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Anotace: 
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Bělohrad, Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2010, 67 s. 

 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit bezpečnost a spolehlivost kapalinového 

paprsku při jeho aplikaci v kamenolomu Javorka v Lázních Bělohrad, také prostřednictvím 

použití vhodné metody bezpečnostní analýzy.  

V práci jsou nejprve uvedeny informace o kamenolomu Javorka. V další kapitole je 

podrobněji vysvětlen princip řezání vodním paprskem a blíže popsána konkrétní technologie 

použitá v kamenolomu. Další část je věnována provedení Analýzy způsobů a důsledků poruch 

(FMEA). V následující kapitole je řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lomových 

provozech při použití vodního paprsku a také data z provedeného měření hluku. Nakonec jsou 

popsány možné komplikace při zranění vodním paprskem. 

 

Klíčová slova: vodní paprsek, bezpečnost, Analýza způsobů a důsledků poruch, hodnocení 

rizika 

 

Annotation: 

Gryc, R. Analysis of Safety Risks in the Course of Liquid Jet Application in the Lázně 

Bělohrad, diploma thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, 

67 p.  

Evaluation of safety and reliability of water jet during its application in Javorka quarry 

in Lázně Bělohrad was the goal of this thesis. The analysis was carried using an appropriate 

method of safety risks analysis. 

Information about the stone quarry Javorka is given at the beginning. In the next chapter the 

principle of water jet cutting is explained in detail and the particular technology used in the 

quarry is described. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) is attended in the next 

chapter. Safety and health protection in quarry operations using water jet are discussed in the 

next chapter and data from a noise measurement are analysed. Possible complications 

concerning water jet injury are included in the last chapter. 
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Úvod 

Kámen slouží člověku od počátku civilizace, od paleolitu neboli starší doby 

kamenné, cca 14 tisíc let před naším letopočtem. Kámen byl nejlepším materiálem pro 

výrobu tehdy primitivních nástrojů a zbraní, ale stal se rovněž i přirozeným stavebním 

materiálem pro stavbu obydlí.  

Těžební průmysl je odvětví neodmyslitelně spjaté s technickým a ekonomickým 

rozvojem společnosti. Zpočátku šlo výhradně o využití kamenných nástrojů, které byly 

už v přírodním stavu vhodné k využití a byly získávány povrchovým sběrem. Avšak  

s rostoucím technologickým rozvojem byly ruční nástroje využívající fyzickou sílu 

pracovníka nahrazeny zařízeními elektronickými s vlastním pohonem. Zařízení 

v současnosti používaná při těžbě jsou různá v závislosti na druhu dobývaného nerostu. 

Mezi nejčastěji využívaná strojní zařízení pro dobývání surovin patří např. vrtací 

soupravy, vrtací kladiva, trhaviny, nabíjecí zařízení, rozrývače nebo hydraulická 

kladiva. [18] 

Výše uvedená zařízení pro rozpojování hornin nebývají často příliš šetrné 

k samotnému kameni a bývají využívány zejména pro hromadnou těžbu hornin. 

Vysokoenergetický kapalinový paprsek (VEKP) se obvykle nehodí do lomů, kde je 

snaha dosáhnout většího množství získaného kamene, avšak jeho aplikace v těžebním 

průmyslu spočívá především v dobývání vzácnějšího kamene, kde je důležitější získat 

maximální množství požadovaného kamene s jeho minimálními ztrátami. Nasazení 

VEKP v takových provozech s sebou přináší řadu výhod. Při řezání pomocí VEKP 

nedochází k výraznému nárůstu vnitřního pnutí, čímž je tato technologie k samotnému 

kameni šetrnější, nevzniká díky jemnému řezu mnoho odpadního materiálu, nedochází 

k opotřebení řezného nástroje, neboť řezným nástrojem je kapalina, nedosahuje  

se významného vzniku tepla, které by mohlo ovlivnit vlastnosti řezaného materiálu, je 

ve vyšší míře snížena tvorba nežádoucích částic prachu a tímto i možnost jejich 

vdechnutí. Bohužel každá technologie s sebou přináší i specifická rizika, proti kterým je 

nutné se chránit, čemuž se podrobněji věnuji v následujících kapitolách. Avšak 

vzhledem k ostatním zařízením používaných při těžbě patří VEKP k nejbezpečnějším  

a také k nejšetrnějším k životnímu prostředí. [14, 17, 28] 
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1 Kamenolom Javorka 

 

Pískovec náleží mezi přírodní, usazené horniny a vznikl postupným stmelením 

písčitých zrn vlivem působícího tlaku. Uplatnění pískovce v české architektuře  

a sochařství je nebývale široké a patří mezi běžně používaný, přírodní kámen.  

Ve zvýšené míře se objevuje v architektuře pískovec zejména v období gotiky a baroka. 

Cenomanské pískovce představují vzhledem k rozsahu těžby a stavebního použití 

nejvýznamnější pískovce české křídy, vyznačující se často kvádrovou odlučností. 

V další části se věnuji geologickým poměrům, mineralogicko-petrografickému složení, 

fyzikálně-mechanickým a trvanlivostním vlastnostem jednoho pískovce české křídy, 

kterým je narůžovělý až nafialovělý pískovec, v současnosti těžený v kamenolomu 

Javorka v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohrad, označovaný také jako bělohradský 

pískovec. [2, 25] 

 

  

Obrázek 1: Kamenolom Javorka s.r.o. [19] 
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Geologické poměry kamenolomu Javorka  

Kamenolom Javorka se nachází na severním konci obce. Z hlediska regionálně 

geologického členění Českého masívu náleží zdejší sedimenty k tzv. labské litofaciální 

oblasti české křídové pánve. Vlastní ložisko dekoračního pískovce se nachází v úzkém 

pruhu cenomanských hornin, vystupujících v severovýchodním křídle tzv. miletínské 

synklinály, což je plochá, mírně asymetrická pánevní struktura. Maximální zjištěná 

mocnost svrchnokřídových sedimentů v prostoru miletínské synklinály činí něco málo 

přes 200 m, v bezprostředním okolí ložiska kamenolomu dosahují křídové sledy 

mocnosti zhruba 80 m. Mocnost suroviny na ložisku je přibližně 10 – 11 metrů, 

přibližně stejné mocnosti však dosahuje také skrývka. [2, 25] 

Uložení suroviny je subhorizontální s mírným úklonem 5 – 15o do otevřeného 

prostoru lomu. Tento způsob uložení usnadňuje těžbu, kdy se k oddělení bloků  

od lomové stěny používá vzduchových vaků a účinku gravitace suroviny. [2, 25] 

 

 

Obrázek 2: Kamenolom Javorka [16] 
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Petrografie a barevná variabilita bělohradského pískovce 

Barevná škála těžených bělohradských pískovců je velmi rozmanitá a pestrá. 

Pestrobarevnost se pohybuje od bělošedých, žlutobílých, žlutých až po okrové odstíny, 

často s charakteristickým, jemným až výrazným, růžovým, načervenalým až fialovým 

mramorováním a šmouhováním. Nalézt však lze i typy výrazně jednolitě růžovo-fialové 

až sytě fialové. Z pohledu barevné variability a kresby představuje pískovec z lomu 

Javorka unikátní přírodní kámen. [2, 25] 

Strukturou se jedná o jemno- až střednozrnný pískovec, tvořený zrny křemene. 

Střední velikost zrn křemene se pohybuje okolo 0,25 mm, maximální velikost zrna 

dosahuje 0,7 – 1 mm. Kromě monominerálního křemene jsou rovněž zastoupena 

srůstová zrna polykrystalického křemene, jejichž tvar je ovlivněn mladším 

diagenetickým křemenem, který dorůstá na okrajích zrn. Základní hmota pískovců je 

tvořena jílovitými horninami, a to kaolinitem, který převažuje nad illitem. Sekundárně 

jsou pórový prostor a základní hmota prosyceny oxohydrity železa a manganu, které 

dávají hornině její typické růžovo-nafialovělé zbarvení. [2, 25] 

   

Těžba a použití bělohradského pískovce  

Těžba pískovce je dnes prováděna velice šetrným způsobem za použití 

vzduchových vaků, které jsou vsouvány do vertikálních puklin, rozvolňujících skalní 

masív. Po jejich naplnění se  blok odtlačí od lomové stěny. V současné době je roční 

těžba lomu cca 500 až 600 m3. Z toho je na ušlechtilou výrobu a pro sochařské účely 

použito cca 10% (větší bloky), 60% (menší bloky, lavice) slouží na štípání a výrobu 

haklíků a jako dekorativní a soliterní kameny. Zbývajících zhruba 30% představuje 

„odpad“ v podobě lomového a záhozového kamene. Z bělohradského pískovce je 

vyráběna široká paleta kamenických výrobků pro exteriér i interiér. Uvést lze zejména 

pískovcové zdivo (haklíky, kvádry), obklad, parapety, schodiště, masívy oken a dveří. 

V zahradní architektuře se uplatňuje formátovaná řezaná dlažba, zlomková dlažba, dále 

se kamene využívá pro zahradní zídky, ploty, venkovní krby, terasy, lavičky, květníky, 

jezírka a fontány. [2, 25] 
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2 VEKP 

Voda již odedávna formuje svým prouděním reliéf zemského povrchu. V 19. 

století se začala využívat mechanická vlastnost vody pro technické účely. Zjistilo se, že 

pokud se přivede voda pod tlakem do trysky s malým průměrem, tak výrazně vzroste 

její rozrušovací schopnost a dosáhne se vyšší erozivní účinnosti při odstraňování 

materiálu.  

Technologii VEKP lze úspěšně uplatnit v řadě výrobních oborů. Možnosti 

aplikace kapalinového paprsku jsou znázorněny na obrázku 3. 

 

Obrázek 3:Aplikace VEKP [17] 

2.1. Princip VEKP 

Řezání vodním paprskem spočívá v mechanicko brusné formě odebírání 

obráběného materiálu účinkem dopadu vodního proudu o malém průřezu, ale vysoké 

rychlosti, a to dvou až čtyřnásobné než je rychlost zvuku a kinetické energii na jednotku 

plochy. Paprsek je generovaný vysokým tlakem vody, která prochází otvorem trysky. 

Po výstupu z trysky vniká paprsek do obrobku, kde postupně ztrácí svou kinetickou 

energii v důsledku rozrušování řezaného materiálu. [14, 17] 

Schéma znázorněné na obrázku 4, reprezentuje přeměnu energie z nízkotlakého 

hydraulického systému zobrazeného oranžovou barvou na vysokotlaký vodní systém 

zobrazený tmavomodrými šipkami. Filtrovaná voda přiváděna do multiplikátoru je 

znázorněna světle modrými šipkami. Olej je do multiplikátoru dodáván čerpadlem. 

Modrý válec představuje regulátor tlaku kapaliny rovnoměrně tlumí tlakové výkyvy 

z multiplikátoru a dodává konstantní a stálý proud vysokotlaké vody k řezací hlavici. 
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Červená barva prezentuje abrazivo, které se mísí s vysokotlakou vodou ve směšovací 

komoře a tím zvyšuje dezintegrační schopnost pracovní kapaliny. 

 

Obrázek 4: Schéma zařízení abrazivního vodního paprsku s multiplikátorem 

 

Pracovní kapalina 

Mezi vlastnosti, které by měla každá pracovní kapalina pro VEKP mít patří například: 

- nízká viskozita, z důvodu malé ztráty na výkonu při průchodu kapaliny 

potrubím, hadicemi a tryskou, 

- minimální agresivitu vzhledem ke kovovým částem zařízení, 

- malá toxicitu, 

- dostupnost, 

- nízká cena, 

- schopnost zabezpečit maximální produktivitu, 

- schopnost zabezpečit nejlepší kvalitu obrábění při nejmenších energetických 

ztrátách při vytváření paprsku. [17] 

 

Nejčastěji užívanou pracovní kapalinou je voda, avšak technologie VEKP 

umožňuje i použití dalších kapalin. V lékařství k takovým kapalinám patří líh  

a alkoholy, v potravinářském průmyslu mléko, kakao, oleje, apod.. [14, 17] 
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V praxi se vyskytují dva základní typy vodních paprsků: 

1. Čistý vodní paprsek: 

2. Abrazivní vodní paprsek 

 

Čistý vodní paprsek 

Používá jako řezné médium čistou vodu bez abrazivní příměsi. Systém plně 

využívá vlastnosti vody při vysokém tlaku. Je schopný účinně řezat materiály s malou 

tloušťkou a uplatňuje se především v textilním, papírenském a potravinářském 

průmyslu. [14, 17] 

 

Obrázek 5: Čistý vodní paprsek [11] 

 

Abrazivní vodní paprsek 

Je to v podstatě čistý vodní paprsek, do kterého se přidávají částice malého 

průměru tzv. abrazivo. Abrazivo je strhávané do proudu kapaliny podtlakem, který 

vzniká v oblasti směšovací komory. Takový paprsek je potom schopný řezat alespoň 

částečně jakýkoliv materiál. [14, 17] 
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Obrázek 6: Abrazivní vodní paprsek [11] 

Abrazivo představuje nerost, horninu nebo syntetickou látku o velké tvrdosti 

s rozličnými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které podmiňují jeho použití. 

Slouží k broušení, hlazení, vrtání a řezání. Při užívání VEKP se přidávají do proudu 

vysokotlaké vody, čímž zvyšují její desintegrační účinky. Obvykle se využívají abraziva 

jako jsou mletý granát, olivín, křemen či silikátová struska. [10, 11] 

 

2.2. Firma NET spol. s.r.o. 

Firma NET spol. s r.o. se sídlem ve Starém Městě pod Sněžníkem je v současné 

době největší českou firmou, působící v oblasti zajišťující služby související  

s vysokotlakou technikou, vzhledem k počtu vysokotlakých agregátů a jejich 

instalovaného výkonu, které jsou schopny poskytnout. Sortiment jimi nabízených služeb 

v oblasti vysokotlakého čištění a řezání zahrnuje například tryskání povrchů, 

odstraňování vrstev a nátěrů, čištění potrubí, trubkovnic, nádrží a průmyslových 

technologií, mobilní řezání dokonce i pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina 

užívaných vysokotlakých agregátů jsou samostatně mobilní a jsou instalovány 

v úložném prostoru skříňových automobilů nebo na přívěsech. K jejich vlastnímu 

pohonu slouží dieslové motory nebo při dlouhodobějším nasazení s možností připojení 

k elektrické síti jsou využívány stacionární agregáty s pohonem pomocí elektromotorů. 
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Firma NET s.r.o. také patří mezi autorizované zástupce světově významného 

výrobce vysokotlakého příslušenství firmy StoneAge ze Spojených států amerických, ve 

spolupráci s nimi navrhují a vyrábějí adaptéry potřebné pro provoz vlastních zařízení, 

ale i zařízení jiných firem využívající pro svou činnost vysokotlakou technologii. [20] 

 Firma NET s.r.o. poskytla všechna vysokotlaká zařízení i jejich odbornou 

obsluhu pro účely experimentálního měření hladiny hluku vznikajícího během provozu 

těchto zařízení při jejich praktickém použití v prostředí Kamenolomu Javorka s.r.o.. 

[20] 

 

2.3. Technologie použitá při experimentálním měření hluku 

v kamenolomu Javorka 

Vysokotlaké čerpadlo 

Jedná se o vysokotlaké čerpadlo s triplexovým plunžerem typu  

URACA KD-724-G poháněné dieslovým motorem Scania o výkonu 160 kW, 

instalovaného na samostatném rámu v úložném prostoru nákladního automobilu  

Iveco Eurocargo. Regulace a ovládání vysokotlakého agregátu je řízeno 

mikroprocesorem Siemens Logo. 

 

Technické informace o čerpadlu: 

- průměr plunžeru (mm) 20 

- průtok  (l/min) 39,5 

- tlak  (bar)  2000 

- otáčky čerpadla (min-1) 563 

- potřebný příkon (kW) 140 
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Obrázek 7: Vysokotlaké čerpadlo URACA KD-724-G 

 

Rotační tryska Barracuda 

V současnosti nejpoužívanější nástroj pro ruční práci s vysokotlakým vodním 

paprskem. Používá se hlavně k čištění a ošetřování železobetonových povrchů 

konstrukcí, k odstraňování nátěrů a nežádoucích vrstev a k ošetřování povrchů 

průmyslových technologií. Pro větší plochy s menším poškozením se využívá provedení 

se čtyřtryskovou hlavou a pro hlubší zásahy do ošetřovaného povrchu se využívá 

provedení dvojtryskové. Pracovní tlak pro tuto trysku se pohybuje v rozmezí 500 až 

2800 barů. 

 

 

Obrázek 8: Rotační tryska Barracuda 
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Obrázek 9: Rotační tryska Barracuda 

 

Pojezdové zařízení s tryskou 

Pro pojezd trysky bylo použito zařízení dnes již neexistujícího výrobce ADMAC 

typu Abjet. Zařízení je poháněno vlastním hydraulickým obvodem s elektropohonem 

vlastní konstrukce firmy NET s.r.o.. 

Tryska je určena pro tlaky až 3000 barů a průtok 24 litrů za minutu. 

 

 

Obrázek 10: Pojezdové zařízení s tryskou 

 

 

Obrázek 11: Tryska upevněná na pojezdovém zařízení 
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Obrázek 12: Tryska upevněná na pojezdovém zařízení 

 

Řídící jednotka 

Jedná se o zásobník abraziva s dávkovačem, na kterém je integrováno ovládání 

hydraulického pojezdu trysky. Reguluje se zde směr pohybu a rychlost pohybu nosiče 

trysky (Abjet) po kolejnici nebo v případě práce na kruhových nádobách či potrubí 

rychlost pojezdu po potrubí respektive po řetězu. 

 

Obrázek 13: Řídící jednotka 
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2.4. Zásady bezpečnosti práce pro práci s vysokotlakými 

čerpadly 

Mezi základní zásady při práci s vysokotlakými čerpadly patří tyto: 

• veškeré práce na čerpadle zahrnující provoz a opravy mohou vykonávat pouze 

osoby, které byly důkladně seznámeny s návodem k obsluze, 

• návod k obsluze musí být vždy k dispozici personálu obsluhujícímu zařízení,  

• nepřiměřená nebo neopatrná manipulace s čerpadlem může mít za následek 

ohrožení zdraví obsluhujícího personálu, poškození zařízení nebo ostatních 

předmětů,  

• výrobce ani dodavatel zařízení nenese odpovědnost za případné škody, pokud 

nebyly dodrženy pokyny uvedeny v návodu k obsluze příslušného zařízení,  

• umístění vysokotlakého čerpadla v provozu musí odpovídat příslušným 

bezpečnostním předpisům, 

• pracoviště pro práci s vysokotlakým čerpadlem musí být zabezpečeno proti 

neoprávněnému vstupu nepovolaných osob, 

• jako pracovní kapalina se může používat jen kapalina, pro kterou je čerpadlo 

určeno,  

• veškeré rotující části zařízení musí být opatřeny zábranami proti kontaktu 

s obsluhou zařízení pomocí plných krytů nebo sítí,  

• kryt, který slouží k zakrytí těsnicího prostoru musí být pevně upevněn. Na tento 

kryt se nesmí vstupovat a nesmí se používat jako odkládací plocha, 

• při provozu čerpadla se nesmí zasahovat do těsnicího prostoru. Pohybující se 

plunžr (píst), může způsobit úraz,  

• správná funkčnost veškerých bezpečnostních prvků musí být pravidelně 

kontrolována a přezkoušena,  

• jako pracovní kapalina se může používat jen kapalina, pro kterou je čerpadlo 

určeno,  

• kontaktu personálu obsluhujícího zařízení s dopravovanou pracovní kapalinou se 

musí zamezit pomocí vhodně zvolených bezpečnostních prvků a opatření,  

• bez předcházejícího souhlasu výrobce se nesmí na zařízení provádět jakékoliv 

nepovolené úpravy, což platí i pro připojování a nastavování bezpečnostních 

prvků, pojistných ventilů, stejně jako pro sváry na nosných částech zařízení,  
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• jako náhradní díly mohou být použity pouze takové, které odpovídají technické 

dokumentaci výrobce,  

• nesmí docházet k žádným úpravám softwaru řídícího programu. [3] 

2.5. Zásady bezpečnosti práce pro mobilní VEKP 

• při provozu čerpadla musí být dodrženy místní bezpečnostní předpisy, 

• obsluhu může vykonávat pouze zaškolený personál, 

• při provozu zařízení musí mít obsluha na sobě ochranný oděv, který se skládá 

z těchto částí: 

- ochranný pracovní oblek reflexní barvy, který musí zabezpečit odvod 

potu z těla a zabraňuje kontaktu stříkající vody a čištěného materiálu 

s obsluhou, 

- ochranná přilba, 

- štít nebo brýle zabezpečující ochranu očí, 

- chrániče sluchu proti hluku vznikajícímu při provozu zařízení, 

- bezpečnostní pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou schopná odolat 

příslušnému tlaku vody, 

- ochranné pracovní rukavice, 

• při použití vysokotlaké pistole se nesmí nikdy mířit na ostatní osoby, zvířata 

apod., protože vodní paprsek může způsobit vážná poranění i s trvalými 

následky, 

• pistolí se nesmí mířit ani na veškerá elektrická zařízení, 

• pistoli je nutné držet oběma rukama a zaujmout stabilní postoj, aby nemohlo 

dojít k pádu obsluhy důsledkem působící reakční síly vytékající kapaliny, 

• veškeré části vysokotlakého zařízení provozovat pouze do hodnot maximálního 

povoleného tlaku, 

• všechny hadice podléhající přirozenému stárnutí pravidelně měnit (přibližně 

každé dva až tři roky). [17] 

Odborná literatura uvádí [12], že za většinu závažných havarijních situací je 

odpovědný lidský faktor, což velmi často souvisí s nedodržováním předpisů. Rizika 

spojená s vysokotlakou vodou mohou zapříčinit i vážná poranění či ekonomickou ztrátu. 

Avšak pokud jsou dodržovány předepsané pracovní postupy a požadavky právních 

předpisů lze systém VEKP považovat za bezpečný.  
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3 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA - Failure Modes 

and Effect Analysis) 

 

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA - Failure Modes and Effect 

Analysis) je systematický postup analýzy systému za účelem zjištění potenciálních 

způsobů poruch, jejich příčin a důsledků na technické parametry (výkonnost) systému 

(bezprostřední montážní sestavy i celého systému či procesu). Termín systém se zde 

používá jako představitel hardwaru, softwaru (s jejich vzájemným působením) nebo 

procesu. Analýza se úspěšně provádí přednostně v rané etapě vývojového cyklu, aby se 

daný způsob poruchy nákladově efektivně odstranil nebo zmírnil (snížení závažnosti, 

následků a pravděpodobnosti výskytů poruch, lidských chyb). Tato analýza může být 

zahájena, jakmile je systém dostatečně vymezen, aby mohl být prezentován jako 

funkční blokový diagram, ve kterém mohou být stanoveny technické parametry jeho 

prvků. [23] 

Důležité je zejména načasování analýzy FMEA, jestliže se provádí dostatečně 

brzy v cyklu vývoje, potom může být začlenění změn návrhu k překonání nedostatků 

zjištěných analýzou FMEA nákladově efektivní. Tudíž je důležité, aby byl FMEA a její 

očekávané výsledky začleněny do plánu a harmonogramu vývoje. FMEA je tedy 

iterativní proces, který probíhá současně s procesem návrhu. [23] 

Analýza je také použitelná na rozmanitých stupních rozčlenění systému od 

nejvyššího stupně blokového diagramu dolů k funkcím jednotlivých součástí nebo 

softwarových příkazů. FMEA je tedy opětovací proces, který se aktualizuje jak se návrh 

vyvíjí. Po změnách návrhu je zpravidla nutné, aby se příslušné části analýzy FMEA 

přezkoumaly a aktualizovaly. [23] 

Zevrubná analýza FMEA je výsledkem práce týmu složeného z jednotlivců 

způsobilých rozpoznat a posoudit velikost a následky různých druhů potenciálních 

nedostatků návrhu produktu, které by mohly vést k poruchám. Výhodou týmové práce 

je, že podněcuje proces myšlení a zajišťuje nezbytnou odbornou kvalifikaci. [23] 

FMEA se považuje za metodu zjišťování závažnosti potenciálních způsobů 

poruch a poskytování vstupu pro opatření k jejich zmírnění, aby se snížilo riziko. 

V některých aplikacích se však do analýzy zahrnuje odhad pravděpodobnosti výskytu 

způsobu poruch. Poskytnutím určité míry pravděpodobnosti výskytu daného způsobu 

poruch se analýza zdokonaluje. [23] 



 16

 

 

Použití analýzy předchází hierarchické rozdělení systému na základnější prvky. 

Analýza začíná na nejnižším stupni. Důsledek způsobu poruchy na nižším stupni  

se potom může stát příčinou poruchy pro způsob poruchy objektu na následujícím 

vyšším stupni. [23] 

Základní principy této analýzy mohou být aplikovány i mimo technický návrh, 

postup lze použít i na výrobní nebo jakýkoliv jiný pracovní proces. Aby byla FMEA 

efektivní, musí být pracovnímu týmu poskytnuty přiměřené zdroje. U předběžné 

analýzy nemusí být zevrubné pochopení zkoumaného systému zásadně důležité. [23] 

FMEA se obecně zabývá jednotlivými způsoby poruch a důsledky těchto 

způsobů poruch pro systém. Každý způsob poruchy se zpracovává jako nezávislý. Tento 

postup je tímto nevhodný pro uvažování závislých poruch nebo poruch vyplývajících 

z posloupnosti událostí. [23] 

FMEA je pružný nástroj, který může být přizpůsoben tak, aby splnil určité 

potřeby daného průmyslového odvětví nebo produktu. Specializované pracovní listy 

vyžadující specifické zápisy mohou být přizpůsobeny určitým aplikacím. jestliže se 

stanovují úrovně závažnosti způsobů poruch, mohou být tyto úrovně pro odlišné 

systémy či odlišné stupně rozčlenění systému stanoveny jinak. [23] 

 

Analýza možností poruch a jejich následků hodnotí možné poruchy zařízení  

a jejich vlivy na technologický proces, k nimž může dojít na různých úrovních, a to  

v systému, subsystému nebo v jeho komponentách. [1, 23] 

Principem metody FMEA je zkoumání každé komponenty systému  

a zodpovězení následujících otázek: 

• jak se může komponenta poškodit? 

• co se může stát, když se komponenta poškodí? [1] 

 

Hlavním cílem analýzy a hodnocení rizik je odborné hodnocení 

pravděpodobnosti vzniku nehody. Je zapotřebí vycházet z pevně určených kritérií pro 

daná hodnocení. [1] 

Hodnota rizika poškození zdraví je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti 

(Z) – viz tabulka 2 a pravděpodobnosti (P) – viz tabulka 1. [1, 23] 
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Tabulka 1: Pravděpodobnost 

 

Jednotlivé stupně možného následku poškození zdraví nebo způsobené škody  

na majetku se zatřiďují vždy do jedné ze čtyř kategorií. 

 

Tabulka 2: Vyjádření stupně závažnosti 

Typ důsledku Kategorie Popis důsledků 

katastrofický 15 
usmrcení v důsledku pracovního úrazu anebo úplné 

zničení systému, nenahraditelné ztráty 

kritický 10 
těžký úraz, nemoc z povolání anebo rozsáhlé poškození 

systému, ztráty ve výrobě, velké finanční ztráty 

významný 5 
lehký úraz, začátek nemoci z povolání anebo menší 

poškození systému, finanční ztráty 

zanedbatelný 1 malý anebo lehký úraz, zanedbatelná porucha systému 

 

 

Kombinací pravděpodobnosti vzniku možného negativního jevu a jeho následku 

určuje hodnotu rizika. Dle bodové metody je možno sestavit matici rizik, která vyplývá  

z kategorií následků a tříd pravděpodobnosti. 
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3.1. Účel a cíle analýzy 

Mezi důvody provádění analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) je možné 

zahrnout: 

a) zjištění poruch, které mají nežádoucí důsledky pro provoz systému  

(např. znemožňují nebo významně zhoršují provoz nebo ovlivňují 

bezpečnost uživatele); 

b) splnění požadavků smlouvy se zákazníkem, pokud jsou v ní uvedeny; 

c) možnosti zlepšení bezporuchovosti nebo bezpečnosti systému (např. 

modifikacemi návrhu nebo opatřeními k zajištění kvality); 

d) možnosti zlepšení udržovatelnosti systému (zvýrazněním oblastí rizika nebo 

neshody týkající se udržovatelnosti) [23] 

 

S ohledem na výše uvedené důvody pro vynaložení úsilí na provedení analýzy 

FMEA se mezi cíle může zahrnout: 

a) zevrubná identifikace a vyhodnocení všech nežádoucích důsledků ve 

vymezených hranicích analyzovaného systému a posloupností událostí, které 

způsobil zjištěný způsob poruchy objektu z jakýchkoliv příčin na rozličných 

stupních funkční hierarchie systému; 

b) klasifikace zjištěných způsobů poruch podle příslušných charakteristik 

včetně snadnosti jejich detekce, podle způsobilosti být diagnostikován, podle 

testovatelnosti, kompenzace poruch a provozních opatření (opravy, údržby, 

logistiky, atd.); 

c) zjištění funkčních poruch systému a odhad míry závažnosti  

a pravděpodobnosti poruchy; 

d) vypracování plánu na zlepšení návrhu, aby se zmírnily způsoby poruch; 

e) podpora vývoje efektivního plánu údržby, aby se zmírnily následky nebo aby  

se snížila pravděpodobnost vzniku poruchy. [23] 
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3.2. Aplikace metody FMEA na technologii řezání pomocí 

VEKP 

Zařízení mobilního VEKP jsem pro účely analýzy FMEA rozdělil do pěti 

základních subsystémů znázorněných na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: FMEA - subsystémy 

Tyto subsystémy je potom dále možno rozdělit následovně: 

- Vysokotlaké čerpadlo 

o Nízkotlaký okruh 

o Přívod vody 

o Filtrace vody 

o Motor čerpadla 

o Vysokotlaký okruh 

- Řídící jednotka 

o Ovládací prvky 

o Systém přidávání abraziva 

o Hydraulický okruh 

- Vysokotlaké vedení 

o Vysokotlaké hadice 

o Těsnění a spojovací armatury 

- Pojezdové zařízení s tryskou 

o Přívod vysokotlaké vody 

o Tryska 

o Pojezdové zařízení 

- Ruční tryska Barracuda 

o Přívod vysokotlaké vody 

o Vysokotlaká pistole 



 

Tabulka 3: FMEA - vysokotlaké čerpadlo 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

 1. Vysokotlaké čerpadlo Z P R 

1.1.1 

poškození izolace u 
elektrické instalace a 
zasažení elektrickým 

proudem 

zranění elektrickým 
proudem, smrt 

pravidelná kontrola a 
údržba elektrické instalace 

10 5 50 

1.1.2 

únik oleje netěsností 
nebo rupturou 
hydraulického 

vedení 

znečištění podlahy 
(uklouznutí, pád a 
následné zranění), 
znečištění vody 

tlakové zkoušky, 
pravidelná kontrola a 

údržba, výměna starého 
těsnění 

5 5 25 

1.1.3 

únik oleje netěsností 
nebo rupturou 
hydraulického 

vedení ve formě 
aerosolu 

vdechnutí a následné 
poškození dýchacího 

ústrojí, otrava 

tlakové zkoušky, 
pravidelná kontrola a 

údržba, výměna starého 
těsnění 

10 5 50 

1.1 Nízkotlaký 
okruh 

1.1.4 
odtržení části 

zařízení 
zasažení a zranění 

obsluhy 
pravidelná kontrola a 

údržba 
10 5 50 

1.2 Přívod vody 1.2.1 
nedostatečný zdroj 

vody 
nižší průtok, přerušení 

provozu 
dostatečné zásoby vody 5 1 5 

1.3 Filtrace vody 1.3.1 
nedostatečná úprava 

vody, usazeniny, 
nečistoty 

mechanické poškození 
zařízení 

pravidelná kontrola a 
údržba filtrů 

10 5 50 

20 



 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

 1. Vysokotlaké čerpadlo Z P R 

1.4.1 
nedostatek 

pohonných hmot 
přerušení provozu 

čerpadla 

pravidelná kontrola 
hladiny paliva v nádrži, 

rezervní palivo v kanystru 
1 5 5 

1.4.2 nedostatek oleje 
zadření motoru, 

přerušení provozu 
čerpadla 

pravidelná kontrola 
hladiny oleje  

5 5 25 
1.4 

Motor 
čerpadla 

1.4.3 
výpadek elektrické 

energie 
přerušení provozu 

čerpadla 
alternativní zdroj napájení 1 5 5 

1.5.1 

únik vysokotlaké 
vody netěsností 
nebo rupturou 

potrubí 

zranění obsluhy 
(poškození zraku, 

amputace), znečištění 
podlahy (uklouznutí, 

pád a následné 
zranění) 

tlakové zkoušky, 
pravidelná kontrola a 

údržba, výměna starého 
těsnění 

10 5 50 

1.5.2 
odtržení části 

zařízení 
zasažení a zranění 

obsluhy 
pravidelná kontrola a 

údržba 
10 5 50 

1.5 
Vysokotlaký 

okruh 

1.5.3 
poškození regulátoru 

tlaku 

výskyt tlakových 
výkyvů, nekvalitní 
řez, pulsující vodní 

paprsek 

pravidelná kontrola a 
údržba 

5 5 25 

  

21 



 

 

Tabulka 4: FMEA - řídící jednotka 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

2. řídící jednotka Z P R 

2.1 Ovládací 
prvky 

2.1.1 
výpadek elektrické 

energie 
přerušení provozu alternativní zdroj napájení 1 5 5 

2.2.1 nedostatek abraziva 
nižší dezintegrační 
schopnost vodního 

paprsku 

pravidelná kontrola stavu 
množství abraziva  

v zásobníku 
5 5 25 

2.2 
Systém 

přidávání 
abraziva 

2.2.2 
volba nevhodného 
abraziva (obsahuje 
příliš velké částice) 

poškození 
vysokotlakého vedení, 

trysky 

volba vhodného abraziva 
s dostatečnou jemností 

jeho zrn 
10 5 50 

2.3 
Hydraulický 

okruh 
2.3.1 

únik oleje netěsností 
nebo rupturou 
hydraulického 

vedení 

znečištění podlahy 
(uklouznutí, pád a 
následné zranění), 
zastavení pojezdu 

zařízení 

tlakové zkoušky, 
pravidelná kontrola a 

údržba, výměna starého 
těsnění 

5 5 25 
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Tabulka 5: FMEA - vysokotlaké vedení 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

3. vysokotlaké vedení Z P R 

3.1.1 

ruptura hadic  
z materiálu 

s nedostatečnou 
tlakovou odolností 

únik vysokotlaké 
vody, zranění osob, 
přerušení provozu 

volba vhodného materiálu 
hadic s odolností na 

požadovaný pracovní tlak 
10 1 10 

3.1 
Vysokotlaké 

hadice 

3.1.2 

ruptura hadic vlivem 
jejich špatného 

uložení (ohyb hadic 
nad maximální 

povolený poloměr, 
skřípnutí, přejetí 

hadic) 

únik vysokotlaké 
vody, zranění osob, 
přerušení provozu 

dbát na vhodné vedení 
hadic vzhledem k jejich 

ohybu nebo pohybu 
ostatních zařízení v 

provozu 

10 5 50 

3.2.1 
poškozené nebo 

staré těsnění 

únik vysokotlaké 
vody, zranění osob, 
přerušení provozu 

výměna starého nebo 
poškozeného těsnění, 
pravidelná kontrola a 

údržba 

10 5 50 

3.2 
Těsnění a 
spojovací 
armatury 

3.2.2 
použití nevhodných 
spojovacích armatur 

únik vysokotlaké 
vody, zranění osob, 
přerušení provozu 

volba vhodných 
spojovacích armatur 

10 1 10 
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Tabulka 6: FMEA - pojezdové zařízení s tryskou 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

4. pojezdové zařízení s tryskou Z P R 

4.1.1 prudký pokles tlaku přerušení provozu  1 5 5 

4.1 
Přívod 

vysokotlaké 
vody 

4.1.2 

netěsnost ve spoji 
přívodního potrubí a 
vysokotlaké trysky 

(špatné utažení, 
poškozené nebo 

staré těsnění) 

přerušení provozu, 
možné zranění 

unikající vysokotlakou 
vodou 

pevné dotažení spojů, 
kontrola těsnosti 

5 5 25 

4.2.1 

nedostatečné 
upevnění trysky 
k pojezdovému 

zařízení 

uvolnění trysky pod 
tlakem vystupující 

vody, zranění obsluhy, 
přerušení výroby 

pořádně dotáhnout 
uchycení trysky 

5 5 25 

4.2 Tryska 

4.2.2 

proříznutí 
vysokotlakého 

vedení vlivem jejich 
špatného uložení 

únik vysokotlaké 
vody, zranění osob, 

poškození technologie 

dbát na vhodné vedení 
hadic 

5 5 25 

4.3 
Pojezdové 
zařízení 

4.3.1 

nedostatečné 
ukotvení 

pojezdového 
zařízení 

vychýlení směru 
paprsku, pád 

pojezdového zařízení 

dbát na dostatečné 
ukotvení vzhledem 

k umístění a pracovnímu 
tlaku zařízení 

5 5 25 
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Tabulka 7: FMEA - ru ční tryska Barracuda 

Subsystém Faktor Kód 
poruchy 

Potenciální způsob 
poruchy 

Konečný důsledek Doporučená opatření 
Závažnost 

následku/pravděpodo
bnost 

5. ruční tryska Barracuda Z P R 

5.1.1 
nečekaný, prudký 

pokles tlaku 

ztráta stability až pád 
obsluhy, přerušení 

provozu 

upozornění obsluhy na 
možné riziko 

5 5 25 

5.1.2 

neopatrná 
manipulace 

s tryskou, narušení 
integrity přívodní 
hadice vodním 

paprskem 
s následným únikem 

vysokotlaké vody 

přerušení provozu, 
možné zranění 

vysokotlakou vodou  

upozornění obsluhy na 
možné riziko, dbát na 
vhodné vedení hadic 

5 5 25 

5.1 
Přívod 

vysokotlaké 
vody 

5.1.3 

netěsnost ve spoji 
přívodního potrubí a 
vysokotlaké pistole 

(špatné utažení, 
poškozené nebo 

staré těsnění) 

přerušení provozu, 
možné zranění 

unikající vysokotlakou 
vodou 

pevné dotažení spojů, 
kontrola těsnosti 

5 5 25 

5.2 Vysokotlaká 
pistole 

5.2.1 
porucha blokovacího 

mechanismu proti 
nenadálému spuštění 

nečekané spuštění 
vysokotlaké pistole, 
možné zranění osob 

nebo poškození 
zařízení vysokotlakou 

vodou 

pravidelná kontrola a 
údržba, přidání dalších 
bezpečnostních prvků 

proti nenadálému spuštění 
(nožní pojistka)  

10 5 50 

25 
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3.3. Matice rizika 

Matice rizik na obrázku 15 byla stanovena dle uvažovaných koeficientů 

pravděpodobnosti (P) a závažnosti (Z), uvedených v tabulkách 1 a 2 a vypočítaná rizika 

jednotlivých subsystémů (podle vzorce R = P x Z), kde přijatelnost rizika těchto 

subsystémů byla hodnocena dle tabulky 8.  

 

Tabulka 8: Hodnocení přijatelnosti rizika 

R větší než 150 vyžaduje okamžité odstranění 

R v rozsahu 75 - 150 
Odstranění v termínu stanoveném podle charakteru 

nebezpečí 

R v rozsahu 15 - 74 vyžaduje zvýšenou pozornost 

R menší než 15 přijatelná úroveň 

 

 

Matice rizik
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Obrázek 15: Matice rizik 
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Tabulka 9: Přehled přijatelnosti rizika 

Kód 

rizika 
Z P R Přijatelnost 

1.1.1 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.1.2 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.1.3 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.1.4 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.2.1 5 1 5 přijatelná úroveň 
1.3.1 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.4.1 1 5 5 přijatelná úroveň 
1.4.2 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.4.3 1 5 5 přijatelná úroveň 
1.5.1 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.5.2 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
1.5.3 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 

2.1.1 1 5 5 přijatelná úroveň 
2.2.1 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
2.2.2 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
2.3.1 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 

3.1.1 10 1 10 přijatelná úroveň 
3.1.2 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
3.2.1 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 
3.2.2 10 1 10 přijatelná úroveň 

4.1.1 1 5 5 přijatelná úroveň 
4.1.2 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
4.2.1 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
4.2.2 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
4.3.1 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 

5.1.1 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
5.1.2 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
5.1.3 5 5 25 vyžaduje zvýšenou pozornost 
5.2.1 10 5 50 vyžaduje zvýšenou pozornost 

 

V tabulce 9 je přehledně zobrazena přijatelnost rizik u jednotlivých, možných 

poruch systému při řezání mobilním VEKP. 

 

3.4. Výsledky studie FMEA 

Z tabulky 9 je patrné, že nejrizikovější subsystém v systému řezání mobilním 

VEKP představuje subsystém označený jako vysokotlaké čerpadlo. Většina možností 

poruch, uvedených v tabulkách 3 až 7 vyžadují zvýšenou pozornost, protože jejich míra 

rizika nabývá hodnot 50 a 25.  
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Převážná část navrhovaných opatření spočívá v provádění pravidelných kontrol  

a údržby všech částí zařízení a také v dodržování stanovených pracovních postupů. 

Pokud jsou tyto zásady dodržovány, tak mobilní zařízení VEKP nepředstavuje zásadní 

nebezpečí pro její obsluhu. Avšak pokud se obsluha nebude těmito základními principy 

řídit, může docházet k vážným poraněním nebo k poškození technologie a následným 

finančním ztrátám, způsobených především nekontrolovatelným únikem vysokotlaké 

vody. 
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4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lomových provozech 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním ze stěžejních úkolů při hornické 

činnosti čí činnosti prováděné hornickým způsobem.Vedení organizace musí zajistit 

bezpečnost lidí, vlastního provozu i provozního zařízení.  

 

Mezi hlavní úkoly bezpečnosti patří: 

− ochrana pracovníků proti úrazům - zahrnuje všechna opatření směřující  

k bezpečnému výkonu práce a ochraně zdraví při práci vycházeje z bezpečnostních 

předpisů (vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. v platném znění, o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné 

hornickým způsobem na povrchu) a hygienických předpisů 

− ochrana vlastního provozu,  do níž zahrnujeme dozor, obsluhu, údržbu a opravy 

provozních a technických zařízení. 

 

 Za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá vedoucí organizace lomu  

a další níže postavení hospodářští pracovníci dle svého funkčního a pracovního 

zařazení. 

 

 Vrchní dozor nad dodržováním zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění  

o ochraně a využití nerostného bohatství a předpisů vydaných na jeho základě,  

vykonává Český báňský úřad (ČBÚ) a jemu podřízené obvodní báňské úřady  

(OBÚ) - obecně státní báňská správa (SBS). 

 

 Podle dohody ČBÚ a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a jeho Oblastních 

inspektorátů práce (OIP), státní odborný dozor nad bezpečností práce  a technických 

zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek, vykonává u organizací 

provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem jen SBS. 

Pouze v objektech nevýrobní povahy a v objektech ve výstavbě nebo demolicích, i když 

se nalézají v areálu organizací podléhající dozoru SBS - tam dozor vykonává příslušný 

OIP. 
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 Každý nový pracovník musí být seznámen prokazatelně s bezpečnostními 

předpisy, provozními řády a technologickými postupy pracoviště, na kterém bude 

vykonávat svou pracovní činnost, být seznámen s únikovými cestami, požárními 

předpisy pracoviště při úvodním zaškolení. Každý úraz nebo nemoc z povolání znamená 

nežádoucí krátkodobé či dlouhodobé vyřazení pracovníka z pracovní  činnosti. 

Úrazovost je ovlivňována zejména zhoršováním úložně geologickými podmínkami, 

klimatickými podmínkami (vysoké či nízké teploty, mlhy, aj.), zvyšováním počtu 

nových, často méně kvalifikovaných pracovníků a nedisciplinovaností, resp. 

rutinérstvím pracovníků, případně i neochotou pracovat bezpečným způsobem. [7, 8, 

22] 

 

 Analýzy úrazovosti ukázaly, že zhruba 20 % chyb způsobuje nevědomost,  

10 % neschopnost pracovníků a neuvěřitelných 70 % neochota podřízení se předpisům  

a nařízením. Každý úraz, i když z něj nevznikla absence, musí být nahlášen 

nadřízenému pracovníkovi. 

 

 Přehled rizikových činitelů ovlivňujících bezpečnost a hygienu práce na lomech: 

− plynné škodliviny v ovzduší (trhací práce) 

− prach v ovzduší 

− mikroklimatická zátěž (tepelná zátěž, vlhkost při těžbě z vody, aj.) 

− hluk a vibrace 

− obsluha a údržba strojů 

− doprava a manipulace s materiálem 

− vady energetických rozvodů (hlavně elektrický proud a jeho instalace) 

− vady osvětlení pracovišť 

− úroveň pracovních prostředků a ochranných pomůcek 

− nepříznivé fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin a zemin (pád hornin, skluzy 

zemin, trhliny v horninách) 

− rizika spojená s trhacími pracemi 

− zápary, ohně a požáry, aj. 

 

 Organizace podléhající Hornímu zákonu jsou povinny sestavit plán na likvidaci 

závažných nehod a havárií. Havárií (provozní nehodou) označujeme každou událost, 



 31

kterou byly vážně ohroženy životy a zdraví osob nebo provoz, nebo kterou byla 

způsobena škoda na majetku. Takový plán se nazývá havarijní plán. Za závažnou 

nehodu lze na lomech považovat například požár, výbuch, sesuvy zemin, průsaky vod, 

havárie strojního zařízení apod. [8] 

 

 Havarijní plán se sestává z pohotovostní a operativní části. V pohotovostní části 

jsou uvedeny osoby a instituce, které musí být o nehodě zpraveny. Operativní část 

obsahuje předvídatelné druhy havárií té které lokality, možnosti záchrany lidí  

a likvidace havárií. Součástí havarijního plánu jsou: základní mapová dokumentace, 

požární plán zpracovaný dle příslušných předpisů a traumatologický plán zpracovaný za 

účasti závodního lékaře (plán první pomoci). S havarijním plánem musí být seznámeni 

všichni pracovníci v míře jejich odpovědnosti. Havarijní plán se musí průběžně dle 

změn doplňovat a zpřesňovat.  [8] 

 

4.1. Hluk 

Hluk je jakýkoliv nepříjemný zvuk nadměrné hlasitosti. Vyjadřuje se 

v hladinách akustického tlaku v decibelech. Při nízkých hladinách je neškodný, avšak 

při dlouhodobé expozici v pracovním prostředí, kdy překračuje 85 dB, může být 

příčinou trvalého poškození sluchového aparátu ve smyslu sluchové ztráty. Rovněž 

v případě expozice impulsnímu hluku, pokud hladina špičkového akustického tlaku 

přesáhne 140 dB, hrozí trvalé poškození sluchu v důsledku akustického traumatu. [9] 

 

Účinky hluku na zdraví člověka 

Současné vědecké poznatky o možných účincích expozice hluku na zdraví 

neumožňují přesné stanovení hladin expozice hluku ohledně všech rizik, zejména pokud 

se jedná o jiné účinky hluku než účinky na sluch. Hluk vede k rušení vzájemné hlasové 

komunikace, k poruchám koncentrace. Rozeznávají se dva typy sluchového postižení 

nadměrným hlukem. Dočasné zhoršení slyšení po krátkodobém vystavení silnému hluku 

(tzv. sluchová únava) a trvalé zhoršení sluchu, kdy dojde k nevratnému poškození 

smyslových buněk ve vnitřním uchu. Pro poškození sluchu je v případě ustáleného  

a proměnného hluku rozhodující hladina hluku a celková doba expozice. U impulsního 

hluku je to ekvivalentní hladina akustického tlaku nebo hladina špičkového akustického 

tlaku. [9, 10] 
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Hluk nepůsobí izolovaně pouze na sluch, ale přes mozková centra působí na 

žlázy s vnitřní sekrecí a centra pro řízení autonomních reakcí – systémové působení. 

Expozice hluku mimo jiné vyvolává zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence, poruchy 

v psychické oblasti a také poruchy vegetativního systému. [9, 10] 

 

Požadavky právních předpisů na hluk 

Zákonné požadavky na hluk jsou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a navazující vládní nařízení  

č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. [4, 5] 

 

Měření expozice hluku 

Expozice hluku se stanovuje na základě měření hladin akustického tlaku  

a časového snímku pracovníka. Ke správnému hodnocení expozice zaměstnanců hluku 

se používají objektivní metody (viz ČSN ISO 1999:1993 a ČSN ISO 9612:1997). 

Použité metody a přístroje umožňují přihlížet k povaze měřeného hluku, době expozice 

a faktorům prostředí. Naměřené hodnoty expozice jsou výchozím signálem pro 

zaměstnavatele k přijetí opatření na vyloučení nebo snížení expozice hluku v pracovním 

prostředí pod limitní hodnoty expozice z důvodu předcházení nevratného poškození 

sluchu zaměstnance – hladina hluku působícího na sluch by měla vyhovovat nejvyšším 

přípustným hodnotám pro jmenovitou dobu pracovního dne. [5, 10] 

 

Povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen přijímat požadavky na podporu zlepšování pracovního 

prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Zavedení opaření  

na ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s hlukem vzhledem k jeho důsledkům  

pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zejména poškození sluchu. Zaměstnavatelé by se 

také měli přizpůsobovat technickému pokroku a vědeckým poznatkům o rizicích 

spojených s expozicí hluku s cílem zlepšovat kvalitu ochrany zdraví a bezpečnosti 

zaměstnanců. [9, 27] 
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Zaměstnavatel je povinen zajistit informovanost zaměstnanců nebo jejich zástupců o: 

- povaze rizik vyplývajících z expozice hluku,  

- výsledcích hodnocení a měření hluku 

- opatřeních přijatých na základě výsledků měření,  

- správném používání OOPP, 

o kde a jak získat prostředky k ochraně sluchu, 

o jak nahlásit poškození ochranných pomůcek, 

o kdy mají používat OOPP, 

- bezpečných pracovních postupech,  

- zajištění přiměřené pracovně lékařské péče u zaměstnanců, kde jejich 

expozice překračuje horní hodnoty expozice vyvolávající akci [9, 27] 

 

Prevence 

Rizika vyplývající z expozice hluku se odstraňují u zdroje anebo se snižují na 

možné minimum.  

Opatření ke snižování hluku je možno rozdělit na: 

- technická opatření: 

o změna podmínek provozu zdrojů hluku, 

o změna konstrukce strojů a zařízení, 

o snížení hluku tlumením, izolací, pomocí ochranných stěn 

pohlcujících hluk, 

o odhlučněné ovládací kabiny, 

o dálkové ovládání hlučných strojů, 

- technologická opatření: 

o změna technologie, náhrada za méně hlučnou nebo dokonce 

bezhlukovou, 

- organizační opatření: 

o využití pracovních metod a postupů, které vyžadují menší 

expozici hluku, 

o omezení trvání a intenzity expozice, 

o správný režim práce a odpočinku, 

o odpovídající lékařská preventivní péče, 

- náhradní opatření: 

o odpovídající ochrana sluchu OOPP [9] 
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Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření  

k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A přípustný 

expoziční limit 80 dB, nebo že průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je 

větší než 112 Pa, musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné  

pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. [5] 

Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 

přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní 

prostředky zaměstnanci používali. [5] 

Zaměstnavatel musí učinit vše pro zajištění správného používání chráničů sluchu  

a odpovídá za jejich účinnost v ochraně sluchu (řádná údržba, kontrola účinnosti, 

skladování na určeném místě, atd.). [5] 

 

Osobní ochranné pracovní prostředky – OOPP 

Nejjednodušší jsou zátkové chrániče, které vkládáme do zvukovodu. Vyšší 

stupeň ochrany už zajišťují mušlové chrániče, které kompletně kryjí uši. Protihlukové 

přilby které chrání podstatnou část lebky a omezují kostní vedení zvuku, se používají při 

výrazném překročení limitní hodnoty expozice hluku o více než 10 dB. [9, 26] 

Použití chráničů sluchu nesmí narušovat bezpečnost práce a zhoršit vnímání 

výstražných signálů. [26] 

 

Ochranné prostředky dále musí: 

- snížit zaměstnancům expozici hluku pod 80 dB, 

- být vhodné pro komfort a hygienu zaměstnanců, 

- být slučitelné s ostatním ochranným vybavením zaměstnanců (obličejová maska 

proti prachu, ochrana očí atd.), 

- být udržované, čisté a jemné, aby nepoškodily sluchový orgán. [26, 27] 

 



 35

4.2. Experimentální měření hluku v kamenolomu Javorka 

Měření hladiny hluku proběhlo dne 10.11. 2009 v prostoru firmy Kamenolom  

Javorka s.r.o. v obci Lázně Bělohrad.  

Cílem bylo zjistit ekvivalentní hladinu hluku A, LAeq,T odpovídající průměrné 

hladině akustického tlaku A, již jsou zaměstnanci při obsluze jednotlivých částí 

mobilního VEKP vystaveni a porovnat tuto hodnotu s požadavky právních předpisů. 

Hladina hluku byla zaznamenávána lineárně bez použití váhových filtrů, a tak 

bylo k zjištění hladiny hluku LA nutné použití níže uvedeného vzorce. 

∑
+

∗=
m KiLi

AL
1

1010log10    [dB] 

kde je: 

K i korekce pro váhovou křivku A 

 

Tabulka 10: Korekce pro váhovou křivku A 

Frekvence Korekce Frekvence Korekce 
16 Hz   630 Hz -1,9 Hz 
20 Hz -50,5 Hz 800 Hz -0,8 Hz 
25 Hz -44,7 Hz 1000 Hz 0 Hz 

31,5 Hz -39,4 Hz 1250 Hz 0,6 Hz 
40 Hz -34,6 Hz 1600 Hz 1 Hz 
50 Hz -30,2 Hz 2000 Hz 1,2 Hz 
63 Hz -26,2 Hz 2500 Hz 1,3 Hz 
80 Hz -22,5 Hz 3150 Hz 1,2 Hz 
100 Hz -19,1 Hz 4000 Hz 1 Hz 
125 Hz -16,1 Hz 5000 Hz 0,5 Hz 
160 Hz -13,4 Hz 6300 Hz -0,1 Hz 
200 Hz -10,9 Hz 8000 Hz -1,1 Hz 
250 Hz -8,6 Hz 10000 Hz -2,5 Hz 
315 Hz -6,6 Hz 12500 Hz -4,3 Hz 
400 Hz -4,8 Hz 16000 Hz -6,6 Hz 
500 Hz -3,2 Hz 20000 Hz -9,3 Hz 
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Akustické měření bylo provedeno pomocí hlukoměru značky  

Brüel & Kjaer 2250 Light ve frekvenčním rozsahu 16 až 20000 Hz. 

 

Obrázek 16: Hlukoměr Brüel & Kjaer 2250 Light 

 

Samotné měření úrovně hluku vznikajícího při provozu mobilního VEKP bylo 

rozděleno do pěti částí, a to: 

1. měření hladiny hluku vznikajícího na pozadí, 

2. měření hladiny hluku řídící jednotky, 

3. měření hladiny hluku, vytvářeného motorem pohánějícího čerpadlo, 

4. měření hladiny hluku při řezání mobilním zařízením VEKP po kolejnici, 

5. měření hladiny hluku při řezání kamene ruční tryskou Barracuda. 

 

Měření hladiny hluku vznikajícího na pozadí 

V tomto případě nebylo zařízení VEKP v provozu, zaznamenával se hluk na 

pozadí pracoviště, který vytvářela pila pro řezání těženého pískovce umístěna 

v přístřešku pro pily přibližně ve vzdálenosti deseti metrů od hlukoměru postaveného na 

rampě nákladního automobilu. Další zvuky na pozadí představovali mezi sebou mluvící 

zaměstnanci a zapnuté rádio. Časový interval pro toto měření byl 180 sekund.  

Ekvivalentní hladiny hluku pozadí jsou znázorněny na obrázku 17 a jejich 

hodnoty v tabulce 11. 
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Obrázek 17: Ekvivalentní hladiny hluku na pozadí 
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Tabulka 11: Hodnoty ekvivalentních hladin hluku na pozadí 

Frekvence LZeq LAeq Frekvence Lze LAeq 
16 Hz 54,98 dB   630 Hz 54,68 dB 52,78 dB 
20 Hz 53,67 dB 3,17 dB 800 Hz 57,12 dB 56,32 dB 
25 Hz 51,26 dB 6,56 dB 1000 Hz 53,94 dB 53,94 dB 

31,5 Hz 53,23 dB 13,83 dB 1250 Hz 53,89 dB 54,49 dB 
40 Hz 48,5 dB 13,9 dB 1600 Hz 56,56 dB 57,56 dB 
50 Hz 46,45 dB 16,25 dB 2000 Hz 54,27 dB 55,47 dB 
63 Hz 44,92 dB 18,72 dB 2500 Hz 54,09 dB 55,39 dB 
80 Hz 46,47 dB 23,97 dB 3150 Hz 54,55 dB 55,75 dB 
100 Hz 52,58 dB 33,48 dB 4000 Hz 54,22 dB 55,22 dB 
125 Hz 51,22 dB 35,12 dB 5000 Hz 53,81 dB 54,31 dB 
160 Hz 49,2 dB 35,8 dB 6300 Hz 53,83 dB 53,73 dB 
200 Hz 52,56 dB 41,66 dB 8000 Hz 51,45 dB 50,35 dB 
250 Hz 50,62 dB 42,02 dB 10000 Hz 47,93 dB 45,43 dB 
315 Hz 51,79 dB 45,19 dB 12500 Hz 47,27 dB 42,97 dB 
400 Hz 52,76 dB 47,96 dB 16000 Hz 45,03 dB 38,43 dB 
500 Hz 56,18 dB 52,98 dB 20000 Hz 46,7 dB 37,4 dB 

 

Při tomto měření byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku  

LAeq,t = 66,17 dB, což nepřekračuje limit stanovený právními předpisy, a tak není nutná 

další ochrana sluchu.  

 

Měření hladiny hluku řídící jednotky 

Při tomto měření bylo zařízení VEKP v provozu a zaznamenával se hluk, 

kterému je vystavena obsluha řídící jednotky, vyznačené na obrázku 18. Hlukoměr se 

nacházel v její bezprostřední blízkosti. Hluk byl zde vytvářen motorem čerpadla 

umístěným v nákladním automobilu, mobilním zařízením VEKP a mluvícími lidmi. 

Časový interval pro toto měření byl 180 sekund.  

 

Obrázek 18: Měření - řídící jednotka 
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Ekvivalentní hladiny hluku při obsluze řídící jednotky jsou znázorněny na 

obrázku 19 a jejich hodnoty v tabulce 12. 
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Obrázek 19: Ekvivalentní hladiny hluku při obsluze řídící jednotky 

 

Tabulka 12: Hodnoty ekvivalentních hladin hluku při obsluze řídící jednotky 

Frekvence LZeq LAeq Frekvence Lze LAeq 
16 Hz 46,39 dB   630 Hz 46,4 dB 44,5 dB 
20 Hz 43,47 dB -7,03 dB 800 Hz 46,37 dB 45,57 dB 
25 Hz 42,4 dB -2,3 dB 1000 Hz 38,82 dB 38,82 dB 

31,5 Hz 41,06 dB 1,66 dB 1250 Hz 35,41 dB 36,01 dB 
40 Hz 40,97 dB 6,37 dB 1600 Hz 36,45 dB 37,45 dB 
50 Hz 39,11 dB 8,91 dB 2000 Hz 35,41 dB 36,61 dB 
63 Hz 37,08 dB 10,88 dB 2500 Hz 30,93 dB 32,23 dB 
80 Hz 35,63 dB 13,13 dB 3150 Hz 31,36 dB 32,56 dB 
100 Hz 37,47 dB 18,37 dB 4000 Hz 29,67 dB 30,67 dB 
125 Hz 37,78 dB 21,68 dB 5000 Hz 29,79 dB 30,29 dB 
160 Hz 41,48 dB 28,08 dB 6300 Hz 28,78 dB 28,68 dB 
200 Hz 44,48 dB 33,58 dB 8000 Hz 27,72 dB 26,62 dB 
250 Hz 45,5 dB 36,9 dB 10000 Hz 23,85 dB 21,35 dB 
315 Hz 41,48 dB 34,88 dB 12500 Hz 20,66 dB 16,36 dB 
400 Hz 43,91 dB 39,11 dB 16000 Hz 17,28 dB 10,68 dB 
500 Hz 48,4 dB 45,2 dB 20000 Hz 13,97 dB 4,67 dB 

 

Při tomto měření byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku  

LAeq,t = 51,63 dB, což nepřekračuje limit stanovený právními předpisy, a tak není nutná 

další ochrana sluchu.  
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Měření hladiny hluku vytvářeného motorem pohánějícího čerpadlo 

Tentokrát se zaznamenával hluk, který vydává motor čerpadla umístěný 

v úložném prostoru nákladního automobilu. Hlukoměr byl umístěn na rampě tohoto 

automobilu (obrázek 20). Časový interval pro toto měření byl 180 sekund.  

Ekvivalentní hladiny hluku vytvářeného motorem jsou znázorněny na obrázku 

21 a jejich hodnoty v tabulce 13. 

 

Obrázek 20: Měření - motor čerpadla 

 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

16 Hz 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 16000 Hz

LAeq LZeq 85 dB

 

Obrázek 21: Ekvivalentní hladiny hluku motoru čerpadla 
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Tabulka 13: Hodnoty ekvivalentních hladin hluku motoru čerpadla 

Frekvence LZeq LAeq Frekvence Lze LAeq 
16 Hz 66,72 dB   630 Hz 84,79 dB 82,89 dB 
20 Hz 71,12 dB 20,62 dB 800 Hz 86,62 dB 85,82 dB 
25 Hz 65,27 dB 20,57 dB 1000 Hz 88,95 dB 88,95 dB 

31,5 Hz 82,61 dB 43,21 dB 1250 Hz 86,78 dB 87,38 dB 
40 Hz 75,67 dB 41,07 dB 1600 Hz 88,86 dB 89,86 dB 
50 Hz 83,4 dB 53,2 dB 2000 Hz 87,05 dB 88,25 dB 
63 Hz 103,55 dB 77,35 dB 2500 Hz 86,6 dB 87,9 dB 
80 Hz 87,44 dB 64,94 dB 3150 Hz 86,1 dB 87,3 dB 
100 Hz 85,82 dB 66,72 dB 4000 Hz 85,27 dB 86,27 dB 
125 Hz 92,39 dB 76,29 dB 5000 Hz 83,93 dB 84,43 dB 
160 Hz 93,06 dB 79,66 dB 6300 Hz 84,06 dB 83,96 dB 
200 Hz 84,41 dB 73,51 dB 8000 Hz 82,1 dB 81 dB 
250 Hz 85,48 dB 76,88 dB 10000 Hz 81,27 dB 78,77 dB 
315 Hz 84,63 dB 78,03 dB 12500 Hz 79,93 dB 75,63 dB 
400 Hz 83,17 dB 78,37 dB 16000 Hz 78,38 dB 71,78 dB 
500 Hz 85,28 dB 82,08 dB 20000 Hz 76,1 dB 66,8 dB 

 

Při tomto měření byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku  

LAeq,t = 98,11 dB, což už překračuje limit stanovený právními předpisy, a tak je při jeho 

zapínání a vypínání případně při pohybu v jeho blízkosti zapotřebí ochrana sluchu. 

 

Měření hladiny hluku při řezání mobilním zařízením VEKP po kolejnici 

Hlukoměr se v tomto případě nacházel poblíž osoby (přibližně 3 metry od 

mobilního VEKP) zajišťující vizuální kontrolu pojezdového zařízení, na kterém je 

umístěna vysokotlaká tryska. Časový interval pro toto měření byl 120 sekund. 

 

 

Obrázek 22: Pojezdové zařízení s tryskou 
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Ekvivalentní hladiny hluku při provozu VEKP na kolejnici jsou znázorněny na 

obrázku 23 a jejich hodnoty v tabulce 13. 
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Obrázek 23:Ekvivalentní hladiny hluku pojezdového zařízení s tryskou 

 

Tabulka 14: Hodnoty ekvivalentních hladin hluku pojezdového zařízení s tryskou 

Frekvence LZeq LAeq Frekvence Lze LAeq 
16 Hz 53,49 dB   630 Hz 64,81 dB 62,91 dB 
20 Hz 58,58 dB 8,08 dB 800 Hz 64,22 dB 63,42 dB 
25 Hz 53,24 dB 8,54 dB 1000 Hz 64,51 dB 64,51 dB 

31,5 Hz 59,45 dB 20,05 dB 1250 Hz 70,22 dB 70,82 dB 
40 Hz 63,73 dB 29,13 dB 1600 Hz 71,94 dB 72,94 dB 
50 Hz 61,78 dB 31,58 dB 2000 Hz 76,43 dB 77,63 dB 
63 Hz 81,2 dB 55 dB 2500 Hz 74,76 dB 76,06 dB 
80 Hz 66,81 dB 44,31 dB 3150 Hz 80,19 dB 81,39 dB 
100 Hz 60,26 dB 41,16 dB 4000 Hz 81,42 dB 82,42 dB 
125 Hz 59,66 dB 43,56 dB 5000 Hz 82,99 dB 83,49 dB 
160 Hz 62,02 dB 48,62 dB 6300 Hz 83,27 dB 83,17 dB 
200 Hz 59,83 dB 48,93 dB 8000 Hz 83,93 dB 82,83 dB 
250 Hz 58,03 dB 49,43 dB 10000 Hz 84,59 dB 82,09 dB 
315 Hz 61,04 dB 54,44 dB 12500 Hz 84,97 dB 80,67 dB 
400 Hz 63,28 dB 58,48 dB 16000 Hz 83,67 dB 77,07 dB 
500 Hz 65,18 dB 61,98 dB 20000 Hz 82,16 dB 72,86 dB 

 

 

Při tomto měření byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku  

LAeq,t = 91,54 dB, což už překračuje limit stanovený právními předpisy, a tak i při 

vizuální kontrole ze stanovené vzdálenosti je nutné používat ochranu sluchu. 
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Měření hladiny hluku při řezání kamene ruční tryskou Barracuda 

Úkolem tohoto měření bylo zaznamenat hluk vznikající při řezání pískovce ruční 

tryskou Barracuda. Hlukoměr byl umístěn nedaleko obsluhy vysokotlaké pistole. 

Časový interval pro toto měření byl 180 sekund. 

 

 

Obrázek 24: Řezání kamene ruční tryskou Barracuda 

Ekvivalentní hladiny hluku při řezání kamene ruční tryskou Barracuda jsou 

znázorněny na obrázku 25 a jejich hodnoty v tabulce 14. 
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Obrázek 25: Ekvivalentní hladiny hluku při řezání kamene ruční tryskou Barracuda 
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Tabulka 15: ekvivalentních hladin hluku při řezání kamene ruční tryskou Barracuda 

Frekvence LZeq LAeq Frekvence Lze LAeq 
16 Hz 54,96 dB   630 Hz 75,65 dB 73,75 dB 
20 Hz 52,58 dB 2,08 dB 800 Hz 76,51 dB 75,71 dB 
25 Hz 53,31 dB 8,61 dB 1000 Hz 80,26 dB 80,26 dB 

31,5 Hz 59,14 dB 19,74 dB 1250 Hz 79,84 dB 80,44 dB 
40 Hz 62,43 dB 27,83 dB 1600 Hz 82,27 dB 83,27 dB 
50 Hz 77,84 dB 47,64 dB 2000 Hz 85,32 dB 86,52 dB 
63 Hz 76,29 dB 50,09 dB 2500 Hz 86,14 dB 87,44 dB 
80 Hz 75,34 dB 52,84 dB 3150 Hz 89,3 dB 90,5 dB 
100 Hz 73,93 dB 54,83 dB 4000 Hz 91,8 dB 92,8 dB 
125 Hz 75,49 dB 59,39 dB 5000 Hz 93,01 dB 93,51 dB 
160 Hz 79,63 dB 66,23 dB 6300 Hz 94,29 dB 94,19 dB 
200 Hz 75,81 dB 64,91 dB 8000 Hz 95,62 dB 94,52 dB 
250 Hz 69,35 dB 60,75 dB 10000 Hz 96,31 dB 93,81 dB 
315 Hz 69 dB 62,4 dB 12500 Hz 96,53 dB 92,23 dB 
400 Hz 74,59 dB 69,79 dB 16000 Hz 96,01 dB 89,41 dB 
500 Hz 75,42 dB 72,22 dB 20000 Hz 95 dB 85,7 dB 

 

Při tomto měření byla stanovena ekvivalentní hladina akustického tlaku  

LAeq,t = 103,35 dB, což překračuje limit stanovený právními předpisy, a tak při obsluze 

vysokotlaké pistole je nutné používat ochranu sluchu. 

 

4.3. Vibrace 

Jedná se o mechanické kmitání působící na člověka, které má nepříznivé účinky  

na jeho zdraví. Rozeznáváme celkové vibrace sedící nebo stojící osoby a místní vibrace 

přenášené na člověka. Nejškodlivější jsou místní vibrace přenášené na ruce. Měří se  

v hladinách zrychlení vibrací, kmitočtově vážených podle odezvy lidského organismu. 

Důležitý je také směr působení, dominantní kmitočet vibrací a celková doba expozice. 

Hlavní nebezpečí pro člověka představují především mechanické rázy. [9, 15] 

  

Hygienické hodnocení je závislé na způsobu přenosu, směru působení a velikosti 

vibrací. Pro potřeby hygienického hodnocení se jako určující veličina používá hladina 

zrychlení vibrací La a efektivní hodnota zrychlení vibrací ae. Hladiny zrychlení vibrací  

a efektivní hodnoty zrychlení vibrací jsou vzájemně zastupitelné veličiny vibrací. [9, 

15] 
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Hladina zrychlení vibrací La je určena vztahem: 
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kde je: 

a okamžité zrychlení vibrací v m.s-2 

a0 referenční hladina zrychlení vibrací v m.s-2 

a0 10-6 m.s-2 

 

Efektivní hodnota zrychlení vibrací ae je určena vztahem: 

∫=
T

e dtta
T
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   [m.s-2] 

kde je: 

a(t) okamžité zrychlení v m.s-2 

T je doba, pro kterou je třeba určit efektivní hodnotu zrychlení v s 

 

Expozice člověka intenzivním vibracím vyvolá vždy nepříznivou odezvu 

lidského organismu. Při dlouhodobé expozici může dojít k jeho trvalému poškození. 

Největší zdravotní riziko představují v současnosti vibrace přenášené na horní končetiny 

při práci s různými vibrujícími nástroji a celkové vibrace.  

Podle způsobu přenosu dělíme vibrace na: 

- celkové horizontální nebo vertikální vibrace, posuzované v kmitočtovém 

rozsahu 0,5 Hz až 80 Hz,  

- vibrace přenášené na ruce, posuzované v kmitočtovém rozsahu od 8 Hz  

do 1000 Hz, 

- vibrace přenášené zvláštním způsobem, na hlavu, páteř, rameno posuzované  

v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz do 1000 Hz,  

- celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz, které vyvolávají 

nemoci z pohybu,  

- celkové vibrace v budovách, posuzované v kmitočtovém rozsahu od 1 Hz  

do 80 Hz. [9, 15] 
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Vibrace a rázy vnímá člověk pomocí soustavy, která ovlivňuje celkovou 

psychosomatickou citlivost. Ta je ovlivněna celou řadu faktorů. Jedná se o komplexní 

fyziologický a psychologický vjem zprostředkovaný velkým počtem různých receptorů.  

Vibrace vznikají v důsledku vybuzení dynamických sil při provozu jakéhokoliv 

stacionárního nebo mobilního strojního zařízení používaného v řadě průmyslových 

oborů. Vhodným příkladem zdrojů vibrací mohou být ruční mechanizovaná nářadí  

s pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní 

prostředky. Z praktických měření je zřejmé, že provoz převážné většiny ručního nářadí 

je spojen s nadměrnou expozicí vibracím přenášeným na ruce a rizikem onemocnění 

cév, a nervů a pohybového aparátu horních končetin. Dlouhodobá expozice celkovým 

vibracím je nejčastěji spojena s řízením dopravních prostředků a mobilních strojů. [9, 

15] 

 

Účinky vibrací na zdraví 

Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními: 

- profesionální traumatická vazoneuróza – onemocnění cév (drobných tepének  

a vlásečnic zejména na prstech rukou a dlaních.) 

Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 

neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními: 

- pro vznik onemocnění jsou nejnebezpečnější vibrace o frekvenci 100 Hz a vyšší 

- neuropatie – nezánětlivé onemocnění nervů 

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

nástroji a zařízeními: 

- pro vznik onemocnění jsou nejnebezpečnější vibrace o frekvencích kolem 10 Hz 

- dochází k degenerativním změnám spojenými se závažnou poruchou funkce 

vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti [9] 

 

Požadavky právních předpisů na vibrace 

Zákonné požadavky na vibrace jsou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a navazující vládní nařízení  

č. 148/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. [4, 5] 
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Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou hladinou zrychlení Lahv,8h se rovná 123 dB, nebo průměrnou 

souhrnnou váženou hodnotou zrychlení ahv,8h se rovná 1,4 m.s-2. [5] 

U vibrací přenášených na ruce zaměstnanců se přípustný expoziční limit 

vztahuje k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovených z vážených hodnot 

zrychlení ve třech navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky. [5] 

Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na 

zaměstnance způsobující intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy vyjádřený 

průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací Law,8h se rovná 100 dB, nebo průměrnou 

váženou hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,1 m.s-2. [5] 

Přípustný  expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací 

přenášených na zaměstnance vyjádřených průměrnou váženou hladinou zrychlení 

vibrací Law,8h v dB se rovná 110 dB, nebo průměrnou váženou hodnotou zrychlení aew,8h 

se rovná 0,315 m.s-2. [5] 

Přípustný expoziční limit celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné 

vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve sledovaném 

kmitočtovém pásmu. [5] 

Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným  

pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem 

platným pro horizontální vibrace. [5] 

 

Prevence 

Opatření ke snižování hluku je možno rozdělit na: 

- technická: 

o úprava zařízení a nářadí např. pomocí rukojetí, zábran a snižování 

přenosu z nářadí, 

o zajištění pravidelné a účelné údržby zařízení a nářadí, 

o dálkové ovládání, 

- organizační opatření: 

o zkracování expozice, 

o vkládání přestávek, 

o střídání zaměstnanců, 

o odpovídající lékařská preventivní péče 
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- náhradní opatření: 

o OOPP (antivibrační rukavice, antivibrační obuv) [9] 

 

Vibrace a VEKP 

Úvodem je nutno sdělit, že na rozdíl od ostatních ručních zařízení běžně 

užívaných v lomových provozech jako jsou různé vrtačky, vrtací kladiva, hydraulická 

kladiva VEKP pro organismus obsluhy příliš velkou vibrační zátěž nepředstavuje.  

Během provozu ruční vysokotlaké pistole s tryskou typu BARACUDA je 

obsluha tohoto zařízení vystavena zejména vibracím přenášeným na ruce. Použití 

kvalitních antivibračních rukavic nebo nahrazení tvrdého materiálu na rukojeti pistole 

materiálem měkčím, povede k úspěšnému snížení vibrací přenášených na ruce, a tak 

sníží zdravotní dopady tohoto nepříznivého faktoru, který může při dlouhodobé 

expozici vést i k nemoci z povolání nebo jiným zdravotním obtížím, což může mít za 

následek ztrátu zkušeného zaměstnance. 

Působení celotělových vibrací se při provozu VEKP projevuje především u osob 

zajišťujících obsluhu vysokotlakého čerpadla umístěného v úložném prostoru 

nákladního automobilu. Vibrace vznikají vlivem působení motoru čerpadla a jsou díky 

pevnému ukotvení čerpadla přenášeny na podlahu a stěny automobilu a tímto 

prostřednictvím i na osoby pohybující se v jeho blízkosti. Jako opatření proti tomuto 

druhu vibrací bych navrhoval použití antivibrační pracovní obuvi nebo případně 

dálkového ovládání čerpadla, které by bylo vyvedeno mimo prostor ovlivněn tímto 

druhem vibrací. 

 

4.4. Prach 

Jako prach jsou uvažovány tuhé částice, které mohou být jak organického, tak 

anorganického původu a jsou rozptýleny ve vzduchu. Velikost takových částic se 

obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 µm až do 100 µm. Pokud se navážou na vodní páru 

nebo na další složky obsažené v atmosféře pak vzniká prašný aerosol. Rozhodující pro 

hygienické hodnocení aerosolů je to, že jsou tvořeny dostatečně jemnými částicemi, 

které zůstávají ve vznosu po dobu z hygienického hlediska významnou. Z tohoto 

pohledu můžeme prachy rozdělit na tyto skupiny: [9, 13, 14] 
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- Polétavý prach: 

o tvoří tu část aerosolu, která je schopna se udržet ve vznosu 

v ovzduší  

po delší dobu, 

o může být zanesen vzdušnými proudy až do velké vzdálenosti od 

místa jeho vzniku, 

o 20 až 100 µm je hodnota uváděna jako horní hranice velikosti 

částic polétavého prachu, 

o spodní hranice je určena vlastnostmi prachu a parametry ovzduší. 

[14] 

 

- Respirabilní prach: 

o tvoří tu část polétavého prachu, která může po jeho vdechnutí 

proniknout až do plicních sklípků a tam se trvale usadit, 

o 0,5 µm je hodnota uváděna pro spodní mez velikosti částic, 

o 5 až 10 µm je hodnota stanovena pro horní mez, 

o z hlediska hygienického hodnocení je důležitým údajem 

stanovení respirabilní frakce a její mineralogické složení. [14] 

 

Rozdělení prachů podle působení na lidský organismus 

Při expozici prachům jsou jejich nepříznivým účinkům vystaveny zejména plíce  

a dýchací orgány, oči a pokožka.  

Prachy můžeme rozdělit na: 

- prachy obtěžující: 

o znepříjemňují pobyt pracovníka v daném pracovním prostředí, ale 

nepůsobí škody na jeho organismu 

- prachy dráždivé: 

o už při krátkých dobách expozice mohou způsobovat záněty 

pokožky  

a sliznic, ale organismus přímo nepoškozují 

- prachy fibrogenní: 

o při dlouhodobém působení na plicní tkáň (jeden rok nebo více let) 

mohou v této tkáni  vyvolat nezvratné změny, což může zapříčinit 
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vznik závažných onemocnění souborně označovaných jako 

choroby ze zaprášení plic 

- prachy toxické: 

o k jejich vzniku dochází při rozpadu primárně jedovatých látek 

nebo látek, které se teprve stávají toxickými v rozpadlém stavu 

- prachy radioaktivní: 

o vznikají při rozpadu látek, které byly kontaminovány 

radioaktivními prvky 

- prachy smíšeného působení [14] 

 

Při expozici člověka prašnému aerosolu se také přihlíží k těmto faktorům: 

- mineralogické složení prachu, 

- podíl množství respirabilní části prachu v prachu vdechovaném , 

- koncentrace v jaké se prach na pracovišti vyskytuje, 

- doba expozice, po kterou je pracovník vystaven nepříznivým účinkům prachu, 

- mikroklimatické podmínky pracoviště, 

- zjištění biologické odolnosti každého jedince, který je prašnému prostředí 

vystaven. [14] 

 

Účinky prachu na zdraví člověka 

Vdechování prašných částic způsobuje různé nepříznivé reakce lidského 

organismu. Kontakt pokožky s některými druhy prachu může způsobovat podráždění 

nebo alergické odezvy, zejména u citlivých osob. Hlavní a nejčastější cestou vstupu 

prachu do lidského organismu jsou dýchací cesty. V horních cestách dýchacích je 

zachycena většin částic větších než 5 µm, menší částice pronikají hlouběji. Frakce 

prachu, která je tvořena malými částicemi vdechovanými do plic je z hlediska 

zdravotního rizika nejnebezpečnější. [9, 13, 14] 

Výskyt vysokých koncentrací prachu v ovzduší má za následek usazování 

prachových částic v očích, nosu a ústech a s tím spojené nepříjemné pocity. [14] 

Přítomnost fibrogenní složky v prachu umožňuje tvorbu plicních fibróz, což je 

zvýšené bujení vaziva v plicích. Za fibrogenní složku se považuje krystalický oxid 

křemičitý ve formě křemene, kristobalitu nebo tridymitu a také gama forma oxidu 

hlinitého. [14] 
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Účinek dráždivých prachů nejčastěji způsobuje mechanické dráždění sliznic 

dýchacích cest, spojivek očí a pokožky, u vnímavějších osob i alergické reakce. [13] 

Prachy toxické mohou způsobit kromě místního účinku na dýchací ústrojí  

i systematickou intoxikaci. Prachy obsahující toxické látky jsou absorbovány krví, což 

pak vede k nepříznivému vlivu na tkáně a orgány, i vzdálené od místa vstupu 

škodliviny. [13] 

Karcinogenní prachy, mohou při vdechnutí vyvolat nádorová onemocnění u lidí, 

kteří jsou těmto prachům vystaveni. [13] 

 

Požadavky právních předpisů na prach 

Zákonné požadavky na prach jsou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví. Přípustné expoziční limity (PEL) jsou 

uvedeny v příloze č. 2, části B nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [4, 6] 

 

Prevence 

Opatření ke snižování nepříznivých účinků nebo expozice prachu je možno rozdělit na: 

- technická: 

o technologické úpravy potlačující odrazy a víření vodních kapek při 

dělení materiálů obsahujících křemen, 

o náhrada křemenného písku jiným, méně biologicky agresivním, 

abrazivem, 

o dálkové ovládání, 

- organizační opatření: 

o zkracování expozice, 

o vkládání přestávek, 

o střídání zaměstnanců, 

o odpovídající lékařská preventivní péče, 

- náhradní opatření: 

o OOPP (osobní respirátory, ochranné brýle, štíty) [9, 14] 

 

Prach a VEKP 

Vzhledem k vlhkému prostředí při kontaktu zařízení s řezaným materiálem 

nepatří riziko prašnosti mezi nejzávažnější problémy vyskytujícími se při provozu 
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VEKP. Avšak nelze toto riziko plně vyloučit. Ochrana pomocí osobních respirátorů 

tvoří důležitou část pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, kteří 

s VEKP operují nebo se v daném prostoru s nebezpečím výskytu prachu pohybují. 

Ačkoliv je používání respirátorů v zásadě jednoduché mohou se při dlouhodobém 

používání vyskytnout některé problémy jako například různé otlaky nebo podráždění 

pokožky, proto je také správná volba respirátorů zásadní. Dalším důležitým prvkem 

ochrany může být také vhodná volba abraziva, které se při dopadu na řezaný materiál 

rozpadá a může se tak do vznosu dostat ve formě respirabilních vláken, které potom při 

opakovaném vdechování mohou mít za následek poškození zdraví zaměstnance. Pokud 

se do prašného aerosolu dostávají látky s vyšší hustotou jako například granát, tak 

transportní dráhy jeho vláken jsou krátké a proto jsou pro použití v provozu vhodnější, 

na rozdíl od látek lehčích jako je křemen, který má navíc silně fibrogenní účinky. 

Při expozici prašnému prostředí jsou ohroženy nejen dýchací cesty, ale také oči 

prostřednictvím odletujících částic. Pro ochranu očí je vhodné použití ochranných brýlí 

nebo ochranného štítu. 

 

4.5. Pracovní poloha 

Hodnocení pracovní polohy se provádí v souvislosti činnostmi, které nejsou 

nahodilé. Nejčastější pracovní polohy představují sed a stoj, ale není možno vyloučit  

i přítomnost ostatních poloh jako jsou klek, předklon, dřep a leh. Za základní polohu 

člověka je považována také chůze. Z hlediska fyziologického je pracovní poloha v sedu 

méně energeticky náročná a také je podstatně sníženo zatížení dolních končetin. Ale ani 

trvalá práce v poloze v sedu není nejvhodnější. [9] 

Za obecně nevhodné nebo nesprávné pracovní polohy, které je třeba vyloučit 

nebo co nejvíce omezit, se považují: 

- trvalý stoj na místě bez pohybu, 

- trvalý nebo častý předklon, tj. více než 15 ohnutí v zádech, 

- úklon, 

- hluboké ohyby nebo nepřirozené polohy těla v dřepu, 

- častý stoj na jedné noze (např. ovládání stroje jednostrannou nožní pákou), 

- dlouhodobá práce s nataženými nebo předpaženými pažemi. 
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Limitování pracovních poloh je odůvodněné skutečností častého a opakovaného 

výskytu nemocí z povolání, které jsou způsobeny jednostranným, dlouhodobým  

a nadměrným zatěžováním pohybového ústrojí. [9] 

 

Požadavky právních předpisů upravujících pracovní polohy 

Zákonné požadavky pracovních poloh jsou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví. Hodnocení pracovních poloh 

jsou uvedeny v příloze č. 5, části C nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. [4, 6] 

 

Pracovní polohy a VEKP 

Zaměstnanci pracující s VEKP jsou vystaveni řadě ergonomických zatížení, 

které musí být brány v úvahu, jako jsou ohýbání, předklánění, klečení, zvedání, které 

jsou spojeny s přípravou, provozem a údržbou zařízení. Na obsluhu vysokotlaké pistole 

navíc neustále působí i její hmotnost, což má za následek vyšší zátěž na spodní část zad 

a horní část trupu. Zvláště pak zvyšuje únavu paží a horní části trupu. Při obsluze 

vysokotlaké pistole se vyskytuje nejen vyšší zatížení zad, ale také dolních končetin, 

které je způsobené delším stáním v nezměněné pozici a odoláváním pracovnímu tlaku 

vodního paprsku. Jako opatření navrhuji zvolení vhodného režimu práce a odpočinku, 

vkládání bezpečnostních přestávek, případně střídání zaměstnanců obsluhujících 

vysokotlakou pistoli. 

 

4.6. Tepelná zátěž 

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího 

svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu, teplota okolních 

ploch, rychlost proudění a relativní vlhkost vzduchu. Zátěž teplem se hodnotí z hlediska 

její krátkodobé a dlouhodobé únosnosti pro zaměstnance. [9] 

Dlouhodobě únosná zátěž teplem je limitovaná množstvím vody ztracené při 

práci z organizmu potem a dýcháním. [9] 

Krátkodobě únosná  zátěž teplem je limitovaná množstvím akumulovaného tepla  

v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného  

i neaklimatizovaného 180 kJ.m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního 
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prostředí organizmu o 0,8 Kelvina (K), vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 K a vzestup 

srdeční frekvence nejvýše na 150 min-1. [5] 

Dlouhodobě únosná zátěž teplem se vyjadřuje jako dlouhodobě únosná doba 

práce; krátkodobě únosná zátěž teplem se vyjadřuje jako krátkodobě únosná doba práce.  

Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci  

po dobu alespoň 3 týdnů a dobu delší od nástupu na posuzované pracoviště. [5] 

V budovách se zátěž teplem hodnotí podle operativní teploty to nebo teploty 

kulového teploměru tg ve spojení s relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí jeho proudění. 

Na venkovních pracovištích se zátěž teplem hodnotí podle teploty vzduchu v °C  

a rychlosti jeho proudění. [5] 

Množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci se hodnotí podle 

energetického výdeje spojeného s touto prací. Energetický výdej se stanoví měřením 

nebo orientačně pomocí srdeční frekvence. Pro orientační určení lze také použít 

tabelární metody nebo údaje uvedené pro některé druhy prací v příloze č. 1 k nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, části A, tabulce č. 1. [5] 

Člověk dokáže udržet poměrně konstantní tělesnou teplotu dokonce i při výrazně 

tepelně proměnlivém stavu prostředí, ve kterém se pohybuje. Tělesná teplota mimo 

uvedený rozsah 29 – 41 °C je již za běžných podmínek neslučitelná se životem. Teplota 

okolí je za normálních podmínek obvykle nižší než teplota těla, díky čemuž se může 

tělo přebytečného tepla zbavovat. Pokud je lidské tělo opakovaně vystavováno horkému 

prostředí, dochází k jeho adaptaci a také k postupnému zlepšení jeho termoregulačních 

pochodů. [5] 

Za mimořádně teplý den se je považován takový den, kdy se venkovní teplota 

pohybuje v hodnotách přesahujících 30 °C. [9] 

 

Při hodnocení tepelné zátěže se zohledňují především tato kritéria: 

- energetický výdej, 

- třída práce, 

- výsledná teplota (určena pomocí kulového teploměru), 

- operativní teplota ovzduší, 

- celkový tepelný odpor oděvu, 

- relativní vlhkost, 

- rychlost proudění vzduchu, 

- povrchová teplota těla. [9] 
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Mezi parametry potřebné k správnému hodnocení patří také: 

- tepová frekvence, 

- plicní ventilace, 

- energetické ztráty potem a dýcháním. [9] 

 

Účinky tepelné zátěže na zdraví 

Tepelná zátěž má ze všech faktorů pracovního prostředí na člověka největší vliv,  

a to na jeho míru odpočinku, subjektivní pocit pohody, i skutečnou produktivitu práce.  

Úbytek tekutin vede nakonec k vyšším koncentracím solí v těle, což má za 

následek pokles fyzického výkonu. Pokud pracovník vykonává lehkou fyzickou činnost, 

tak je jeho výkon při 22 °C 100%, při teplotě27 °C už klesá jeho výkonnost o 25% a při 

teplotách 30 °C dokonce klesá výkonnost až na 50% optima. Vzhledem k zvýšeným 

teplotám prostředí dochází vlivem termoregulačních procesů ke ztrátám tekutin a solí.  

Vysoké teploty mají za následek nadměrnou únavu a nesoustředěnost, což může 

zapříčinit větší frekvenci vzniku závažných pracovních úrazů. [9] 

Při dlouhodobé expozici vysokým teplotám se mohou vyskytnout příznaky 

akutních poruch z horka. Mezi tyto poruchy patří například nevolnost až zvracení, 

průjmy, krvácení z úst a nosu, náhlá a vůlí nekoordinovatelná hyperventilace, náhlý 

pokles intenzity pocení nebo diastolického krevního tlaku, změny barvy obličeje, 

mravenčení a brnění, bolesti hlavy, ve svalech, u srdce, křeče a často neadekvátní, 

víceméně nekontrolované chování jako je vrážení do překážek, neúčelné pohyby, 

hysterické projevy, ztráta přirozených zábran, agresivita čí naopak apatie až úplná 

dezorientace. [9] 

 

Požadavky právních předpisů na tepelnou zátěž 

Zákonné požadavky na tepelnou zátěž jsou obsaženy v zákoně č. 258/2000 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví. Nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

[4, 6] 
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Prevence 

Opatření ke snižování nepříznivých účinků tepelné zátěže je možno rozdělit na: 

- technická: 

o konvekční teplo – účinné větrání, 

o sálavé teplo: 

� snížení intenzity sálání zdroje (izolace, vodní chlazení), 

� clony proti sálání (chlazené vodou, chladným vzduchem), 

� ochlazování osob (vzduchové sprchy, přímé rozprašování vody), 

- organizační opatření: 

o vhodná organizace práce, 

o stanovení optimálního režimu práce a odpočinku, 

o odpovídající lékařská preventivní péče, 

- náhradní opatření: 

o OOPP (speciální oděvy), 

o poskytování ochranných nápojů. [9] 

 

Ochranné nápoje 

Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta 

tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním. [6] 

Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti 

tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Dále musí být zdravotně nezávadný a nesmí 

obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí 

překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však 

nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje  

v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených  

z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. [6] 

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky 

zvyšující odolnost organizmu. Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem  

a dýcháním činí 1,25 litru za osmihodinovou směnu. [6] 

 

Tepelná zátěž a VEKP 

Nejvyšší tepelné zátěži při provozu VEKP je vystavena obsluha vysokotlaké 

pistole, zvláště protože k výkonu prováděných pracovních operací je vyžadován 

ochranný oblek, který zvyšuje pracovní teplotu, jíž je zaměstnanec vystaven. Vzhledem, 
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že se jedná o mobilní zařízení a o jeho případné nasazení v lomovém provozu je nutné 

brát v úvahu mikroklimatické podmínky, a to potom hlavně v letních měsících, kdy se 

venkovní teplota může pohybovat i v hodnotách, které charakterizují mimořádně teplý 

den. V takových případech se musí dbát především na dostatek přijímaných tekutin 

poskytovanými ochrannými nápoji a také dbát na správný režim práce a odpočinku, 

případně střídat zaměstnance vystavené nejvyšší tepelné zátěži. 

 

4.7. Ostatní rizika při provozu VEKP 

Přímý kontakt osob s vodním paprskem 

Toto riziko hrozí především při obsluze mobilního VEKP. Poranění způsobená 

tímto typem interakce vodního paprsku a zasažených osob jsou obvykle vážná. 

V lepším případě dojde k řezným ranám na kůži nebo k pořezání svalů, šlach a žil. 

V horších případech mohou být zasaženy tepny nebo i některé životně důležité orgány. 

Základním druhem ochrany je v tomto případě ochranný oblek který by měl 

alespoň po určitou dobu odolat vodnímu paprsku pod stanoveným pracovním tlakem. 

Důležité je také, aby se v blízkém okolí obsluhy mobilního VEKP zbytečně 

nepohybovali další zaměstnanci a sebe tak nevystavovali riziku přímého kontaktu 

s vodním paprskem. [28, 29] 

 

Elektrická rizika 

Pokud se v oblasti nasazení VEKP vyskytují nějaké zdroje pod napětím, tak při 

kontaktu vodního paprsku s případným zařízením nebo elektrickým vedením hrozí 

nebezpečí poranění elektrickým proudem v důsledku proříznutí krycího obalu nebo 

izolace, proto je nutné takové zdroje buď odstranit z prostoru určeného pro práci 

s VEKP nebo zajistit, aby byl přívod elektrické energie v nich přerušen. [29] 

 

Riziko zakopnutí 

Během práce s mobilním VEKP se v pracovní oblasti vyskytuje potrubní nebo 

hadicové vedení, kterým je voda pod vysokým tlakem přiváděna k místu použití pomocí 

generátoru tlaku. Z tohoto důvodu je důležité věnovat pozornost tomuto vedení, aby 

nedošlo k zakopnutí a následnému zranění osob. [29] 

 



 57

Riziko uklouznutí 

Nejčastěji užívanou pracovní kapalinou pro technologii VEKP je voda.  

Při řezání dochází v místě vodního paprsku ke vzniku kluzkého prostředí vody a odpadu 

z řezaného materiálu, což může mít za následek pád a případné zranění. Jako opatření 

proti tomuto riziku je výběr vhodné protiskluzové obuvi pro osoby, které s tímto 

prostředím na pracovišti mohou přijít do kontaktu. [29] 

 

Riziko pořezání o ostré hrany obrobku 

 Při opracování obrobků vysokotlakým vodním paprskem dochází v místech řezu 

ke vzniku ostrých hran, které mohou při následné manipulaci obsluhu poranit. Z tohoto 

důvodu je nutné se během manipulace s těmito obrobky chránit, a to zejména 

prostřednictvím ochranných rukavic s dostatečnou odolností proti jejich proříznutí. [29] 
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5 Zranění způsobená VEKP 

 

Vysokoenergetický kapalinový paprsek se využívá v průmyslu zejména k řezání 

a čištění povrchu materiálů. Při těchto činnostech vodní paprsek dosahuje rychlostí 

dvakrát až čtyřikrát vyšší než je rychlost zvuku a tlaků i více než 2500 barů. 

K proniknutí lidskou kůží je zapotřebí tlaku pouze 7 x 105 N/m2, takže lidská kůže 

nepředstavuje pro vodní paprsek žádnou významnou překážku. [21, 24] 

Řezná poranění způsobené VEKP navíc skrývají další nebezpečí na rozdíl od 

řezných ran způsobených ostatními průmyslovými zařízeními. Znalost těchto nebezpečí 

a příslušných ochranných opatření je významná pro bezpečný provoz. [21, 24] 

Jedno z těchto rizik představuje použitá pracovní kapalina, kterou ve většině 

případů reprezentuje voda. Při pořezání vodním paprskem se do tkání a do oběhového 

systému mohou dostat mikroorganismy, které voda obsahuje. Následná infekce může 

znamenat vážnější zdravotní komplikace než samotné řezné poranění. [21, 24] 

Pokud se při procesu řezání do proudu kapaliny přidává také abrazivo, mohou 

také jeho částečky nebo částečky opracovávaného materiálu při zranění proniknout do 

oběhového systému a tkání a zapříčinit tak vznik dalších obtíží. [21, 24] 

Zranění způsobené VEKP jsou většinou neobvyklého charakteru, ošetřující lékař 

musí být informován, že bylo poranění způsobeno vodním paprskem, a měl by být 

upozorněn na speciální znaky, které tento druh zranění provází. [21, 24] 

Na obrázku 15 jsou zobrazeny bezpečnostní kartičky, které by měla mít obsluha 

během práce na zařízení vždy u sebe. Bohužel jsou všechna kontaktní místa v USA 

nebo Velké Británii. Díky absenci kontaktního místa v České republice hrozí možnost 

podceňování těchto zranění a také jejich nesprávné ošetření. [21, 24] 

O drtivé většině zaznamenaných úrazů a selhání při obsluze zařízení VEKP se 

v literatuře jako důvod jejich vzniku uvádí zejména selhání lidského faktoru. 
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Obrázek 26: Kartičky Varování a Důležité zdravotnické informace [10] 
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Závěr 

Aplikace VEKP v těžebním průmyslu spočívá především v dobývání 

vzácnějšího kamene, kde umožňuje získat maximální množství požadovaného kamene  

s jeho minimálními ztrátami, především díky šetrnosti vodního paprsku k samotnému 

kameni. Nasazení VEKP v takových provozech s sebou přináší řadu výhod, mezi které 

patří například fakt, že je materiál velmi málo vystaven vnitřnímu pnutí, nevzniká díky 

jemnému řezu mnoho odpadního materiálu, nedochází k opotřebení řezného nástroje, 

neboť řezným nástrojem je pracovní kapalina, nedosahuje se významného vzniku tepla, 

které by mohlo ovlivnit vlastnosti řezaného materiálu, je ve vyšší míře snížena tvorba 

nežádoucích částic prachu a tímto i možnost jejich vdechnutí.  

Bohužel každá technologie s sebou přináší i specifická rizika, proti kterým je 

nutné se chránit. V předcházejících kapitolách popisuji rizika související s běžným 

provozem mobilního vodního paprsku v lomovém provozu a jejich ochranu před nimi. 

Ke klíčovým rizikům při aplikaci vodního paprsku patří zejména riziko hluku, pro které 

bylo provedeno v kamenolomu Javorka i experimentální měření, jehož výsledky jsou 

součástí této práce. Pokud se do proudu vysokotlaké vody přidává abrazivo zvyšuje se 

riziko vdechnutí částic prachu. Vzhledem k vystavení obsluhy různým ergonomickým 

zatížením se zde projevuje riziko vlivem nevhodných pracovních poloh. Jelikož se jedná 

o venkovní pracoviště, tak je obsluha navíc exponována nepříznivým účinkům tepelné 

zátěže především prostřednictvím mikroklimatických podmínek. Dále pokud se týká 

vibrací lze za nejnebezpečnější pokládat vibrace přenášené na ruce při obsluze 

vysokotlaké pistole, avšak v porovnání s ostatními běžně užívanými zařízeními při těžbě 

nepředstavuje pro obsluhu až tak velkou zátěž. 

Jako metodu pro provedení bezpečnostní analýzy jsem zvolil Analýzu způsobů  

a důsledků poruch (FMEA). Při jejím provedení jsem odhalil množství možných 

poruchových situací, pro které jsem navrhnul opatření k snížení jejich dopadů nebo 

pravděpodobnosti jejich výskytu. Hodnoty rizika u převážné části těchto poruchových 

stavů dosahovaly hodnot 25 a 50, což podle nastavených parametrů odpovídá nutnosti 

věnovat možnosti vzniku takových situací zvýšenou pozornost. Ostatní hodnoty se 

pohybují v oblasti, kde je riziko považováno za přijatelné. Většina navrhovaných 

opatření spočívá v provádění pravidelných kontrol a údržby všech částí zařízení a také 

v dodržování stanovených pracovních postupů. Pokud jsou tyto zásady dodržovány, tak 

mobilní zařízení VEKP nepředstavuje zásadní nebezpečí pro její obsluhu. Avšak pokud 
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se obsluha nebude těmito základními principy řídit, může docházet k vážným 

poraněním nebo k poškození technologie a následným finančním ztrátám, způsobených 

především nekontrolovatelným únikem vysokotlaké vody. 

 Vzhledem k ostatním zařízením používaných při těžbě nerostných surovin patří 

VEKP k nejbezpečnějším a také k nejšetrnějším k životnímu prostředí. 
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Seznam symbolů a zkratek 

 

VEKP vysokoenergetický kapalinový paprsek 

FMEA  Failure Modes and Effects Analysis (Analýza 

  způsobů a důsledků poruch) 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 

P pravděpodobnost 

Z  závažnost 

R riziko 

dB decibel – jednotka akustického tlaku 

Hz Hertz – jednotka frekvence 

Pa Pascal – jednotka tlaku 
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