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Úvod 

   Strojírenství je nejrozmanitější průmyslové odvětví vyznačující se nepřebernou pestrostí 

výrobků a množstvím dílčích oborů. Strojírenství lze rozdělit na těžké, střední, lehké, přesné a 

investiční.  

   Zvuk je přirozeným projevem přírodních jevů a životní aktivity člověka a proto se týká i 

strojírenství. Hlukem můžeme označit každý nežádoucí zvuk, který může negativně působit 

na zdraví a pohodu člověka. Ve strojírenství existuje nepřeberné množství zvuků, které 

mnohdy přerůstají v hluk. Nejhorší vlastností hluku je téměř bezproblémové šíření prostorem, 

je schopen účinně působit na velké vzdálenosti. Když se podíváme na dílčí dělení 

strojírenství, tak nenalezneme oblast, kde se nedá očekávat hluk. Oblasti se mohou lišit jen 

mírou intenzity hluku. Tyto problémy se týkají velkých, malých či středních firem 

podnikajících v oboru strojírenství. 

   Hlavním zdrojem hluku ve strojírenství jsou stroje. K růstu hlučnosti přispívá vylehčování 

konstrukcí strojů a zařízení. Vylehčené a ne zcela dobře z hlukového a vibračního hlediska 

vyvinuté konstrukce strojů často ztrácejí zvukoizolační schopnost a způsobují zvýšení 

intenzity hluku. 

   Vibrace jsou dalším negativně působícím faktorem ve strojírenství. Oproti hluku se 

převážně šíří při kontaktu se zdrojem vibrací a jedná se spíše o lokální problematiku. Zdroji 

vibrací jsou ve strojírenství hlavně brusky a ruční mechanizované nářadí na pneumatický, 

hydraulický nebo elektrický pohon. 

   Cílem mé práce je aktuální posouzení úrovně hluku a vibrací ve vybraném strojírenském 

provozu a zpracovat návrh na optimalizaci pracovních podmínek. Tuto problematiku budu 

řešit v středním strojírenském provozu malé společnosti Z,  jednatelů X a Y. (Vyhovuji tak 

požadavku neuvádět konkrétní jméno společnosti a jejích zástupců.) 

 

1 Hluk a vibrace produkt lidské činnosti 

   Zvuk je přirozeným projevem přírodních jevů a životní aktivity člověka. Hlukem můžeme 

označit každý nežádoucí zvuk. Jinak nelze hluk fyzikálně definovat. Vzhledem k tomu, že 

každý člověk vnímá zvuk jinak, je hranice mezi zvukem a hlukem proměnlivá a subjektivní. 

Co je pro někoho příjem informací, pro druhého může být nadměrným hlukem. Proto boj 

proti hluku není bojem proti hluku vůbec, ale bojem proti zbytečnému a silnému hluku, který 
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ohrožuje zdravotní stav a pohodu člověka. [2] Pro zajímavost na Obrázek 1 můžeme vidět 

oblast slyšitelnosti člověka. 

   Jedno z nejzávažnějších vlastností zvuku a hluku je, že se šíří na poměrně velké vzdálenosti, 

stovky metrů i více. Přitom se šíří stejně dobře vzduchem i vodou nebo pevnou hmotou např. 

konstrukcí stavby. Za určitých podmínek se může akustické vlnění lomit, ohýbat a odrážet. I 

když například působí jen jeden zdroj hluku, může obklopit naše pracoviště nebo místo 

pobytu v důsledku uvedených efektů akustická energie tak, že není možné předem určit kde je 

zdroj zvuku umístěn. To se projevuje zejména v uzavřených a polozavřených prostorech. 

V důsledku tohoto jevu působí hluk na každého kdo je v dosahu akustické energie. Postihuje 

tedy i osoby co s obsluhou zdroje hluku nemají nic společného, jen se nacházejí ve stejném 

prostoru.[2] 

   K růstu hlučnosti přispívají i některé tendence při vylehčování konstrukcí strojů a zařízení. 

Významným měřítkem kvality výrobků se stává poměr mezi výkonem a vlastní hmotností. 

Vylehčené a ne zcela dobře z hlukového a vibračního hlediska vyvinuté konstrukce strojů a 

staveb často ztrácejí zvukoizolační schopnost a způsobují prudké zvýšení vyzařování 

akustického výkonu.[2] 

   Z naznačených příčin vzniku a růstu hluku hlučnosti můžeme učinit závěr, že z hlediska 

ochrany člověka před nadměrným hlukem si musíme všímat zejména těchto oblastí: 

konstrukce a výroby strojů a zařízení, pracovního prostředí, venkovního prostoru a vnitřního 

prostoru staveb. [2] 

   Za vibrace se označuje pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají 

kolem rovnovážné polohy. Stejně tak jako v případě hluku je pro mechanické vlnění 

charakteristický přenos energie. Při působení vibrací je pro člověka charakteristická interakce 

se zdrojem vibrací. Kupříkladu úroveň vibrací přenášených na člověka je výrazně ovlivněna 

reakcí organismu, polohou těla a končetin vzhledem ke směru vibrací, místem a velikostí 

plochy, přes kterou se vibrace přenášejí do lidského organismu a silami, které během expozice 

vibracím člověk vyvíjí.[13] 

 

1.1 Vliv na hluku a vibrací na člověka 

   Je prokázáno, že hluk a vibrace nezanedbatelně škodí lidskému zdraví. Nejvíce jsme těmto 

faktorům vystavování v pracovním procesu, tedy pokud nebydlíme v přímé blízkosti letiště, 

nádraží nebo dálnic či jiných klíčových komunikací, kde bývá vysoká hladina hluku.  
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1.1.1   Působení hluku na člověka  

   Hluk negativně ovlivňuje osoby fyzicky i psychicky. Hluk nepůsobí jen na sluch, ale má 

vliv i na funkci jiných systémů. Účinky dělíme na: 

 Specifické sluchové účinky – akutní akustické trauma, porucha sluchu z hluku, 

maskování, zhoršené zpracování nových poznatků [4] 

 Systémové účinky – zvýšení tepové frekvence, dlouhodobá expozice přináší riziko 

výskytu kardiovaskulárních onemocnění [4] 

 Funkční poruchy – vyvolává vegetativní, hormonální nebo biochemické reakce, 

poruchy spánku, poruchy motorických funkcí např. změna zrakového pole, koordinace 

pohybu, porušení emocionální rovnováhy [1] 

 

 
Obrázek 1-Oblast slyšitelných frekvencí zvuku [12] 

 

1.1.2  Profesionální onemocnění: Porucha sluchu způsobená hlukem  

Akutní expozice: akustické trauma 

Chronická expozice: percepční porucha sluchu, symetrické poškození (profesionální 

nedoslýchavost) 
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Charakteristika: 

 Akutní akustické trauma vznikají vzácně, mohou se objevit po silných impulsech 

(výstřel, výbuch, pronikavý zvuk,…). Projevuje se pocitem ohlušení, tlaku až bolestí 

v uchu a subjektivním ušním šelestem. Po několika minutách až dnech se stav obvykle 

normalizuje.[4] 

 Profesionální nedoslýchavost je způsobena dlouhodobým vystavením hluku s hladinou 

vyšší než 85 dB. Rozvíjí se zpravidla několik let a zpočátku ji pracovník nevnímá, 

protože začíná na vysokých frekvencích, které nejsou pro komunikaci řečí příliš 

významné. Až sluchová ztráta u nižších frekvencí obtěžuje postiženou osobu 

v běžném životě. Jedná se o neléčitelný jev. [1] 

Posouzení profesionality: 

   Míra a závažnost poškození se v České republice hodnotí z prahového tónového 

audiogramu výpočtem celkové procentuální ztráty podle Fowlera. 

   Nemoc z povolání se hlásí u osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující 

hranice 40% podle Fowlera. Do věku 50 let je to za každé dva roky věku 1% podle Fowlera. 

U věku nad 50 let je hranicí opět 40% podle Fowlera. [1] 

1.1.3 Působení vibrací na člověka  

   Důležitým faktorem působení na člověka je způsob a místo přenosu.  

Rozeznáváme: 

 Celkové vibrace – přenášejí se na sedící či stojící osobu z vibrujícího sedadla, plošiny 

nebo podlahy a způsobují intenzivní vibrace celého organismu. Hodnotíme v rozsahu 

0,5-80 Hz.[4] 

 Celkové vertikální vibrace – o frekvenci nižší než 0,5 Hz. 

 Vibrace přenášené na ruce (nohy) – při práci s vibrujícími nástroji o frekvencích   

8–1000 Hz se přenášejí z rukojeti nebo jiné přidržované části rukou exponované 

osoby.[4] 

 Vibrace přenášené zvláštním způsobem – se nemohou označit jako celkové vibrace 

nebo vibrace přenášené na ruce (nohy). Řadíme zde zejména vibrace způsobující 

kmitání horní části páteře i hlavy o frekvencích 1–1000 Hz. [1] 

1.1.4 Profesionální onemocnění horních končetin z vibrací  

Charakteristika: 
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 Postižení periferních nervů – (syndrom karpálního tunelu) průkazné klinické 

známky při EMG (elektromyografické) vyšetření rychlosti vedení motorickými a 

senzitivními vlákny příslušných nervů. Projevuje se například poruchou reflexů 

horních končetin.[4] 

 Postižení cév – (traumatická vazoneuróza) zbělávání prstů v chladu, jejich snížená 

citlivost na podnět. 

 Postižení kostí a kloubů – (artrózy a nekrózy) Projev hlavně u zápěstních, zánártních 

kůstek nebo u kloubů horních končetin zhoršující se hybností kloubů, otoky a bolestí. 

[4] 

Posouzení profesionality: 

   Za nemoc z povolání se považuje poškození nervů horních končetin s patologickým 

nálezem EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše. 

   Nejčastěji vznikají poškození periferních nervů, méně často cév a nejméně často kostí a 

kloubů horních končetin. [4] 

1.1.5 Legislativa řešící problematiku hluku a vibrací 

   Škodlivé působení hluku a vibrací na člověka vedlo mnoho vyspělých zemí k legislativním 

opatřením, jejichž výsledkem je řada zákonů, norem a jiných právních předpisů. 

   V naší legislativě je to v rámci pracovního procesu nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a vyhláška č. 432/2003 Sb., která stanovuje 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.  

 

2 Představení provozovny 

   Společnost Z je malou společností, která k 1. 4. 2010 má 5 stálých zaměstnanců a dva 

vlastníky. V oboru strojírenství podniká 7 let. Provozovatelé se podle CZ-NACE věnují: 

všeobecné strojírenské činnosti, obrábění, výrobě konstrukčních kovových výrobků, výrobě 

zámků a kování.  

   Společnost sídlí v dvoupodlažním objektu (Obrázek 2) uvnitř nevelkého vlastního areálu. 

Horní podlaží budovy je administrativní, součástí spodního podlaží je svařovací hala, sociální 

zařízení, šatna, brusírna, frézárna, soustružna, malá soustružna a kuchyňka. 
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Obrázek 2-Sídlo a provozovna společnosti Z (foto Křížek, Stanislav) 

        

3 Popis posuzovaného úseku provozovny 

   Pracoviště – frézárna a soustružna jsou místnosti spojené vybouráním dveří. Pro lepší 

orientaci je k dispozici (Obrázek 9). Z frézárny je vstup na toalety (vlevo dole), do umývárny 

(vlevo nahoře) a šatny (shora), ze soustružny do haly (vpravo dole) a malé soustružny (shora).  

   Ve frézárně jsou umístěny dvě frézky:  

 

 
Obrázek 3-frézka Gorkij 6P12 

 
Obrázek 4-frézka FNGJ 30 

 

Gorkij Stanko 6P12 (SSSR, 1976,Obrázek 3Obrázek 3-frézka Gorkij 6P12) 

FNGJ 30 Intos (ČR, 2006, Obrázek 4)  
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   V soustružně jsou to dva stroje:  

 
Obrázek 5-soustruh SN 55 

 
Obrázek 6-CNC soustruh SE 520 

 

CNC soustruh Tos Trenčín SE 520 (SR, 2005, Obrázek 5)  

soustruh Tos Trenčín SN 55 (ČSSR, generální oprava 1974, Obrázek 6) 

  

   Na tomto úseku mají trvalé pracoviště dva zaměstnanci, jeden frézař a jeden soustružník. Na 

pracovišti může občas pracovat další zaměstnanec zámečník-řidič, jeho práce nejčastěji 

probíhají u pracovního stolu.  

   Snaha majitelů společnosti o modernizaci strojů je zřejmá díky dvěma novým strojním 

zařízením. Jejich počínání je limitováno ekonomickým možnostmi a tak na pracovišti 

můžeme nalézt staré stroje, jež postrádají některé ochranné prvky, které jsou nyní 

vyžadovány. Například u soustruhu SN 55 není zakrytovaná otáčivá část pohonu čelistí nebo 

kryt zamezující odletu třísek na oděv či tělo soustružníka. Tento soustruh je používán na 

hrubování válečků nebo na opracování obrobků, které nelze upnout do CNC soustruhu. Po 

dobu mé účasti v provozovně pracoval jen jednou, když se na něm vrtalo. Podobný problém 

s odletem třísek je na frézce Gorkij.  

   Vybral jsem si prostory frézárny a soustružny pro splnění cíle své práce, jelikož obsahují 

nejvíce strojních zařízení (2 frézky a 2 soustruhy). Vhodnost volby podepírá i fakt, že se jedná 

o prostory snadno hlukově oddělitelné od zbytku pracovišť. Díky tomu je hluková expozice 

pracovníků součtem hluků vydávaných výrobními zařízeními v tomto prostoru a vliv 

ostatních pracovišť je minimální, což také platí i opačně, že hluk z prostoru soustružny a 

frézárny má minimální vliv na ostatní pracoviště. 

   Hlukovou expozici budu měřit pro pracoviště soustružníka vzhledem k faktu, že jeho práce 

z dlouhodobého hlediska vykazuje sérii stejných úkonů při obrábění válečků, kteréžto jsou 

převážnou náplní jeho práce. Posoudím, zda výsledky měření hluku odpovídají 1. kategorii, 
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do které je provozovatelem tato práce zařazena. Naopak pro pracoviště frézaře se reálně nedá 

dospět k nějakým dlouhodobějším hodnotám expozice díky tomu, že se zde vykonávají různé 

operace, obrábí různé obrobky a mnohdy jde jen o jednokusové zakázky. U jedné z takových 

činnosti provedu jedno orientační měření pro to, abych zjistil, jestli hladina na pracovním 

místě frézaře odpovídá zařazení práce do 1. kategorie zařazené zaměstnavatelem. 

   Vibrace při provozu soustruhu nebo frézy vznikají, ale nedochází při tom ke kontaktu 

s rukama obsluhy. Proto provedu jen orientační měření vibrací šířícími se ovládacími panely 

CNC soustruhu a frézky. Neočekávám vysoké hodnoty změřených vibrací. 

 

4 Shrnutí současného stavu BOZP 

   Provozovatel je povinen dle zákoníku práce zajistit BOZP. Provozovatelé X, Y mají 

zpracováno posouzení rizik vyskytující se v pracovní náplni jejich zaměstnanců. K úseku, 

kterým se zabývám, se vztahuje tato část, která je přiložena v příloze č. 3, jsou tam 

zpracovány jen mechanická rizika související se soustruhem, chybí zpracování pro frézku a je 

opomenut hluk jako rizikový faktor. 

   Dále je zpracován dokument: Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce, jehož 

obsahem je soupis rizik spojených s používáním veškerého dostupného nářadí a pokyny 

k bezpečnému používání těchto nářadí. Na základě tohoto dokumentu byly vypracovány 

závazné všeobecné pokyny k zajištění BOZP. Dokument zpracoval Ing. Vladimír Polášek 

OZO BOZP a OZO PO. 

   Provozovatel má zpracovány tyto směrnice:  

 Směrnice pro posuzování rizik práce 

 Směrnice pro poskytování osobních ochranných prostředků, čistících, mycích a 

desinfekčních prostředků 

 Směrnice pro poskytování ochranných nápojů 

 Směrnice pro revize a kontroly elektrických ručních nářadí, elektrických spotřebičů, 

pohyblivých přívodů strojů během jejich používání 

   Provozovatelé vedou evidenci zpráv o pravidelných revizích elektrických zařízení.      

   Je zajištěn smluvní lékař pro vykonávání preventivní lékařské péče – MUDr. Jan Mařádek 

ze Zdravotního střediska v Šenově. 
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   Je vedena evidence proběhlých školení BOZP, které vedl Ing. Polášek, osnovy školení, typy 

a obsah školení. Jsou vypracovány pro zaměstnance závazné všeobecné pokyny k zajištění 

BOZP. Záznamy o školení vazačů, řidičů referenčních vozidel. K dispozici je i kniha úrazů. 

  Zaměstnanci v rámci poskytování ochranných osobních pracovních prostředků mají nárok 

na: pracovní oděv keprový, pracovní obuv, pracovní rukavice prstové, ochranné brýle, zimní 

kabát nebo zimní pracovní kombinézu. 

   Hluk a vibrace byly až do mé práce opomíjeny. Tedy mimo to, že práce z hlediska hluku a 

vibrací byly zkategorizovány do první kategorie. 

 

5 Všeobecné posouzení reálných podmínek na pracovišti 

  Posouzení všeobecných podmínek na pracovišti provedu podle požadavků nařízení vlády č. 

361/2007 sb. v platném znění. Během mé práce bylo nařízení vlády novelizováno nařízením 

vlády č. 68/2010 sb., které nabývá platnost 1. 5. 2010. Novela nijak neupravuje ty části, ze 

kterých jsem vycházel při posuzování reálných podmínek. 

 

5.1 Teplota na pracovišti 

   Vzhledem k zařazení práce soustružníka a frézaře do třídy IIa je stanovena nejnižší teplota 

na pracovišti 18 °C, během zimních měsíců je této nejnižší hodnoty dosaženo, dokonce při 

mém druhém měření byla teplota na pracovišti okolo 17 °C. Domnívám se, že by se s tím měl 

provozovatel zabývat, jinak než použitím osobních ochranných prostředků. Ovšem 

zaměstnanci by měli vedení informovat o nízké teplotě na pracovišti a žádat vyřešení situace 

zvýšením teploty na termostatu umístěném v hlavní kanceláři. 

 

5.2 Větrání 

   Vzhledem k tomu, že obráběcí práce jsou v kategorii práce IIb (příloha č. 1, část A, tabulka 

č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) je stanovena minimální míra výměny vzduchu na jednoho 

pracovníka  70m
3
/h (§ 41, odst. 2, písm. b) nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb.). 

   V místě práce je možné otevřít okno (celkem jsou čtyři) a tím zajistit požadované přirozené 

větrání. Dále dochází k přirozenému infiltračnímu větrání a to hlavně díky netěsným spárám 

dveří. Místnost není vybavena žádným zařízením pro nucené větrání, jelikož ho není třeba. 
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5.3 Ruční manipulace s břemenem 

   Frézárna, zde dochází k veškeré manipulaci s obrobkem ručně, jedná se o obrobky 

v rozmezí váhy od 0,5 do 25 kg. Mimořádně se může jednat o obrobek těžší než 25 kg. 

Souhlasí to s požadavky §29 odst. 1 a 2, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. 

   Soustružna, zde dochází k manipulaci obrobků v rozmezí vah 5 – 120 kg. Proto jsou zde 

instalovány dva malé zvedací jeřáby (jeden s vodorovným pojezdem (Obrázek 7) a jeden na 

otáčivém ramenu (Obrázek 8)). Téměř neustále se v provozovně opracovávají a navařují 

válečky pro Arcelor Mittal Ostrava, proto pro manipulaci mezi svařovnou a soustružnou je 

používán ruční vozík. Souhlasí to s požadavky §29 odst. 1 a 2, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. 

   Informace o hmotnosti břemene zaměstnanci získávají z výkresové dokumentace k obrobku 

dodané spolu s obrobkem. Zaměstnancům byli řádně proškoleni na školení BOZP, že je 

zakázáno ruční zvedání břemen těžších než 50 kg. A poučeni, jak správně zvedat a 

přemisťovat břemena. Tímto zaměstnavatel splnil §30 odst. 1, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. 

 

 
Obrázek 7–pomocný jeřáb s pojezdem 

 
Obrázek 8–pomocný jeřáb na otáčivém rameni 

 

5.4 Prostorové uspořádání pracoviště 

   Pro lepší názornost pracoviště nám poslouží (Obrázek 9), kde je schéma pracoviště 

s umístěním strojů a nábytku. Světlá výška stropu je 3,1 m. Prostor určený jako pracoviště 

soustružníkovi má výměru něco málo přes 3 m
2
, prostor vymezený frézaři má výměr něco 

přes 4 m
2
. (Odpovídá minimálním požadavkům na podlahovou plochu pro stálé pracovní 

místo podle §48, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) 
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Obrázek 9-Schéma frézárny-soustružny; 1) frézka FNGJ 30, 2) frézka Gorkij 6P12, 3) soustruh SN 55, 4) CNC soustruh SE 520, 5) pracovní stůl, 6) skříň na frézy, 

7) skříň na měřidla, 8) regál na drobné věci, 9) skříň na plátky 
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   Problémová je spojovací cesta záchody-frézárna-soustružna-hala, jelikož je občasným 

pracovištěm zámečníka-řidiče. Šíře této spojovací cesty v místě umístění frézky FNGJ 30 

dosahuje jen 865 mm. (Není splněn §48, nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) 

   Jako spojovací cesta do umývárny je vstup ze šatny, protože průchozí prostor mezi frézkami 

je široký jen 575 mm. 

   Volný objemový prostor na jednoho zaměstnance vychází přibližně 20 m
3
  pro každého ze 

tří pracovníků, kteří tam mohou vykonávat práci třídy IIa. (Splněn §47, nařízení vlády č. 

361/2007 Sb.) 

 

5.5 Osvětlení 

   K osvětlení pracoviště se převážně používá denní osvětlení, při provádění přesné práce nebo 

v ranních hodinách je využíváno sdruženého osvětlení. 

   Pro porovnání s minimálním požadavkem osvětlení 200 luxů (§45 odstavec 2, písmeno b, 

nařízení vlády č. 361/2007 sb.), jsem provedl orientační měření luxmetrem LUT LX105. 

   Měření proběhlo dne 16. 3. 2010 v 7:35 hodin, za sdruženého osvětlení.  

Výsledky měření:  

pracovní stůl: 224 ± 10 luxů 

frézka FNGJ 30 ovládací panel: 169 ± 8 luxů, pracovní rovina 226 ± 11 luxů 

frézka Gorkij pracovní rovina: 220 ± 11 luxů 

CNC soustruh ovládací panel: 503 ± 22 luxů 

soustruh SN 55: 450 ± 20 luxů 

   Osvětlení pro obsluhu frézky FNGJ 30 nesplňuje základní požadavky minimálního 

osvětlení, což je způsobeno tím, že z 16 zářivek ve frézárně 4 nesvítí (dvě v části osvětlení 

ovládacího panelu frézky FNGJ 30) a okenní tabule jsou znečištěny (mytí oken je podle 

provozovatelů naplánováno na letní měsíce). 

    Norma ČSN EN 12464–1 dokonce požaduje pro hrubé a střední opracování osvětlení 

alespoň 300 luxů. Tomu nevyhovuje žádná frézka. 

6 Posouzení zátěže hlukem a vibracemi ve vybraném 

úseku 

   V této kapitole půjde o zjištění reálného stavu hluku a vibrací na mnou zvoleném úseku 

provozovny. 
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6.1 Měření a hodnocení hluku v posuzovaném úseku 

 

6.1.1 Definování základních pojmů podle normy ČSN ISO 1996–1 

 

Časově a kmitočtově vážená hladina akustického tlaku – desetinásobek dekadického 

logaritmu podílu druhé mocniny akustického tlaku a druhé mocniny referenčního akustického 

tlaku, získaného při normalizovaném kmitočtovém a časovém vážení. 

Referenční akustický tlak je 20 µPa.  

Normalizované kmitočtové vážení je vážení funkcí A a C jak je stanoveno v IEC 61672–1. 

Normalizované časové vážení je vážení F a S jak je stanoveno v IEC 61672–2. 

Útlumové charakteristiky kmitočtového vážení funkcemi A, B, C, D (Obrázek 10). 

 

 
Obrázek 10-Útlumová charakteristika křivek funkcí A, B, C, D pro kmitočtové vážení [3] 

 

Hladina špičkového akustického tlaku – desetinásobek dekadického logaritmu podílu druhé 

mocniny špičkového akustického tlaku a druhé mocniny referenčního akustického tlaku, kde 

špičkový akustický tlak je maximální absolutní hodnota okamžitého akustického tlaku 

s normalizovaným kmitočtovým vážením nebo šířkou pásma, která se vyskytne během 

stanoveného časového intervalu. 

 

Hladina expozice zvuku – desetinásobek dekadického logaritmu podílu expozice zvuku E a 

referenční expozice zvuku E0, expozice zvuku je v podstatě časový integrál v čase kolísajícího 
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kvadrátu kmitočtově váženého okamžitého akustického tlaku v průběhu stanoveného 

časového intervalu T nebo události. 

Hodnota E0 je rovna kvadrátu referenčního akustického tlaku násobeného intervalem 1 s tj. 

400 (µPa)
2
s. 

dB
E

LE 











0E
lg10  kde  

T

dttpE )(2  

 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku – desetinásobek dekadického logaritmu podílu 

druhé mocniny akustického tlaku stanoveného během určeného časového intervalu získaného 

při normalizovaném kmitočtovém a časovém vážení a druhé mocniny referenčního 

akustického tlaku. 
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kde pA (t) je hladina okamžitého akustického tlaku A v probíhajícím čase t 

      p0 je referenční akustický tlak 

 

Referenční časový interval – časový interval, který se vztahuje k hodnocenému zvuku. 

Referenční časový interval smí být stanoven místními orgány tak, aby zahrnoval typické lidské 

činnosti a změny provozu zdrojů hluku. 

 

Korekce úprav – jakákoliv kladná nebo záporná veličina, konstantní nebo proměnná, která se 

přičítá k změřené nebo předpokládané hladině k zohlednění charakteru zvuku, denní doby 

nebo typu zdroje. 

 

Hodnotící hladina – jakákoliv předpokládaná nebo změřená hladina zvuku, ke které se 

připočítává korekce úprav. 

Hodnotící hladina smí být ustanovena připočtením korekce ke změřené nebo předpokládané 

hladině k zohlednění určitých charakteristik zvuku jakými jsou tonalita nebo impulsivnost. 

 

Hluk prostředí – veškerý zvuk vyskytující se v dané situaci a v daném čase, je obvykle 

složen ze zvuku mnoha blízkých a vzdálených zdrojů. 
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Proměnný zvuk – trvalý zvuk, jehož hladina akustického tlaku se během sledované periody 

významně mění, ale nemá impulsní charakter. 

 

Přerušovaný zvuk – zvuk, který je pozorován pouze během určitých časových period a 

vyskytující se v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech, s takovým trváním, 

které je při každém výskytu větší než přibližně 5 s. 

 

Impulsní zvuk – zvuk charakteristický pulzy akustického tlaku. 

Trvání jednotlivého impulsu zvuku je obvykle kratší než 1 s. 

 

Tónový zvuk – zvuk charakteristický jednotlivými kmitočtovými složkami nebo složkami 

s úzkými pásmy vystupujícími slyšitelně z hluku prostředí. 

 

6.1.2 Měření hluku v pracovním prostředí dle normy ČSN ISO 9612 

Požadavky na měřící přístroje 

Zvukoměr – zvukoměry musí vyhovovat alespoň požadavkům na přístroje třídy 2 uvedeným 

v IEC 651. Preferují se zvukoměry třídy 1. 

 

Oktávové a třetinooktávové filtry-oktávové a třetinooktávové filtry musí vyhovovat 

požadavkům uvedeným v IEC 1260. Jmenovité střední kmitočty kmitočtových pásem musí 

odpovídat kmitočtům uvedeným v ISO 266. 

 

Pomocná měřící zařízení – hladinový zapisovač použitý k záznamu hladin musí vyhovovat 

příslušným kapitolám IEC 651. 

   Statistický analyzátor pro měření procentní hladiny musí vyhovovat požadavkům na časové 

vážení F podle IEC 651. Hladinové intervaly třídění se musí zvolit podle celkového rozsahu 

hladin hluku, nesmějí však překročit 5 dB. 

   Měřící magnetofony nebo jiná zařízení k záznamu hlukových signálů musí mít takové 

vlastnosti, aby celé měřící vybavení splňovalo alespoň technické požadavky na přístroje třídy 

2 podle IEC 651 a IEC 804. 

   Akustické kalibrátory používané ke kalibrování a kontrole zvukoměrného zařízení musí 

splňovat technické požadavky uvedené v IEC 942 pro třídu 2 nebo lepší. 
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Kalibrace a kontrola – shoda s IEC 651, IEC 804 a IEC 1252 se musí ověřovat pravidelně. 

Doporučuje se, aby doby platnosti ověření nepřekročily tři roky. 

   Uživatel musí provádět provozní kontrolu nejméně před a po každé sérii měření. Musí se 

provádět elektrická kontrola zesilovačů, zapisovačů a indikačních přístrojů, jakožto i 

akustická kontrola celého systému včetně mikrofonu. 

 

Měření  

Obecně 

   Vybrané základní veličiny měření jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A a expozice 

zvuku A během časového intervalu T. 

   V závislosti na povaze hluku a druhu hodnoceného účinku se mohou změřit další veličiny 

měření, jako je nejvyšší okamžitá nevážená hladina akustického tlaku, nejvyšší okamžitá 

hladina akustického tlaku A, nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku C. 

   V závislosti na účelu se během práce může měřit na pevně stanoveném místě (stanovených 

místech) nebo na pracovníku (pracovnících). Z důvodu vysoké přesnosti se může vybrat 

metoda, kdy je mikrofon umístěn na osobě (poloha mikrofonu se mění s pohybem 

exponované osoby). 

   Expozice hluku na pracovním místě zahrnuje hluky vytvářené zde a hluky přicházející od 

jiných zdrojů v prostředí. 

   Měření musí poskytnout kvantitativní popis charakteristické potenciální expozice hluku na 

pracovním místě. Charakteristická potenciální expozice hluku je dána, když počet výskytů, 

povaha a původ hluků na pracovišti jsou na dlouhodobém základu pro pracovní místo typické. 

Na podporu tohoto rozhodnutí lze sbírat vhodné informace nebo se může uskutečnit 

dostatečný počet nezávislých měření. 

   Pokud se expozice hluku určuje pro dobře stanovené pracovní místo, provádí se měření na 

tomto specifickém místě. Pokud osoba zaujímá více než jedno pracovní místo, může se 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A nebo expozice zvuku A určit buď odděleně pro 

rozdílná pracovní místa, nebo po osoby zajímající tato pracovní místa. Každá veličina se 

stanoví v jednom časovém intervalu umožňujícím určení kumulativní expozice této osoby 

během pracovní směny. 
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Umístění mikrofonu a měřící místa 

   Mikrofon se přednostně umístí v místě, které zaujímá hlava osoby na pracovním místě, 

osoba není přítomna. 

   V jiných případech, kdy osoba musí být na pracovním místě, by se měl mikrofon umístit, 

pokud je to proveditelné, přibližně 0,1m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha, které přijímá 

vyšší hodnotu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Mikrofon zvukových expozimetrů, 

který je připevněn na osobě, se musí připevnit na helmu nebo na rameno či límec ve 

vzdálenosti přibližně mezi 0,1m až 0,3 m od vstupu zvukovodu vnějšího ucha. 

   Při upevňování měřící techniky na pracovníka se musí dbát na to, aby se nenarušila činnost 

pracovníka a zejména aby se tím nezaváděla bezpečnostní rizika. 

    Není-li poloha hlavy na pracovním místě dobře stanovena nebo příslušné orgány stanoví 

jinak, musí se použít následující výšky umístění mikrofonu (viz ISO 11201): 

 u stojících osob 1,55 ± 0,075 m nad zemí, na níž osoba stojí 

 u sedících osob 0,91 ± 0,05 m nad středem roviny sezení se sedadlem nastaveným ve 

středovém bodu jeho nastavení v horizontálním a vertikálním směru nebo co možná 

k tomuto bodu nejblíže 

   V případě specifického rozložení měřících míst se referenční směr mikrofonu musí nastavit 

v souladu s pokynem výrobce. 

 

Doba měření 

   Normovaný referenční interval TN je takový časový interval, který reprezentuje dobu trvání 

jedné pracovní směny (konvenčně 8 hodin ( T0)), pro který se určuje ekvivalentní hladina 

akustického tlaku. 

   Časový interval měření T je takový interval, během něhož se integruje a průměrkuje druhá 

mocnina akustického tlaku A. 

   Časové intervaly měření se musí zvolit tak, aby se změřily a postihly všechny významné 

změny hladin hluku na pracovním místě. Kromě toho časové intervaly měření se musí vybrat 

tak, aby při opakování byl výsledek souhlasný. 

   Pokud měření pokrývá jen kratší časový interval (T< TN), musí se časový interval nebo 

vzorek měření zvolit tak, aby se určila expozice hluku, která je charakteristická pro pracovní 

místo a reprezentativní pro normovaný časový interval.  

   Časový interval měření závisí na druhu expozice hluku. Může se rozdělit na dílčí časové 

intervaly, ve kterých je expozice hluku stejného druhu například odpovídající rozdílným 

činnostem na pracovním místě nebo v pracovním prostředí. 
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   Zvolená doba trvání měření závisí na kolísání hluku. Musí být dostatečně dlouhá, aby 

výsledná hladina expozice hluku byla reprezentativní pro činnosti prováděné zaměstnancem. 

Doba trvání musí být buď po celou délku činnosti, její části nebo po několik opakování 

činnosti, jak se požaduje ke stabilizování odečtů hladiny expozice zvuku nebo ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A v rozmezí 0,5 dB. 

   Nejkratší doba trvání musí být 15 s. Vykazuje-li hluk zvýrazněnou periodicitu, měla by 

nejkratší doba měření pokrývat nejméně jeden cyklus, jinak musí být použit celistvý násobek 

úplných cyklů. 

 

Určení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

   Je-li časový interval měření T rozdělen na menší intervaly Ti, vypočítá se ekvivalentní 

hladina akustického tlaku A podle vztahu: 

 

LAeq,T= 


n

i

L

i
AeqT

T 1

1,0
10

1
log10  

T  je součet dílčích intervalů Ti 

LAeq  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v časovém intervalu Ti 

n  je počet dílčích intervalů 

 

   Expozici zvuku A za dobu Te vypočteme pomocí vztahu: 

 

EA,Te=
102

0

,

10..

TeAeqL

eTp  

Te  je časový úsek expozice 

p0  je rovno 2.10
-5

 Pa když Te je v sekundách 

LAeqTe  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu Te 

 

Vztahy pro výpočet nejistot u měření vzorkováním 

Výpočet střední hodnoty ∅LAeqi: 

∅LAeqi= 


n

i

AeqiL
n 1

1
 

n  je počet dílčích intervalů 

LAeqi   je ekvivalentní hladina akustického hluku pro jeden dílčí interval 



- 21 - 

 

Směrodatná odchylka s:  

 s=

 

1

1

2






n

L
n

i

Aeqi

 

n  je počet dílčích intervalů 

ΔLAeqi  je rozdíl LAeqi-∅LAeqi 

Celková nejistota měření ε: 

ε =
22
si uu   

ui  je nejistota daná měřícími přístroji 

us  je nejistota daná vzorkováním 

 

Odhad ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (LAeq) pro n nezávislých měření aproximací: 

LAeq = 


n

i

LAeqi

n 1

10
1

log10 = ∅LAeqi +0,115 s
2 

∅LAeqi  je střední hodnota 

S  je směrodatná odchylka 

LAeqi  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A i-tého vzorku 

 

6.1.3 Měření hluku u CNC soustruhu 

První měření  

   Prvotní měření jsem provedl dne 11. 12. 2009, šlo o pilotní měření, u něhož jsem si stanovil 

cíl změřit ekvivalentní hladinu hluku u činností soustružníka a dle měřených časových 

intervalů dopočíst celkovou hodnotící hladinu hluku pro celou osmihodinovou pracovní 

směnu. Délku časových úseků jsem stanovil, tak že jsem osmihodinovou směnu vydělil 

změřenou délkou činností (šlo o obrábění čela 140 minut, obrábění pláště 140 minut, obrábění 

otvoru 80 minut, manipulace s obrobkem 120 minut). Obrábění jsem měřil po dobu 10 minut 

a manipulaci po dobu 5 minut.  

   Použil jsem možnost třetinooktávového frekvenčního pásma, abych zjistil, zda při vypočtení 

hodnotící hladiny mohu vyloučit korekci tónovosti. Impulsivnost jsem neočekával. 
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   Na měřícím přístroji jsem měl nastaven filtr A pro normalizované kmitočtové vážení, který 

nejlépe odpovídá lidskému sluchu. 

 

Podmínky měření: Tlak: 989,9 mBar         Teplota: 18,7 °C 

   Čas měření: 8:20 – 10:15 

 

Měřící přístroje: Acoustilyzer AL1; zvukoměr a integrující zvukoměr třídy 2 

Kalibrátor typ 4231 Brüel & Kjær; kalibrátor třídy 1 

 

Typ měření: měření v pracovním prostředí, měření na pracovním místě 

 

Umístění měřícího přístroje: na pracovním místě soustružníka CNC soustruhu ve výšce 1,55 

± 0,075 m (Obrázek 11 a Obrázek 12) 

 

 
Obrázek 11-Detailní záběr na měřící přístroj při měření 

 

Práce: opracování válečků pro Arcelor Mittal Ostrava 

 

Výsledky měření: 

   Hluk rozložený do třetinooktávového frekvenčního pásma (Graf  1), kmitočtové analýzy 1 

operace hrubování válečků, nám pomůže při posuzování jeho tónovosti. Jak si můžete 

všimnout, žádná frekvence výrazně nevyčnívá nad ostatní, proto je tónovost vyloučena. Další 

grafy kmitočtových analýz 1. měření jsou přiloženy v příloze č. 2: 

    Kmitočtová analýza 2 

Kmitočtová analýza 3 

Kmitočtová analýza 4 
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Graf  1-Kmitočtová analýza 1 z měření na CNC soustruhu: Lmin – nejnižší hladina hluku, Leq – ekvivalentní hladina hluku, Lmax  – nejvyšší hladina hluku 

Kmitočtová analýza 1
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Tabulka 1-Výsledky ekvivalentní hladiny hluku pilotního měření 

činnost 
délka činnosti za 8h 

směnu iT  [min] 
LAeq [dB] 

měřený časový úsek 

Te [min] 

obrábění otvoru 140 76,2 10 

obrábění čela 80 75,1 10 

obrábění pláště 140 72,2 10 

manipulace 120 68,8 5 

 

Nejistota měření: je dána normou ČSN ISO 9612, příloha D, tabulka D. 3 pro nevzorkované 

měření celková nejistota 3dB. Třída přesnosti měření je 2 „technické měření“ (tabulka D. 4 

stejné přílohy a normy). 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 8h směnu LAeq,8h: 

LAeq,8h= 


n

i

L

i
AeqT

1

1,0
10

480

1
log10  

LAeq,8h=  8,68.1,02,72.1,01,75.1,02,76.1,0 10.12010.14010.8010.140
480

1
log10   

LAeq,8h= 73,6 dB 

Určení expozice hluku za 8h EA,8h: 

EA,8h=
102

0

,

10..

TAeqL

eTp  

EA,8h=   10

6,73
25 10.28800.10.2 

 

EA,8h= 263,9 Pa
2
.s 

 

Vyhodnocení výsledků prvního měření: 

   Hodnota ekvivalentní hladiny hluku je 73,6 ± 3 dB, z čehož nelze usoudit, zda práce je 

správně kvalifikovaná do 1. kategorie nebo má být v 2. kategorii. Proto bude třeba provést 

druhé měření, tak aby bylo možné snížit rozsah výsledku měření.  

   U měřených hodnot ekvivalentní hladiny hluku se projevila souběžná práce na druhém 

soustruhu (vrtání otvoru).  



- 25 - 

  Počítání hodnotící hladiny jsem vyškrtnul, protože z kmitočtové analýzy nepřevažovala 

žádná tónová složka a impulsivnost jsem vyloučil před měřením, proto jsem nepoužíval 

potřebné filtry I, S, F pro zjištění impulsivnosti. 

 

Druhé měření 

   Druhé měření jsem provedl ve dnech 11. a 12. 2.2010, šlo o měření pomocí vzorkování. 

Cílem měření bylo dosažení vhodného počtu vzorků pro zpřesnění osmihodinové ekvivalentní 

hladiny hluku u obsluhy CNC soustruhu. Vycházel jsem z pracovního harmonogramu 

vytvořeného v prvním měření čtyř úkonů. Délku měřených časových úseků jsem nechal stejné 

tj. manipulace 5 minut, pracovní úkony 10 minut. Kmitočtové analýzy jsem neměřil, vycházel 

jsem ze závěru z prvního měření. Došlo však k jedné změně, která výrazně ovlivnila měření a 

to, že na rozdíl od prvního měření druhý soustruh nepracoval. Po celý začátek roku 2010 

nepracoval.  

   Na měřícím přístroji jsem měl nastaven filtr A pro normalizované kmitočtové vážení, který 

nejlépe odpovídá lidskému sluchu. 

 

 
Obrázek 12-Měření hluku při práci soustružníka 
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Podmínky měření: Tlak: 975,8 mBar  (970,5 mBar) Teplota: 16,2 °C ( 17,5°C) 

Čas měření: 8:20 – 14:00 po oba dny 

 

Měřící přístroje: Acoustilyzer AL1; zvukoměr a integrující zvukoměr třídy 2 

Kalibrátor typ 4231 Brüel & Kjær; kalibrátor třídy 1 

 

Typ měření: měření v pracovním prostředí, měření na pracovním místě 

 

Umístění měřícího přístroje: na pracovním místě soustružníka CNC soustruhu ve výšce 1,55 

± 0,075 m (Obrázek 11 a Obrázek 12) 

 

Práce: opracování válečků pro Arcelor Mittal Ostrava 

 

Výsledky dílčích měření: 

1. Hodnocení hodnot měření při obrábění otvoru 

Tabulka 2-Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro obrábění díry 

n LAeqi [dB] ∅LAeqi [dB] ΔLAeqi [dB] 

1 72,2 72,43 -0,23 

2 71,9 72,43 -0,53 

3 74 72,43 1,57 

4 71,8 72,43 -0,63 

5 72,5 72,43 0,07 

6 73,4 72,43 0,97 

7 72,2 72,43 -0,23 

8 72 72,43 -0,43 

9 71,8 72,43 -0,63 

10 72,5 72,43 0,07 

 

Výpočty nejistot měření:  

Aritmetický průměr:  ∅LAeqi= 


n

i

AeqiL
n 1

1
  72,43 dB 

 



- 27 - 

Směrodatná odchylka:  s=

 

1

1

2






n

L
n

i

Aeqi

 0,73 dB 

 

Nejistota měření daná vzorkováním podle odhadu 90% konfidenčních mezí pro n=10 podle 

tabulky D. 1, přílohy D, normy ČSN ISO 9612: 

us = 0,45 dB 

Nejistota daná měřícími přístroji dle tabulky D. 2, přílohy D, normy ČSN ISO 9612:  

  ui =  1dB 

Celková nejistota měření: 

 ε =
22
si uu  =

22 45,01  = 1,09 dB 

Přesnost měření je v třídě 1 ,,referenční měření“. 

 

Odhad LAeq pro obrábění díry: 

Je-li n počet nezávislých vzorků, je aproximována vztahem (ČSN ISO 9612, příloha D) 

LAeq = 


n

i

LAeqi

n 1

10
1

log10 = ∅LAeqi +0,115 s
2 

LAeq = 72,43 + 0,115.0,73
2
 = 72,49 dB 

 

2. Hodnocení hodnot měření při obrábění čela 

Tabulka 3-Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro obrábění čela 

n LAeqi [dB] ∅LAeqi [dB] ΔLAeqi [dB] 

1 71 71,35 -0,35 

2 71,3 71,35 0,05 

3 71,5 71,35 0,15 

4 71 71,35 -0,35 

5 70,6 71,35 -0,75 

6 72,3 71,35 0,95 

7 70,9 71,35 -0,45 

8 72,9 71,35 1,55 

9 70,1 71,35 -1,25 

10 71,9 71,35 0,55 
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Výpočty nejistot měření:  

Aritmetický průměr:  ∅LAeqi= 


n

i

AeqiL
n 1

1
  71,35 dB 

 

Směrodatná odchylka:  s=

 

1

1

2






n

L
n

i

Aeqi

  0,83 dB 

 

Nejistota měření daná vzorkováním podle odhadu 90% konfidenčních mezí pro n=10 podle 

tabulky D. 1, přílohy D, normy ČSN ISO 9612: 

us = 0,50 dB 

Nejistota daná měřícími přístroji dle tabulky D. 2, přílohy D, normy ČSN ISO 9612:  

  ui =  1dB 

Celková nejistota měření: 

 ε =
22
si uu  =

22 5,01  = 1,12 dB 

Přesnost měření je v třídě 1 ,,referenční měření“ 

 

Odhad LAeq pro obrábění čela: 

Je-li n počet nezávislých vzorků, je aproximována vztahem (ČSN ISO 9612, příloha D) 

LAeq = 


n

i

LAeqi

n 10

10
1

log10 = ∅LAeqi +0,115 s
2 

LAeq = 71,35 + 0,115.0,83
2
 = 71,42 dB 

 

3. Hodnocení hodnot měření při obrábění pláště 

   Výsledné hodnoty nalezneme v Tabulka 4. 

Výpočty nejistot měření:  

Aritmetický průměr:  ∅LAeqi= 


n

i

AeqiL
n 1

1
  70,43 dB 
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Směrodatná odchylka:  s=

 

1

1

2






n

L
n

i

Aeqi

  0,68 dB 

 

Nejistota měření daná vzorkováním podle odhadu 90% konfidenčních mezí pro n=10 podle 

tabulky D. 1, přílohy D, normy ČSN ISO 9612: 

us = 0,38 dB 

Nejistota daná měřícími přístroji dle tabulky D. 2, přílohy D, normy ČSN ISO 9612:  

  ui =  1dB 

Celková nejistota měření: 

 ε =
22
si uu  =

22 38,01  = 1,07 dB 

Přesnost měření je v třídě 1 ,,referenční měření“ 

 

Tabulka 4-Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro obrábění čela 

n LAeqi [dB] ∅LAeqi [dB] ΔLAeqi [dB] 

1 71 70,43 0,57 

2 69,6 70,43 -0,83 

3 70,9 70,43 0,47 

4 69,3 70,43 -1,13 

5 70,8 70,43 0,37 

6 70,5 70,43 0,07 

7 71,5 70,43 1,07 

8 70,3 70,43 -0,13 

9 69,9 70,43 -0,53 

10 70,5 70,43 0,07 

 

 

Odhad LAeq pro obrábění čela: 

Je-li n počet nezávislých vzorků, je aproximována vztahem (ČSN ISO 9612, příloha D) 

LAeq = 


n

i

LAeqi

n 1

10
1

log10 = ∅LAeqi +0,115 s
2 

LAeq = 70,43 + 0,115.0,68
2
 = 70,48 dB 
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4. Hodnocení hodnot měření při manipulaci 

Tabulka 5-Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku pro obrábění čela 

n LAeqi [dB] ∅LAeqi [dB] ΔLAeqi [dB] 

1 65,7 67,27 -1,57 

2 66,7 67,27 -0,57 

3 69,8 67,27 2,53 

4 68,2 67,27 0,93 

5 66,8 67,27 -0,47 

6 68,5 67,27 1,23 

7 65,2 67,27 -2,07 

8 67,6 67,27 0,33 

9 66,4 67,27 -0,87 

10 67,8 67,27 0,53 

 

Výpočty nejistot měření:  

Aritmetický průměr:  ∅LAeqi= 


n

i

AeqiL
n 1

1
  67,27 dB 

 

Směrodatná odchylka:  s=

 

1

1

2






n

L
n

i

Aeqi

  1,38 dB 

 

Nejistota měření daná vzorkováním podle odhadu 90% konfidenčních mezí pro n=10 podle 

tabulky D. 1, přílohy D, normy ČSN ISO 9612: 

us = 0,80 dB 

Nejistota daná měřícími přístroji dle tabulky D. 2, přílohy D, normy ČSN ISO 9612:  

  ui =  1dB 

Celková nejistota měření: 

 ε =
22
si uu  =

22 8,01  = 1,28 dB 

Přesnost měření je v třídě 1 ,,referenční měření“ 
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Odhad LAeq pro obrábění čela: 

Je-li n počet nezávislých vzorků, je aproximována vztahem (ČSN ISO 9612, příloha D) 

LAeq = 


n

i

LAeqi

n 1

10
1

log10 = ∅LAeqi +0,115 s
2 

LAeq = 67,27 + 0,115.1,38
2
 = 67,49 dB 

 

5. Výpočet celkové osmihodinové zátěže hlukem 

Tabulka 6-Celkový souhrn vypočtených hladin hluku pro osmihodinovou směnu 

činnost 
délka činnosti za 8h 

směnu iT  [min] 
LAeq [dB] 

obrábění otvoru 140 72,49 

obrábění čela 80 71,42 

obrábění pláště 140 70,48 

manipulace 120 67,49 

 

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku za 8h směnu LAeq,8h: 

LAeq,8h= 


n

i

L

i
AeqT

1

1,0
10

480

1
log10  

LAeq,8h=  49,67.1,048,70.1,042,71.1,049,72.1,0 10.12010.14010.8010.140
480

1
log10   

LAeq,8h= 70,84 dB 

Určení expozice hluku za 8h EA,8h: 

EA,8h=
102

0

,

10..

TeAeqL

eTp  

EA,8h=   10

84,70
25 10.28800.10.2 

 

EA,8h= 139,78 Pa
2
.s 

 

Vyhodnocení výsledků druhého měření: 

   Hodnota vypočtené ekvivalentní hladiny hluku pro osmihodinovou směnu pomocí 

vzorkování je 70,84 dB a odpovídající expozice hluku je 139,78 Pa
2
.s. Podle druhého měření 

mohu tvrdit, že soustružnickou práci u CNC soustruhu lze z hlediska hluku zařadit do první 

kategorie. Musím však podotknout, že mezi prvním a druhým měřením došlo k zásadní změně 
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podmínek a to tak, že u druhého měření nebyl vchodu soustruh SN55. Druhý soustruh je 

používán spolu s CNC soustruhem minimálně. Druhé měření je charakterističtější. 

   Počítání hodnotící hladiny hluku jsem vyškrtnul, protože v kmitočtové analýze předešlého 

měření nepřevažovala žádná tónová složka hluku. Impulsivnost jsem opět vyloučil před 

měřením. Nebylo třeba provádět korekce. 

 

6.1.4 Orientační měření hluku u frézky Gorkij 6P12 

   Orientační měření bylo provedeno dne 25. 3. 2010 při činnosti frézování drážky čelisti nože. 

Provedl jsem dvě měření činnosti (jedno pro kmitočtovou analýzu 5, Graf  2) a měření hluku 

při manipulaci. 

 

Podmínky měření: Tlak: 962,4 mBar         Teplota: 19,0 °C 

Čas měření: 8:00 – 9:00 

 

Měřící přístroje: Acoustilyzer AL1; zvukoměr a integrující zvukoměr třídy 2 

Kalibrátor typ 4231 Brüel & Kjær; kalibrátor třídy 1 

 

Typ měření: měření v pracovním prostředí, měření na pracovním místě 

 

Umístění měřícího přístroje: na pracovním místě soustružníka CNC soustruhu ve výšce 1,55 

± 0,075 m 

 

Výsledky měření: 

Kmitočtová analýza 5 (Graf  2). 

 

Tabulka 7-Hodnoty ekvivalentní hladiny hluku při frézování drážky 

činnost 
měřený časový úsek 

Te [min] 
LAeq [dB] 

frézování drážky 10 80,8 

manipulace 5 68,1 

 

Nejistota měření: je dána normou ČSN ISO 9612, příloha D, tabulka D. 3 pro nevzorkované 

měření celková nejistota 3 dB. Třída přesnosti měření je 2 „technické měření“ (tabulka D. 4 

stejné přílohy a normy).
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Graf  2-Kmitočtová analýza měření na frézce Gorkij: Lmin – nejnižší hladina hluku, Leq – ekvivalentní hladina hluku, Lmax  – nejvyšší hladina hluku 

Kmitočtová analýza 5
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Vyhodnocení měření: 

  U frézy se velmi těžce stanovuje charakteristická směna, protože rozmanitost práce je velká 

a mnohdy se mění z minuty na minutu. Jako výsledek měření proto udávám dvě hodnoty a 

jednu kmitočtovou analýzu (Graf  2) typické pro frézování drážky lože nože. Z tohoto měření 

vyvozuji, že existují činnosti, při kterých hrozí poškození sluchu. To nám napovídá naměřená 

ekvivalentní hladina hluku 80,6 ± 3 dB. Hodnota hladiny pro manipulaci 68,1 ± 3 dB 

přibližně odpovídá hladině při manipulaci u soustruhu. Celé frézování drážky trvalo přibližně 

dvě hodiny, čtvrtinu pracovní doby. Tyto výsledky nelze brát jako směrodatné pro zařazení 

práce do kategorie. 

 

6.2 Měření a hodnocení vibrací v posuzovaném úseku 

   K přenosu vibrací jak u CNC soustruhu tak u frézky na pracovníka nedochází. I přesto jsem 

provedl měření vibrací šířícími se ovládacími panely strojů pomocí vážené hladiny pro ruce. 

Neočekával jsem vysoké hodnoty. Měřícím místem byl ovládací panel CNC soustruhu 

respektive frézky FNGJ30.  

 

Měřící přístroje: Type 4447 vibration, Triaxial Deltatron accelorometer type 4520–002 

Délka měření: 60s 

Teplota: 17,5 °C 

Tlak: 987,4 mBar 

 

Vibrace na ovládacím panelu CNC soustruhu: 

Tabulka 8-Výsledné hladiny zrychlení vibrací u CNC soustruhu 

Hladina vibrací v ose x [dB] Hladina vibrací v ose y [dB] Hladina vibrací v ose z [dB] 

100,2 98,5 100,9 

 

Vibrace na ovládacím panelu frézky FNGJ30: 

Tabulka 9-Výsledné hladiny zrychlení vibrací u frézky FNGJ30 

Hladina vibrací v ose x [dB] Hladina vibrací v ose y [dB] Hladina vibrací v ose z [dB] 

97,6 97,9 98,3 
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Graf  3-Průběh vážených hladin vibrací během měření u CNC soustruhu SE 520 
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Graf  4-Průběh vážených hladin vibrací během měření u frézky FNGJ30 
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Závěr měření:  

   Hodnoty vážených hladin vibrací jsem měřil proto, abych prokázal, že při možném přenosu 

vibrací na pracovníka nedojde k ohrožení jeho zdraví. Hodnoty vážených hladin zrychlení 
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vibrací jsou nižší než 101 dB, což odpovídá mým předpokladům. Na grafech (Graf  3 a Graf  

4) můžeme vidět změny hladin vibrací během měření. 

 

6.3 Shrnutí výsledků všech provedených měření 

   Měření proběhla úspěšně, proto mohu shrnout a okomentovat všechny výsledné hodnoty. 

Začneme měřením na CNC soustruhu. Měření jsem provedl dvakrát a pokaždé jiným 

způsobem. Výsledky prvního měření dosáhly vyšších hodnot díky práci soustružníka na dvou 

strojích zároveň oproti druhému měření. Druhé měření je přesnější díky velkému počtu 

měření. Srovnání výsledků v Tabulka 10. Maximální rozdíl je od 1,3 do 3,8 dB, což je 

přírůstek způsobený soustruhem SN 55. Práce na CNC soustruhu patří do 1. kategorie protože 

stanovená nejvyšší přípustná hladina hluku pro tuto kategorii je 75 dB. 

 

Tabulka 10-Srovnání výsledků při 1. a 2. měření 

 
Obrábění 

otvoru 

Obrábění 

čela 

Obrábění 

pláště 
manipulace 

ekvivalentní 

8h hladina 

hluku 

1. měření 76,3 dB 75,1 dB 72,2 dB 68,8 dB 73,6±3 dB 

2. měření 72,5 dB 71,4 dB 70,5 dB 67,5 dB 70,8 dB 

 

   U frézaře došlo jen na orientační měření namátkově zvolené činnosti. Byl jsem úspěšný a 

získal jsem docela zajímavou hodnotu 80,8 dB. Je to vysoká hodnota vzhledem k faktu, že i 

frézař má svou práci zařazenou do 1. kategorie z hlediska hluku. Je to jen dílčí činnost 

z mnoha, co během osmihodinové práce frézař vykoná.  

   Vibrace jsou v normě, soustružník i frézař jim nejsou přímo vystaveni. Může dojít k jejich 

přenosu přes ovládací panel, kde jsou hodnoty vážených hladin zrychlení tak malé, že je lze 

považovat za zdraví neohrožující. Hladiny dosahují maximálně hodnot něco málo vyšších než 

100 dB. Limit pro zařazení práce do 2. kategorie z hlediska vibrací je 123 dB. 
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7 Návrhy a doporučení k optimalizaci pracovních 

podmínek 

 

 Navrhuji dopracovat posouzení mechanických rizik pro frézky, zapracovat do 

posouzení rizik i problematiku hluku, problematiku vibrací pro daný úsek není nutné. 

Přidat do tabulky vyhodnocení rizika. 

 Navrhuji provést alespoň základní zakrytování problémových míst u starých strojů. 

  Doporučuji co nejrychlejší výměnu nefungujících zářivek v celé provozovně, nejen na 

mnou posuzovaném úseku. Také by bylo vhodné stanovit častější umívání oken.  

 Navrhuji posunutí frézky FNGJ 30 o 15 cm blíže ke dveřím do umývárny (není a 

nemusí být kotvena, což usnadní posun), aby bylo docíleno požadované šíře spojovací 

cesty (1m). 

 Má měření potvrdila, že zařazení práce soustružníka do 1. kategorie je oprávněné.  

 Doporučuji, aby na pracovišti soustružníka pracoval vždy jen jeden pracovník. To 

díky velmi malé podlahové ploše. Pro dva pracovníky je toto pracoviště nevhodné. 

Tím se do budoucna předejde práci obou soustruhů zároveň. 

 Ohledně práce frézaře měření ukázalo, že hluková zátěž je vyšší než u soustružníka. Je 

to částečně dáno častou prací na zastaralé frézce Gorkij. K změření charakteristické 

ekvivalentní hladiny pro osmihodinovou směnu bych potřeboval k disposici mnohem 

menší měřící zařízení, které by si mohl zaměstnanec upevnit na oděv po celou dobu 

práce a objektivněji zhodnotil hlukovou zátěž. Zaměstnanec nepobývá u stroje po 

celou dobu jeho činnosti. 

 

 

Obrázek 13-Zátkové chrániče sluchu 

 

 S přihlédnutím k naměřené hodnotě 80,8±3 dB orientačního měření u frézky 

doporučuji, aby zaměstnanec měl k disposici zátkové chrániče sluchu k použití 

v případě hlučnější práce. Není to příliš nákladné řešení a zaměstnavatel splní 

povinnost chránit zdraví zaměstnanci. Navrhuji například typ, který je na Obrázek 13. 

Za 1080,- Kč je k disposici 250 párů. 
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Závěr 

   Cílem mé práce bylo aktuální posouzení úrovně hluku a vibrací ve vybraném strojírenském 

provozu a zpracovat návrh optimalizace pracovních podmínek. Cíl jsem plnil v malém 

strojním provozu. Posuzoval jsem úsek soustružny a frézárny zejména z hlediska hluku. 

Vibrace na tomto úseku jsou zanedbatelné, frézař ani soustružník nepotřebují brousit nože, 

používají se hrubovací plátky. Provedl jsem všeobecné posouzení, dle svého názoru, 

důležitých pracovních podmínek jako jsou teplota, větrání, osvětlení, uspořádání pracoviště a 

manipulace s břemeny. V rámci optimalizace podmínek navrhuji opatření k zlepšení 

stávajícího stavu. Těmito oblastmi jsou: dopracování mechanických rizik pro frézku a 

doplnění stávajících rizik o hluk, zakrytování problémových míst u starých strojů, zlepšení 

osvětlení díky čistějším oknům a výměně nefunkčních zářivek, shrnutí některých omezení 

vzhledem k pracovní ploše a v neposlední řadě chránit zaměstnance před hlukem použitím 

vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. To se hlavně vztahuje na frézaře, 

práce soustružníka z hlediska hluku není riziková. Společnost byla seznámena s mými návrhy 

a doporučeními. Jednatelé projevili zájem o jejich realizaci v praxi. 
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Příloha č. 1 : Kategorizace práce pro hluk a vibrace 

 
Kategorizace práce u zátěže hlukem (vyhláška č. 432/2003 Sb.) 

     

Kategorie druhá 

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

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku nebo hluku, který sestává během 

pracovní doby z dílčích expozic hluku, jejichž ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro 

osmihodinovou směnu zvláštním právním předpisem, 85 dB) snížená o 10 dB, 

avšak nepřekračuje tuto nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu, 

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

ustálenému nebo proměnnému hluku s prokazatelným podílem impulsního hluku, 

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

nepřekračuje nejvyšší přípustnou hodnotu hluku LAeq, 8h, stanovenou zvláštním 

právním předpisem, 85 dB) pro osmihodinovou pracovní dobu, nebo 

c) impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C 

překračuje 130 dB, ale nepřekračuje 140 dB. 

 

    Kategorie třetí 

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

a) ustálenému nebo proměnnému hluku, ustálenému nebo proměnnému hluku s 

prokazatelným podílem impulsního hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A LAeq, 8h překračuje nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou pro 

osmihodinovou pracovní dobu o méně než 20 dB, 

b) impulsnímu hluku, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C 

překračuje 140, ale nepřekračuje 150 dB. 
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Kategorie čtvrtá 

   Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány hluku, jehož 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq, 8h nebo impulsnímu hluku, jehož průměrná 

hladina špičkového akustického tlaku C je vyšší, než je stanoveno u kategorie třetí. 

      Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou: týdenní 

expozice rozdělená jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12ti hodinové apod.), 

menší počet směn než 5 za pracovní týden, proměnlivý počet hodin za pracovní týden, se pro 

zařazení práce do kategorií vychází z přípustné hodnoty stanovené pro pracovní týden.  

 

Kategorizace práce u zátěže vibracemi (vyhláška č. 432/2003 Sb.) 
    

 Kategorie druhá 

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

a) vibracím přenášeným na ruce, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw, 8h je 

vyšší než nejvyšší přípustná hodnota, stanovená pro osmihodinovou směnu 

zvláštním právním předpisem, t) snížená o 10 dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou 

hodnotu nepřekračuje, 

b) celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina 

zrychlení Law, 8h je vyšší než nejvyšší přípustná hodnota stanovená pro 

osmihodinovou pracovní dobu zvláštním právním předpisem, 123 dB) snížená o 10 

dB, avšak tuto nejvyšší přípustnou hodnotu nepřekračuje, 

c) dobu trvání některé dílčí pracovní operace: 

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

než 123 dB  

-celkovým horizontálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychlení Law je vyšší než 

107 dB  

-celkovým vertikálním vibracím, jejichž vážená hladina zrychlení Law je vyšší než 110 

dB, 

není však překračována nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací 

přenášených na ruce Lvw, 8h nebo vážené hladiny zrychlení celkových horizontálních 

a vertikálních vibrací Law, 8h stanovené zvláštním právním předpisem, 123 dB) pro 

osmihodinovou pracovní dobu. 

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

přenášeným na ruce nepravidelně jen v některých pracovních dnech, ale vždy po dobu kratší 
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než 20 minut v osmihodinové směně, jejichž souhrnná vážená hladina zrychlení Lvw 

stanovená za dobu expozice je nižší než 140 dB. 

 

    Kategorie třetí 

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

na ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná vážená 

hladina zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje nejvyšší 

přípustnou hodnotu stanovenou pro osmihodinovou pracovní dobu, avšak o méně než 10 dB. 

 

    Kategorie čtvrtá 

   Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány vibracím 

přenášeným na ruce nebo celkovým horizontálním či vertikálním vibracím, jejichž souhrnná 

vážená hladina zrychlení Lvw, 8h nebo vážená hladina zrychlení Law, 8h překračuje hodnotu 

stanovenou pro třetí kategorii. 

   Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na člověka se pro účely kategorizace 

nekorigují s ohledem na druh činností, uvedených ve zvláštním právním předpisu, 123 dB) 

   Při nestandardních časových charakteristikách pracovní expozice, jimiž jsou: 

-týdenní expozice rozdělená jinak než na pět osmihodinových směn (směny 10, 12ti hodinové 

apod.), 

-menší počet směn za pracovní týden než 5 a proměnlivý počet hodin za pracovní týden, 

daná práce se kategorizuje na základě porovnání časově váženého průměru vážených hladin 

zrychlení vibrací, zjištěných v průběhu jednoho čtyřicetihodinového týdne s hodnotami 

určujícími zařazení práce do příslušné kategorie. 
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Kmitočtová analýza 4
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Příloha č. 3: Ukázka posouzení rizik k posuzovanému úseku 
 
Tabulka-Ukázka posouzení rizik provozovatelem 

Zdroj rizika 

-strojní zařízení, objekt, 

stavba, pracovní prostor, 

činnost, látka, situace 

Identifikace nebezpečí 

- popis a charakteristika nebezpečí, 

způsob ohrožení 

Vyhodnocení závažnosti 

rizika 

-A pravděpodobnost 

ohrožení 

-B možné následky 

ohrožení 

Bezpečnostní opatření 

-opatření k omezení rizika 

Soustruh, Zranění očí, popálení očí a obličeje, 

pořezání nechráněných části těla 

odlétajícími třískami 

3–4 3 -Používání ochranných krytů proti 

odletujícím třískám, není-li kryt k disposici 

nutno chránit zrak brýlemi nebo 

obličejovým štítem 

-Správná optimální volba řezných 

podmínek, případné požití lamačů třísek 

k předcházení vzniku nebezpečných 

plynulých třísek 

Pohmoždění rukou popř. nohou 

způsobené pádem obrobku při výměně 

a upínání, pádem upínacího zařízení 

2 2 Použití vhodných přípravků, zejména při 

manipulaci s těžšími upínacími zařízeními a 

obrobky, správný pracovní postup 

Tržné rány, zhmožděniny a jiná 

zranění obsluhy vymrštěním 

zástrčného klíče z upínacího zařízení 

2 2 Správný pracovní postup, nepoužívat 

zakázané manipulace 

Zranění obsluhy i jiných osob 

roztržením sklíčidla 

2 2 Nepřetěžování, k vyvození větší upínací síly 

nepoužívání klíče se zvětšenou pákou 

-Zachycení rukou, volně vlajícího 

konce pracovního oděvu, neupnutých 

rukávů, vlasů, šály, prstýnky, řetízky, 

náramky, obvazy na rukou apod. 

rotujícím universálním sklíčidlem, 

unášecím srdcem, unášecím kotoučem, 

2 3–4 -při odstraňování třísek používat háčky, 

smetáky, štětce, škrabky 

-správné ustrojení obsluhy bez volně 

vlajících částí, v případě nebezpečí 

zachycení vlasů používat čepici, síťku nebo 

správně uvázaný šátek 
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upínacími úhelníky, případně i 

nezakrytými rotujícími hnacími a 

převodovými mechanismy 

 

- měření a výměnu obrobku provádět za 

klidu vřetene 

-Úder rotujícím universálním 

sklíčidlem 

2 2 - měření a výměnu obrobku provádět za 

klidu vřetene 

Nežádoucí spuštění soustruhu, 

ohrožení vřetenem, namotání, navinutí 

1–2 2 -při ručním pojištění páky vřetena proti 

nahodilému přepnutí z nulové polohy 

-pojištění ruční ovládací páky mechanickým 

blokováním nebo tvrdší aretace 

Zachycení volného konce oděvu, 

vlasů, úder různých částí těla 

rozkmitaným koncem materiálu při 

obrábění přečnívajícího nechráněného 

tyčového obrobku 

2 3 Použití ochranné vodící trubky při obrábění 

dlouhého materiálu (tyčoviny, trubek), 

k zamezení přístupu k rotujícímu 

vyčnívajícímu materiálu 

Pořezání rukou o ostří nástrojů při 

upínání obrobků, výměně, čištění, 

nástroje. 

Pořezání či bodnutí o otřepy a 

čouhající třísky z obrobku 

2–3 2 -Udržování pracoviště v čistotě a pořádku, 

včasné a pravidelné uklízení odpadu 

- používání rukavic  

Pořezání chodidel a prstů nohou 

ostrými třískami po proříznutí 

podrážky obuvi 

2–3 2 -Udržování pracoviště v čistotě a pořádku, 

včasné a pravidelné uklízení odpadu 

-používání rohoží nebo roštů na stanovišti 

obsluhy 

Zranění rukou při nesprávných 

pracovních postupech při leštění a 

ručním srážením hran 

2 3 -Při leštění nedržet smirkový papír v ruce ale 

přichytit jej na držák, pilník… 

-Dodržování zákazu pilování nebo leštění 

obrobku s vystupujícími částmi, výřezy nebo 

drážkami 

Zachycení obsluhy rotujícími čelistmi 

sklíčidla, unášecím srdcem 

2 3 Použití ochranných odklopných krytů nebo 

unášecích desek rotačního otvoru 

 


