice vibracím. Bude 

vysvětlen pojem tělesná adaptace a následně budou shrnuty informace nezbytné 

k úspěšnému měření a hodnocení expozice vibracím přenášených na ruce. V druhé části 
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práce bude popsána charakteristika měřicího přístroje, s nímž jsem provedl měření 

v reálných pracovních podmínkách. Výstupem této práce bude vyhodnocení expozice 

vibracím, a to z hlediska osoby adaptované a neadaptované na daný pracovní postup. U 

těchto osob bude také provedeno vyhodnocení expozice v souladu s legislativními 

požadavky. 
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2 PODSTATA VIBRACÍ 
Vibracemi rozumíme kmitání pevného tělesa kolem určité, zpravidla rovnovážné 

polohy. Na rozdíl od zvuku, což je vlnění v plynném či kapalném prostředí v rozsahu 

akustických (slyšitelných) kmitočtů, jsou vibrace kmitočtově neomezeny.  

2.1 Vznik vlnění 
Částice, která kmitá v prostředí (zdroj kmitání), předává tento svůj rozruch pružnými 

vazbami i sousedícím částicím. Šíření takového rozruchu nazýváme vlněním. Místa, do 

kterých rozruch ve stejný okamžik a se stejnou fází dorazí, lze spojit myšlenou plochou 

(vlnoplochou). Zdroj kmitání, který svým kmitáním vyvolal rozruch, určuje svým tvarem, 

rozměrem a způsobem kmitání i tvar vlnoplochy. Směr šíření vlnoploch se nazývá paprsek. 

Ten je kolmý na vlnoplochu ve směrově nezávislém prostředí. Pokud se tedy neuplatňují 

jiné vlivy, šíří se paprsky přímočaře a z bodového zdroje rozruchu všemi směry. 

 

Obrázek č. 1 - Šíření rozruchu  

 

 

 

 

 

      Obrázek 1: Šíření rozruchu [1 ] 

Částice, ke kterým rozruch dorazí, se začnou vychylovat ze své rovnovážné (klidové) 

polohy a začnou kolem ní oscilovat. Svou výchylkou předávají rozruch sousedícím 

částicím. Částice se mohou vychylovat buď podélně ve směru šíření, nebo příčně (kolmo 

na směr šíření).  O tom, zda se prostředím šíří vlny podélné či příčné, rozhodují vlastnosti 

prostředí. [1] 
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2.2 Jevy ovlivňující šíření vlnění 
Při šíření rozruchu dochází k ovlivňování jeho přímočarého postupu vlivem 

následujících jevů [1] : 

Ø Odraz  

Vzniká při šíření vln rozruchu proti překážce. Intenzita odražené vlny závisí na 

pohltivých vlastnostech odrazné plochy a na vlnové délce signálu. U rovinné plochy, jejíž 

rozměry jsou podstatně větší, než je délka dopadající vlny, platí, že úhel odrazu je roven 

úhlu dopadu. Odraz nastane, je-li vlnová délka rovna nebo menší než rozměry odrazné 

plochy. U složeného signálu, který obsahuje více kmitočtů, nastane odraz jen pro kmitočty  ≥    (l – nejmenší rozměr překážky; c – rychlost šíření). Odražený signál bude mít 

změněné spektrální složení s úbytkem složek o nižších kmitočtech. V praxi se většinou 

s ideální rovinnou překážkou nesetkáme, mnohem častěji se jedná o zakřivené plochy, 

jejichž odraz se řeší pomocí Huygensova principu (každý bod vlnoplochy lze považovat za 

nový zdroj šíření vlnění, které se šíří v kulových vlnoplochách). Toto ale není předmětem 

této kapitoly, která se má pouze zmínit o základním principu odrazu. 

Ø Lom 

Lom je spojen s prostupem vlny do prostředí s jinými vlastnostmi. Je-li v novém 

prostředí rychlost šíření větší než v původním, lomí se směr paprsku od kolmice ke styčné 

ploše prostředí. V opačném případě se paprsek lomí ke kolmici. 

Ø Ohyb  

Ohyb je důsledkem Huygensova principu. Každé místo na hraně překážky je zdrojem 

kulových vln. Složením všech dílčích účinků dostáváme jakoby změnu šíření – ohyb 

paprsku. Velikost odchýlení paprsku od původního směru je závislá na vlnové délce 

postupujícího signálu a na velikosti překážky. 

Ø Rezonance 

V této kapitole je vhodné se zmínit také o jevu zvaném rezonance. Ta nastane tehdy, 

jestliže frekvence budící síly je shodná s vlastní frekvencí soustavy a v takovém případě 

vzrůstá výchylka kmitání tak dlouho, až se soustava poruší. Zesiluje se účinek přenášených 

mechanických kmitů. Zdroj [18] 
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2.3 Veličiny  
Dříve se k popisu kmitání lidského organismu v rozsahu slyšitelných kmitočtů 

používal název chvění. Velikost vibrací může být vyjádřena výchylkou, nebo jejími 

časovými derivacemi, tj. rychlostí, zrychlením nebo vektorem kmitavého pohybu, který 

udává časovou derivaci zrychlení. Každá z těchto veličin může být zvolena za určující 

veličinu vibrací. Podle časového průběhu se vibrace rozdělují do dvou hlavních kategorií, 

viz obrázek 2. U deterministických vibrací je okamžitá hodnota vibrací v daném čase 

určena přesně jejich časovým průběhem (tj. záznamem jejich okamžitých hodnot) 

zaznamenaným dříve, než je daný časový okamžik. Náhodné vibrace jsou takové, u nichž 

nemůže být okamžitá hodnota vibrací v daném čase určena z jejich časového průběhu. 

Zdroj [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Rozdělení vibrací dle časového průběhu. [1] 

Pro účel matematického a fyzikálního vyjádření chvění se využívají tyto následující 

veličiny a ukazatelé: frekvence, rychlost, zrychlení, amplituda, směr, časový průběh a 

frekvenční spektra. Pro účely měření expozice a účinků vibrací na člověka se používají 

hladiny a energetické veličiny, což jsou časově a frekvenčně vážené hodnoty zrychlení 

vibrací. 
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2.3.1 Veličiny popisující chvění 
Harmonické kmitání lze popsat následujícím vztahem pro výchylku y. 

Zdroj [1]  =   .    (  +  )   [m] 

ym – amplituda [m]   – úhlový kmitočet [s-1] 
t – čas [s]   - fázový úhel [rad] 
 
Ø Frekvence  

Vyjadřuje počet celých kmitů za jednu sekundu [Hz]. Je to převrácená hodnota periody T, 

což je doba kmitu, která je určena mezi dvěma sousedícími kladnými výchylkami. 

 =   =     [  ] 
Ø Amplituda (rozkmit) 

Amplituda neboli výkmit či špičková hodnota je maximální hodnota daného kmitu či 

signálu. Značíme ji ym. Nemusí být symetrická, tj. stejně velká při kladných (ym+) i 

záporných ( ym-) výchylkách. Součet těchto hodnot je nazýván rozkmit neboli hodnota 

špička-špička. 

V praxi se pro signály při běžných výpočtech nepoužívají jejich amplitudy, ale efektivní 

hodnoty yef, které jsou měřítkem energie přenášené signálem. Pro jednoduchý sinusový 

průběh je efektivní hodnota dána vztahem:    =  ,    .    [dB] 

Pro složený signál, jehož podstata je vysvětlena v kapitole 1.3.2, je jeho efektivní hodnota 

yef určena vztahem: 

   =         +        +. . +        [dB] 
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2.3.2 Hladiny a energetické veličiny 
Pro potřeby hygienického hodnocení se jako určující veličiny používají: 

Ø
 Hladina zrychlení vibrací    =             [dB] 

a – okamžité zrychlení v m/s2 

a0 – referenční hladina zrychlení vibrací v m/s2; a0=10-6 m/s2 

 

 
Ø Efektivní hodnota zrychlení vibrací 

  =    ∫   ( )      [dB] 

a – okamžité zrychlení v m/s2 

T – doba, po kterou je třeba určit efektivní hodnotu zrychlení v sekundách 
 
Tato hodnota se označuje také jako RMS. 
 
Zdroj [1], [5] 
 
 

Ø Vážená hladina zrychlení vibrací Law [dB] 

 

Vyjadřuje hladinu zrychlení vibrací, která odpovídá kmitočtové korekci pro daný 

způsob a podmínky přenosu a směr vibrací. Vyjadřuje se v dB. 

Ø
 Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací Lvw 

Hodnota Lvw je dána vektorovým součtem vážených efektivních hodnot zrychlení ve 

třech ortogonálních osách (x, y, z). Efektivní hodnoty slouží jako měřítka bezpečnosti, 

protože obráží časový průběh vibrací a současně mají přímý vztah k jejich energetickému 

obsahu. Zdroj [18] 

ČSN EN ISO 5349 používá pro měření mimo jiné tyto následující veličiny: 

Ø ahw(t) 

Okamžitá hodnota frekvenčně vážených vibrací přenášených na ruce v jednotlivém směru 

v čase t [m/s2] 
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Ø ahw 

Efektivní hodnota frekvenčně vážených vibrací přenášených na ruce v jednotlivém směru 

[m/s2], pro jednotlivé směry se používá označení ahwx, ahwy, ahwz. [m/s2] 

Ø ahv 

Souhrnná hodnota frekvenčně váženého zrychlení vibrací, její hodnota je dána druhou 

odmocninou součtů čtverců hodnot ahw v jednotlivých osách.    =       +      +         [m/s2] 

Ø ahv(eq, 8h) 

Denní expozice vibracím (energeticky ekvivalentní souhrnná hodnota vibrací za 8h) 

v m/s2, se odvozuje z velikosti vibrací (souhrnné hodnoty vibrací) a denní doby trvání 

expozice. Alternativně se tato hodnota označuje jako A(8). 

 (8) =         

T – celková denní doba expozice vibracím     
T0 – referenční doba 8 h (28 800 s) 
 

 

2.4 Grafické vyjádření vibrací 
Pro účely podrobnějšího zkoumání časového průběhu vibrací a jejich frekvenčního složení 

se používají následující grafická vyjádření (kapitoly 2.4.1 – 2.4.3) 

 

2.4.1 Logaritmická stupnice 
Frekvence se v praxi znázorňuje pomocí logaritmické stupnice. Tato stupnice 

rozšiřuje oblast nízkých kmitočtů a současně komprimuje oblast vysokých kmitočtů, takže 

je v celém kmitočtovém pásmu zajištěna stejná relativní rozlišovací schopnost. Na obrázku 

D je znázorněn rozdíl mezi logaritmickou a lineární stupnicí. 
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  Graf 1: Rozdíl mezi lineární a logaritmickou stupnicí frekvence [20] 

Logaritmická stupnice je vhodná pro znázornění amplitud jednotlivých veličin 

mechanického chvění. V logaritmickém vyjádření se pak pracuje s hladinami a 

bezrozměrnými jednotkami nazývanými decibely. Decibel (dB) je určen poměrem určité 

hodnoty k předem stanovené referenční (vztažné) hodnotě téže veličiny. Aby však byla 

zachována možnost určení absolutních hodnot, musí být vztažná hodnota odpovídající 

veličiny udána vždy spolu s údajem hladiny v dB. Zdroj [18] 

2.4.2 Časový průběh hodnot vibrací 
Aby bylo možno lépe analyzovat průběh vibrací, využívá se v praxi zobrazení 

časového průběhu vibrací. Na rozdíl od frekvenčních spektrogramů, které časový průběh 

nezachycují, je možno pomocí časových průběhů zjistit, v jakém čase (v jaké periodě) se 

například objevují maximální či minimální hodnoty měřených veličin. Časový průběh je 

tedy křivka závislosti hodnoty vibrací (většinou v dB) na čase.  

 

 

 

 

 

Graf 2: Časový průběh vibrací [20] 
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2.4.3 Frekvenční analýza a frekvenční spektra 
Kmitavý pohyb může být jednoduchý a obsahovat jen jednu složku s určitým 

kmitočtem, nebo může být složený a obsahovat více složek s různými kmitočty. Vibrace 

zpravidla obsahují velký počet složek vyskytujících se současně na více kmitočtech. Proto 

nelze pouhým pozorováním časového průběhu amplitud určit počet ani kmitočty 

jednotlivých složek.  

Způsob, jímž lze určit jednotlivé složky, se nazývá kmitočtová (frekvenční) analýza. 

Je to jedna ze základních metod v oboru měření chvění a bezdemontážní diagnostiky. 

Podstatou je použití selektivní pásmové propusti, propouštějící pouze složky v určitém 

úzkém pásmu a účinně potlačující všechny složky, jejichž kmitočty leží vně tohoto pásma. 

Principem je zjištění závislosti amplitudy na frekvenci. Frekvenční analýza chvění strojů 

umožňuje odhalit řadu výrazných kmitočtů periodických složek, které mají přímý vztah 

k základním pohybům různých dílů a částí posuzovaného zařízení či nářadí. Umožňuje 

odhalit zdroje a příčiny nežádoucích vibrací. 

 

Graf  3: Příklad spektrogramu [21] 

Výsledkem frekvenční analýzy jsou tzv. kmitočtová (frekvenční) spektra. 

Frekvenční spektrum, které lze zkráceně nazývat spektrum, představuje velmi 

zjednodušeně podíl jednotlivých „čistých“ tónů ve hluku nebo jinak také harmonických 

složek v obecném signálu. Spektrum je funkcí frekvence. Grafickým vyjádřením těchto 

spekter jsou spektrogramy. Na osu x vynášíme kmitočet (většinou v logaritmickém 
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měřítku) a na osu y hodnotu dané složky, a to buď její efektivní hodnotu, nebo její hodnotu 

v decibelově vyjádřených hladinách (stupnice osy y může být lineární nebo logaritmická). 

Zdroje [1], [18] 

 

2.5 Frekvenční vážení  
Při expozici vibracím, které jsou přenášeny na ruce, je frekvenční rozsah 

zkoumaných vibrací v oblasti od 8 Hz do 1000 Hz. Jak je zřejmé z lékařských poznatků, 

nemají všechny frekvence z tohoto rozsahu stejně závažné negativní účinky na ruce. Je 

tedy rozdíl, zda je člověk například vystaven vibracím o kmitočtu 10 Hz nebo 800 Hz. 

Z tohoto důvodu bylo vytvořeno tzv. frekvenční vážení charakterizované veličinou Wh, 

které počítá s těmito různými účinky při různých frekvencích a odráží předpokládaný 

význam frekvencí na případném poranění ruky. ČSN EN ISO 5349-1 se zmiňuje o filtrech 

na omezení frekvenčního pásma, a to určením mezních frekvencí, které jsou 6,3 Hz a 1250 

Hz. Na grafu 4 je znázorněna křivka filtru frekvenčního vážení včetně filtru na omezení 

pásma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Křivka filtru frekvenčního vážení včetně filtru na omezení pásma [8] 
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3 VLIV VIBRACÍ NA ČLOVĚKA 
Expozice vibracím vyvolávají u člověka vždy systémové účinky postihující celý 

organismus. Na člověka lze nahlížet jako na mechanickou soustavu vykazující řadu 

rezonančních oblastí. Každá část těla rezonuje s jinou frekvencí vibrací a při určitém 

kmitočtu vibrací dochází k zesílení účinku. Účinek závisí na druhu vibrací. Rezonanční 

frekvence lidského těla jsou znázorněny na obrázku 3. Působení na rezonančních 

frekvencích je subjektivně nepříjemné a při vyšších intenzitách může být i nebezpečné. 

Dochází k vyvolání velkých dynamických sil uvnitř organismu.  

 

Obrázek  3: Rezonanční frekvence lidského těla [3] 

 

Dělení vibrací podle způsobu přenosu: 

I) Celkové vibrace přenášené na sedící či stojící osobu -  přenášeny 

z vibrujícího sedadla nebo plošiny způsobují rezonance částí těla nebo tkání, 

zvýšené napětí svalů, které udržují tělo ve stabilní poloze. Mají nepříznivý vliv 

na páteř. 

II) Celkové vibrace v budovách – působí především rušivě, a to i v tom případě, 

že se nepřenášejí přímo. 

III) Celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 1 Hz – zejména pak o 

kmitočtu 0,3 – 0,6 Hz vyvolávají tzv. kinetózy (nemoc z pohybu), které se 

projevují nevolností, bledostí a zvracením. 
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IV) Místní vibrace přenášené na ruce – těmto vibracím je věnována následující 

kapitola. 

V) Místní vibrace přenášené zvláštním způsobem – působí na část těla, k němuž 

zdroj přiléhá a kam se vibrace přenášejí. Např. práce s křovinořezem: stehno, 

pánev. Zdroj [3] 

Expozice intenzivním vibracím je spojena s nepříjemným subjektivním vjemem 

nepohody, s celkovou únavou organismu mající za následek snížení pozornosti, zpomalené 

a zhoršené vnímání, pokles motivace a snížení pracovní výkonnosti. Zdroj [2]  

Při hodnocení nepříznivého působení vibrací přenášených na člověka se považuje  

za rozhodující: 

• způsob přenosu 

• dominantní směr 

• frekvence vibrací 

Pro posouzení směrových účinků vibrací byly stanoveny soustavy souřadnic lidského 

těla a ruky, ve kterých se provádí měření. Obrázek č. 4 znázorňuje tyto souřadnice. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Souřadnice lidského těla a ruky [1] 

Posuzuje se také kmitočet vibrací a to zejména proto, aby se omezilo nepříznivé 

působení na rezonančních frekvencích lidského organismu. 

Z vibrací jsou nejzávažnější místní vibrace přenášené na ruce. Vzhledem k tomu, že 

je má diplomová práce zaměřena hlavně na tento druh vibrací, zmíním se v následující 
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kapitole o podrobnějších údajích o následcích způsobených nadměrnou expozicí těmto 

vibracím.  

3.1 Místní vibrace přenášené na ruce 
Při práci s elektrickými a pneumatickými ručními nástroji působí chvění z vibrující 

rukojeti nástroje nebo jiného předmětu přidržovaného rukou. Postiženy bývají cévy, nervy, 

kosti, klouby, šlachy a svaly horních končetin. Je důležité si uvědomit, že práce 

s vibrujícími nástroji vyžaduje aktivní svalovou práci horních končetin. Zvýšené napětí 

svalstva omezuje útlum vibrací a ty se snadněji šíří rukou a předloktím do celé paže. Lze 

tedy říci, že přenos vibrací ovlivňuje síla stisku nářadí nebo jiného vibrujícího předmětu. 

Působení vibrací přenášených na ruce významně zhoršuje chlad působící na ruce  

při práci. I krátkodobá expozice člověka intenzívním vibracím je obecně spojena s 

nepříznivou odezvou lidského organismu. Dlouhodobá expozice pak může vyvolat trvalé 

poškození.  

 

Onemocnění rukou dlouhodobým působením nadměrných vibrací může mít několik forem: 

• Postižení kostí, kloubů, šlach a svalů 

• Onemocnění periferních cév z vibrací 

• Postižení nervů 

Tato postižení se často vyskytují současně, přitom však některá forma převládá. 

Vznikají bolesti svalů, mravenčení a brnění v prstech, zhoršení citlivosti v prstech, 

zhoršení jejich obratnosti, záchvaty bílých nebo modrých prstů v chladu s pocitem zalézání 

za nehty. Objevuje se bolest v postižených kloubech, a to zpočátku po námaze a později 

také v klidu. Při zániku funkce nervu pak převažuje snížení dotekové citlivosti a snížení 

citlivosti pro bolest. 

FREKVENCE POSTIŽENÍ ORGANISMU ≤30 Hz Osteoporotické a degenerační změny kostí, kloubů, svalů a šlach 

20 – 400 Hz Syndrom postižení cév >100 Hz Postižení periferních nervů 

   Tabulka 1: Vliv frekvence vibrací na oblast postižení 
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3.2 Nemoci z povolání 
Nemoci z povolání jsou taková onemocnění, která vznikla nepříznivým působením 

škodlivých vlivů pracovního prostředí. Nemoci z povolání musí splňovat jednotná 

diagnostická i legislativní kritéria, protože mají závažné dopady pro zaměstnance i 

zaměstnavatele. Zdroj [2] 

Seznam nemocí z povolání, který je přílohou k nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

Obsahuje mimo jiné následující nemoci z povolání, která vznikají při práci 

s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými 

hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou 

nemoci. Ke každému onemocnění jsou uvedeny projevy, při kterých je nemoc prokázána. 

1) Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 

Projevy: Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř článků prstů v chladu ověřené 

pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stadium nemoci. 

2) Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a 

úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 

Projevy: Ischemické poškození nervu mediani, nervu ulnaris nebo obou nervů 

s klinickými iritačními i zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG 

vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše. 

Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými 

iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, 

odpovídající nejméně středně těžké poruše. 

3) Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími 

nástroji a zařízeními. 

Projevy: Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza 

kloubů ručních, zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů 

ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí 

k výraznému omezení pracovní schopnosti. 
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3.3 Nemoci z vibrací 
Zdroje [8], [2] 

Ø Profesionální traumatická vazoneuróza 

Stadium vazospastické, což je lehčí stadium tohoto onemocnění, se projevuje při 

expozici chladu tzv. Raynaudovým fenoménem, což je zbělení prstů, způsobené dočasným 

přerušením oběhu krve v prstech. Záchvaty bělení jsou postiženy nejdříve konečky 

jednoho nebo více prstů, později bělení pokračuje až ke kořenům. Postupně se stav 

zhoršuje. Může se dostat až do stadia pokročilejšího, tzv. vazoparalytického. Při něm se 

po záchvatech objevuje cyanóza a otok prstů v důsledku paralýzy hladké svaloviny tepének 

rukou. Při zahřátí prsty zčervenají, někdy se přidá i mravenčení. Záchvaty trvají od 

několika minut až po několik hodin. Pokud expozice vibracím pokračuje, záchvaty se 

objevují častěji. Během záchvatů mohou pracovníci pociťovat úplnou ztrátu dotykové 

citlivosti a zručnosti – to může vést k narušení pracovní činnosti a ke zvýšení rizika úrazu. 

Ø Artróza nebo aseptická nekróza 

Tato onemocnění se nachází nejčastěji v oblasti zápěstních, ručních a záprstních kůstek a 

kloubů horních končetin. Projevují se typickými startovacími bolestmi, ponámahovou a 

později klidovou bolestivostí s postupně se zhoršující hybností kloubu. 

Ø Neurologické poruchy 

Pracovníci vystavení vibracím mohou pociťovat mravenčení a tupost v prstech a rukou. 

S pokračující expozicí se stav zhoršuje. Snižuje se taktilní i tepelné čití a také zhoršení 

jemné motoriky. Na kůži konečků prstů se snižuje vibrační čití. Mohou se objevit příznaky 

kompresivních neuropatií, jako je CTS (syndrom karpálního tunelu). Je to porucha 

způsobená útlakem středového nervu v místě, kde prochází skrze anatomický tunel na 

zápěstí. 

Ø Postižení svalů 

Při dlouhodobé expozici vibracím se může objevovat svalová slabost, bolest v rukou a 

v pažích, oslabení stisku ruky. Uvádějí se i další onemocnění, jako je zánět šlach a jejich 

pochev na horních končetinách nebo Dupuytrenova kontraktura, což je postižení 

vazivových tkání ve dlani ruky. 



18 
 

Ø Další postižení 

Některé studie ukazují, že osob postižených bělením prstů, bývá ztráta sluchu vyšší, než 

jaká by se očekávala na základě stárnutí a expozice hluku z vibrujících nářadí. Ruští a 

japonští badatelé uvádí účinky vibrací na endokrinní a centrální nervový systém. Vibracím 

přiřazují dysfunkci vyšších center mozku, což způsobuje trvalou únavu, bolest hlavy, 

podrážděnost, poruchy spánku, impotenci a elektroencefalogické odchylky.  

Následující grafy byly vytvořeny na základě údajů, zveřejněných státním zdravotním 

ústavem. Zdroj [22]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5: Vývoj profesionálních onemocnění v České republice [22] 

Komentář ke grafu 5: Z grafu 5 je patrný každoroční pokles profesionálních onemocnění 

v České republice. Červené sloupce v letech 1990 a 1991 vyjadřují počet zjištěný po 

reklasifikaci. Příčinou klesajícího trendu je stále větší kladení důrazu na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci. Pochopení faktu, že předcházení nadměrnému působení 

rizikových faktorů není jen přínosem pro snížení počtu onemocnění z povolání, ale 

koneckonců také přínosem pro celkovou ekonomiku, se každoročně dostává do povědomí 

více organizacím.  
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Graf 6: Statistika počtu onemocnění vlivem vibrací za rok 2007 

Komentář ke grafu 6: Za rok 2007 bylo evidováno 1267 případů uznaných nemocí 

z povolání. Z toho bylo zaznamenáno 256 případů nemocí z povolání způsobených 

vibracemi. Z těchto 256 případů bylo 184 případů nemocí periferních nervů horních 

končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií, 54 případů nemocí cév rukou a 

18 případů nemocí kostí a kloubů rukou a zápěstí nebo loktů. 

 

 

 

 

 

 

 

1011 případů 
(80%)

54 případů (4%)

184 případů 
(15%)

18 případů (1%)

Podíl nemocí z vibrací z celkového počtu 
nemocí z povolání za rok 2007

ostatní nemoci z povolání

vibrace (nemoci cév rukou)

vibrace (nemoci periferních nervů horních končetin charakteru 
ischemických a úžinových neuropatii)

vibrace (nemoci kostí a klubů rukou a zápěstí nebo loktů)
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4 LEGISLATIVA 
Legislativní rámec problematiky vibrací v pracovním prostředí i mimo něj je vymezen 

následujícími právními předpisy: 

Ø Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

V zákoníku práce není řešena přímo problematika expozice vibracím. Jsou zde 

obecně uvedeny povinnosti zaměstnavatele vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců při práci obecně. Je však zřejmé, že i když se povinnosti zaměstnavatele 

pohybují v obecné rovině v rámci prevence rizik, je možno (a v praxi tomu tak je) si pod 

pojmem riziko představit také pojem riziko expozice vibracím. Následuje stručný výtah ze 

zákoníku práce, který ovšem není jeho doslovnou citací.   

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

prostředí a pracovní podmínky přijímáním opatření k předcházení rizikům. Prevencí rizik 

se rozumí všechna opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 

minimalizovat působení neodstranitelných. Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat 

nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 

základě tohoto zjištění má vyhledávat a provádět taková opatření, aby v důsledku 

příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené 

podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 432/2003 Sb.) jako rizikové mohly být zařazeny do 

kategorie nižší. Musí kontrolovat úroveň rizikových faktorů a dodržovat metody a způsob 

zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. O vyhledávání 

a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

  

Při provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik se 

zaměstnavatel drží těchto zásad: 

1) Omezovat vznik rizik. 

2) Odstraňovat rizika u zdroje jejich původu. 

3) Přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců s cílem omezení 

působení negativních vlivů na jejich zdraví. 

4) Nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky méně 

rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky. 
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5) Omezovat počet zaměstnanců, kteří jsou vystaveni působení rizikových faktorů 

pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a další rizika na 

nejnižší počet nutný pro zajištění provozu. 

6) Upřednostňovat prostředky kolektivní ochrany před prostředky individuální 

ochrany. 

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnankyně o možné expozici rizikovým 

faktorům, které poškozují plod v těle matky, pokud se tyto faktory na pracovišti vyskytují. 

Vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho 

pracovištích a uplatní taková opatření, která odstraní nebo minimalizují rizikové faktory 

způsobující ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání. 

Ø 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 (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon klade mimo jiné požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 

nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vybaveny nebo upraveny tak, 

aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni 

nepříznivým faktorům pracovních podmínek. 

 V zákoně se také pojednává o rizikových faktorech a to v tomto smyslu: Jestliže se 

na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen 

pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, 

měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo 

alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a 

přijímání opatření k dodržování nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat 

podle prováděcího právního předpisu. Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot 

rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení 

technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména: 

• Úprava pracovních podmínek 
• Doba výkonu práce 
• Zřízení kontrolovaných pásem 
• Používání vhodných osobních ochranných prostředků 
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Překročí-li výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší přípustné 

hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li hodnoty rizikových 

faktorů snížit, musí o tom informovat zaměstnance. Pokud nelze opatřeními zajistit 

ochranu zdraví zaměstnance, je zaměstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit 

z provozu. 

Ø Zákon č. 258/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění platných předpisů 

Tento základní hygienický právní předpis vymezuje mimo jiné povinnosti 

provozovatele objektů, ve kterých se používají zařízení, která svým provozem vytváří 

vibrace. Povinností provozovatele je zajistit, aby hladina vibrací nepřekračovala limitní 

hodnoty, které jsou upraveny prováděcím předpisem (NV č. 148 Sb.) k tomuto zákonu. 

Snížit nadlimitní hodnoty vibrací je možno technickými, organizačními a dalšími 

opatřeními. Pokud nelze limitní hodnoty vibrací z vážných důvodů dodržet, může 

provozovatel v činnosti pokračovat pouze v případě, že podal návrh příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví a tento návrh byl tímto orgánem schválen. 

 Povolení je omezeno časově a je uděleno pouze v případě, že provozovatel prokázal 

snížení vibrací na rozumně dosažitelnou míru. Tímto pojmem se rozumí poměr mezi 

náklady na antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení vibrační zátěže fyzických 

osob stanovený i na počet všech fyzických osob, které jsou nadlimitním hodnotám vibrací 

vystaveny. 

V chráněném vnitřním prostoru objektu nesmí být instalovány stroje a zařízení o 

základním kmitočtu od 4 Hz do 8 Hz. V okolí tohoto objektu se zdroje takových vibrací 

mohou vyskytovat pouze v případě, že provozovatel vypracoval studii o přenosu vibrací a 

ta byla schválena příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. [a] 

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

vibrací 

Jak již název tohoto nařízení vlády napovídá, je jeho obsahem problematika hluku a 

vibrací. Abych se vyhnul zbytečně dlouhým citacím z tohoto předpisu, který podrobně 

rozebírá všechny typy vibrací, které se vyskytují na pracovištích i mimo ně, jejich veličiny 

a matematické výpočty ke stanovení jejich konkrétních hodnot, shrnul jsem pouze fakta, 

která se týkají problematiky vibrací přenášených na ruce.  
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Tímto prováděcím předpisem k výše uvedenému zákonu je stanovena limitní 

hodnota vibrací. Je to tzv. přípustný expoziční limit a pro vibrace přenášené na ruce činí 

123 dB (souhrnná vážená hladina vibrací) nebo 1,4 m/s2 (souhrnná vážená hodnota 

zrychlení). Tyto hodnoty platí pro osmihodinovou pracovní směnu. 

 U vibrací přenášených na ruce se přípustný expoziční limit vztahuje k souhrnné 

hodnotě translačních vibrací, které jsou stanoveny z vážených hodnot zrychlení ve třech 

navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky. 

Toto nařízení vlády dále upravuje způsob stanovení vibračních hygienických limitů 

pro pracovní dobu jinou než osm hodin, způsob určení a hodnocení rizika vibrací 

v pracovním prostředí a také způsob měření a hodnocení vibrací. V části, která upravuje 

měření a hodnocení vibrací (část pátá), odkazuje tento právní předpis na příslušné české 

technické normy, pomocí kterých lze měření a hodnocení vibrací provádět. Pokud jsou 

postupy uvedené v technických normách dodrženy, je výsledek měření považován za 

prokázaný.  

 

4.1 Kategorizace prací 
Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory, 

které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek. Kategorizaci prací 

upravuje 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. Podmínky zařazení práce do 

kategorií z hlediska expozice vibracím jsou obsahem přílohy č. 1 této vyhlášky.  

Podmínky zařazení práce do kategorií z hlediska expozice vibracím přenášeným na 

ruce: 

Kategorie první:  

Do této kategorie se řadí práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný 

nepříznivý vliv na zdraví, a podmínky práce nepřekračují kriteriální hodnoty pro zařazení 

do druhé kategorie. Prakticky u vibrací přenášených na ruce Lvw, 8h≤113 dB). 
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Kategorie druhá: 

Náleží zde práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich 

nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při 

nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními 

předpisy. 

Také práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce, jejichž 

souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota, 

stanovená pro osmihodinovou směnu zvláštním právním předpisem, snížená o 10 dB, 

avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje. Prakticky 113 dB < Lvw, 8h ≤ 123 

dB.  

Také zde náleží práce, při kterých je po dobu trvání některé dílčí operace osoba 

vystavena vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw je 

vyšší než 123 dB, avšak není překračována nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina 

zrychlení vibrací přenášených na ruce Lvw, 8h.  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při kterých dochází k expozici vibracím 

přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu 

kratší než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw 

stanovená za dobu expozice je nižší než 140 dB. 

Kategorie třetí:  

Práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, přičemž expozice osob, které 

práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto 

limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné 

pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření a dále práce, při nichž se 

vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze 

pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací. 

 Osoby jsou exponovány vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená 

hladina zrychlení Lvw,8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 10 dB. Prakticky 123 dB< Lvw,8h ≤133 

dB. 
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Kategorie čtvrtá:  

Této kategorii náleží práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze 

zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

Jsou to práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím přenášeným na ruce, jejichž 

souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw,8h překračuje hodnotu stanovenou pro třetí kategorii. 

Prakticky Lvw,8h >133 dB. 

Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice = týdenní 

expozice rozdělená jinak než na 5x osmihodinových směn, nebo menší počet směn za 

pracovní týden než 5 nebo proměnlivý počet hodin za pracovní týden, se za účelem 

kategorizace porovnává časově vážený průměr vážených hladin zrychlení vibrací, zjištěný 

v průběhu jednoho 40-ti hodinového týdne s hodnotami určujícími zařazení práce do 

příslušné kategorie. 
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5 PRÁCE SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM VIBRACÍ 
V této kapitole budou shrnuta průmyslová odvětví, v nichž se zátěž vibracemi 

objevuje ve větší míře, než u ostatních prací, a v nichž mohou být vibrace příčinou nemocí 

z povolání. 

Ø Těžba nerostů 

U horníků pracujících v rubáních a ražbách se při práci se sbíječkou a vrtacím 

kladivem je vysoce překračována přípustná hladina zrychlení vibrací a to i o více než 15 

dB, což je nejvyšší hodnota, při které je možno podle platných hygienických předpisů ještě 

pracovat po dobu maximálně 20 minut za směnu. Onemocnění z vibrací vzniká u horníků 

po expozici 15 a více let, může ale vzniknout i po expozici jen několika málo let. 

Ø Kování 

Při kování, což je tváření kovů za tepla, dochází k deformaci materiálu na 

kovadlině, v zápustce kladivem, bucharem či lisem. Při ručním držení kovaného materiálu 

k tváření na výše uvedených zařízeních dochází ke zvýšené expozici vibracím. Postupně se 

ovšem od lidské obsluhy opouští. 

Ø Slévárenství 

Významné hodnoty vibrací se vyskytují zejména při odstraňování forem z odlitků 

pomocí ručních pneumatických nástrojů. 

Ø Nýtování 

Jedná se o spojování kovů dnes již převážně pomocí pneumatických nástrojů. 

Z hlediska expozice vibracím patří k nejrizikovějším pracím nýtování „draků“ letadel, při 

níž se využívají zmíněné pneumatické nástroje. 

Ø Obrábění kovů 

Významné vibrace vznikají při broušení na stojanových bruskách s ručním 

přidržováním broušeného předmětu a při broušení bruskami drženými v rukou. Vysoké 

expozice byly zjištěny také při ručním obrábění kovů zejména ve výrobě hliníkových 

součástí leteckých motorů speciálními frézami poháněnými tlakovým vzduchem. Broušení 

a leštění hlavně na velkých kotoučích bývá spojeno s expozicí vibracím na horní 

končetiny. 
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Ø Stavebnictví 

Činnost ve stavebnictví jako např. těžba a zpracování kameniva a písku (kamenolomy, 

drtírny, obalovny směsi), homogenizace betonové směsi vibrátory, pěchování 

pneumatickými nástroji, pojízdné kompresory pro dodávku stlačeného vzduchu, obsluha 

mobilních stavebních strojů, nastřelování hřebů do betonových panelů, klempířské a 

železářské práce, práce spojené se zpracováním dřeva, je nerozlučně spjata s expozicí 

vibracím. Značná část pracovníků pracuje ve venkovním prostředí (chladném), které ještě 

umocňuje účinky vibrací. 

A) Zemní práce 

Při tomto typu činností se využívají mobilní stavební stroje (dozery, rypadla, bagry, 

válce, vrtné soupravy a další). U 80 % těchto strojů je překračována hodnota hygienického 

limitu pro vibrace a to jak pro celotělové, tak pro vibrace přenášené na ruce. Vibrace jsou 

přenášeny na obsluhu v kabině prostřednictvím sedadla a podlahy. Postupně se ustupuje od 

prací vykonávaných ručním nářadím. 

B) Podzemní práce 

Činnost podobná ražení chodeb v hornictví, jedná se o výstavbu tunelů metra, 

kanalizace, teplovodů, kabelovou, kolektorů apod. Při ručním ražení jsou vibrace tím 

nejméně zvládnutým rizikem. Spolu s jednostranným zatížením se podílí na vzniku řady 

onemocnění. Osobní ochrana (antivibrační rukavice) má minimální účinky. 

C) Betonářské práce, výroba betonových stavebních prvků 

Nejvíce se vibrace vyskytují při zhutňování betonové směsi pomocí stabilních, 

přítlačných nebo ponorných vibrátorů. Na pracovníky působí celotělové vibrace a při 

použití ponorných vibrátorů vibrace na horní končetiny. 

I když se ve stavebnictví vibrace vyskytují v širokém rozsahu, nezpůsobují překvapivě 

onemocnění tak často. Je to tím, že se vibrační nástroje používají nárazově a práce s nimi 

je střídána jinými činnostmi. Více onemocnění vzniká při ručním ražení v podzemí. 

Ø Zdravotnictví 

S lokálním přenosem vibrací se setkáváme u zubních laborantů a to při broušení, 

leštění a opracovávání zejména chromkobaltového materiálu. Je prokázané překračování 
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hygienických limitů a to s převahou pro levou ruku (u leváka naopak), která drží 

opracovávaný materiál. Projevy traumatické vazoneurózy byly zaznamenány jen 

výjimečně. 

 

Ø Keramický průmysl 

Vibrace jsou způsobeny nejčastěji používáním ručních nástrojů (pneumatické 

formování) a provozem zastaralých technologií. 

Zdroj [7] 
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6 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINKY VIBRACÍ NA RUCE 
Jak již bylo dříve zmíněno, na velikost celkové expozice vibrací má vliv jejich 

velikost, frekvenční složení, doba trvání expozice atd. Mimo těchto fyzikálních faktorů je 

nutno zmínit ještě následující faktory, které (dle ČSN EN ISO 5349-1) pravděpodobně 

ovlivňují účinky vibrací. Jsou to především tyto: 

Ø Směr vibrací přenášených na ruku 

Ø Metoda práce a zručnost obsluhy 

Ø Věk jednotlivce a predispozice jeho tělesné konstituce 

Ø Zdravotní stav jednotlivce 

Ø Délka práce, pracovní tempo a klidové přestávky, kdy se nářadí odkládá stranou 

nebo se drží v ruce za volnoběžných otáček 

Ø Kontaktní síly, tj. síla stisku a síla přítlaku, kterými obsluha působí rukama na 

nářadí. Také tlak vyvíjený na kůži. 

Ø Poloha ruky a paže společně s polohou celého těla (úhly v zápěstí, lokti a 

ramenních kloubech) 

Ø Typ a stav vibrujícího stroje, ručního nářadí a připojeného příslušenství 

Ø Plocha a umístění částí rukou, které jsou vystaveny vibracím 

Ø Klimatické podmínky a další činitele ovlivňující teplotu rukou nebo těla 

Ø Onemocnění ovlivňující krevní oběh 

Ø Látky, které ovlivňují krevní oběh (nikotin, určité léky nebo chemické látky 

vyskytující se v pracovním prostředí) 
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7 TĚLESNÁ ADAPTACE 
 

Lidský organismus, který je vystaven působení škodlivin (chemické látky, toxické 

látky), je schopen se na některé z nich po určité době adaptovat. V počátku působení si 

jedinec všímá negativních dopadů na jeho organismus (pokud jsou pozorovatelné). 

Dotyčný pociťuje bolesti, nepříjemné fyzické i psychické stavy jako je apatie, 

podrážděnost, únava, nevolnost, agrese, halucinace apod. Při pokračující expozici těmto 

škodlivinám si však jeho organismus na expozici navykne (tělesná adaptace) a dotyčný 

přestane negativní dopady ve formě výše zmíněných projevů vnímat. Stane se osobou 

adaptovanou, u které se při další expozici mohou vyskytnout nemoci zapříčiněné 

dlouhodobou expozicí škodlivinám. V pracovním prostředí, v němž se vyskytují rizikové 

faktory, je situace obdobná.  

Jedním z cílů diplomové práce je posoudit expozici vibracím mezi osobou 

adaptovanou a neadaptovanou. Proto je vhodné nyní přesně definovat, koho si lze za 

těmito pojmy představit. 

Osoba adaptovaná na pracovní postup je pro účely diplomové práce 

charakterizována jako osoba, která provádí danou pracovní činnost již delší dobu. Je 

teoreticky seznámena s pracovním postupem a výborně se v něm orientuje. Také praktické 

provedení pracovního úkolu zvládá výborně. Pracovní postup provádí suverénně, optimální 

rychlostí. Nářadí, které obsluhuje, drží tak, jak je výrobcem doporučeno, a tak, že expozice 

vibracím je nejmenší možná. Osoba adaptovaná na pracovní postup může být, a ve většině 

případů tomu tak je, adaptovaná i na rizikové faktory, jak je popsáno v prvním odstavci 

této kapitoly. Pro představu je možné si pod tímto pojmem představit mistra, který vyučuje 

učně v dílnách praktickým dovednostem v oboru. Může to být také horník, který pracuje 

již řadu let se sbíječkou atd. 

Osoba neadaptovaná na pracovní postup je pro účely této diplomové práce 

charakterizována jako osoba, která nikdy neprováděla danou pracovní činnost. Je to osoba, 

která sice byla teoreticky seznámena s pracovním postupem, jakožto i poučena v rámci 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale má nedostatky v praktickém provedení 

pracovního úkonu. Neumí správně držet nářadí, s nímž pracuje. Drží ho křečovitě nebo 

naopak příliš volně. Působí zmateně, protože ještě nemá pracovní postup dokonale zažitý. 

Je opatrnější z hlediska možnosti způsobení vlastního zranění při obsluze zařízení, což má 
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vliv na délku doby pracovního úkonu a také na sílu stisku a přítlaku na zařízení. 

Pro pochopení je možno si pod tímto pojmem představit např. učně středního 

odborného učiliště, který prozatím neabsolvoval žádné praktické cvičení v dílně. Takovou 

osobou může být také člověk, který změnil pracoviště a zaučuje se na pracovišti novém. 
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8 OPATŘENÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM VIBRACÍ 
Všeobecné platí, že se upřednostňují prostředky kolektivní ochrany před prostředky 

individuální ochrany (OOPP). Používají se opatření technická (technologická), organizační 

a náhradní. Zdroj [2], [8] 

TECHNICKÁ OPATŘENÍ 

1) VÝBĚR VHODNÉHO TYPU NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ 

      Tímto se předejde nepříznivým zdravotním důsledkům expozice vibracím. Budoucí 

provozovatel nářadí má od výrobce nebo dodavatele důsledně požadovat všechny 

podstatné informace, které se týkají provozu strojů a zařízení. Přípustná doba práce může u 

některých zařízení dosahovat jen několik minut. 

2) ZÁCVIK PRÁCE S NÁŘADÍM A VOLBA PRACOVNÍ TECHNIKY 

Cílem toho opatření je snížení expozice tak, že se sníží potřebné síly stisku a přítlaku 

ruky. Pracovník se vyvaruje držení silně kmitajících částí nářadí a nevhodných pracovních 

poloh. 

3) NÁHRADA RUČNÍ TECHNOLOGIE MECHANIZOVANÝM SYSTÉMEM 

Pomocí částečné nebo úplné náhrady ruční obsluhy vibrujících strojů se podstatně či 

úplně vyhneme působení vibrací. V mnoha případech je však realizace tohoto opatření 

neuskutečnitelná. 

4) ŘÁDNÁ ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ, KTERÁ JSOU ZDROJEM VIBRACÍ 

Zahrnuje např. vyvažování točivých částí strojů, údržbu tlumičů a izolací, včasnou 

výměnu ložisek atd.  

5) SNÍŽENÍ AKUSTICKÉ EMISE VIBRACÍ 

Základní požadavky na nízké emisní hodnoty je nutno uplatnit v konstrukční a 

vývojové fázi strojního zařízení nebo při technologické přípravě výroby a to pomocí: 

použití moderní techniky, automatizace výroby nebo použitím dálkového ovládání strojů a 

zařízení, ergonomicky příznivým návrhem pracovního místa. Tím se zvýší pracovní 

komfort a zabrání se možnosti budoucího poškození zdraví. Je zapotřebí brát v úvahu, že 

vyšší hmotnost nářadí více zatěžuje pohybový aparát pracovníka a to může mít vliv na 
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ovladatelnost zařízení, čímž se sníží produktivita práce. 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

1) DODRŽOVÁNÍ NEJVYŠŠÍCH PŘÍPUSTNÝCH HODNOT 

Konkrétně legislativně stanovené limity pro osmihodinovou pracovní směnu vyjadřované 

jako nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací.  

• Střídání rizikových a nerizikových pracovních operací 

• Zařazování přestávek v práci 

• Střídání pracovníků při práci se zdroji vibrací 

• Snižování počtu pracovníků exponovaných vibracím 

• Stanovení počtu určitých úkonů ve směně (např. počet vstřelených hřebíků nebo 

počet desek k opracování) 

• Včasné vyřazení pracovníka z expozice vibracím 

NÁHRADNÍ OPATŘENÍ 

1) OMEZENÍ AKUSTICKÉ IMISE VIBRACÍ 

Tato opatření jsou nejméně účinná, avšak v mnoha případech je to jediná možnost ochrany 

před vibracemi. Pomocí OOPP, což jsou v našem případě antivibrační rukavice, 

dosáhneme sice útlumu vibrací, ale ten je vzhledem k velikosti vibrací ručního nářadí 

zanedbatelný. Použitím těchto rukavic se rovněž snižuje úchopová schopnost. 

2) ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED CHLADEM A VLHKEM 

Chlad a vlhko jsou podpůrné faktory, které významně usnadňují vznik projevů poškození 

zdraví. Ochrany lze docílit: teplými pracovními oděvy, rukavicemi a obuví, zřízením 

ohříváren a sušáren oděvů v blízkosti pracovišť, vyhřívání rukojetí zařízení, zabránění 

proudění chladných plynů a kapalin na ruce obsluhy 

3) ZDRAVOTNÍ PREVECE 

Důležitá je při vstupních lékařských prohlídkách. Zaměstnanci se zdravotními problémy 

nebo se zvláštní vnímavostí vůči účinkům vibrací nemohou být vibracím vystaveni. 

Lékařské prohlídky se provádí vždy při nástupu do zaměstnání, při změně zaměstnání u 

téhož zaměstnavatele a při přeřazení na jinou práci. 
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9 MĚŘENÍ VIBRACÍ 
Při měření vibrací se využívá téměř vždy tzv. měřícího řetězce, který je možno podle 

podmínek, druhu a požadavků měření a hodnocení pozměnit. Měřící řetězec tvoří jakousi 

soustavu prvků, pomocí nichž lze změřit a vyhodnotit vibrace. Základní typ měřícího 

řetězce je znázorněn na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Schéma měřicího řetězce[20] 

Snímač slouží k naměření hodnoty vibrací. Děje se tak přeměnou mechanické energie na 

elektrický signál. 

Předzesilovač zesiluje elektrický signál ze snímače na potřebnou hodnotu. 

Filtry omezují frekvenční pásmo vibrací pouze na oblast, která je pro měření rozhodující. 

Nežádoucí frekvence jsou potlačeny. 

Integrátor tvoří koncovou část měřícího řetězce. Jeho úkolem je konverze signálu do 

formy, která může být zobrazena na displeji jako výstup. 

 

9.1 Snímače vibrací 
Nejčastěji je mechanické kmitání měřeno pomocí snímačů (akcelerometrů), tedy 

senzorů s měřicím rozsahem pod vlastní frekvencí fo jejich měřicí soustavy, zpravidla od 

nuly (pokud to dovolí měřicí princip) do cca 0,6 - 0,8 fo (podle jejího tlumení). 

Akcelerometry měří parametry mechanického kmitání buď v jedné měřicí ose, nebo jsou 

schopny měřit ve třech měřicích pravoúhle uspořádaných osách.  
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Druhy snímačů:  

A) Pasivní 

• Indukčnostní – Feromagnetická seismická hmota upevněná na dvou plochých 

pružinách. Změna vzduchové mezery mění indukčnost cívek. 

• Kapacitní – jsou lehké, mají nižší frekvenční rozsah, jednoduché v provedení i 

použití. Vyznačují se vysokou přesností (až 10-6 m). Využívají jak změny 

vzdálenosti elektrod, tak i překrytí ploch rovinných i válcových. 

B) Aktivní  

Využívají přímé přeměny mechanické energie na energii elektrickou. 

• Elektrodynamické - Pohybem systému kmitá cívka v poli permanentního 

magnetu, v cívce se při pohybu indukuje napětí, které je přímo úměrné rychlosti. 

Vlastní kmitočet elektrodynamických senzorů se pohybuje v rozmezí 5 až 10 Hz. 

Pokud přidáme tlumení (tlumicí závit, uložený pod cívkou) lze dosáhnout 

frekvence od 1 Hz do 3000 Hz. 

 

• Piezoelektrické - Využívá schopnosti piezoelektrických krystalů indukovat napětí 

v důsledku mechanického namáhání 

 

Zdroj [20] 

Nejpoužívanější jsou piezoelektrické akcelerometry vyznačující se minimální 

hmotností, např. 5 až 20 g a nejvyšší vlastní frekvencí měřicího systému až několik desítek 

kHz. Významnou výhodou akcelerometrů je, že jejich měřicí systém vykazuje značnou 

tuhost ve směru kolmém na měřicí osu, takže příčné působení kmitavého pohybu zpravidla 

neovlivňuje výsledek měření. Další vynikající vlastností akcelerometru je malá hmotnost. 

Ta napomáhá tomu, že se významně nezmění hmotnost zkoumaného objektu a tak se 

nezmění ani jeho frekvenční charakteristika.  

Na měřicí mechanický systém - hmota, pružina, tlumič- umístěný v senzoru a 

realizovaný s využitím prvků zvoleného mechanicko-elektrického převodu působí měřené 

mechanické kmitání převáděné na elektrický signál.  

V posledních letech se rozšířilo používání piezorezistentních akcelerometrů, ve 

kterých jsou využity křemíkové tenzometry. Tento měřicí systém vykazuje minimální 
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hmotnost, umožňuje měření od nejnižších frekvencí bez omezení zpravidla do frekvencí 

nad 1 i více kHz. Je dostatečně citlivý. Induktivní akcelerometr generuje měřicí signál při 

změně polohy elementu magnetického obvodu a umožňuje měření od nejnižších frekvencí. 

Na vyšších frekvencích je zpravidla omezen vlastní frekvencí měřicí soustavy na frekvenci 

např. 1 kHz. Jeho hmotnost je vyšší než u dříve popsaných senzorů. Indukční senzor není 

napájen. 

Zdroj [18],[24] 

9.1.1 Princip piezoelektrických snímačů 
Piezoelektrický snímač zrychlení je elektromechanický měnič, který se v dnešní 

době těší velké oblibě při měření chvění. Často je nazýván jako akcelerometr. V mnoha 

směrech předčí jiné druhy snímačů a to zejména svým širokým kmitočtovým a 

dynamickým rozsahem, definovanou linearitou v těchto rozsazích, pevnou a robustní 

konstrukcí, vysokou spolehlivostí a dlouhodobou stabilitou. Tyto snímače se řadí do 

skupiny aktivních měničů, což znamená, že nepotřebují vnější napájecí zdroj (samy 

generují elektrický signál). Generovaný výstupní elektrický signál je úměrný zrychlení 

mechanického chvění a je možno jej dále integrovat odpovídajícími elektronickými 

zařízeními a získat tak elektrické signály úměrné rychlosti a výchylce chvění. Jejich další 

výhodou je, že nemají pohyblivé části, které by byly náchylné k opotřebení. 

Základním prvkem piezoelektrického snímače je výřez z piezoelektrického 

materiálu, což je zpravidla uměle polarizovaná piezoelektrická keramická hmota, která 

vykazuje výrazný piezoelektrický jev. Podstatou piezoelektrického jevu je vznik náboje na 

čelních stěnách výřezu z piezokeramiky při jeho mechanickém namáhání v tahu, tlaku a 

střihu. Vznikající elektrický náboj je úměrný velikosti mechanické síly, která namáhání 

způsobila. 

Zdroj [1],[18] 

9.1.2 Vliv okolních podmínek na funkčnost snímačů 
Při měření vibrací je nutné si uvědomit, že na funkčnost snímačů má velký vliv 

okolní prostředí. Je to především vliv teploty, šumu spojovacích kabelů a vlhkost. 

Současné snímače a kabely jsou konstruovány tak, aby jejich citlivost k různým vlivům 

byla co možná nejmenší. 
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Ø Vliv teploty 

Normální univerzální snímače mohou pracovat při teplotách do 250 oC. Při ještě 

vyšších teplotách probíhá proces depolarizace piezoelektrického materiálu, která může 

způsobit až nevratnou změnu citlivosti snímačů. Snímače s částečně depolarizovanou 

hmotou mohou být znovu použity při přecejchování. Při práci do 400 oC jsou k dispozici 

snímače se speciální odolnou piezokeramikou. 

 Všechny piezoelektrické materiály jsou závislé na teplotě, tedy jakákoliv změna 

teploty se projeví na citlivosti. Proto je k většině snímačů přiložena korekční křivka, která 

slouží  ke korekci závislosti jejich citlivosti na teplotě. Křivky se využívají při teplotách 

značně vyšších než 20 oC. 

 Při nevelkých, avšak rychlých změnách teploty prostředí se na výstupu 

piezoelektrických snímačů objevuje parazitní elektrický signál, který se nevztahuje 

k měření. Tento jev znesnadňuje obsluze měřit velmi malé amplitudy vibrací a měření 

prací, kde je velký podíl nízkých kmitočtů. Současné snímače, jejichž piezoelektrický člen 

je namáhám střihem, se vyznačují velmi nízkou citlivostí při změnách teploty. 

 Pro měření objektů, jejichž teplota povrchu přesahuje 250 oC, je možno použít 

normální snímače, ale pod jejich základny je nutné vložit kovové chladiče a slídové 

podložky. Tímto způsobem chlazení je možno měřit i při teplotách v rozmezí 350 – 400oC. 

Ještě účinnějšího chlazení docílíme použitím proudu vzduchu. 

 

Ø Šum kabelů 

 Piezoelektrické snímače mají vysokou výstupní impedanci, která je nepřímou 

příčinou obtíží spojenými s indukovanými šumy spojovacích kabelů. Zdroji těchto obtíží 

mohou být uzavřené zemnící smyčky, triboelektrické jevy a elektromagnetické šumy.  

 Zemnící smyčky vznikají tam, kde jsou snímače a s nimi spojené měřicí přístroje 

uzemněny separátně. Projevují se parazitní proudy, které vedou stíněním spojovacích 

kabelů. Zemnící smyčky lze odstranit elektrickou izolací snímačů vůči měřenému objektu 

(např. upevněním pomocí izolovaných šroubů k slídové podložce. 
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Ø Triboelektrický šum 

Tento jev vzniká při pohybu spojovacích kabelů snímačů. Příčinou je lokální změna 

kapacity a náboje, způsobená ohýbáním, stlačováním a roztahováním jednotlivých vrstev 

koaxiálních kabelů. Triboelektrický jev lze odstranit, nebo alespoň účinně snížit použitím 

kvalitních spojovacích kabelů s grafitovou vrstvou a spolehlivým upevněním kabelů co 

možná nejblíže ke snímači. 

Ø Elektromagnetický šum 

Jedná se o šum, indukovaný tam, kde jsou spojovací kabely snímačů umístěny 

blízko pracovních strojů a zařízení, zejména elektrických. Jednoduchým opatřením je 

použití kabelů s dvojitým stíněním. Ve zvláště nepříznivých podmínkách je však i toto 

opatření nedostačující a jediným řešením je použití snímače se symetrickým výstupem, 

pracujícího společně s vhodným diferenciálním předzesilovačem.  

Ø Deformace základny 

Deformace povrchu objektu, na němž je upevněn snímač zrychlení, mohou být 

příčinou vzniku výstupního elektrického signálu, jehož základem není měřené chvění, ale 

přenos pnutí přeneseného na piezoelektrický materiál snímače. S ohledem na tento jev, 

jsou základny snímačů zhotoveny z co možná nejtužšího a nejpevnějšího materiálu. 

Ø Magnetické pole 

Piezoelektrické snímače se vyznačují velmi malou citlivostí k vlivům magnetického 

pole. Ani při nejnepříznivější orientaci snímače v magnetickém poli nepřesahují 0,01-0,25 

m.s-2/kG. 

Ø Vlhkost 

Pouzdra snímačů jsou standardně hermeticky utěsněna či zavařena. Tím umožňují 

měřit i v prostředích s velkou vlhkostí. Ke krátkodobému měření v kapalinách a pro práci 

v prostředích se silnou kondenzací se doporučují spojovací kabely s teflonovou izolací a 

těsněním. Konektor spojující kabel a snímač je nutno utěsnit nekyselým kaučukem, 

vulkanizujícím při pokojové teplotě, nebo vhodným tmelem. Pro dlouhodobou práci ve 

vlhkých prostředích jsou nejvhodnější speciální průmyslové snímače s integrálními 

spojovacími kabely.   Zdroj [18] 
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9.1.3 Upevnění snímačů 
Při měření kmitavého pohybu o vysokých frekvencích je správnost měřených hodnot 

limitována nejen frekvenční charakteristikou akcelerometru, ale v některých případech i 

nedostatečnou tuhostí, kterou vykazuje spojení akcelerometru s měřeným objektem [24]. 

Nevhodné připevnění může ovlivnit naměřené hodnoty a to především z hlediska 

frekvenční charakteristiky. Proto je nezbytné klást velký důraz na správnou volbu uchycení 

snímače k posuzovanému objektu. 

Existuje mnoho metod uchycení snímačů zrychlení k vibrujícím povrchům. Každá 

z nich má své výhody i nevýhody. Následuje přehled nejpoužívanějších metod [9]. 

1) Připevnění pomocí závrtného šroubu 

Do vibrujícího povrchu se vyvrtá díra a vyřízne se závit. Snímač se připevní přímo do díry 

pomocí standardního šroubu. Popřípadě se může navíc použít lepidlo, aby se šroub 

neuvolnil. 

Výhody Nevýhody 

Dobrá frekvenční charakteristika 

Teplota nemá vliv na připevnění 

Styčný povrch musí být rovný 

Nemůže být použito na ručních nářadích, kde 
by mohlo dojít k ovlivnění elektrické nebo 
pneumatické bezpečnosti nářadí 

 

2) Připevnění pomocí lepidla nebo tmelu 

K připevnění se používá lepidlo nebo tmel typu epoxidové pryskyřice. Aby se 

lepidlo nenanášelo přímo na snímač, používá se speciální destička s krátkým šroubem, 

kterou dodává výrobce snímače. Hojně se používá včelího vosku, avšak ten často 

zapříčiňuje špatnou frekvenční charakteristiku. 

 Výhody Nevýhody 

Lepidlo Dobrá frekvenční charakteristika Styčný povrch musí být rovný a čistý 

Tmel 
Dobrá frekvenční charakteristika 

Vhodné pro nerovné povrchy 
Styčný povrch musí být čistý 
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3) Připevnění pomocí svěrky nebo objímky 

Snímač se připevní k lehkému úchytu tvaru kvádru, který je k vibrujícímu povrchu 

přidržován pružným páskem. Používají se kovové nebo nylonové pásky. Nylonové pásky 

by měly být pevně utažitelné, nikoliv řehtačkového typu, který lze použít vícekrát. 

 Výhody Nevýhody 

Kovová svěrka    
(s kovovým 
páskem) 

Vhodné pro tříosá měření Rozměrné a těžká 

Kostka 
s nylonovým 
páskem nebo 
kovovou 
objímkou na 
utahování hadic 

Rychlé připevnění 

Vhodné pro tříosá měření 

Lehké 

Bez ostrých okrajů 

Především omezené použití při 
měření na rukojetích nářadí 

 

4) Úchyty držené v ruce 

Systémy s úchytem drženým v ruce využívají sílu stisku obsluhy k přidržení úchytu 

na daném místě. U složitých povrchů je vhodné použít individuálně tvarované úchyty. Ty 

využívají modelovací materiál ke zhotovení eliptického disku, který se vytvaruje ve spodní 

části podle pracovního povrchu a na horní části podle dlaně ruky, přičemž je ponechán 

prostor pro snímač. Po vytvrzení  materiálu se do úchytu vloží snímač. 

 Výhody Nevýhody 

Jednoduchý 
úchyt držený 
v ruce 

V případech, kdy nelze 
uplatnit pevné spojení 

Jen když je rukojeť vždy přidržována 
rukou 

Frekvenční charakteristika závisí na 
povrchovém materiálu 

Úchyt může změnit činnost nářadí a tím 
výslednou velikost vibrací 

Individuálně 
tvarovaný 
úchyt 

V případech, kdy nelze 
uplatnit pevné spojení 

Malý vliv úchytu na provoz 
nářadí 

Příznivá frekv. char. 

Pracná příprava úchytu, postup je 
časově náročný 

 

Obtížné použití při tříosých měřeních 



41 
 

 

10 MĚŘENÍ VIBRACÍ V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH 
V předchozích kapitolách této diplomové práce byla shrnuta teorie, kterou bylo 

nezbytné si osvojit, aby stanovení a vyhodnocení expozice vibracím přenášených na ruce 

v pracovním prostředí nečinilo problémy a nebylo v rozporu s platnými měřicími postupy. 

V následujících kapitolách se budu zabývat přístrojem Human Vibration Analyzer 

4447 (dále jen VA 4447), kterým jsem expozici vibracím měřil. Původně jsem měl měření 

vibrací provádět pomocí přístroje Observer 2260, ale dostal jsem možnost vyzkoušet 

k tomuto účelu právě VA 4447. Bylo tedy potřeba se podrobně seznámit s jeho funkcemi. 

Tento přístroj je novou součástí vybavení laboratoří FBI a doposud se jím a jeho funkcemi 

nikdo blíže nezabýval. Dále se zmíním o softwaru, který byl dodán k přístroji a který 

umožňuje komunikaci VA 4447 s PC. Nedílnou součástí úspěšného měření vibrací bylo 

správné nastavení přístroje, a proto tomuto tématu také jedna z kapitol náleží. Bude 

podrobně popsáno samotné měření v pracovním prostředí a jeho následné vyhodnocení 

z hlediska velikosti expozice na osobu neadaptovanou a adaptovanou.  

 

10.1 Human Vibration Analyzer 4447 
Přístroj, kterým jsem měřil vibrace přenášené na ruce, se nazývá Analyzátor účinků 

vibrací na člověka, Typ 4447, Human Vibration Analyzer (VA 4447). Jedná se o měřicí 

přístroj, který byl nově pořízen fakultou bezpečnostního inženýrství pro účel praktických 

cvičení v laboratořích.  

 Na první pohled zaujme již samotný kufřík, ve kterém je VA 4447 společně s jeho 

veškerým příslušenstvím uložen. Je vyroben ze syntetické tkaniny, která ho činí jak 

lehkým, tak odolným vůči otřesům a mechanickému poškození. Svým designem působí 

profesionálně a elegantně. Kufřík je rozdělen na tři hlavní části, které se dají otevřít 

pomocí zipového uzavírání. Uvnitř každé z částí je řada přihrádek a kapes. Každá z nich je 

ještě navíc opatřena popiskou, která informuje o tom, jaká součást příslušenství VA 4447 

do ní náleží. To činí kufřík zcela přehledným a zabraňuje se tak tomu, že se po 

provedeném měření všechno použité příslušenství ledabyle nahází do kufříku. Tuto 

možnost jsem si sám vyzkoušel a nutno říci, že nastal problém kufřík vůbec uzavřít. 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 6:  Human vibration analyzer 4447 

Samotný VA 4447 je přístroj malý, lehký a robustní ruční přístroj. Na vzhled 

působí velmi jednoduchým dojmem. Je opatřen barevným displejem s rozlišením 124x124 

pixelů. Ovládací panel sestává pouze ze čtyř tlačítek, kterými lze všechny činnosti s VA 

4447 řídit. Svou konstrukcí slibuje odolnost vůči vnějším podmínkám, které se vyskytují 

v nehostinném průmyslovém prostředí. Zadní část přístroje je opatřena kovovou sponou, 

která umožňuje uchytit přístroj k oděvu (opasku či zápěstí) posuzovaného pracovníka a tím 

je docíleno většího pohodlí při měření jak pro pracovníka, tak pro obsluhu přístroje. 

Základní údaje o VA 4447 jsou uvedeny v následující tabulce. 

Rozměry 135 x 70 x 28 (mm) 

Hmotnost 260 g (včetně baterií) 

Displej barevný; 124x124 pixelů 

Paměť 64 kB = 750 měření 

Baterie Li-ion 3,7V; 2400 mAh 

                              Tabulka 2:  Základní údaje VA 4447 
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10.1.1  Příslušenství přístroje 

 

Obrázek 7:  Příslušenství k VA 4447  

1 – Analyzátor vibrací VA 4447 
2 – příchytné adaptéry; páska k uchycení; šroubovák; včelí vosk 
3 – LEMO kabel k připojení snímače k VA 4447 (4-pinový, délka 3 m); snímač Typ 4520 
4 – instalační CD se softwarem a ovladači přístroje 
5 – USB kabel 
6 – napájecí adaptér s USB koncovkou 
7 – Adaptér sedadla k měření celotělových vibrací; upevňovací pás 
8 – kalibrátor Typ 4294 
 

Přístroj VA 4447 byl dodán s bohatou škálou příslušenství, které umožňuje pohodlně 

provádět měření vibrací, které jsou přenášeny buď na ruce, nebo na celé tělo. V praxi jsem 

ocenil především adaptéry (2, obrázek 8), do kterých se snímač vibrací připevní pomocí 

šroubů do spony. Jsou dodány tři tyto adaptéry. Svým tvarem umožňují adaptéry 

pracovníkovi provádět pracovní úkon i při měření stejným způsobem, jako kdyby 

posuzovanou činnost prováděl v normálních podmínkách. Lze je totiž přitisknout (ať už 

dlaní či prsty) k rukojeti pracovního nástroje (nářadí). Měření se tím stává věrohodnější i 

z hlediska naměřených hodnot. Rozhodnutí o tom, jaký typ adaptéru v konkrétním případě 

použít, nečiní problémy. 
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Obrázek 8: Adaptéry k uchycení snímače  

Pro účel připojení tří-osého snímače vibrací k přístroji slouží 4 - pinový kabel typu 

LEMO (3, obrázek 8) Tento typ vylučuje konstrukčním uspořádáním koncovky možnost 

špatného zapojení (nemůže dojít k záměně os) do zdířky VA 4447.  

Tří-osý snímač vibrací (Tri-axial accelerometer Typ 4520) 

Typ: IEPE (piezoelektrický) 

Citlivost: 10 mV/g 

Frekvence: 2 Hz – 7 kHz 

Adaptér sedadla s vestavěným tří-osým snímačem vibrací 

Tato součást VA 4447 (7, obrázek 8) je asi tou nejzajímavější z celého 

příslušenství. Je to adaptér, který umožňuje svým tvarem a svými parametry velmi 

efektivně měřit vibrace přenášené na celé tělo. K VA 4447 se připojí taktéž pomocí 4-

pinového LEMO kabelu, který je ovšem s adaptérem spojen napevno. Adaptér je možno 

umístit jak na sedací část sedadla, tak i na jeho opěradlo (pomocí upevňovacího pásu). 

Také lze tento adaptér využít k měření vibrací přenášených podlahou.  

Snímač vibrací v adaptéru sedadla (Typ 4515-B-002) 

Typ: IEPE (piezoelektrický) 

Citlivost: 100 mV/g 

Frekvence: 0,25 Hz – 900 Hz 

S tímto adaptérem jsem měření neprováděl, neboť je určen, jak již bylo zmíněno, 

pro celotělové vibrace a ty se problematiky diplomové práce netýkají. Jeho funkci jsem 

cvičně vyzkoušel, a to za asistence Bc. Václava Hovorky. Adaptér byl umístěn na sedadlo 
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pojízdného kancelářského křesla. Na něj se posadil pan Hovorka. Pomalým tlačením jsem 

uvedl křeslo s panem Hovorkou do pohybu, a tím bylo možno měřit vibrace, vzniklé 

pohybem křesla po podlaze. Výsledky z tohoto experimentu ve své práci neuvádím, 

protože pro ni nemají žádný praktický význam. Bylo by ovšem vhodné se do budoucna na 

tento adaptér sedadla blíže zaměřit a podrobně popsat jeho specifika včetně praktických 

měření na něm provedených. 

Software 

Popisem softwaru, kterým lze vyhodnotit údaje získané měřením pomocí VA 4447, 

se budu zabývat ve zvláštní kapitole (kapitola 10.1.3).  

Napájecí adaptér 

Mohlo by se zdát, že je tento prvek zcela standardní součástí výbavy každého 

měřicího přístroje, avšak i zde je vhodné zmínit kladné stránky. Je to především možnost 

měnit nástavce pro připojení k domácí síti (230V). Odpadá problém pořizování zvláštních 

redukcí při měření v jiných státech, než je Česká Republika. Další výhodou je připojení 

napájecího adaptéru k VA 4447 pomocí USB koncovky. 

Vibrační kalibrátor (Typ 4294) 

Referenční hodnota vibrace: 10 m/s2 

Referenční frekvence: 159,2 Hz 

Referenční hodnota napětí: 10 mV 

10.1.2  Měřící funkce přístroje 
- Simultánní měření na třech kolmých osách a jedné single ose 

- Rozsah měření od 1 mV do 3,4 V 

- Měření RMS a vibračních špiček u každé osy zvlášť 

- Výpočet koeficientu amplitudy 

- Výpočet kombinované hodnoty vibrace (vektor součtu vibrace v osách x, y, z) 

- Výpočet ekvivalentní vibrace, průběžné RMS a hodnoty vibrační dávky VDV 

- Výpočet denních účinků (A(8)) vystavení na ruce a paže nebo na celé tělo 

- Zahrnuje frekvenčně vážené křivky pro ruce a paže a celé tělo u každé osy zvlášť 

- Kapacita paměti pro 750 měření 
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10.1.3  Software: 4447 Vibration Explorer 
K VA 4447 je na CD nosiči dodán software 4447 Vibration Explorer, kterým lze 

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

účinků denní expozice pracovníků vibracím. Jeho instalace do PC je velmi snadná a zabere 

jen málo času. Myšlenkou výrobce bylo vytvořit uživatelsky přátelský program pro práci 

s naměřenými hodnotami. Jestli byl tento cíl splněn, vyplyne z následujícího popisu výše 

zmíněného softwaru. 

Program je dodáván ve verzi 1.3.1, která je v češtině. Tato základní verze neobsahuje 

některé funkce, které již v novějších verzích obsaženy jsou. Proto je vhodné ihned po 

instalaci programu navštívit internetové stránky výrobce [23] a aktuální dostupnou verzi si 

zdarma stáhnout. Také samotný firmware VA 4447 je vhodné aktualizovat. Tato 

aktualizace je taktéž dostupná na internetových stránkách výrobce. V novějších verzích je 

totiž obsažena jedna z nejdůležitějších funkcí programu a přístroje. Je to tzv. Logging, 

který umožňuje zaznamenávat hodnoty při měření po časových intervalech (např. 1 

sekundových) a tyto hodnoty vynášet do grafů časového průběhu pro každé měření. Což 

umožní zkoumání průběhu měření.  

Poznámka: Při aktualizaci firmwaru VA 4447 docházelo k mnoha kolapsům 

přístroje. Jeho ovládací tlačítka nereagovala a displej byl „polozapnutý“ (nesvítil a 

zobrazoval stále totéž). 

Funkce softwaru: 

Ø Ukládání naměřených hodnot 

Připojením VA 4447 k PC přes USB rozhraní lze uložit hodnoty měření a ke každému 

měření také jeho časový průběh. 

Ø Přehledná správa naměřených hodnot 

Program umožňuje získané výsledky rozdělit podle toho, ve které organizaci byly 

naměřeny (položka Organisation), jaká činnost byla měřena (položka Working point) a 

také kdo obsluhoval měřené zařízení (položka Person). Tím je možno jednoduše roztřídit 

naměřené hodnoty a připravit je k výpočtu hodnoty A(8). 
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Ø Výpočet hodnoty A(8)  

Program je schopen na základě uživatelem zadané doby expozice vibracím a hodnot 

získaných měřením vypočítat hodnotu A(8), která je stěžejní hodnotou, potřebnou pro 

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

Ø Vytváření časových průběhů (logging) 

Pokud je funkce logging nastavena v přístroji jako aktivní, přístroj zaznamenává hodnoty 

vibrací v krátkých časových intervalech a program z nich vytváří časové průběhy.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Ukázka časového průběhu.  

Ø Export výsledků 

Velmi užitečnou funkcí je možnost převádět výsledky vytvořené v programu do 

formátů xml, html, txt a xls. Tímto je velmi usnadněna další práce s výsledky. Program 

umí také vyhotovovat automatické zprávy z měření, které mají podobu vkusného 

formuláře. Bohužel jsou tyto zprávy vygenerovány pouze anglickém jazyce. Ukázková 

zpráva je součástí přílohy č. 4.  

10.2 Nastavení VA 4447 
Jak již bylo zmíněno, ovládání přístroje je velmi jednoduché, avšak jeho správné 

nastavení pro konkrétní měření již tak snadné není. Bylo velmi pracné se dopídit pravého 

významu několika položek v nastavení přístroje. K dispozici sice byla česká verze návodu 

k obsluze VA 4447, avšak tato se s verzí anglickou v mnoha důležitých pojmech rozchází, 

což způsobilo nemalé komplikace. V české verzi návodu nebyl popsán význam položky 
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nacházející se v nabídce napájení snímače (transducer power). K dispozici je volba CCLD 

ON/OFF.  Z anglické verze vyplynulo, že pokud je k přístroji připojen piezoelektrický 

snímač Deltatron (což je případ snímače, který jsem při měření používal), má být zvolena 

možnost ON. Volba OFF se volí, pokud je k přístroji připojena součást, která má svůj 

napájecí zdroj. Pokud by se nastavení této položky zanedbalo, naměřené výsledky by byly 

nepravdivé. Dalším problémem byla skutečnost, že se při měření na displeji přístroje 

zobrazovala veličina RMS. V české verzi není tato veličina vysvětlena, i když se o ní autor 

zmiňuje. Je to jeden z hlavních naměřených výstupů a z anglického manuálu vyplynulo, že 

tato veličina označuje časově zprůměrovanou váženou hladinu zrychlení. Při práci 

s naměřenými daty v programu Vibration Explorer má pak tato veličina podobu RMS VTV 

(vibration total value). Tato veličina má v české terminologii ekvivalent Souhrnná vážená 

hladina zrychlení vibrací Lvw. 

Pro lepší orientaci ve výsledných hodnotách je vhodné před měřením nastavit 

v přístroji aktuální datum a čas. Také je vhodné nabít akumulátor přístroje. 

Kalibrace 

Před měřením i po měření je nutné provést kalibraci snímače. Kalibrace je úkon, při 

kterém provádíme měření na etalonu (v našem případě kalibrátor) a porovnáváme údaj 

indikovaný měřidlem s hodnotou reprezentovanou etalonem[4]. 

Snímač Typ 4520 připojíme pomocí LEMO kabelu k přístroji. V menu VA 4447 

zvolíme CALIBRATE  a typ MANUAL. Snímač připevníme pomocí včelího vosku ke 

kalibrátoru (typ 4294) a postupně podle požadavků VA 4447 otáčíme na příslušné plochy 

snímače. Tím se provede kalibrace snímače ve všech třech osách. Kalibrace jedné osy trvá 

12 s. Po provedení kalibrace je možno přistoupit k samotnému nastavení přístroje. 

Mnou nastavené  důležité parametry přístroje pro účel měření vibrací přenášených 

na ruce: 

- Zobrazované jednotky: dB 

- Snímač: tříosý (triaxial) 

- Napájení snímače: CCLD On 

- Frekvenční vážení: ruce-paže (hand-arm) 

- Funkce Logging: povolena (enabled) 
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11 MĚŘENÍ EXPOZICE PŘI PRÁCI S RUČNÍM NÁŘADÍM 
Pro účel vyhodnocení expozice vibrací přenášených na ruce při práci s ručním 

elektrickým nářadím byla zvolena pracovní činnost úpravy povrchu dřevěné desky pomocí 

elektrické hoblovky. Celkově byla provedena 4 měření, ze kterých byly zpracovány údaje. 

Mimo tato měření bylo provedeno jedno zkušební. Pomocí zkušebního měření jsem si 

osvojil nastavení a obsluhu VA 4447 a správné uchycení snímače k vibrujícím nástrojům. 

Zkušební měření vedlo také ke koordinaci činností během měření tak, aby měření při práci 

s hoblovkou bylo provedeno správně, efektivně a s minimálními časovými prodlevami 

způsobenými nastavováním parametrů VA 4447. Získané hodnoty hladin zrychlení vibrací 

pak sloužily k osvojení práce s daty v programu Vibration Explorer. Při zkušebním měření 

byla posuzována emise vibrací kancelářského ventilátoru, který byl puštěn na třetí 

rychlostní stupeň. Výsledné hodnoty naměřené při zkušebním měření uvádím v příloze č. 

3. Během měření byla pořízena fotodokumentace. Ta je obsahem přílohy č. 2. V příloze č. 

5 je vyhotoven protokol o čtvrtém měření vibrací (levá ruka-čelní úchyt). 

11.1 Popis pracovní činnosti 
Pracovní činnost v sobě zahrnovala povrchovou úpravu smrkové desky o rozměrech 

2000x160x30 milimetrů (délka x šířka x hloubka). Jak již bylo zmíněno, měření probíhala 

celkem čtyřikrát a to v rozsahu 1 měsíce. Přesná data prováděných měření jsou uvedena 

v tabulce 3. Úkolem bylo neopracovanou smrkovou desku ohoblovat z obou stran tak, aby 

byl její povrch zcela hladký a zbavený všech nerovností. Při každém ze čtyř měření byla 

upravována deska o přibližně stejných rozměrech, aby nevznikaly velké časové rozdíly.  

1. měření 17. 2. 2009 

2. měření 10. 3. 2009 

3. měření 17. 3. 2009 

4. měření 24. 3. 2009 

   Tabulka 3: Datum prováděných měření 

Aby bylo možné srovnat expozice vibracím mezi jedinci s různou adaptací, 

prováděli práci s hoblovkou 2 lidé. Za osobu neadaptovanou jsem zvolil sám sebe (Petr 

Valášek), protože jsem doposud s hoblovkou nikdy nepracoval a požadavky na osobu 

neadaptovanou jsem tedy splňoval. Dále se budu nazývat Operátor 1.  
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Požadavky na osobu adaptovanou splňoval pan Alexander Mikóczy, který je 

zaměstnán na VŠB – TUO, FBI ve funkci dělníka (dělník 021). Ten byl ochoten podstoupit 

všechna měření. Pan Mikóczy bude nazýván Operátor 2. 

Doba, za kterou každý z obou operátorů splnil úkol (ohoblovat desku z obou stran), 

se u operátorů liší (závisí na zručnosti). U každého z operátorů byla průměrně stanovena 

doba, která je popsána v tabulce 4. Tato doba byla změřena pouze při prvním měření. 

Čas potřebný k provedení úkolu 

Operátor 1         7 minut 

Operátor 2 4 minuty 

   Tabulka 4: Čas potřebný ke splnění úkolu  

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE HOBLOVKY 

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 5 let, čištění stlačeným vzduchem 

Hmotnost 3,6 kg 

Výkon 470 W 

Otáčky nářadí naprázdno 12 000 ot/min 

Otáčky při jmenovitém zatížení 10 000 ot/min 

Údaje o vibracích Návod k použití uvádí hodnotu vibrací 
přenášených na ruce 2,5 m/s2 

Tabulka 5: Základní technické údaje hoblovky 
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11.2 Popis pracovního místa 
Pracovní činnost byla prováděna v prostorách dílen údržby VŠB-TUO, fakulty 

bezpečnostního inženýrství. Pro vysoké znečištění okolí pracovního místa při hoblování a 

vysoké emise hladiny hluku bylo nutné provádět činnost ve venkovních prostorách dílen.  

11.3 Popis měření 
K provedení měření byla využita ČSN EN ISO 5349-2, která udává praktický návod 

pro měření na pracovním místě společně s normami [10] a [11]. Nebylo možné se držet 

striktně postupu, popsaného v těchto normách, protože měření, které jsem prováděl, není 

standardním posouzením denní expozice vibracím.  

Před samotným měřením jsem si v laboratoři FBI připravil VA 4447 (kontrola stavu 

baterie, připojení snímače, kontrola funkčnosti, nastavení parametrů). Poté byla provedena 

kalibrace VA 4447 pomocí kalibrátoru (typ 4294). Nakonec jsem připevnil snímač do 

příchytného adaptéru, který byl svým tvarem nejvhodnější pro uchycení snímače na 

rukojetích hoblovky (viz obrázek 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: VA 4447 se snímačem v příchytném adaptéru před měřením. 

Na pracovním místě jsme s panem Mikóczym a s panem Hovorkou (Pan Bc. Václav 

Hovorka asistoval u každého ze všech měření a to především při měření pracovní činnosti 

operátora 2, kdy obsluhoval VA 4447) přichystali smrkovou desku, kterou jsme položili na 
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pracovní stůl a zajistili ji pomocí svorek tak, aby bylo zabráněno jejímu pohybu během 

hoblování. Pomocí teploměru a barometru jsem změřil teplotu okolního prostředí a 

atmosférický tlak a zjištěné údaje zaznamenal. 

Použité OOPP: 

1) Ochranné brýle z plexiskla – proti odlétávajícím dřevěným hoblinám 

2) Špuntové ušní ucpávky – proti nadměrnému  hluku 

3) Ochranný pracovní oděv zabraňující znečištění od hoblin. 

V souladu s ČSN EN ISO 5349-2 byly provedeny u každého operátora vždy 3 náměry, 

na levé a pak na pravé ruce, trvající od 20 do 30 sekund. Minimální doba měření je totiž 

dle výše zmíněné normy stanovena na 1 minutu. Pokud by byla doba měření kratší, nelze 

považovat naměřené hodnoty za reprezentativní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 10: Měření při pracovní činnosti vykonávané Operátorem 1. 
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11.4 Zpracování naměřených hodnot 
 

V programu Vibration explorer byly načteny naměřené hodnoty z VA 4447. Pro 

potřeby pozdějších výpočtů byly důležité zejména hodnoty veličiny RMS VTV, což je 

souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací ve všech třech kolmých osách. Ve Vibration 

Exploreru byl vytvořeny profily pro oba operátory. K těmto profilům byly následně 

přiřazeny hodnoty RMS. Vzniklé profily byly exportovány do formátu xls, aby bylo možno 

s hodnotami dále pracovat v tabulkovém editoru (Microsoft© Excel). Exportovaná data 

jsou obsahem přílohy č. 1. 

Následně byly v tabulkovém editoru zprůměrovány hodnoty RMS VTV ze tří náměrů pro 

každou ruku.  

Ve Vibration Exploreru byla z naměřených hodnot a času, který je potřebný pro 

splnění pracovního úkolu, stanovena velikost A(8) – denní expozice vibracím. Pomocí 

Vibration Exploreru bylo také možné zjistit dobu, za kterou velikost hodnoty A(8) dosáhne 

limitní hodnoty pro vibrace přenášené na ruce (stanovena legislativou na 123 dB). 

Takto byly zpracovány hodnoty u obou operátorů ze všech čtyř měření. Zanesením 

výsledných hodnot (uvedeny v tabulce 6, strana 57) do grafu, bylo možno přehledně 

porovnávat expozice obou operátorů. 

Vytvoření frekvenčních spekter 

Přístroj VA 4447 a také Program Vibration Explorer neumožňují vytváření 

frekvenčních spekter. Údaje potřebné pro vytvoření frekvenčního spektra pro zatížení levé 

a pravé ruky vibracemi jsem si opatřil z měření, které prováděl Bc. Václav Hovorka na 

téže hoblovce při vypracovávání jeho bakalářské práce. Měření bylo provedeno přístrojem 

Observer 2260. Vytvořil jsem tak spektra (viz grafy 7 – 10), která umožňují odhalit 

frekvence, v nichž je hladina zrychlení vibrací nejvyšší. Spektra zahrnují hladiny pro osu x, 

osu y, osu z. Pro přehlednost jsou tyto spektra vyhotoveny jak pomocí sloupcových grafů, 

tak pomocí plošných grafů. 
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  Graf 8: Frekvenční spektrum levé ruky (sloupcový graf).  

 

 

 

 

 

 

   

Graf 9: Frekvenční spektrum levé ruky (sloupcový graf). 

Komentář ke grafům 8, 9: 

Grafy (frekvenční spektra) představují zastoupení jednotlivých frekvenčních složek vibrací 

při práci s hoblovkou pro levou a pravou ruku. Modré sloupce označují velikost 

ekvivalentní hladiny zrychlení naměřené ve směru osy x. Červené sloupce označují 

velikost ekvivalentní hladiny zrychlení ve směru osy y a žluté sloupce hodnoty ve směru 

osy z. Standardně jsou spektra zobrazována pomocí sloupcových grafů, avšak pro 

porovnání hodnot levé a pravé ruky je mnohem efektivnější vytvořit grafy plošné (viz 

grafy 10, 11). 
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  Graf 10: Frekvenční spektrum levé ruky (plošný graf). 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf 11: Frekvenční spektrum pravé ruky (plošný graf). 

Komentář ke grafům 10, 11: 

U levé ruky jsou dominantní vibrace ve směru osy x a to od 6,3 Hz do 1000 Hz. V tomto 

směru jsou hladinová maxima v rozsahu od 350 Hz do 700 Hz. Velikost zrychlení 

dosahuje až 150 dB. U pravé ruky není patrná tak značná dominance v některém ze směrů. 

Hladinová maxima jsou  v ose z při 500 Hz a v ose y v rozsahu 900-1600 Hz. Spektra pro 

levou i pravou ruku jsou si svým tvarem dosti podobná. Liší se dominancí jednotlivých os 

ve frekvenčním rozsahu.  



56 
 

Stanovení negativních účinků vibrací při práci s hoblovkou na základě vyhodnocení 

spekter: 

Ze spekter je možné stanovit negativní účinky vzniklé nadměrnou expozicí 

vibracím emitovaných hoblovkou. Za nadměrnou expozici se považují vibrace přesahující 

hodnotu 123 dB. Pokud by práce s hoblovkou trvala 8h, měla by vliv na periferní 

nervy a cévy rukou a paží. Postižení periferních nervů vzniká při nadměrné expozici 

vibrací s frekvencí nad 100 Hz. Nemoci cév vznikají frekvencemi v rozmezí 20-400 Hz.  
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11.5 Srovnání expozice vibracím osoby neadaptované a adaptované 
Na základě naměřených hodnot a jejich dalšího zpracování bylo možno vytvořit 

grafy, které znázorňují hodnoty souhrnných vážených hladin zrychlení vibrací v průběhu 

čtyř provedených měření. 

 

Graf 12: Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací (Operátor 1) 

 

  Graf 13: Souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací (Operátor 2) 

Komentář ke grafu 12: Ve všech čtyřech měřeních je patrná relativní rovnováha mezi 

namáháním levé a pravé ruky. V prvním měření je rozdíl hodnot pro levou a pravou ruku 

větší.  V prvním až třetím měření jsou hodnoty souhrnných vážených hladin zrychlení 

vibrací pro pravou ruku téměř totožné (pohybují se okolo 129 dB). Operátor 1, tedy osoba 
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adaptovaná, má zkušenosti s obsluhou hoblovky. Používá hoblovku tak, že zatížení na 

levou i pravou ruku je téměř rovnoměrné. 

Komentář ke grafu 13: Hodnoty z měření 1 – 2 poukazují na to, že Operátor 2 (osoba 

neadaptovaná) neměla během těchto měření jasno ve správném uchycení hoblovky tak, aby 

zatížení na obě ruce bylo pokud možno rovnoměrné. V prvním a druhém měření převládá 

zatížení pravé ruky. Ve třetím měření jsou naměřeny velmi nízké hodnoty vibrací. To 

mohlo být způsobeno špatným uchycením příchytného adaptéru k rukojetím hoblovky. Při 

třetím měření je již však zřetelné, že Operátor 2 začíná být adaptovaný na činnost 

s hoblovkou. Je zde patrná rovnováha v zatížení obou rukou. Převažuje zatížení levé ruky. 

Hodnoty ve čtvrtém měření jsou nejpřijatelnější z hlediska rovnováhy zatížení. Operátor 2 

se již jeví jako osoba adaptovaná. 

 Pokud srovnáme pouze hodnoty ze čtvrtých měření, zjistíme, že Operátor 1 je 

zatížen vyššími hodnotami hladin zrychlení vibrací, než je zatížen Operátor 2 (platí pro 

pravou ruku). U Operátora 1 činí souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací 131 dB. U 

Operátora 2 je to 130,4 dB. Musí se ovšem vzít v úvahu rozdílný čas, za který operátoři 

provedou zadaný úkol. Operátor 1 provede úkol za 4 minuty. Operátor 2 ho provede za 7 

minut. Pokud by se zručnost Operátora 2 v obsluze hoblovky nadále prohlubovala až do 

momentu, kdy vykoná pracovní úkol za stejnou dobu jako Operátor 1, pak by musel 

Operátor 2 vyvinout větší přítlak na nářadí a tudíž by byl vystaven expozici srovnatelné 

s expozicí Operátora 1. 

11.6 Stanovení bezpečné doby denní expozice vibrací při práci 

s hoblovkou 
   

Jak již bylo zmíněno, v programu Vibration Explorer je možné stanovit dobu, během 

které je možné bezpečně pracovat s vibrujícím nářadím. Dosazením času se počítá 

výsledná denní expozice vibracím (energeticky ekvivalentní souhrnná hodnota vibrací za 

8h) A(8). Jakmile hodnota A(8) překročí 123 dB, je možno čas, který byl dosazen, 

považovat za nepřijatelný. Bude tedy použita hodnota předcházející. Výpočet je prováděn 

v řádech tisícin, avšak při měření mohlo dojít k odchylkám a nepřesnostem. VA 4447 se 

řadí do třídy přesnosti 2, která počítá s celkovou nejistotou 3 dB.  Proto by bylo vhodné, 

pro určení přesné doby provést další měření.  
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Hodnota A(8) byla stanovena pro oba operátory z měření č. 4. 

Pro Operátora 1 je bezpečná doba nepřetržité práce s hoblovkou 82 minut. 

Pro Operátora 2 je bezpečná doba nepřetržité práce s hoblovkou 95 minut. 
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12 DISKUZE 
Z měření a vyhodnocení vibrací přenášených na ruce při práci s hoblovkou vyplývá, 

že je velký rozdíl mezi mírou expozice osoby neadaptované a osoby adaptované na danou 

pracovní činnost. Osoba neadaptovaná nezná správný způsob uchycení hoblovky a také 

nedokáže odhadnout sílu přítlaku. V okamžiku první zkušenosti s hoblovkou není schopna 

odhadnout rozložení sil na obě rukojeti hoblovky. Oproti osoby adaptované na práci 

s hoblovkou vykoná pracovní úkol (oboustranné ohoblování smrkové desky) o 3 minuty 

později. Přičemž hladina zrychlení vibrací je menší, než u osoby adaptované. Je to 

způsobeno menší přítlakovou silou působící rukama na hoblovku (ta působí silou na 

desku). Tím je deska opracovávána méně efektivněji, a proto je doba provedení úkolu 

delší. 

Výpočtem doby bezpečné práce s hoblovkou je možné vyslovit úvahu o tom, kolik 

desek je schopna osoba adaptovaná/neadaptovaná opracovat bez toho, aby byl překročen 

hygienický limit. Pro osobu neadaptovanou je doba bezpečné práce 95 minut. Jednu desku 

opracovává 7 minut. Maximální množství desek, které je schopna tato osoba během této 

doby upravit, je tedy po zaokrouhlení na celá čísla 13 kusů. U osoby adaptované je doba 

opracování jedné desky 4 minuty. Doba bezpečné práce činí 82 minut.  Maximální počet 

desek, který je schopna osoba adaptovaná upravit, je po zaokrouhlení 20 kusů. Tento fakt 

dokazuje, že čím větší je adaptace na danou pracovní činnost, tím je dosaženo lepších 

pracovních výsledků. 

Prostřednictvím praktického zácviku s nářadím je postupně docíleno adaptace 

daného pracovníka na pracovní činnost. Pracovník je pak zručnější a expozice vibrací na 

ruce je rovnoměrná.  Doba adaptace je individuální. U mne se projevila při třetím měření, 

tedy již po 1 měsíci. Prokazatelně při čtvrtém měření.  

Lze tedy konstatovat, že existuje rozdíl mezi osobami s různou délkou adaptace.  

Rozdíly jsou v hodnotách souhrnných vážených hodnot zrychlení vibrací působících na 

ruce a také v čase, který potřebuje ta či ona osoba k provedení úkolu. 
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13 ZÁVĚR 
V diplomové práci jsem se zabýval problematikou vibrací v pracovním prostředí se 

zaměřením na vibrace, které jsou přenášené na ruce při práci s ručním elektrickým 

nářadím.  

V první části byly shrnuty informace, které jsou nezbytné pro základní orientaci 

v dané problematice. Byl vymezen legislativní rámec, který je tvořen právními předpisy 

vztahujícími se k expozici vibracím, společně s uvedením nemocí z povolání způsobenými 

dlouhodobou expozicí pracovníka vibracím. V dalších kapitolách byla zmíněna 

průmyslová odvětví, v nichž se vyskytují nadměrné hodnoty vibrací přenášených na ruce a 

paže. Dále byly vysvětleny pojmy tělesná adaptace, adaptovaná a neadaptovaná osoba. 

Bylo také nezbytné shrnout informace potřebné pro úspěšné praktické provedení měření a 

vyhodnocení expozice vibracím přenášených na ruce.  

V druhé části byla popsána charakteristika nového měřicího přístroje pořízeného VŠB-

TUO, fakultou bezpečnostního inženýrství, Human Vibration Analyzer (Typ 4447), 

pomocí něhož byla provedena měření expozice vibrací při práci s hoblovkou v reálných 

pracovních podmínkách. Naměřené hodnoty byly zpracovány a z výsledných hodnot byly 

vyvozeny závěry. Výstupem této diplomové práce je porovnání expozic vibracím při dané 

pracovní činnosti, a to z hlediska osoby adaptované a neadaptované na pracovní činnost. U 

těchto osob byla také stanovena doba bezpečné práce s hoblovkou, kdy není překročen 

hygienický limit pro vibrace přenášené na ruce. 

Psaní této diplomové práce a především vytváření praktické části práce mi přineslo 

mnoho nových poznatků a zkušeností, které jistě v budoucnu uplatním v práci. 
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